จัดการกับความกลัวในเรื่องออทิสติกอย่ างไรดีหนอ

ผู้ปกครองของเด็กออทิสติกมักจะเกิดความกังวลล่วงหน้ าในเส้ นทางพัฒนาการของเด็กๆอยู่เสมอ ไม่ว่าจะ
เป็ นความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในด้ านการรับรู้ การเรี ยนรู้ สิ่งที่เหมาะที่ควร การสร้ างปฏิสมั พันธ์ การถูกรังแก
ถูกเอารัดเอาเปรี ยบ วุฒิภาวะ โอกาสในการหางาน ความเป็ นตัวของตัวเอง การเรี ยน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
และอื่นๆอีกมากมาย ความกังวลเหล่านี ้มักมาจากข้ อมูลบนอินเตอร์ เน็ต เอกสาร หนังสือต่างๆ บ้ างก็จากการไปรั บ
บริ การด้ านการพัฒนาการอื่นๆ บรรดาคุณครู รวมทังจากผู
้
้ คนที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ู จกั ทังหลาย
้
บางครัง้ เมื่อเกิดการจมตัวเองอยู่ในวังวนแห่งความกลัว สมองของผู้ปกครองก็จะถูกใช้ งานไปกับความกังวล
และการดิ ้นรนวกวนหาทางออกที่หาไม่เจอ ยิ่งใจร้ อนรุ่ มด้ วยความกังวล สมองก็ยิ่งจมดิ่งลงสู่วงั วนนีล้ ึกลงไปเรื่ อยๆ
เท่ากับเขาปล่อยให้ ตวั เองสร้ างเครื อข่ายใยประสาทเชื่อมโยงระหว่างภาวะออทิสซึ่มกับความกลัวอยู่ตลอดเวลา ใน
ที่สดุ ก็ติดแหง็กอยู่บนเส้ นทางนันโดยไปไหนไม่
้
ได้ เสียที
อันที่จริ งทัง้ เด็กออทิ สติกและพวกเราที่ เป็ นผู้ใหญ่ล้วนมีปัญหาหนักหน่วงรออยู่ข้างหน้ า ซึ่งผู้ปกครองต้ อง
ตระหนัก รู้ ว่าปั ญหานัน้ คืออะไร แต่เราไม่ส ามารถแก้ ปั ญ หาที่ อาจเกิ ดขึน้ ในอนาคตได้ ทัง้ หมด และหากมัวแต่ใ ช้
พลังงานไปกับความกังวลถึงสิ่งที่ แม้ แต่เรายังไม่แน่ใจเลยว่าจะเกิดขึ ้น เมื่อนันเราได้
้
สญ
ู เสียพลังงานสร้ างสรรค์เพื่อ
แก้ ปัญหาไปแล้ ว
คําถามคือถ้ าผู้ปกครองรู้ สกึ กลัวขึ ้นมา ควรจะทําอย่างไรดี
แนะนําให้ ตอบคําถามเหล่านี ้…..
1. ปั ญหาเกิดขึน้ แล้ วหรื อยัง

สิ่งที่กงั วลเกี่ยวกับลูกเกิดขึ ้นแล้ วหรื อยัง หรื อเป็ นแค่สิ่งที่เรากลัวไปก่อนล่วงหน้ า แล้ วเรื่ องที่กลัวนันก็
้ หนีไม่
พ้ น...ลูกจะอยู่อย่างไรถ้ าไม่มีเรา... จะเลี ้ยงตัวเองได้ ไหม... จะทํางานอะไร...แล้ วถ้ าถูกรังแก ถูกเอาเปรี ยบจะทํา
อย่างไร ลูกจะมีเพื่อนไหม... แล้ วความรักแบบลึกซึ ้งเล่า...แล้ วจะมีความสุขหรื อ....ถ้ ามองกันให้ ดี สิ่งเหล่านี ้ล้ วน
แต่เป็ นเรื่ องของอนาคตทัง้ หมด เราอาจคิดเป็ นตุเป็ นตะถึง เรื่ องราวเหล่านี ้ อาจหมกมุ่น อยู่ ไ ด้ เป็ นชั่วโมงๆ
เรื่ องราวเหล่านี ้เป็ นแค่เรื่ องปรุ งแต่งขึ ้นเองทังสิ
้ ้น แต่กลับย้ อนมาทําร้ ายตัวเราก็เป็ นได้

และถ้ าสิ่งที่เรากลัวนันได้
้ เกิดขึน้ แล้ ว จงรี บยินดี และอย่ามัวรี รอ เพราะโอกาสในการลงมือทําอะไรสักอย่าง
ของเรามาถึงแล้ ว ขอเพียงแค่เราทํางานบนความสมดุลระหว่างความกลัวความกังวลและการก้ าวต่อไปข้ างหน้ า
หากทําได้ ความกลัวจะไม่สามารถหยุดยัง้ เราได้ อย่าลืมหาโอกาสพูดคุยกับมิตรแท้ เพื่อระบายความรู้ สึก เพื่อ
ปลดปล่อยห้ วงความกังวลของเราออกไปบ้ าง หาความรู้ และคําแนะนําสําหรับโจทย์ที่ท้าทายโจทย์นี ้ โดยต้ องหา
ให้ พบว่าสิ่งที่เกิดนันแท้
้ จริ งแล้ วคือปั ญหา

หรื อเพียงแค่ต้องทําความเข้ าใจในเรื่ องของภาวะออทิสซึม่ ให้ มากขึ ้น

เท่านันเอง
้
เมื่อเจอแล้ ววางแผนการรับมือ รับฟั งคําแนะนํา และลงมือพัฒนาลูกกันเลย

2. สิ่งที่พ่อแม่ กลัวนัน้ จะเกิดขึน้ จริงหรื อ

ถ้ าความกลัวของเรานัน้ เป็ นเรื่ องในอนาคตทัง้ สิน้ เราจะปั กใจได้ อย่างไรว่าสิ่งนัน้ จะเกิดขึน้ อย่าง
แน่นอน ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครแน่ใจได้ เลยว่ามันจะเกิดขึ ้นจริ ง อาจจะเกิดหรื อไม่ก็ได้ แล้ วเหตุใดเล่าเราจึงต้ อง
เสียเวลาและพลังงานอันมีค่าของเราไปกับ สิ่งที่เราไม่ร้ ู ไม่แน่ใจด้ วย คงต้ องคิดกันแล้ ว ว่าความกลัวความ
กังวลนันบั
้ น่ ทอนหรื อเสริ มแรงให้ แก่เรากันแน่

3. พ่ อแม่ ยังมีกาลังใจ มีแรงสนับสนุน และมีความสุขดีอยู่ไหม

จงตังสติ
้ อยู่กบั ปั จจุบนั ได้ แก่ อยู่ในที่ที่เราอยู่ อยู่กบั สิ่งที่เราเป็ น อยู่กบั ความเป็ นตัวของเราเอง อยู่
กับความเป็ นลูกของเรา อยู่กับ สิ่งที่ ลูกของเราเป็ นจริ งๆ ลองใช้ เวลาพิ จารณา ตัวเรา สิ่งแวดล้ อมและ
ทรั พยากรที่ เรามี เราได้ เคยเห็นค่าของสิ่งที่ เรามีอยู่ หรื อ มองข้ ามคุณค่าของมันไปบ้ าง เรามองเห็นความ
สวยงามของธรรมชาติได้ ง่ายๆ หรื อหาความสุขจากสิ่งเล็กๆน้ อยๆรอบตัว ครอบครัว เพื่อนแท้ บรรดาครู ที่
คอยช่วยเหลือเราและลูกของเราได้ หรื อไม่ เรามีความสัมพันธ์ กับผู้คนบ้ างหรื อเปล่า เราเองรู้ จักความรั ก
หรื อไม่
ให้ คิดคํานึงถึงสิ่งเหล่านี ้อย่างจริ งจัง ให้ ร้ ู สกึ ถึงสิ่งเหล่านี ้เพื่อกําลังใจ เป็ นแรงสนับสนุน รับรู้ พลังอัน
ทรงคุณค่าของมันอย่างแท้ จริ ง การเห็นค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ สิ่งที่อยู่ในมือเรา สิ่งที่ อยู่ภายใต้ ย่างก้ าวของเรา
สิ่งที่อยู่ข้างหน้ าเรา เห็นคุณค่าของงานหนักที่เราทํา ภารกิจต่างๆ รวมทัง้ การจัดสรรปั นส่วน การจัดลําดับ
ความสําคัญในเรื่ องต่างๆเหล่านี ใ้ ห้ ทงั ้ ตัวเองและลูกนัน้ เป็ นเรื่ องสําคัญอย่างยิ่ ง เพราะนั่นเป็ นการสร้ าง

สมดุลให้ แก่ชีวิตทุกคน ช่วยให้ ไม่เอนเอียงไปในเส้ นทางแห่งความกังวลมากจนเกินพอดี แต่ก็ไม่ใช่ปล่อยปละ
จนเรื่ อยเปื่ อยแต่อย่างใด

4. เมื่อใจเริ่มคิดวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคต พ่ อแม่ สามารถ "อยู่กับปั จจุบัน" และพร้ อมดูแลลูกไหม

ลูกของเราต้ องการการดูแล ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครบอกได้ วา่ อนาคตจะเป็ นอย่างไร แต่สิ่งที่เรารู้ คือเรามี
เวลาและพลังงานจํากัด ลูก ของเราก็มีเวลาและพลังงานจํากัดเช่นกัน สําหรั บวันนีแ้ ละเดี๋ยวนี ้ ใช้ สิ่งที่ เรามี
ทุ่มเทไปกับสิ่งที่ลกู ต้ องการซึง่ ก็คือ ความสนุก ผ่อนคลาย ใช้ พลังงานของเราสร้ างสรรค์ช่วงเวลาแห่งความ
สนุกสุขสันต์กนั ดีกว่า ช่วงเวลานี ้ต่างหากที่เราต้ องถือเป็ นเรื่ องสําคัญเร่ งด่วนที่ต้องทําก่อนสิ่งอื่นใด

5. ถ้ าพ่ อแม่ ไม่ คดิ ถึงปั ญหาเหล่ านี ้ ชีวิตของลูกจะทุกข์ ไหม

คําถามนีแ้ สดงว่านี่คือสิ่งที่เรากลัวจริ งๆ “เรากลัวว่าชีวิตของลูกจะทุกข์” จริ งหรื อที่ลกู จะทุกข์ นั่น
คือสิ่งที่เราต้ องนัง่ ลงและทบทวนให้ ถ้วนถี่อีกครัง้

6. แล้ วบุคคลออทิสติกทัง้ หลายมีความทุกข์ หรื อไม่

แล้ วถ้ าเราก็คิดจริ งๆ ว่า “บุคคลทุพพลภาพนัน้ จะมีชีวิต ที่แสนเศร้ า” “บุคคลออทิ สติกนัน้ มักทุกข์
ระทม” การที่เราจินตนาการเรื่ องลูกไปล่วงหน้ านันทํ
้ าให้ เราเศร้ าใจใช่หรื อไม่ แล้ วเราคิดว่าลูกของเราจะมีชี วิต
ที่ทกุ ข์ระทมหรื อเปล่า
ถ้ าอย่างนันลองมาเริ
้
่ มจากจุดนี ้

บุคคลทุพพลภาพมีชีวิตแสนเศร้ าจริ งหรื อ บุคคลออทิสติกนัน้

ทุกข์ระทมจริ งหรื อ เราคิดอย่างนันจริ
้ งหรื อไม่ แล้ วในความเป็ นจริ งทุกคนเลยหรื อที่เศร้ า ก่อนอื่นต้ องบอกว่า
บุคคลออทิสติกก็เป็ นคนเหมือนอย่างเราๆนี่แหละ เราเองก็มีช่วงเวลาที่ยากลําบาก แต่เราก็ไม่ได้ มีชีวิตแสน
เศร้ าอยู่ตลอดเวลา ผู้คนมากมายพบเจอปั ญหา บ้ างก็เป็ นปั ญหาหนักหน่วง บ้ างก็พอทน

แต่พวกเขาก็

ไม่ได้ มีชีวิตที่ทุกข์ ตรมตลอดเวลา บุคคลออทิสติกก็เป็ นคนเหมือนเราทัง้ รู ปร่ างและขนาด และพวกเขาก็
ไม่ได้ ทุกข์ ระทมไปเสีย หมดทุกคน บางคนอาจเศร้ า บางคนอาจสุข บางคนอาจมีช่วงเวลาแห่งความทุกข์
และบางคนก็อาจมีช่วงเวลาแห่งความสุข ชีวิตก็เป็ นแบบนี ้

สุขบ้ างเศร้ าบ้ างเคล้ ากันไป แต่ถ้าเรายังเชื่อว่า

บุคคลออทิสติกทุกคนต้ องทุกข์ระทมอยู่ตลอด ก็ออกไปพบปะผู้คน ออกไปรับฟั งเรื่ องราวบางเรื่ องราว ออกไป
เปิ ดโลกให้ กว้ างขึ ้น

บุคคลออทิสติกบางคนนันมี
้ ชีวิตที่มีความสุขจะตายไป

เราอาจจะคิดว่าบุคคลออทิสติกบางคนยากลําบากเพราะพวกเขาไม่มีภาษา พูดไม่ได้ ว่างงาน ต้ อง
อยู่กบั พ่อแม่ อยู่แต่ในบ้ าน ไม่มีงาน หรื อมีแค่งานชัว่ คราวหรื องานที่รายได้ ตํ่า เราคิดว่าพวกเขาเศร้ าใจหรื อ
เหตุใดเราไม่คิดบ้ างว่าพวกเขาอาจมีความสุขกับสิ่งเหล่านันก็
้ ได้ แท้ จริ งแล้ วนัน่ เป็ นสิ่งที่ดีไม่ใช่หรื อ ในเมื่อ
ไม่ต้องมานัง่ กังวลใจในเรื่ องหลายเรื่ อง เช่นไม่ต้องกังวลว่าจะมีเงินจ่ายค่าเช่าไหม ไม่ต้องตอบคําถามเจ้ านาย
ไม่ต้องมีชีวิตยุ่งเหยิง อยู่อย่างอิสระจากชีวิตที่เต็มไปด้ วยความกดดันเคร่ งเครี ยด มีเวลามากมายที่จะอุทิศ
ให้ กับสิ่งน่าสนใจในโลกภายนอก แน่นอนว่ามันแตกต่างจากประสบการณ์ ของเราที่พบเจอมาและแตกต่าง
จากสิ่งที่เรายึดมัน่ ว่าควรต้ องเป็ นอย่างนัน้ อย่างนี ้ แต่แน่ใจหรื อว่ามันน่าเศร้ าและเป็ นทุกข์
แล้ วถ้ าหากคิดเสียว่า ชีวิตออทิสติกน่าสนุก เราจะช่วยลูกของเราได้ ดีกว่าเดิมหรื อไม่ เราจะทุ่มเท
ทําสิ่งที่ทําให้ ลกู ของเรามีความสุขได้ ไหม เพื่อที่ลกู ของเราจะได้ มีรากฐานแห่งความสุข ให้ เขาสามารถสร้ าง
ชีวิตที่เหลือของเขาต่อไปอย่างมีความสุขเหมือนช่วงเวลาที่อยู่กบั เรา เห็นหรื อยังว่าเราจะกลายเป็ นพ่อแม่ที่ดี
ขึ ้นในบัดดล

7. มาเพ่ งมองที่ลูกกันเถอะ

ลูกเราก็เป็ นแค่เด็ก เด็กที่ต้องการแค่การเล่นซนสนุกสนาน เด็กที่ใช้ ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาแห่งความมี
ชีวิตชีวา สดใส ร่ าเริ ง น่ารักของวัยเด็ก ลูกรักเรา ลูกรั กครอบครัว ลูกมีสตั ว์เลี ้ยง ลูกสามารถจมหายเข้ าไปใน
สิ่งที่ลกู สนุกได้ อย่างที่เราเองก็ทําไม่ได้ ลูกได้ รับการโอบอุ้มจากพวกเรามากมาย ลูกไม่มีอคติในใจ และลูกก็
เป็ นนักสํารวจตัวน้ อยที่พร้ อมสร้ างความปั่ นป่ วนได้ เสมอ ลูกเป็ นตัวเองได้ อย่ างบริ สทุ ธิ์ผุดผ่อง และที่สําคัญ
ลูกช่างมีความสุขมากมาย...จริ งๆ....

8. บทสรุ ป

สิ่งที่เกิดขึน้ กับภาวะออทิสซึม่ นัน้ เป็ นสิ่งที่พวกเราพ่อแม่ควรตระหนักถึง และเป็ นความรับผิดชอบ
ของเรา ที่ ต้องสร้ างสมดุลระหว่างความกลัวความกังวลทัง้ หลายที่เกิดขึน้ กับงานที่ เราต้ องทําตรงหน้ าให้ ดี
เพราะหากสมดุล เอียงข้ างไปเมื่อใด เราก็เสียเวลาไปโดยใช่เหตุเช่นกัน แต่ ถ้าเราไม่กลัวหรื อกังวลอะไรใน

อนาคตเลย ก็หมายความว่า เราหลีกเลี่ยงความเป็ นจริ งของภาวะออทิสซึ่ม จึงอยากชวนพวกเราเพียงตัง้
คําถามกับความเป็ นจริ งที่น่ากลัวนันอย่
้ างรู้ สติ และอยากชวนพวกเรามองดูให้ ชดั ว่าเด็กที่ อยู่ตรงหน้ าเป็ นลูก
ของเรา และเป็ นคนสําคัญของเรามิใช่หรื อ แล้ วอะไรเป็ นสิ่งสําคัญเร่ งด่วนที่ต้องทําก่อน เราอาจแสดงความ
กังวล ความกลัวออกมาได้ อย่างเปิ ดเผย แต่ที่สําคัญต้ องไม่ลืมมองหาสิ่งดีๆ แม้ เพี ยงเล็กน้ อยรอบๆ ตัวเพื่อ
สร้ างกําลังใจให้ ตวั เองไปพร้ อมกันด้ วย
สุดท้ ายนี ้ก็...ขอเป็ นกําลังใจให้ ตวั เองและทุกคนค่ะ
Kronkran และครู ปัทม์ร่วมกันแปลบทความนี ้
จาก
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