เด็กพิเศษ...กับคนพิเศษ
ส่ งคำขอบคุณจำกหมอพัฒนำกำรเด็กคนหนึ่ง ถึงผลิตโชค
1. เมื่อไม่นานมานี ้ หมอได้ มีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตของคุณเป๊ ก ผลิตโชค อายนบุตร ศิลปิ นที่เป็ น talk of the town จากการ
กลับมามีชื่อเสียงอีกครัง้ หลังจากออกรายการ The Mask Singer เมื่อปี ที่แล้ ว คอนเสิร์ตนี ้ชื่อว่า Oishi Green Tea
presents Peck Palitchoke “First Date” concert จัดที่ Paragon Hall เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผา่ น
มา ซึง่ เป็ นคอนเสิร์ตเดีย่ วครัง้ แรกของเค้ า

2. ความพิเศษของคอนเสิร์ตนี ้ สาหรับหมอพัฒนาการเด็ก ก็คือ ผลิตโชคได้ เชิญเด็กพิเศษมาร่วมแสดงสด บนเวที
คอนเสิร์ตด้ วย น้ องๆเด็กพิเศษทีม่ าร่วมคอนเสิร์ตคือ เด็กนักเรียนจากโรงเรี ยนโสตศึกษา ทุง่ มหาเมฆ ซึง่ เป็ นกลุม่ เด็กที่มี
การได้ ยินบกพร่อง และนายณัฐวุฒิ กีรติชยั พัฒน์ หรื อน้ องวุฒิ เด็กพิเศษที่เป็ นดาวน์ซินโดรม โดยเด็กๆที่การได้ ยิน
บกพร่อง ได้ มาแสดงท่าภาษามือประกอบเพลง this is love นี่แหละความรัก และน้ องวุฒิได้ มาตีกลองประกอบเพลง
เดียวกัน

https://youtu.be/78N_Y4lZU9Q

3. ที่มาของการเชิญเด็กๆมาแสดงท่าภาษามือนันก็
้ คือ ท่าเต้ นหลักของเพลง “This is love นี่แหละความรัก” ซึง่ ออกแบบ
โดยคุณ พชรพล จัน่ เที่ยง หรื อวิทย์ AF นัน้ ตังใจถ่
้ ายทอดเป็ นภาษามือตังแต่
้ แรก จากแรงบันดาลใจส่วนตัวของผลิตโชคที่
อยากจะสือ่ สารกับแฟนเพลงกลุม่ ที่บกพร่องทางการได้ ยิน ที่ตวั เองเคยพบมาในอดีต
4. ส่วนที่มาของการเชิญน้ องวุฒิ เด็กดาวน์ซินโดรม มาร่วมตีกลองในเพลงนี ้ ก็ยิ่งน่าประทับใจไม่แพ้ กนั
เริ่ มจากที่เมื่อปี ที่แล้ ว น้ องวุฒิได้ มีโอกาสพบกับผลิตโชคในงานอีเวนท์ครัง้ หนึง่ การพบกันครัง้ นัน้ ทาให้ เกิดเหตุการณ์ที่นา่
ประทับใจขึ ้น เมือ่ ผลิตโชคกาลังร้ องเพลงอยูบ่ นเวที และน้ องวุฒิได้ เดินขึ ้นเวทีไปร่วมแจมด้ วยโดยพลการ
หากเป็ นงานทัว่ ๆไป ถ้ าเด็กพิเศษขึ ้นไปบนเวที คนอื่นๆอาจจะเห็นเป็ นการรบกวน และรี บหาทางพาลงจากเวที แต่ผลิตโชค
กลับให้ เกียรติน้องวุฒิ โดยการร้ องเต้ นไปด้ วยกัน แม้ จะมีคนจะพาน้ องลง ผลิตโชคก็ยงั คงกอดคอร้ องเพลงกับน้ องต่อ และ
ยังขอไมโครโฟนมาให้ น้องด้ วย

5. การปฏิบตั ิตวั กับน้ องวุฒิอย่างให้ เกียรติ และให้ โอกาสของผลิตโชค ได้ รับคาชื่นชมอย่างมากจากโลก social

6. หลังจากวันนัน้ น้ องวุฒิก็มีโอกาสเจอกับผลิตโชคอีกหลายครัง้ แต่ครัง้ ที่เป็ นทีม่ าของการมาร่วมคอนเสิร์ตครัง้ นี ้ เพิ่ง
เกิดขึ ้นไม่กี่เดือนที่ผา่ นมา
น้ องวุฒินนเป็
ั ้ นเด็กดาวน์ซินโดรมที่มีความสามารถทางด้ านดนตรี สามารถเล่นกลอง ไวโอลิน และสามารถเข้ าเป็ นนักเรี ยน
ในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ ด้วย
เมื่อผลิตโชคได้ ทราบ ก็ได้ เอ่ยปากชวนน้ องวุฒิในงานอีเว้ นท์หนึง่ ว่า "เล่นเก่งๆแล้ วมาเล่นให้ เราได้ มย"
ั้

7. คาชวนนี ้ ถ้ าเป็ นคนอื่น อาจจะเป็ นแค่คาพูดทัว่ ๆไป แต่ผลิตโชครักษาสัญญานันในคอนเสิ
้
ร์ตใหญ่ครัง้ แรกของเค้ า
ตัวน้ องวุฒเิ อง เมื่อได้ รับโอกาส ก็สามารถแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้ อย่างยอดเยี่ยม

8. ความพิเศษของผลิตโชคกับเด็กพิเศษยังมีมากกว่านัน้ ในช่วงคอนเสิร์ตมีการเปิ ดจอง Photobook ของผลิตโชคจานวน
สองเล่ม ซึง่ ดูเหมือนเป็ นเรื่ องปกติที่ศิลปิ นคนหนึง่ จะทาในช่วงที่กาลังโด่งดัง แต่ photobook สองเล่มนี ้ เป็ นอีกหนึง่ โอกาส
ที่ผลิตโชคมอบให้ แก่เด็กพิเศษ นัน่ คือ ผลิตโชคเป็ นคนทา photobook ขึ ้นมาขายด้ วยตัวเอง โดยตังใจน
้ าเงินรายได้
หลังจากหักค่าใช้ จา่ ย มอบให้ กบั โรงเรี ยนโสตศึกษาทุง่ มหาเมฆ ทีน่ ้ องๆนักเรียนของโรงเรี ยนนี ้ได้ มาร่วมคอนเสิร์ต
โรงเรี ยนโสตศึกษาต่างๆทัว่ ประเทศรวม 10โรงเรี ยน และศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษทัว่ ประเทศอีก 10แห่ง

9. ความประทับใจจากคอนเสิร์ตนี ้ นอกจากการแสดงที่ยอดเยีย่ มจากความสามารถของศิลปิ น นักดนตรี นักเต้ น และ
ทีมงานทุกๆส่วน สิง่ ที่สะดุดใจหมออย่างมากจนต้ องเขียนบทความนี ้ก็คือ การปฏิบตั ิตวั ของผลิตโชคต่อเด็กพิเศษ
ผลิตโชคเป็ นตัวอย่างที่ดี ในการให้ เกียรติ และให้ โอกาสกับเด็กพิเศษ ทังโอกาสที
้
่จะแสดงความสามารถ และโอกาสทีจ่ ะ
พัฒนา
สาหรับหมอ นี่คือสิง่ ที่นา่ ชื่นชมและหมออยากจะเห็นจากคนในสังคมมากขึ ้น
10. ในฐานะของบุคลากรที่ทางานเพื่อเด็กพิเศษ หมอเชื่อว่า เราสามารถช่วยให้ เด็กพิเศษของเราพัฒนาได้ เต็มที่ตาม
ศักยภาพของเค้ า และเป็ นประชากรที่มีคณ
ุ ค่าต่อประเทศได้
แต่สงิ่ ที่เราไม่สามารถทาได้ คือการเปลีย่ นทัศนคติของคนในสังคมต่อเด็กพิเศษ หากเด็กของเรามีความสามารถ แต่ไม่มี
โอกาสแสดงความสามารถนันๆ
้ ก็คงไม่มีประโยชน์และน่าเสียใจมาก
11. สาหรับหมอ ผลิตโชคเป็ นคนพิเศษสาหรับเด็กพิเศษ เป็ นคนพิเศษที่หมออยากจะให้ มเี พิ่มขึ ้นมากๆในสังคมของเรา
12. คาถามหนึง่ ที่ผดุ ขึ ้นในใจหมอก็คือ ...อะไรนะ ที่ทาให้ ผลิตโชคมีทศั นคติที่ดีและการกระทาที่นา่ ชื่นชมกับเด็กพิเศษ
อย่างนี ้ จะเป็ นจากการเลี ้ยงดู ตัวอย่างจากคุณพ่อคุณแม่ หรื อจากประสบการณ์ชีวติ ที่ผา่ นมา
แต่ไม่วา่ จะเป็ นด้ วยเหตุผลใดก็ตาม...หมอขอชื่นชมและขอขอบคุณจากใจ
………………………………………ขอบคุณนะคะ คุณผลิตโชค อายนบุตร………………………………………….
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