
คู่มือสําหรับผู้ปกครองในการดูแล
บุตรหลานในครอบครัวที�มีเด็กพิเศษ

 



 
 

                ความสัมพนัธ�แบบพี่น�องเป�นความสันพนัธ�ที่ยาวนานที่สุดของ 
บุคคล  พี่น�องได�เรียนรู�เรื่องมิตรภาพ การสนับสนุนซึ่งกันและกัน เรียนรู�
การเป�นผู�ให�และผู�รับ การแสดงออกและการจัดการอารมณ�จากการมี 
ปฏิสัมพนัธ�กันระหว�างพี่น�อง การเติบโตร�วมกันและเรียนรู�จากกันและกัน 
ของพี่น�องจึงเป�นส�วนหนึ่งของการพฒันาตัวตนของบุคคล อย�างไรก็ตาม 
ถ�าหากเด็กคนหนึ่งคนใดมีภาวะความต�องการพิเศษอาจส�งผลต�อพี่น�องอีก 
คนได�

                การเติบโตกับพี่น�องที่มีความต�องการพิเศษมีทั้งด�านบวก 
และความท�าทาย ซึ่งแตกต�างกันตามบริบทของครอบครัว หนังสือ 
เล�มนี้จะกล�าวถึงความรู�สึกของเด็กที่เติบโตร�วมกับพี่น�องที่มีความ 
ต�องการพิเศษ ในกลุ�มที่มีภาวะสมาธิสั้น ออทิสซึม และบกพร�อง
ทางสติป�ญญา เราหวังว�าหนังสือเล�มนี้จะช�วยให�ครอบครัวและผู�ที่  
ทาํงานกับเด็กมีความเข�าใจและตระหนักถึงการดูแลเด็กที่เติบโตใน 
ครอบครัวที่มีพี่น�องมีความต�องการพิเศษดีขึ้น โดยจะเป�นสื่อกลาง 
ช�วยสร�างความเข�าใจระหว�างผู�ปกครองและเด็กๆ ในครอบครัวได� 
เข�าใจว�าบุตรหลานแต�ละคนอาจมีความต�องการในการดูแลและ
การช�วยเหลือที่ต�างกัน  

          เราหวังว�าหนังสือเล�มนี้จะเป�นจุดเริ่มต�นให�ครอบครัวได�พูดคุย
ถึงประเด็นที่จะช�วยเสริมสร�างความสัมพนัธ�ในครอบครัวและความเข�มแข็ง 
ของครอบครัวส�งเสริมการชื่นชมและยอมรับในความแตกต�างของกัน
และกัน 

            

บทนาํ



            ป�จจุบันมีเด็กที่มีความต�องการพิเศษในช�วงวัยเรียน
จาํนวนกว�า 400,000 คน ถ�าเด็กกลุ�มนี้มีพี่น�องอย�างน�อยหนึ่งคน 
เราอาจประมาณได�ว�าจะมีเด็กๆ ที่เติบโตในครอบครัวที่มีพี่น�องมี
ความต�องการพิเศษจาํนวนหลายแสนคนเช�นกัน 

            เด็กที่เติบโตร�วมกับพี่น�องที่มีความต�องการพิเศษก็ต�องการ 
การดูแล เอาใจใส�จากพ� อแม�/ผู�ปกครองเช�นกัน จากงานวิจัยและ
การศึกษาพบว�า หากเด็กรับรู�ว�าตนเองไม�ได�รับความรักความเข�าใจ 
จากพ� อแม� เด็กกลุ�มนี้เสี่ยงต�อการมีป�ญหาทางอารมณ�และพฤติกรรม 
แต�ถ�าหากพ� อแม�เข�าใจในความคิดความรู�สึกของเด็ก และดูแลด�วย 
ความเข�าใจ เด็กๆ ก็จะเติบโตอย�างเข�มแข็งและมีความสุข ตลอดจน 
สามารถช�วยสนับสนุนพี่น�องที่มีความต�องการพิเศษได�ดีด�วย



 

         เด็กที่เติบโตกับพี่น�องเป�นเด็กพิเศษ อาจเผชิญกับสถานการณ�ของ 
ครอบครัวที่แตกต�างไปจากเด็กในวัยเดียวกัน ในกรณีเด็กก�อนวัยเรียน (ก�อน 5 ป�) 
แม�จะยังไม�เข�าใจภาวะความต�องการพิเศษของพี่น�องมากนัก แต�พวกเขาจะเริ่ม 
สังเกตเห็นความแตกต�างของพฤติกรรมการเล�น/การเรียนรู�ของพี่น�องและตนเอง 
ซึ่งวัยนี้ยังไม�สามารถอธิบายความรู�สึกนึกคิดผ�านวาจาได�ดีนัก จะใช�การ 
แสดงออกความชอบ ไม�ชอบ ไม�พอใจเมื่อเล�นกับพี่น�องผ�านพฤติกรรม

          ส�วนในเด็กวัยประถมศึกษาหรืออายุ 8-12 ป� เด็กๆ จะตระหนักถึงความ 
แตกต�างในด�านต�างๆ ของตนเองกับพี่น�อง และเพื่อนๆ ได�ดีขึ้นมาก จึงเริ่มทาํให� 
พวกเขาเป�นกังวลเกี่ยวกับพี่น�องที่มีความต�องการพิเศษ และสิ่งที่เกิดขึ้นใน 
ครอบครัวและสถานการณ�รอบตัว ตามมาด�วยคาํถามมากมาย ความรู�สึกขัดแย�ง 
ในตนเอง ความเครียด ความสับสน จากงานวิจัยและการสัมภาษณ�เด็กกลุ�มนี้พบ 
ว�า เด็กๆ หลายคน: 

 • รู�สึกไม�ได�รับความรักจากพ� อแม�เท�าไรนัก 
    • พ� อแม�ทุ�มเทเวลาให�พี่น�องที่มีความต�องการพิเศษ

    • รู�สึกกังวลที่ต�องคอยดูแลพี่น�องที่มีความต�องการพิเศษแทนพ� อแม�ในบางครั้ง
        • รู�สึกถูกกดดันให�เรียนให�เก�ง เป�นเด็กดี เพื่อให�พ� อแม�ไม�กังวลกับตน 
          • รู�สึกโดดเดี่ยว ต�องทาํอะไรคนเดียว เล�นคนเดียว แม�จะมีพี่น�อง  

                      
            เด็กวัยเริ่มทาํความเข�าใจความคิด ความรู�สึกของผู�อื่นได� แต�ยังขาด 
ประสบการณ�เมื่อต�องเผชิญหรือต�องจัดการกับประสบการณ�ที่ยากลาํบาก เด็ก
วัยนี้จึงอาจรู�สึกสับสนในตนเองและสิ่งที่พวกเขาแสดงออกหรือตอบโต�พี่น�องที่มี 
ความต�องการพิเศษ จึงยังไม�สามารถจัดการกับความรู�สึกเหล�านั้น และไม�รู�ว�าจะ 
แสดงความรู�สึกเหล�านั้นอย�างไร ส�งผลให�เด็กรู�สึกขัดแย็งในตนเอง มีความรู�สึก 
โกรธและความรู�สึกผิด และนาํไปสู�ความละอายและความรู�สึกไร�ค�า อาจตามด�วย 
ป�ญหาระยะยาว เช�น ภาวะซึมเศร�า ความวิตกกังวล และการแสดงอาการ
ทางกาย 

           อย�างไรก็ตาม ถ�าเด็กในครอบครัวได�รับการดูแลสนับสนุน พวกเขาจะเห็น 
คุณค�าในตนเอง และยังสามารถพฒันาคุณลักษณะเชิงบวก เช�น ความเห็นอก 
เห็นใจ ความอดทน และการมีวุฒิภาวะ อีกด�วย  ดังนั้น หนังสือเล�มนี้จึงเหมาะ
สาํหรับผู�ปกครองใช�เป�นแนวทางในการดูแลบุตรหลานที่เติบโตกับพี่น�องที่มีความ 
ต�องการพิเศษ

 

ป�ญหาของเดก็ทีมี่พีน่�องเป�นเดก็พเิศษ



            ในการจัดทาํหนังสือชุด  
ได�มีการสัมภาษณ�เด็กที่เติบโตร�วมกับพี่น�องที่มีความต�องการพิเศษ ในกลุ�ม
ที่มีภาวะสมาธิสั้น ออทิสติก และบกพร�องทางสติป�ญญา เด็กๆ ได�เล�าถึง
สถานการณ�หลากหลาย ป�ญหาระหว�างพี่น�อง  ความรู�สึกต�างๆ ที่มีต�อ
บุคคลในครอบครัว เด็กๆ ยังบอกเล�าถึงความรู�สึกห�วงใยกันระหว�างพี่
น�องและเหตุการณ�ประทับใจร�วมกัน  
 
            เมื่อพี่น�องคนหนึ่งมีความต�องการพิเศษความสัมพนัธ�หรือ
สถานการณ�ในครอบครัวแตกต�างออกไปหรือไม�? 

   น่ีคือคําพูดส�วนหนึ่งที่เด็กๆ ได�เล�าถ�ายทอดประสบการณ�ของตนเอง:
  
           "ส�วนมากหนูทาํการบ�านเอง ทาํอะไรเอง (ดูแลตัวเอง) วันเสาร�หนู
ก็อยู�บ�านคนเดียว เพราะพ� อแม�ต�องพาพี่ไปฝ�กที่โรงพยาบาล"

           "บางครั้งผมก็อายเมื่อมีคนจ�องมาที่เราตอนที่พี่ของผมสติแตกใน
ซุปเปอร�มาร�เก็ต"

          "เด็กๆ ที่โรงเรียนบางคนไม�รู�จักชื่อของหนู พวกเขารู�จักหนูในฐานะ
พี่สาวของยิม ถ�าเมื่อไหร�ที่ยิมไปทะเลาะกับใคร ทุกคนจะมาบอกหนูว�าน�อง
เธอเกเรอีกแล�ว"

           "บางครั้งหนูก็ไม�ชอบที่ทุกคนในบ�านสนใจแต�พี่ ถ�าพี่งอแงไม�ยอม
ออกไปกินข�าวนอกบ�าน คนอื่นในบ�านก็ไม�ได�ไปเช�นกัน"

        

Super Siblings of Special Kids 



  ในทางกลับกัน คําพูดส�วนหน่ึงที่เด็กๆ ได�เล�าถ�ายทอดประสบการณ�
      ของตนเองที่แสดงถึงสายสัมพันธ�และมิตรภาพระหว�างพี่น�อง:

            "บางครั้งหนูก็รู�สึกเศร�ามากที่ใครๆ ล�อเลียนท�าทางของน�อง เพื่อน 
ของน�องก็ไม�ยอมให�น�องเล�นด�วย หนูกังวลว�าถ�าหนูโตแล�วย�ายเรียนที่อื่น 
ใครจะดูแลน�อง"

            "พี่สาวของผมยังซื้อขนมไม�เป�นเลย ตอนกลางวันพอกินข�าวที่ 
โรงเรียนเสร็จ ผมจะวิ่งไปซื้อขนมเอาไปให�พี่ทุกวัน ไม�ไปหาไม�ได�หรอก 
พี่มองหาผมอยู�"

            "พี่ชายของผมทาํข�าวของของผมพงัเป�นประจาํ บางทีก็ทาํหาย 
ผมโกรธเค�าหลายครั้งนะ แต�เชื่อไหมพี่เค�ายกของขวัญวันเกิดเป�นหุ�นยนต�
ตัวใหญ�ให�ผม"

        



                  การมีพี่น�องที่มีความต�องการพิเศษแม�จะเป�นความท�าทาย 
แต�ก็มีข�อดีของการเติบโตมากับพี่น�องที่มีความต�องการพิเศษเช�นกัน 
หากเด็กได�รับการดูแลด�วยความเข�าใจและการสนับสนุนที่เหมาะสม 
เด็กกลุ�มนี้มักจะ

                • มีความเห็นอกเห็นใจผู�อื่น 
                • มีความอดทนอดกลั้น 
                • มีความรับผิดชอบ 
                • ความเข�าใจและยอมรับความแตกต�างของบุคคล 
                • ช�วยเหลือตนเองได�ดี มีวุฒิภาวะ
                • มีความยืดหยุ�น ปรับตัวได�ดี 
                • จัดการกับสถานการณ�ต�างๆ ได�ดี มีทักษะการแก�ป�ญหาที่ดี 
    



                แม�ว�าเด็กที่เติบโตร�วมกับพี่น�องที่มีความต�องการพิเศษจะมี
แนวโน�มในการพฒันาคุณลักษณะที่ดีหลายด�าน แต�ก็อาจเผชิญกับป�ญหา
ความสัมพนัธ�ในครอบครัวที่แตกต�างกันไปเด็กที่มีพฒัาการปกติมักจะได�
รับผลกระทบจากสถานการณ�การดูแลเด็กที่มีความต�องการพิเศษใน
ครอบครัว เช�น

               เด็กที่มีพฒันาการปกติมักจะได�รับหน�าที่ในการช�วยดูแลน�อง
พี่น�องที่มีความต�องการพิเศษและอาจหมายถึงหน�าที่ความรับผิดชอบใน
งานที่บ�านมากขึ้นด�วย (ทาํแทนอีกคน) 

               เด็กที่มีพฒันาการปกติมีความกังวลถึงสิ่งหรือสถานการณ�ที่
ไม�คาดคิดหรือการ เอาแน�เอานอนไม�ได� เช�น การวางแผนสาํหรับวันหยุด
ของครอบครัวหรือวันพิเศษของครอบครัว 

               เด็กที่มีพฒันาการปกติรับรู�ถึงป�ญหาทางการเงินของครอบครัว
เช�น การที่พ� อแม�ต�องจ�ายค�าฝ�กพฒันาการให�แก�พี่น�องที่มีความต�องการ
พิเศษ จึงอาจไม�สามารถสนับสนุนค�าใช�จ�ายกิจกรรมต�างๆ ตามที่เด็ก
ต�องการได�  
            
                 สิ่งเหล�านี้มีผลต�อความสัมพนัธ�ของเด็กและพี่น�องที่มี
            ความต�องการพิเศษและความสัมพนัธ�ของเด็กกับผู�ปกครอง



        ดังนั้นจึงเป�นไปได�ว�าเด็กที่มีพฒันาการปกติอาจคิดว�าตนเองมี
ความสาํคัญน�อยกว�าพี่น�องที่มีความต�องการพิเศษหรืออาจมีความกังวล
อื่นๆ พวกเขาอาจรู�สึกว�า:
     
              • อิจฉาพี่น�องที่มีความต�องการพิเศษ เพราะได�รับความสนใจ
                จากพ� อแม�มากกว�า
              • โกรธที่ไม�มีใครสนใจตน
              • ไม�พอใจที่ต�องอธิบายซํา้ๆ ถึงอาการหรือพฤติกรรมของพี่น�อง
                 ให�คนอื่นเข�าใจ
              • ต�องคอยช�วยเหลือหรือดูแลพี่น�องที่มีความต�องการพิเศษ
              • ไม�พอใจที่ไม�สามารถทาํอะไรบางสิ่งบางอย�างได�เพราะพี่น�อง
                ไม�ให�ความร�วมมือ
              • รู�สึกอายที่พี่น�องแสดงออกไม�เหมือนคนอื่น 
              • กดดันที่ตัวเองว�าจะต�องทาํแทนในสิ่งที่พี่น�องทาํไม�ได�แบกรับ
                ความคาดหวังของพ� อแม�
              • รู�สึกผิดในความรู�สึกด�านลบที่มีต�อพี่น�อง 
              • รู�สึกโดดเดี่ยวหรือถูกทอดทิ้ง
              • กังวลว�าตนเองจะมีภาวะหรือมีความต�องการพิเศษเช�นเดียว
                 กับพี่น�อง 
              • ไม�กล�าแสดงความรู�สึกหรือความต�องการของตน เพราะไม�
                 อยากให�พ� อแม�เป�นกังวลหรือภาระมากขึ้น
              • กังวลเกี่ยวกับอนาคต เช�น การต�องเป�นผู�ดูแลพี่น�องต�อจาก
                 พ� อแม�และอนาคตของพี่น�องที่มีความต�องการพิเศษ
              • พยายามเอาใจพ� อแม�เพื่อให�ได�รับการยอมรับหรือคาํชมจาก    
                 พ� อแม� 
              • แสดงพฤติกรรมดื้อ ไม�ปฏิบัติตามเพื่อเรียกร�องความสนใจ
                 จากพ� อแม�



                       

         
        เด็กแต�ละคน แต�ละครอบครัวเผชิญสถานการณ�ที่แตกต�างกันและ

มีความท�าทายที่ไม�เหมือนกันกับเด็กในครอบครัวอื่นๆ สิ่งที่ทาํให�เกิด
ความแตกต�างของประสบการณ�ที่ดีและประสบการณ�ด�านลบเกิดได�

จากตัวเด็กเอง ความสัมพนัธ�ระหว�างพี่น�องความเข�าใจของพ� อแม� ดังนี้
 
            ตัวเด็ก 
             เด็กบางคนมีอารมณ�ความรู�สึกอ�อนไหวง�ายหรือขี้วิตกกังวล หรือ 
มีการรับรู�ตนเองไม�ดี ก็อาจจะรู�สึกแย�มากกว�าเด็กที่มีความเข�มแข็ง มองโลก 
ในแง�ดี 
      
            พี่น�อง 
             หากพี่น�องมีพฤติกรรมก�าวร�าว โมโหฉุนเฉียว จะนาํไปสู�ป�ญหาของ 
ความสัมพนัธ�ระหว�างพี่น�อง และความรู�สึกปลอดภัยของเด็ก หรือกรณี
พี่น�องที่มีข�อจาํกัดในการสื่อสารส�งผลต�อการพูดคุยโต�ตอบกันระหว�างพี่น�อง 
เพื่อพฒันาความสัมพนัธ�  

ป�จจัยที่มีผลต�อการปรับตัวของ
เด็กที่มีพี่น�องมีความต�องการพิเศษ 



           ผู�ปกครอง
            หากผู�ปกครองพูดกับลูกว�า   “หนูน�ะโชคดีที่ไม�ผิดปกติอย�างพี่” 
            สิ่งนี้จะทาํให�เด็กมองพี่น�องของตนเองว�าผิดปกติ และเกิดความ 
รู�สึกด�านลบมากขึ้น

            พ� อแม�บางคนมองว�าลูกที่เป�นเด็กพิเศษเหมือนถูกลงโทษ หรือ 
ยอมรับไม�ได� โศกเศร�า มองแต�ด�านลบ ไม�สามารถจัดการสถานการณ� 
ต�างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการที่พี่น�องมีความต�องการพิเศษได�

            พ� อแม�บางคนยอมรับในความท�าทายนี้ และพยายามจัดการ 
สถานการณ�ต�างๆ สิ่งเหล�านี้จะเป�นเสมือนการส�งข�อความที่มีอิทธิพลที่
พ� อแม�ส�งต�อให�ลูก 

            เด็ก ๆ จะเฝ�าดูสิ่งที่ผู�ปกครองปฏิบัติหรือวิธีการจัดการกับ 
สถานการณ�ต�างๆ หากในครอบครัว ซึ่งวิธีการมองป�ญหาหรือการ 
แสดงออกต�อภาวะความต�องการพิเศษของผู�ปกครองมีอิทธิพลต�อเด็ก
ที่มีพฒันาการปกติในครอบครัว 
         
            พ� อแม�บางคนป�ดบังเรื่องที่พี่น�องมีความต�องการพิเศษ ก�อให�เกิด 
คาํถามในใจเด็กมากมาย ในกรณีของครอบครัวที่มีสมาชิกความต�องการ 
พิเศษ การสื่อสารระหว�างผู�ปกครองและลูกอาจเป�นเรื่องยากกว�าปกติ 
แต�ถ�าผู�ปกครองได�พูดคุยกับเด็กจะช�วยได�มาก 



          
   ให�ผู�ปกครองลองนึกถึงลูกของคุณ (เด็กที่มีพัฒนาการปกติ) 
   และลองตอบคาํถามต�อไปน้ี 

          • ลูกสะดวกใจและสามารถอธิบายผู�อื่นเกี่ยวกับพี่ชายหรือน�องสาว
             ของเขาที่มีความต�องการพิเศษกับผู�อื่น (เช�น เพื่อน) หรือไม�
          • ลูกเล�นหรือเใช�เวลาร�วมกับพี่น�องที่มีความต�องการพิเศษหรือไม�
          • ลูกมีเวลาทาํกิจกรรมกับพ� อหรือแม�เป�นประจาํหรือไม�
          • ลูกมีเพื่อนสนิท มีเพื่อนเล�นหรือทาํกิจกรรมยามว�างหรือไม�
          • ลูกสนุกกับการไปโรงเรียนหรือไม�
          • ลูกมีหน�าที่ต�องรับผิดชอบมากเกินไปหรือไม� 
          • ลูกมีป�ญหาใดหรือไม� เช�น ป�ญหาการนอนหลับ การป�วยทางกาย
             ปวดศีรษะบ�อยๆ 



ความรูส้กึโดดเดี�ยว

ประเด็นที�เด็กที�เติบโตกับพี�นอ้งที�มคีวามต้องการพเิศษ
ควรได้รบัการเอาใจใส ่มดัีงต่อไปนี� 

         

         เด็กที่เติบโตกับพี่น�องที่มีความต�องการพิเศษอาจ 
รู�สึกโดดเดี่ยวและแตกต�างจากเด็กคนอื่นๆ ชีวิตของพวก 
เขาดูแตกต�างจากเพื่อนๆ บางครั้งพวกเขาอาจไม� 
สามารถเล�นด�วยกันกับพี่น�อง หรือพูดคุยปรึกษากับ
พี่น�องที่มีความต�องการพิเศษได� ไม�สามารถแบ�งป�น 
ประสบการณ�หรือสิ่งที่ได�เจอในชีวิตประจาํวันในแง�ของ 
ความสัมพนัธ�แบบพี่น�อง 
          บ�อยครั้งที่เขารู�สึกว�าเพื่อนอาจจะไม�เข�าใจในภาวะ 
ของพี่น�องของเขาหรือรับไม�ได� และอาจเป�นเรื่องยากที่จะ 
คุยกับเพื่อนเกี่ยวกับการมีพี่น�องที่มีความต�องการพิเศษ 

1



          

                       ไม�ได�รับข�อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับภาวะ
                            ความต�องการพิเศษของพี่น�อง

                    การไม�ได�รับข�อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับภาวะที่พี่น�อง
          ของเขาเผชิญจากผู�ปกครอง อาจนาํไปสู�ความเข�าใจผิดได�เกี่ยวกับ
           ความต�องการพิเศษและความกลัวว�าพวกเขาอาจเป�นต�นเหตุหรือ
           พวกเขาจะเป�นเหมือนพี่น�องสักวันหนึ่ง 

                     นอกจากนี้ การมีข�อมูลที่จาํกัดทาํให�พวกเขาไม�รู�วิธีอธิบาย
            พฤติกรรมที่พี่น�องแสดงออกแตกต�างจากคนทั่วไปให�ผู�อื่นฟ�ง 
           อย�างไร ตลอดจนทาํเขาไม�สามารถมีส�วนช�วยเหลือหรือดูแลพี่น�อง
            ได�อย�างเหมาะสมหากขาดข�อมูล
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                                  ความรู�สกึน�อยใจ

                                      บ�อยครัง้ เดก็ทีเ่ตบิโตกบัพีน่�องทีม่คีวามต�องการพเิศษมี
                                      ความรู�สกึว�าพวกเขาอาจไม�มคีวามสาํคญัต�อครอบครวั 
                                       พวกเขาอาจรบัรู�หรอืคดิเองว�าพีน่�องมคีวามสาํคญัมากกว�า 
                                       พ�อแม�อาจต�องใช�เงนิจาํนวนมาก ในการรกัษาหรอืช�วยเหลอื
                                       ดแูลพีน่�องทีม่คีวามต�องการพเิศษ และพ�อแม�ทุ�มเทเวลาและ
                                       ความสนใจในการดแูลพีน่�องทีม่คีวามต�องการพเิศษ 
                                       ผลทีต่ามมาคอื เดก็รู�สกึถกูทอดทิง้หรอืถกูมองข�าม
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ความโกรธและความขุ�นเคอืง

                                  อารมณ�โกรธและความขุ�นเคอืงของเดก็ทีเ่ตบิโตกบัพีน่�องทีม่ี
                          ความต�องการพเิศษมกัเกดิขึน้เมือ่ตนเองและพีน่�องทีม่คีวามต�องการ
                      พเิศษได�รบัการปฏบิตัแิตกต�างกนั หรอืกจิวตัรของตนเองหรอืครอบครวั
                         ถกูปรบัเปลีย่นหรอืมขี�อจาํกดัอนัเนือ่งมาจากพีน่�องทีม่คีวามต�องการ
                                นอกจากการทีเ่ดก็ทีม่คีวามต�องการพเิศษได�รบัความสนใจจาก
                         พ�อแม�แล�ว ในบางครัง้เดก็พเิศษกไ็ด�รบัการอนโุลมให�ประพฤตตินได�
                         ตามใจหรอืสามารถฝ�าฝ�นข�อตกลงของครอบครวัได� เช�น อนญุาตให�
                          เล�นเกมได�เกนิเวลา ซึง่สาํหรบัเดก็ทีม่พีฒันาปกตจิะรู�สกึถงึความไม�
                          ยตุธิรรม เพราะพ�อแม�ปฏบิตัติ�อลกูต�างกนั ก�อให�เกดิความรู�สกึไม�พอใจ 
                           โกรธหรอืคบัข�องใจ
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        ความรู�สึกอาย

          เด็กที่เติบโตกับพี่น�องที่มีความต�องการพิเศษอาจมีความเขินอาย
      เกี่ยวกับรูปลักษณ�ของพี่ชายหรือน�องสาว หรือพฤติกรรมโดยเฉพาะ
      อย�างยิ่งในที่สาธารณะ ที่โรงเรียน และอายเมื่อคนอื่นๆ หยอกล�อ
      หรือจ�องมองพี่น�องและตนเอง
          นอกจากนี้ พวกเขาอาจรู�สึกอับอายเกี่ยวกับหน�าที่ที่ เพื่อนๆ 
      ไม�ต�องทาํหรือไม�ต�องรับผิดชอบ เช�น การดูแลพี่ที่มาภาวะบกพร�อง
       ทางสติป�ญญาที่โรงเรียนในช�วงพกักลางวัน
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         ความกลัว กังวล

            เด็กที่ไม�ได�รับข�อมูลเกี่ยวกับภาวะความต�องการพิเศษอาจ
     เกิดความกลัวว�าวันหนึ่งเขาอาจจะแสดงอาการเช�นพี่น�องใน
    ครอบครัว นอกจากนี้ ยังอาจมีความกลัว ความกังวลเกี่ยวกับ:

           • ความปลอดภัยของตัวเองในกรณีพี่น�องมีความก�าวร�าว
                ฉุนเฉียวรุนแรง 
           •  สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพี่น�องที่มีความต�องการพิเศษโดยเฉพาะ
               ในช�วงวิกฤต เช�น  หากต�องรักษาตัวในโรงพยาบาล
           • อนาคตทั้งของตนเองและของพี่น�องที่มีความต�องการพิเศษ
              จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อพ� อแม�ไม�สามารถให�การดูแลได�ต�อไป 
           • กังวลว�าเพื่อนๆ ของตนจะยอมรับพี่น�องของตนที่มี
              ความต�องการพิเศษหรือไม� 
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       ถูกกดดันให�เป�นคนสมบูรณ�แบบ

           เด็กที่เติบโตกับพี่น�องที่มีความต�องการพิเศษอาจรู�สึกว�า ตนเอง 
ต�องสมบูรณ�แบบหรือต�องประสบความสาํเร็จเพื่อให�ตนเองได�รับความ 
สนใจจากพ� อแม� หรือเพื่อเป�นการชดเชยแทนพี่น�องมีความต�องการพิเศษ 
           พวกเขาอาจรู�สึกว�าพวกเขาจาํเป�นต�องเป�น 'เด็กดี' เพื่อไม�ให�
ผู�ปกครองต�องทุกข� มากขึ้นเพราะพวกเขา พวกเขาอาจรู�สึกว�าจาํเป�น
ต�องสาํเร็จในวิชาการหรือกีฬาเพื่อเป�นการชดเชยสาํหรับข�อจาํกัดของ
พี่น�องที่มีความต�องการพิเศษ 
           พ� อแม�อาจมองข�ามเพราะเห็นว�าลูกเป�นเด็กเก�ง เด็กดี จนไม�ทัน
ได�สังเกตว�าลูกต�องการอะไร หรือลูกต�องพยายามให�ตัวเองเป�นเช�นนั้น 
เพราะเหตุใด
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            ความรู�สึกผิด
            

                ความรู�สึกผิดต�อพี่น�องที่พวกเขาไม�ภาวะบกพร�องเช�น
            พี่น�อง ยิ่งเมื่อเห็นตนเองสาํเร็จ และเห็นพี่น�องมีความยาก
            ลาํบากในการใช�ชีวิต การดูแลตนเอง และการเรียนรู�
            นอกจากนี้ เด็กที่มีพฒันาการปกติอาจรู�สึกผิด ที่บางครั้ง
            ตนเองรู�สึกอับอายที่มีพี่น�องเป�นเด็กพิเศษ
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               ภาระหน�าที่และความรับผิดชอบ

       บางครั้งผู�ปกครองมอบหมายให�เด็กช�วยดูแลพี่น�องที่มี
    ความต�องการพิเศษ ซึ่งอาจทาํให�เด็กรู�สึกว�าเขาพลาดทาํ
    กิจกรรมสังสรรค�กับเพื่อนๆ หรือกิจกรรมที่ตนเองชอบ เช�น 
   กีฬา ดนตรี หรือโอกาสในการเล�นอิสระกับเพื่อนๆ ของตนเอง
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              รู�สึกว�าไม�มีทางออกของป�ญหา 

              แรงกดดันมากมายที่มีต�อเด็กที่เติบโตกับพี่น�องที่มี
              ความต�องการพิเศษ สามารถนาํไปสู�ป�ญหาต�างๆ ได� 
              เมื่อเด็กๆ ยังมีวุฒิภาวะไม�สูงพอ จะนาํไปสู�พฤติกรรม
              ที่ยากลาํบากอื่น ๆ หรือการตอบสนองหรือการแสดงออก
              ที่ไม�เหมาะสม อาจมีภาวะถดถอย เห็นคุณค�าในตนเองตํา่
              พยายามหลีกหนีป�ญหา ความเครียด วิตกกังวลมากขึ้น 
              ซึ่งไม�ดีต�อสุขภาพในระยะยาวมีป�ญหาทางอารมณ�
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             การแสร�งแสดงพฤติกรรม

             เด็กหญิงอั่งเปาอายุ 8 ขวบ ต�องไปปรึกษาจิตแพทย�เด็กและ
             เยาวชน เนื่องจากมีพฤติกรรมก�อกวนทั้งที่โรงเรียนและที่บ�าน
             มากขึ้น แม�ว�าอั่งเปาเป�นห�วงน�องที่มีภาวะออทิสซึมมาก แต�ก็
             รู�สึกไม�พอใจที่น�องสาวของเขาได�รับการเอาใจใส�จากพ� อแม�
              มากกว�า

              เมื่อพี่น�องที่มีความต�องการพิเศษได�รับความสนใจเป�นอย�างมาก
              เด็กที่มีพี่น�องมีความต�องการพิเศษจึงอาจรู�สึกว�า ตนเองไม�ได�
              รับความสนใจและพยายามทาํพฤติกรรมต�างๆ เพื่อให�ได�รับ
              ความสนใจ ซึ่งอาจเป�นการแสดงพฤติกรรมป�ญหาหรือ
              เลียนแบบพฤติกรรมของพี่น�องที่มีความต�องการพิเศษ
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             พยายามเอาใจผู�อื่นมากเกินไป ให�ผู�อื่นชื่นชอบ

             เด็กที่เติบโตกับพี่น�องที่มีความต�องการพิเศษอาจแสดง
การเอาอกเอาใจผู�อื่น โดยเฉพาะพ� อแม� เพราะปรารถนาให�ตนเอง
เป�นที่รัก เป�นลูกคนโปรด ได�คาํรับชื่นชม และการยอมรับ 
             เด็กบางคนเห็นว�าพ� อแม�ต�องเผชิญกับความเครียดมากมาย 
และกลัวทาํให�พ� อแม�ผิดหวัง เขาจึงไม�อยากสร�างป�ญหาให�กับพ� อแม� 
พยายามด�วยการเป�นเด็กดี' เด็กเก�ง ซึ่งเป�นการกดดันตัวเองอย�าง 
มหาศาล 
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             ความวิตกกังวล/ภาวะซึมเศร�า

             เด็กที่เติบโตกับพี่น�องที่มีความต�องการพิเศษอาจเผชิญกับ 
            ประสบการณ�ที่ทาํให�เกิดความวิตกกังวล ไม�เพียงกังวลเกี่ยวกับ
            พี่น�องที่มีความต�องการพิเศษ แต�ยังเกี่ยวกับตัวเขาเองด�วย 
             เด็กอาจกลัวว�าวันหนึ่งตนเองอาจจะมีภาวะความต�องการพิเศษ
             เหมือนพี่น�อง ผลที่ตามมาคือ พวกเขาอาจมีความวิตกกังวลหรือ
             ซึมเศร�า ความวิตกกังวลอาจทาํให�มีป�ญหาในการนอน เช�น 
             นอนไม�หลับ ฝ�นร�าย หรือมีอาการทางกาย เช�น ปวดท�อง 
             ปวดศีรษะ หรือบางคนมีพฤติกรรมการกินอาหารที่ผิดปกติ 
              มีความสัมพนัธ�กับสภาวะจิตใจ
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               การพัฒนาทักษะสังคม 
         
        ปกติแล�ว เด็กๆ ได�เรียนรู�เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพนัธ�และทักษะ
        การเข�าสังคมจากพี่น�อง แต�เมื่อเด็กเติบโตกับพี่น�องที่มี
         ความต�องการพิเศษจึงอาจมีข�อจาํกัดบางประการ

               "เด็กหญิงไออุ�นใช�เวลาส�วนใหญ�อยู�กับพี่ชายที่มีภาวะ
        ออทิสซึมผู�มีป�ญหาในการสื่อสาร เธอจึงไม�ได�เรียนรู�การสื่อสาร
         และการสร�างปฏิสัมพนัธ�จากพี่ชาย" 
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                  จากประเด็นที่กล�าวมาเกี่ยวกับเด็กที่เติบโตกับพี่น�องที่มีความ 
ต�องการพิเศษควรได�รับการเอาใจใส� บางสถานการณ�หรือป�ญหาที่มีแนว 
โน�มรุนแรง ซึ่งพ� อแม�ควรเอาใจใส�เป�นพิเศษหรือแก�ป�ญหาอย�างเร�งด�วน
                  หากพ� อแม�สังเกตเห็นพฤติกรรมของลูกที่เป�นสัญญาณ ให� 
ปรึกษาผู�เชี่ยวชาญด�านเด็กและครอบครัว เมื่อใดควรขอความช�วยเหลือ 
ด�านจิตใจ: สัญญาณว�าลูกของฉันต�องการความช�วยเหลือ! ซึ่งเด็กอาจ 
ต�องการคาํปรึกษาจากผู�เชี่ยวชาญเพื่อช�วยให�พวกเขารับมือกับป�ญหาได�  

                 • มีพฤติกรรมการกินอาหารหรือการนอเปลี่ยนแปลง 
                   (ทั้งมากเกินไปหรือน�อยเกินไป)
                 • แสดงอาการทางร�างกาย เช�น ปวดศีรษะหรือปวดท�อง
                 • แสดงถึงความสิ้นหวัง
                 • กดดันให�ตนเองความสมบูรณ�แบบ
                 • ไม�มีสมาธิ
                 • เห็นคุณค�าในตนเองตํา่ นับถือตนเองตํา่
                 • พูดถึงการทาํร�ายตัวเอง
                 • ไม�สามารถแยกจากพ� อแม�ได� กลัวการพลัดพราก
                 • หมดความสนใจในกิจกรรมต�างๆ 
                 • ร�องไห�หรือแสดงความวิตกกังวลบ�อยๆ
                 • การถึงภาวะถดถอย 

            

 

 



         
           ในบางครั้ง พี่น�องก็อาจมีการแข� งขันกัน ทะเลาะกัน แกล�ง
หรือเล�นกันแรงๆ แต�บางครั้งสิ่งเหล�านี้ก็ข�ามเส�นไปสู�การข� มเหง 
การละเมิดกัน (abuse) ทั้งการใช�คาํพูด ด�าว�า ขู�  การทาํร�ายร�างกาย เช�น 
การทุบ ตี ร�างกาย รวมถึงในครอบครัวที่มีเด็กที่มีความต�องการพิเศษ 
หากความสัมพนัธ�ระหว�างพี่น�องกลายเป�นการละเมิด พ� อแม�ควรขอ
ความช�วยเหลือจากผู�เชี่ยวชาญและนักจิตวิทยาทันทีเช�นกัน 

         สัญญาณที่เป�นไปได�ของการละเมิดในพี่น�องคือ:

            • เด็กคนหนึ่งมักจะหลีกเลี่ยงพี่น�องของตน
            • เด็กมีพฤติกรรมการนอน นิสัยการกิน เปลี่ยนไป เช�น 
              นอนฝ�นร�ายเป�นประจาํ 
            • เด็กแสดงพฤติกรรมละเมิดในการเล�น เช�น การใช�คาํ
               หยาบคายด�าทอผู�อื่น เด็กคนหนึ่งมักเป�นผู�แกล�งอีกคนหนึ่ง
               เสมอ และเด็กอีกคนคือเหยื่อเป�นประจาํ
            • เด็กแสดงพฤติกรรมทางเพศในลักษณะที่ไม�เหมาะสม

            

 

 



         

               วิธีป�องกันการละเมิดระหว�างพี่น�อง 

        
            • ลดการแข� งขันระหว�างพี่น�อง
            • ตั้งกฎพื้นฐานสาํหรับครอบครัว เช�น ในบ�านจะไม�มีการแหย� ตี ดูถูก 
ล�อเลียน ยั่วโมโห เรียกด�วยคาํไม�เหมาะสม เพื่อป�องกันการละเมิดกัน และ
ยึดตามกฎอย�างชัดเจน การต�อสู�จะต�องหยุดทันที แยกเด็ก เมื่อพวกเขาสงบลง 
แล�วให� พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและแสดงให�ชัดเจนว�าไม�อนุญาตให�ใช�ความรุนแรงใน 
ครอบครัว
            • ไม�ปล�อยให�เด็กคนใดคนหนึ่งต�องมีความรับผิดชอบต�ออีกคนมากเกิน 
ไป เช�น หลังจากกลับจากโรงเรียน อาจเลือกกิจกรรมหลังเลิกเรียน ดีกว�าปล�อย 
ให�เด็กคนหนึ่งต�องอยู�ดูแลอีกคนหลังจากเลิกเรียน โดยไม�มีพ� อแม�
            • พ� อแม�ควรมีการพูดคุยเป�นประจาํกับเด็กทีละคน แบบหนึ่งต�อหนึ่ง 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งหลังจากที่ให�เด็กๆ อยู�ด�วยกันตามลาํพงั
            • พ� อแม�ต�องเป�นตัวอย�างที่ดีในการจัดการกับความขัดแย�ง ไม�ใช�ความ 
รุนแรง มีการควบคุมอารมณ�ที่ดี
            • สอนให�เด็กรู�จักการรักษาความปลอดภัยและสิทธิ์ในการร�างตนเอง 
เช�น สอนให�เด็กๆ รู�จักพูดว�า “ไม�” ถ�าเขาไม�ต�องการให�ผู�อื่นสัมผัสตัวเขา
            • สร�างบรรยากาศในครอบครัวให�อบอุ�นและปลอดภัย ให�เด็กๆ ทุกคนมี 
ความรู�สึกว�าสามารถเล�าถึงป�ญหาหรือความคับข�องใจได� และพ� อแม�จะช�วยใน 
การแก�ไขป�ญหาได� (ป�ญหาจะได�รับการแก�ไข ใจใส�จากพ� อแม�)
          • คอยสอดส�องการใช�สื่อ ทีวี เกม อินเตอร�เนต ของเด็กๆ และการเข�า 
ร�วมในกลุ�มแชต และจัดการควบคุมช�องทางการเข�าถึงให�เหมาะสมสาํหรับเด็ก
          • ประการสุดท�าย พ� อแม�ต�องมีส�วนร�วมในชีวิตและการเติบโตของเด็กๆ 
ทุกๆ คนในครอบครัว

            

 

 



         
        พ� อแม�จะช�วยให�ลูกๆ เข�ากันได�ดีขึ้นได�อย�างไร ทั้งเด็กที่มีพฒันาการ 
ปกติและเด็กที่มีความต�องการพิเศษกฎพื้นฐาน:
         • อย�ามีลูกคนโปรด ซึ่งเด็กๆ จะสามารถรับรู�ได�ว�าใครสาํคัญกว�าใคร
         • อย�าเปรียบเทียบลูกๆ 
         • ให�เด็กแต�ละคนเติบโตในแบบของตัวเอง อย�าพยายามตีตรา
         • ส�งเสริมให�เด็กๆ ร�วมมือกันมากกว�าที่ให�แข� งขันกัน ตัวอย�างเช�น 
ให�เด็กๆ ช�วยกันเก็บของเล�นโดยแข� งกับนา�ิกา (ใช�เวลาให�น�อยที่สุด) 
แทนที่จะให�เด็กๆ แข� งขันกันเอง
         • สังเกตรูปแบบ สถานการณ� หรือช�วงเวลาที่เด็กๆ มักจะเกิดความ 
ขัดแย�ง เช�น ความขัดแย�งเกิดขึ้นก�อนนอนหรือบางทีเมื่อเด็กกลับจาก 
โรงเรียน บางทีแค�ปรับเปลี่ยนกิจวัตรหรือการจัดการเพียงเล็กน�อยก็ช�วย 
แก�ป�ญหาได� เช�น เมื่อเด็กกลับจากโรงเรียนอาจจะหิว หงุดหงิด ก็อาจ 
เตรียมอาหารว�างไว�ให� หรือถ�าเป�นช�วงก�อนนอน ให�หากิจกรรมเงียบๆ ให� 
เด็กๆ ได�มุ�งสนใจอาจช�วยแก�ป�ญหาความขัดแย�งของเด็กๆ ได�
         • สอนเด็กๆ ให�รู�จักวิธีเชิงบวกที่จะได�รับความสนใจจากกันและกัน 
แสดงวิธีเข�าหาเด็กอีกคนหนึ่ง และวิธีขอหรือชวนให�พี่น�องเล�นด�วย แสดง 
วิธีการแบ�งป�นสิ่งของและของเล�น
         • ความยุติธรรมในครอบครัวเป�นสิ่งสาํคัญ แต�ก็ไม�ได�หมายความว�า 
พี่น�องต�องได�รับสิ่งต�างๆ เท�ากันหมด หรือได�รับทุกอย�างเหมือนกัน เด็กที่ 
โตกว�าหรืออายุน�อยกว�าอาจมีสิทธิพิเศษที่แตกต�างกันไปตามอายุ หรือ 
ความสนใจ หรือความต�องการจาํเป�นพิเศษ สร�างความมั่นใจให�บุตรหลาน 
ว�าพ� อแม�ได�พยายามที่จะตอบสนองความต�องการเฉพาะของพวกเขา
แต�ละคน
         • วางแผนกิจกรรมครอบครัวที่สนุกสนานสาํหรับทุกคน หากเด็กๆ มี 
ประสบการณ�ที่ดีร�วมกัน สิ่งนี้จะทาํหน�าที่เสมือนกันชนเมื่อพวกเขาเกิด 
ความขัดแย�งหรือปะทะกัน จึงควรสร�างทรงจาํอันอบอุ�นในครอบครัวให� 
เด็กๆ
         • ให�เวลาเด็กแต�ละคนได�ทาํสิ่งที่ตนเองสนใจ หรือได�เล�นกับเพื่อน ๆ 
ของตัวเอง โดยไม�ต�องรับภาระดูแลพี่น�อง และควรจัดเตรียมพื้นที่ของเด็ก 
แต�ละคน ซึ่งไม�จาํเป�นต�องกว�างขวาง แต�ต�องเป�นพื้นที่ที่ปลอดภัยและ 
ปลอดภัยต�อข�าวของ ของใช�ส�วนตัว 



         
        การจัดสรรเวลาสาํหรับอยู�กับลูกแต�ละคน อาจป�องกันป�ญหาต�างๆ 
ได�อย�างน�าอัศจรรย�

         • ผู�ปกครองควรหาเวลาพูดคุยหรือทาํกิจกรรมตามลาํพงักับลูก 
แต�ละคนเป�นประจาํ เพราะมีความหมายต�อลูกมาก เช�น ชวนไปกินไอศกรีม 
หรือไปเลือกซื้อหนังสือการ�ตูน หรือการพูดคุยก�อนเข�านอน 

         • เมื่อพ� อแม�อยู�กับเด็กแต�ละคนตามลาํพงั พ� อแม�จะได�พูดคุยถึงความ 
สัมพนัธ�ของพี่น�อง อาจถามว�าพวกเขาชอบเล�นอะไรด�วยกัน ชอบทาํอะไร
ด�วยกัน ประสบการณ�หรือการใช�เวลาดีๆ ร�วมกัน และสิ่งที่พี่น�องอาจ 
รบกวนหรือทาํให�พวกเขาอยู�ในสถานการณ�ลาํบากใจหรืออันตราย 
นอกจากสิ่งนี้จะช�วยให�พ� อแม�ติดตามความสัมพนัธ�ของพี่น�องแล�ว ยังช�วย 
ให�พวกเขาระลึกถึงวิธีการที่พวกเขาสามารถใช�เวลาที่ดีร�วมกันได� และช�วง 
เวลาที่พวกเขามีความรู�สึกดีๆ ต�อกัน

         • เวลาที่พ� อแม�ให�กับลูกอาจไม�ได�ยาวนานนัก แต�ควรมีอย�าง 
สมํา่เสมอ และเน�นการฟ�ง—ฟ�งว�าลูกๆ รู�สึกอย�างไรเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นใน 
ครอบครัว เด็กๆ จะสามารถรับรู�ได�ว�าพ� อแม�ใส�ใจว�าพวกเขารู�สึกอย�างไร
         

         เมื่อวางแผนกิจกรรมครอบครัว จาํไว�ว�าไม�ใช�ทุกอย�างต�องทาํร�วม 
กับทุกคนในครอบครัว การส�งเสริมให�เด็กแต�ละคนมีความสนใจในตนเอง 
และให�พื้นที่พิเศษแก�แต�ละคนสาํหรับเรื่องส�วนตัว
 



         

       การแก�ไขข�อขัดแย�ง:

         • หากเด็กมีความขัดแย�งกัน ลองสังเกตดูว�าบุตรหลานสามารถแก�ไข 
ความขัดแย�งได�เองหรือไม� แต�หากเป�นเด็กเล็ก อาจต�องการให�พ� อแม�เข�าไป 
ช�วยจัดการแก�ป�ญหาหรือสอนวิธีการจัดการกับความขัดแย�ง พยายามอย�า 
เข�าข�างเด็กคนใดคนหนึ่งมากกว�า สิ่งแรกที่ควรทาํคือให�เด็กสงบลงก�อน 
จากนั้นถามคาํถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นก�อนที่จะจัดการกับพฤติกรรมป�ญหา

         • สอนเด็กๆ มีทักษะในการแก�ป�ญหาความขัดแย�งด�วยตนเอง สอนวิธี 
การประนีประนอม เคารพซึ่งกันและกัน เช�น แบ�งแยกสิ่งต�าง ๆ อย�าง 
ยุติธรรม ฯลฯ หากพ� อแม�สอนวิธีการและเป�นแบบอย�างให�แก�เด็กๆ ในที่สุด 
เด็กๆ จะมีความมั่นใจว�าพวกเขาสามารถแก�ไขได�ด�วยตนเอง

         • พ� อแม�ต�องข� มใจเมื่อเจอสถานการณ�ที่เด็กๆ ทะเลาะกัน หรือยั่วยุ 
อารมณ� ไม�ควรตะโกนหรือตอบโต�ด�วยอารมณ�รุนแรง 

         • เมื่อมีความขัดแย�งเกิดขึ้นระหว�างพี่น�อง ลองให�ลูก ๆ แสดงความ 
รู�สึกที่มีต�อกัน สอนให�บุตรหลานใช�วิธีการบอกความรู�สึกของพวกเขาหรือ
วิธีการพูดเกี่ยวกับความรู�สึก โดยไม�จาํเป�นต�องตะโกน เรียกชื่อกันอย�าง 
หยาบคาย หรือใช�ความรุนแรงต�อกัน

         • ส�งเสริมการเจรจาแบบ win-win ซึ่งแต�ละฝ�ายได�รับบางสิ่งบางอย�าง

         • จาํลองทักษะการแก�ป�ญหาความขัดแย�งที่ดีสาํหรับบุตรหลานของ 
คุณเมื่อมีปฏิสัมพนัธ�กับพวกเขาและกับสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ ตอนที่
ยังไม�เกิดป�ญหา



         
       ลดสถานการณ�ป�ญหาพี่น�องง�ายๆ ด�วยการสร�างข�อตกลงของ 
ครอบครัวให�บุตรหลานของคุณมีส�วนร�วมในการกาํหนดกฎของครอบครัว 
ภายในบ�าน และพ� อแม�ต�องระบุผลกระทบที่ชัดเจนหากมีใครไม�ปฏิบัติตาม 
กฎ และใช�อย�างสมํา่เสมอเพื่อป�องกันการทะเลาะวิวาท ยกตัวอย�างเช�น

         • เมื่อมีความขัดแย�งกัน ห�ามทาํร�าย (การตี เตะ ทุบ ฯลฯ) ไม�อนุญาต 
ให�มีการเรียกกันหยาบคาย ตะโกน ขู�  และห�ามล�อเลียนในขณะที่เด็กคนใด
คนหนึ่งกาํลังถูกทาํโทษ

         • หากมีการโต�เถียงกันว�าใครจะมีสิทธิ์ตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ร�วมกัน เช�น เลือกดูนิทานก�อนนอน การใช�เวลาในวันเสาร�อาทิตย� ทะเลาะ 
กันเพื่อแย�งชิงของเล�น ให�พ� อแม�มอบหมายวันว�าใครมีสิทธิ์เลือกก�อน อาจ 
สลับกันวันเว�นวัน หรือสลับรายสัปดาห� และทุกคนต�องเคารพสิทธิ์ซึ่งกัน 
และกัน

         • เด็กๆ ชอบยืมของกัน เช�น เครื่องเขียน หนังสือการ�ตูน ของเล�น แต� 
ถ�าหากการยืมเป�นป�ญหา เช�นอีกฝ�ายมักทาํของพี่น�องหาย หรือทาํพงั ให� 
เด็กที่เป�นผู�ยืมวางหลักประกัน—เช�น ของเล�นของตน และจะคืนได�ก็ต�อเมื่อ 
ตนเองได�คืนของที่ยืมแก�พี่น�องแล�ว



         

   ความคาดหวังของสมาชิก
ในครอบครัวที่มีต�อเด็กที่มีความต�องการพิเศษ

 
 

         พี่น�องที่มีพฒันาการปกติโดยทั่วไปมักจะมีบทบาทสาํคัญในชีวิตของ 
พี่น�องที่มีความต�องการพิเศษ พ� อแม�สามารถช�วยเด็กให�พี่น�องที่มีความ 
ต�องการพิเศษได�รับทักษะที่จะช�วยให�สามารถดาํรงชีวิตอย�างอิสระได�มาก 
ที่สุด หรือดูแลตนเองได�มากที่สุดเท�าที่จะทาํได� ซึ่งพ� อแม�ควรมีความคาด 
หวังต�อเด็กที่มีความต�องการพิเศษให�มีส�วนร�วมในงานบ�านและความรับ 
ผิดชอบส�วนตัวให�เท�าที่จะทาํได� เพื่อให�ลูกที่มีพฒันาการปกติรู�สึกถึงความ 
ยุติธรรม แม�ว�าความรับผิดชอบอาจไม�เท�ากันหรือไม�เหมือนกัน แต�จะลด 
ความขุ� นเคืองและความคับข�องใจระหว�างพี่น�อง ยินดีกับความสาํเร็จของ 
บุตรหลานแต�ละคนโดยไม�เปรียบเทียบกัน



         

     สิทธิของเด็กๆ ในการเติบโต
     ในสภาพแวดล�อมที่ปลอดภัย

 
         เด็กที่เติบโตกับพี่น�องที่มีความต�องการพิเศษบางคนอาศัยอยู�กับ
พี่น�องที่มีพฤติกรรมก�าวร�าว รุนแรง เด็กๆ ควรที่จะได�รับความปลอดภัย 
ส�วนบุคคล 

         พ� อแม�ต�องให�ความสาํคัญกับการสร�างพื้นที่ปลอดภัยให�กับเด็ก 
ทั้งการให�เด็กสามารถเป�ดใจแสดงความคิดความรู�สึก ให�เด็กรู�สึกสบายใจ
ที่จะขอให�พ� อแม�ช�วยเหลือในสถานการณ�ต�างๆ 



         

              โอกาสในการได�รับข�อมูลของเด็ก

         เด็กๆ ต�องการข�อมูลเกี่ยวกับความต�องการพิเศษของพี่น�อง 
ตลอดจนการรักษา ผู�ปกครองและผู�ให�บริการมีหน�าที่ให�ข�อมูลที่เป�น 
ประโยชน�แก�เด็กๆ อย�างเป�นประจาํหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
         ในช�วงแรก เด็กที่เติบโตกับพี่น�องที่มีความต�องการพิเศษหลาย 
คนกังวลเกี่ยวกับภาระหน�าที่ที่พวกเขาจะมีต�อพี่น�องของพวกเขา เช�น 
เมื่อต�องไปโรงเรียนเดียวกัน หรือเมื่อพ� อแม�จากไปแล�ว พ� อแม�ควร 
สร�างความมั่นใจกับลูกๆ อธิบายถึงการวางแผนสาํหรับอนาคตของ 
ลูกแต�ละคน ให�เด็กๆ มีส�วนร�วมในการตัดสินใจ 
         ความกังวลของพี่น�องเกี่ยวกับอนาคตข�างหน�า เด็กๆ ควรจะ
ได�รับการสนับสนุนจากพ� อแม�เพื่อไล�ตามความชอบ ความสนใจ และ 
ความฝ�นของตนเอง



         

  ไม�คาดหวังพฤติกรรมที่ดีเลิศจากลูกคนใดคนหนึ่ง

         ถึงแม�ว�าพ� อแม�จะเฝ�าดูได�ยากเกี่ยวกับ การล�อเล�น การเรียกชื่อ 
การโต�เถียง และความขัดแย�งในรูปแบบอื่นๆ เป�นเรื่องปกติในหมู�พี่น�อง 
ส�วนใหญ�แม�ว�าอีกคนจะมีความต�องการพิเศษก็ตาม

         แม�ว�าผู�ปกครองอาจรู�สึกตกใจกับความเกรี้ยวกราดของพี่น�องที่มี 
ต�อกัน แต�ความขัดแย�งส�วนใหญ�อาจเป�นส�วนที่เป�นประโยชน�ต�อการพฒันา 
สังคมตามปกติ 

         เด็กดาวน�ซินโดรมที่โตมากับพี่น�องที่ทะเลาะกันบ�างในบางครั้ง มักจะ 
เตรียมพร�อมที่จะเผชิญชีวิตในชุมชนในฐานะผู�ใหญ�ได�ดีกว�าเด็กดาวน�
ซินโดรมที่โตเป�นลูกคนเดียว ไม�ว�าจะปรับตัวหรือเหมาะสมต�อพฒันาการ
เพียงใด ความขัดแย�งของพี่น�องโดยทั่วไปมักส�งผลให�เกิดความรู�สึกผิด 
เมื่อพี่น�องคนหนึ่งมีสุขภาพพิเศษหรือความต�องการด�านพฒันาการ 

         เมื่อเกิดความขัดแย�ง ข�อความที่ส�งถึงพี่น�องหลายคนคือ "ปล�อยให� 
พี่น�องของคุณอยู�คนเดียว คุณโตกว�า คุณแข็งแกร�งกว�า คุณควรรู�ดีกว�า 
มันเป�นหน�าที่ของคุณที่จะประนีประนอม" 

         พี่น�องที่กาํลังพฒันาโดยทั่วไปสมควรได�รับชีวิตที่พวกเขาเหมือน
เด็กคนอื่น ๆ ที่บางครั้งประพฤติตัวไม�ดี โกรธเคืองและต�อสู�กับพี่น�องของ 
พวกเขา



         

       เพราะคุณคือคนสาํคัญของลูก ดังนั้น...

         พ� อแม�ควรจาํไว�ว�าความคิดและทัศนคติของพ� อแม�ต�อภาวะ 
ความต�องการพิเศษของลูก มีอิทธิพลอย�างมากต�อการความรู�สึก
และการปฏิบัติของเด็กในครอบครัวที่มีพฒันาการปกติ หากผู� 
ปกครองแบบอย�างของความยืดหยุ�นและทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี 
เด็กที่มีพฒันาการปกติก็จะสามารถปรับตัวและรับมือกับสถานการณ� 
ต�างๆ ได�ดี



         

            จงให�ความสาํคัญกับความสาํเร็จ
        และเป�าหมายของเด็กทุกคนในครอบครัว

 
         หากมีพี่น�องที่พ� อแม�ไม�ได�สนับสนุนตามความสนใจหรือ
       ความถนัด เพราะพ� อแม�ต�องทุ�มเทกับลูกอีกคนที่มีความต�องการ
     พิเศษได� ความต�องการพิเศษของเด็กคนหนึ่งไม�ควรมาบดบัง
     ความสาํเร็จและความฝ�นของเด็กอีกคนหนึ่ง พ� อแม�ควรแสดงให�
     เด็กทราบว�าแต�ละคนได�รับการสนับสนุนอย�างเหมาะสม ทุกคนมี
      หน�าที่และความรับผิดชอบ และชื่นชมในความแตกต�างของแต�ละ
     คน ช�วยรับประกันว�าความสาํเร็จของสมาชิกในครอบครัวทุกคน 
     หาโอกาสชมเชยเด็กแต�ละคนที่ช�วยเหลือซึ่งกันและกัน



         

       สรุปท�ายเล�ม

         ตระหนักถึงจุดแข็งและความสาํเร็จของเด็กแต�ละคน และทาํให�
แน�ใจว�าพวกเขาจะมีมิตรภาพที่ดีต�อกัน ให�เด็กที่มีความต�องการพิเศษ
ดูแลตนเองให�ได�มากที่สุดและมีหน�าที่ในงานอื่น ๆ มากที่สุดเท�าที่จะทาํได�
ด�วยวิธีนี้  ทุกคนมีความรับผิดชอบ และเด็ก ๆ จะไม�รู�สึกว�ามีภาระมาก
เกินไป เด็กที่มีความต�องการพิเศษควรอยู�ภายใต�กฎเดียวกัน และควร
กาํหนดผลที่ตามมาที่เหมาะสม

         มีช�วงเวลาที่ให�เด็กแต�ละคนได�ถ�ายทอดความรู�สึก ทั้งด�านบวกและ
ด�านลบ ตลอดจนวิธีการพูดคุยเกี่ยวกับความเครียด เช�น เพื่อนฝูง การ
ใช�ชีวิตประจาํวัน หน�าที่และความรับผิดชอบ ผู�ปกครองควรเป�นต�นแบบ
ของการมีทัศนคติที่ดี เป�นแบบอย�างในการสื่อสาร และการแก�ป�ญหา
อย�างสร�างสรรค� สิ่งเหล�านี้จะช�วยสร�างความสัมพนัธ�ที่ดีในครอบครัว



         

               สิ่งที่เด็กๆ ฝากถึงผู�ปกครอง
         
      • ต�องการความมั่นใจว�าพ� อแม�จะคอยสนับสนุนเขาเสมอ ในบางครั้ง 
เขาก็ต�องการความช�วยเหลือ เช�น เรื่องการเรียน ความสัมพนัธ�กับเพื่อนที่ 
โรงเรียน อนาคตการเรียนต�อ เป�นต�น

      • ต�องการพูดคุยเพื่อบอกรู�สึกของตนเองกับพ� อแม�อย�างสะดวกใจและ 
ร�วมแบ�งป�นความรู�สึกที่ยากลาํบากของตนเองและครอบครัว และให�กาํลัง 
ใจซึ่งกันและกัน 

       •  ต�องการเป�น "คนพิเศษของพ� อแม�" เช�นกัน อยากมีเวลาที่จะได�พูด 
คุย ทาํกิจกรรมกับพ� อแม� รู�สึกว�าพ� อแม�รัก เข�าใจ และใส�ใจพวกเขา 

       • ต�องการทราบข�อมูลเกี่ยวกับภาวะทางสุขภาพพี่น�อง มีส�วนร�วมใน 
การพูดคุยหาแนวทางในการดูแลช�วยเหลือพี่น�อง 
        
       •  ต�องการการชื่นชมจากพ� อแม�ในสิ่งที่เขามีส�วนช�วยในงานบ�านต�างๆ 
หรือช�วยดูแลพี่น�อง หรือการประสบการณ�ความสาํเร็จ แม�จะเป�นเรื่อง 
เล็กๆ น�อยๆ 

       • ต�องการโอกาสในการกิจกรรมที่ชอบ มีเวลาส�วนตัว หรือได�ใช�เวลา 
กับเพื่อนๆ  



โครงการชดุหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส�แบบตอบโต�ได� 
Super Siblings of Special Kids 

เพือ่เสรมิสร�างความสมัพนัธ�ในครอบครวัของเดก็พเิศษ
ได�รบัการสนบัสนนุจาก กองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร�างสรรค� ประจาํป� พ.ศ. 2565


