
3

ศิลปะสร้างสุข 
ความเข้าใจและวิถีทางของศิลปะ
สำาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ



พิมพ์ครั้งที่ 2 มกราคม 2562

พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2556

ลิขสิทธิ์ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) 

และสถาบันศิลปะบำาบัดในแนวทางมนุษยปรัชญา

ISBN : 978-616-8000-28-1

บรรณาธิการ :  อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี

ภาพปก : อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี

ภาพวาดประกอบนิทาน : เบ็ญจมาศ คำาบุญมี

ถ่ายภาพ :  www.sukdok.com

ออกแบบปก :  สิริวรางค์ วานิชพิพัฒน์

จัดรูปเล่ม : ชัชณี คุรุภากรณ์

พิสูจน์อักษร : สิริวรางค์ วานิชพิพัฒน์

ดำาเนินการพิมพ์ : บริษัท เอ.พี. กราฟฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จำากัด

สนับสนุนการจัดพิมพ์ : มูลนิธิิสยามกัมมาจล

ติดต่อโครงการศิลปะสร้างสุข
arttherapythai@gmail.com
www.arttherapythai.com



ศิลปะสร้างสุข

เยาวชนเป็นรากฐานที่สำาคัญของการพัฒนาประเทศ การสร้างให้เยาวชน

เป็นคนดีและคนเก่ง เป็นเร่ืองท่ีทุกหน่วยงานให้ความสำาคัญ ธนาคารไทยพาณิชย์ 

เปน็หนว่ยงานหนึง่ทีมุ่ง่มัน่ในการสรา้งเสรมิศกัยภาพใหก้บัเยาวชนมาอยา่งตอ่

เนื่อง แต่ด้วยพื้นฐานของเยาวชนในแต่ละระดับย่อมมีความแตกต่างกัน เด็กที่

มีความต้องการพิเศษเป็นเยาวชนอีกกลุ่มหนึ่งที่ธนาคารไม่เคยมองข้าม เครือ

ขา่ยเยาวชนกลา้ใหม.่..ใฝ่รู้ของธนาคาร ได้เคยทำากจิกรรมพัฒนาทกัษะของเด็ก

ที่มีความต้องการพิเศษผ่านงานศิลปะ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุ

กูล 

ดังนั้น เพื่อเป็นการสานต่อและสร้างความยั่งยืนให้กับโรงเรียนเพชรบุรี

ปัญญานุกูล ธนาคารจึงมีความยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ี ครูมอส อนุพันธ์ุ พฤกษ์พันธ์ขจี 

ได้เข้ามาเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร “ศิลปะ” โดยนำาเอาศาสตร์ 

และศิลป์เข้ามาผสมผสานก่อให้เกิดเป็นโครงการ “ศิลปะสร้างสุข” พร้อมทั้ง

ถ่ายทอดและพัฒนาครูต้นแบบของโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล ให้สามารถ

วางแผนและออกแบบกจิกรรมไดด้้วยตัวเอง นับวา่โครงการ “ศิลปะสร้างสขุ” นี้ 

น่าจะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่มีอยู่ทั่วประเทศ 

ไดเ้ปน็แนวทางและนำาไปประยกุตใ์ชต้อ่ใหเ้กดิผลตามความเหมาะสมของแต่ละ

โรงเรียน ธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ “ศิลปะสร้างสุข” จะเป็นแรง

กระเพื่อมทำาให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษทั่วประเทศได้รับความสุขจากงาน

ศิลปะที่ถูกรังสรรค์ไว้อย่างงดงาม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช

ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
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หล่อเลี้ยงเมล็ดพันธุ์ของโลก
ด้วยศิลปะสร้างสุข



โลกท่ีเรายืนอยู่ในทุกวันนี้ แต่ละวันยังมีปัญหาต่างๆ 

โดยเฉพาะปัญหาด้านเด็ก มากมายให้เยียวยาแก้ไข บาง

ปญัหาก็ได้รบัการขจดัปดัเปา่ บางปญัหาก็สัง่สมจนพอกพนู

เกินเยียวยา จะมีสักกี่คน ที่เดินเข้าไปในปัญหานั้นโดยใช้

การศึกษาและแสวงหาหนทางจาก ‘ศิลปะ’ ที่หลากหลาย

เพื่อเข้าถึง ‘ความเข้าใจ’ ของเด็กอย่างแท้จริง

เกริน่มาทัง้หมดนี ้คำาวา่ ศลิปะ จงึมคีวามหมายไปกวา่ 

‘เครื่องมือ’ หรือมากมายไปกว่า ‘วิชาศิลปะ’ ในห้องเรียน 

ที่เป็นเพียงเครื่องประทินอารมณ์เล็ก ๆ  น้อย ๆ  ให้กับพ่อ

แม่และเด็กในสถาบันการศึกษา

เมือ่แปดสบิหา้ปทีีแ่ลว้ เหตกุารณท์ีป่ระทบัอยูใ่นความ

ทรงจำา อย่างน้อยที่สุด ชายคนหนึ่งที่รูปร่างท้วมๆ หลาย

คนเรียกเขาติดปากว่า ‘หมอเคอนิค’ วันนั้นเขาเพิ่งสำาเร็จ

การศกึษาแพทยไ์ดไ้มน่าน เริม่มคีวามสนใจในเดก็ท่ีมคีวาม

ต้องการพิเศษ หลังจากได้พบเรียนรู้คำาว่า มนุษยปรัชญา 

จาก รูดอล์ฟ สไตเนอร์ (ค.ศ.1861-1925) โดยตรง

หมอเคอนิคถูกชวนไปทำางานในคลินิกแพทย์มนุษย

ปรัชญาในเมืองเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า อาร์เลสไฮม์ (Arlesheim) 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ช่วงเวลานั้นเป็นห้วงเวลาที่ย่างสู่

ฤดูกาลอันหนาวเหน็บ มันเป็นอาทิตย์แรกของต้นเดือน

ธนัวาคม การเฉลมิฉลองแอดเวนทข์องชาวครสิตไ์ดเ้ริม่ตน้

ขึ้น เด็ก ๆ พิเศษในคลินิกอาร์เลสไฮม์จึงมีโอกาสเข้าร่วม

ดว้ย กจิกรรมวงกลมตรงกลางสนามหญา้ขา้ง ๆ  คลนิกิ แสง

จากเทียนดวงหน่ึงถูกจุดข้ึน ส่องประกายให้เทียนดวงอ่ืน ๆ 

จุดต่อไปเทียนจากขี้ผึ้งทุกเล่ม กลายเป็นรูปทรงแบบ 

สไปรอล (Spiral) คล้ายกบัรอยพมิพใ์นมอืของเรา แสงทีถ่กู

จุดนี้ปรากฏความสว่างและความงามอย่างมาก

ภาพต่าง ๆ ในคืนที่ศักดิ์สิทธิ์นั้น ได้กลายเป็นพลังอัน

ยิง่ใหญก่บัหมอเคอนคิ เขาถงึกบัปรารภวา่ “ผมขออทุศิตน

ทีจ่ะดแูลและใหก้ารศกึษากบัเดก็ ๆ  กลุม่นีด้ว้ยสญัญาจาก

การกระทำาของผมเอง เพือ่สรา้งเนนิเขาสงูมเีปลวเทยีนสอ่ง

สว่าง ให้เด็กกลุ่มน้ีได้แสวงหาหนทางของพวกเขาจาก

ประสบการณ์แห่งความหวังนี้”

เล่มเทียนที่จุดสว่างต่อ

ดวงเทยีนทีส่วา่งไสวขึน้เมือ่ ค.ศ.1938 ทำาให้การศกึษา

บำาบดัตามแนวมนษุยปรชัญาเกิดบนประเทศไทยดว้ยอยา่ง

ค่อย ๆ เป็นรูปธรรม โดยความเชื่อและศรัทธาที่ว่าศิลปะ

นั้นมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะเปล่ียนแปลงโลกทั้งโลกได้เลย

ทีเดียว

ให้มีเปลวเทียนส่องสว่างดีกว่าสาปแช่งความมืดมน

ถ้อยคำาจากพุทธศาสนา
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ศิลปะท่ีทำางานลงลึกถึงสภาวะน้ีจะ

ปลุกศักยภาพที่ซ่อนเร้นของเด็ก  

ออตโตใช้เวลาอยู่สักพักใหญ่กับการ

ทำางานที่หนักหน่วงของสไตเนอร์ 

เตรยีมสอนหลายชัว่โมงเพือ่มาเจอกบั

ออตโตราวหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น

เด็กชายที่ เคยมีอุปสรรคจาก

สภาพศีรษะโตจากการมีน้ำาในสมอง 

ค่อย ๆ ทุเลาลง เขาสามารถสอบชั้น

มัธยมปลายและเข้าเรียนต่อจนจบ

แพทย์ได้สำาเร็จ

ศิลปะสร้างสุขจึงต้องเข้าใจ

เด็กที่มีความต้องการพิเศษ

จากเส้นทางการศึกษาบำาบัด

ศิลปะสร้างสุขจึงมีความสัมพันธ์

กับการศึกษาบำาบัดในโรงเรียนหรือ

สถานดูแลเด็กๆ กลุ่มนี้อย่างแนบชิด 

คำาถามวา่แลว้การศึกษาบำาบดัจะชว่ย

เขาได้อย่างไร จะทำาให้ ชีวิตเขา

เปลีย่นแปลงไดห้รอืไม ่เราไมส่ามารถ

ตอบไดใ้นขณะนี ้แตเ่ราสามารถหาคำา

ตอบได้จากการศึกษาสำารวจประวัติ

ความเปน็มาและงานการศกึษาบำาบดั

ที่กำาลังดำาเนินอยู่ เราอาจพบวิธีช่วย

คนอย่ า ง เราจะ เ ร่ิม ต้นด้ วยการ

พจิารณาศพัทพ์ืน้ฐานซึง่เกีย่วขอ้งกบั

การศึกษาบำาบดั จากหนงัสอื Children 

with Special Needs โดย Michael 

Luxford 

ไฉนเลยเราจงึเกบ็ไวเ้พยีง ‘กระพี’้ 

โดยละทิ้ง ‘แก่น’ ของมัน (ศิลปะ) ไป

เสียเล่า

มนุษยปรัชญาจึงให้ความสำาคัญ

กับความเข้าใจของพัฒนาการเด็กบน

แง่มุมที่ต่างไปจากหลัก มุมมองด้าน

จิตวิทยา โดยเฉพาะด้านจิตวิญญาณ

ครั้งหนึ่งที่  รูดอล์ฟ สไตเนอร์ มี

ประสบการณ์สอนเด็กป่วยที่เกือบจะ

เป็นปัญญาอ่อนคนหน่ึงท่ีช่ือว่า ออตโต 

ซึ่งมีภาวะศีรษะโตจากน้ำาในสมอง

มาก (hydrocephalic large-headed)

ช่วงแรก ๆ ที่เริ่มพบเด็กคนนี้ เขา

ไมส่ามารถอา่นเขยีนและมปีญัหาดา้น

การเรยีนรู ้ดูสวิา่ครสูไตเนอรบ์นัทึกถงึ

ออตโตว่าอย่างไร

“เขาเป็นเด็กท่ีมีความคิดช้าและ

ทึบ แม้มีอะไรที่เข้ามารบกวนก็ทำาให้

ปวดหวัไดง่้าย ๆ  ไมค่อ่ยจะมเีรีย่วแรง 

วิตกกังวลอยู่บ่อยครั้ง หลังจากที่ผม

ได้พบเด็กคนนี้ จึงรู้ได้ว่าร่างกายและ

จิตใจเขาต้องได้รับการศึกษาท่ีปลุก

ศักยภาพในตัวให้ได้”

ผมหาหนทางต่าง ๆ ท่ีจะเข้าถึง

วิญญาณในตัวเขา ซึ่งหลับใหลอยู่ ให้

ต่ืนข้ึนและทำางานกับด้านกาย ตรงน้ีเอง

รูดอล์ฟ สไตเนอร์
Rudolf Steiner
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ภาวะปกติและไม่ปกติ (Normality and Abnormality)

ดร.รดูอลฟ์ สไตเนอร์ ไมไ่ดใ้หค้ำาจำากดัความของการศึกษาบำาบดัไว้อยา่งชัดเจน 

แต่เขาระบุถึงสิ่งที่นักการศึกษาบำาบัดจำาเป็นต้องมี คือ ความจำาเป็นในการพัฒนา

ความเข้าใจภาวะปกติและไม่ปกติให้ถูกต้อง

เขากล่าวไว้ในการบรรยายครั้งแรกในหลักสูตรการศึกษาบำาบัดว่า

มนุษย์มีแนวโน้มของความผิดปกติซ่อนอยู่ในตัวอาจจะแค่เพียงเล็กน้อย เช่น 

ความคิดล่องลอยไม่อยู่กับตัว หรือ พูดไม่เป็นจังหวะจะโคน อาจรัวเร็วหรือช้ามาก

จนคนฟังออกไปเดินเล่นได้ เช่นเดียวกับความผิดปกติเล็กน้อยในเจตจำานงและ

อารมณ์ ซึ่งคนส่วนใหญ่มีอยู่แล้วในตัว

ในโลกที่พัฒนาแล้วเช่นทุกวันนี้ ความคิดนี้ดูเป็นเรื่องปกติ แต่เราควรตั้งข้อ

สังเกตว่าเรื่องนี้มีการกล่าวถึงมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1924 เราอาจตั้งขึ้นมาเป็นประเด็น

ในแง่ของปรชัญากไ็ด้ แตเ่หน็ไดช้ดัวา่ ความกา้วหนา้ในการดแูลและการใหก้ารศกึษา

บำาบดั ขึน้อยูก่บัความคดิและอดุมคต ิซึง่บนัดาลใจให้เกดิการเยยีวยาบำาบัด และสิง่

สำาคัญคือทัศนคติของนักบำาบัดต่อผู้ที่ได้รับการบำาบัด

สิ่งที่สไตเนอร์ ได้กล่าวไว้ ซึ่งนำามาไว้ในบทนี้เป็นจุดเริ่มต้นของแนว

ปฏิบัติเพื่อเยียวยาบำาบัด

การระบุความปกติหรือผิดปกติในใจของเด็ก หรือแท้ที่จริงของชีวิตจิตใจมนุษย์ 

จะทำาได้ต่อเมื่อเรารู้ชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่า ปกติ จนถึงปัจจุบันยังไม่มี

มาตรการอื่นใด เป็นเหตุผลที่ข้อสรุปของคนแต่ละคนอาจสร้างความสับสนขึ้นได้ 

จนกว่าเรามั่นใจและชัดเจนในความผิดปกติที่มีอยู่ เราจึงลงมือทำางานได้ สวรรค์จะ

รับรู้ความตั้งใจจริงและเข้ามาช่วยขจัดภาวะผิดปกตินั้น ขณะเดียวกันเด็กพิเศษจะ

แสดงอัจฉริยภาพบางส่วนออกมาตลอดเวลา

สไตเนอร์มองมนุษย์จากมุมมองที่ตรงข้ามกับการมองทั่วไป ประการแรก คือ 

คนปกติก็มีความผิดปกติในตัวเช่นกัน ปัจจุบันคนที่ถูกเรียกว่าผิดปกติ บางคนมี

คณุสมบัตขิองอจัฉรยิะในตวั สิง่ทีดู่เหมอืนขัดแยง้กนัอยูน่ีเ้ตอืนใหเ้ราระวงัการตดัสนิ

ภาวะปกติและไม่ปกติ ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้เร่งพัฒนาการสังเกต โดยไม่มีอคติ

และเปิดรับความคิดใหม่ ๆ เราต้องไม่ด่วนสรุปว่าเด็กเป็นอย่างไร แต่เฝ้าสังเกต

สภาพจริง เขามีอะไรอยู่ก่อนที่จะมากำาเนิดเป็นมนุษย์
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การศึกษาบำาบัดเกี่ยวข้องกับความต้องการของเด็กที่กำาลังพัฒนา เด็กซึ่งมี

ความผิดแผกอย่างเด่นชัดจากคนทั่วไปจึงต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษ ครูหรือ

ผู้ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาบำาบัด จะต้องพัฒนาความเข้าใจเรื่องความ

เป็นมนุษย์

คาร์ล เคอนิก (Karl König) มีชีวิตอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1902-1966 แพทย ์

ชาวออสเตรียซึ่งเป็นศิษย์ของรูดอล์ฟ สไตเนอร์ (Rudolf Steiner) เป็นผู้ก่อตั้ง

ชุมชนบำาบัด (Camphill) ซึ่งเน้นรวมทุกด้านของการศึกษาในแนวบำาบัด ในบท

แรกของหนังสือของเขาชื่อ ความเป็นมนุษย์ (Being Human) เขาตอบคำาถามที่

วา่ “การศกึษาแนวบำาบดัคอือะไร” วา่เปน็คำาถามทีไ่มม่คีำาตอบเดยีว เขาแนะนำา

ว่าการศึกษาแนวบำาบัดเป็นศิลปะการปฏิบัติซึ่งไม่มีกฎเกณฑ์ที่วางไว้ตายตัว

เราต้องสรรหาและสร้างสรรค์ความสัมพันธ์กับทั้งเด็กและผู้ใหญ่พิเศษท้ัง

หลาย มิฉะนั้นงานของเราจะไม่ได้ผลเลย นั่นคือด้านหนึ่งของเหรียญ อีกด้าน

หนึง่หากการศกึษาบำาบดัเปน็เพยีงศลิปะปฏิบัตไิมร่วมอะไรอืน่ดว้ยเลย กจ็ะไมม่ี

นักการศึกษาบำาบัดท่ีดีสักคน เราต้องการความรู้ท่ีปฏิบัติได้เพื่อเพิ่มความ

สมบูรณ์ให้แก่กิจกรรมสร้างสรรค์ของเราอย่างสม่ำาเสมอ ไม่ใช่แค่การเรียกชื่อ

หรืออธิบายอาการของเด็ก การระบุเรียกช่ืออาการของเด็กไม่มีความหมายใด ๆ  เลย 

เคร่ืองมือสำาคัญที่สุดในการวินิจฉัยการศึกษาแนวบำาบัด คือ ความพยายาม 

ที่จะเข้าใจสภาพที่เราพบในแต่ละปัจเจกบุคคล

สิง่ทีก่ลา่วมาแลว้ทำาใหเ้ราสามารถระบคุวามจำาเปน็พืน้ฐาน 3 ประการทีจ่ะ

ทำาให้การศึกษาแนวบำาบัดประสบผลสำาเร็จ คือ

1. ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์

2. การสังเกตภาวะผิดปกติ

3. ความเข้าใจซึ่งจะนำาเราไปสู่การเยียวยาบำาบัด

กุญแจ 3 ดอกนี้จะไขประตูสู่การศึกษาบำาบัดและการรักษา แต่ก่อนที่เราจะ

ไขกุญแจดอกนี้ เราควรพิจารณาจุดเริ่มต้นของการศึกษาบำาบัดว่า มันถูกหล่อ

หลอมและสร้างขึ้นมาอย่างไร

คาร์ล เคอนิก
Karl König
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พัฒนาการวัยเด็ก

หากได้มองเข้าไปในตาของเด็ก

แรกเกิด คุณจะเห็นว่าสายตาเด็กนั้น

ลอ่งลอยไปไกล เดก็ทัว่โลกจะมีแววตา

ลึกซึ้งเหมือนกัน ขณะเดียวกันเขาก็

สามารถมองลึกเข้าไปในใจของเราได้ 

เด็กยังไม่สามารถเพ่งมองที่จุด ๆ 

เดียว เด็กต้องการการตอบสนองทาง

กายอย่างง่าย ๆ  แตม่ผีลอยา่งมากตอ่

เขา เด็กอยู่ ในอารมณ์ของความ

มหศัจรรยใ์จและสนกุสนาน แมแ้ตค่น

ที่มีจิตใจแข็งกระด้างยังปฏิเสธเด็ก ๆ 

ซึง่เหมือนสรวงสวรรคท์ีบ่รสิทุธิน์ีไ้มไ่ด้

พฒันาการเดก็ในชว่งแรกของชีวติ

ต้องการเวลามาก เร่ิมต้นจากการ

เคลื่อนสายตา การมอง ยิ้ม การคว้า

ด้วยมือ ยกศีรษะข้ึน และทันใดก็ยก

ตัวลุกขึ้นนั่ง เด็กเปลี่ยนจากทารกมา

เป็นเด็กตอนต้น เริ่มคลาน ตั้งไข่ จับ

โตะ๊หรอืเกา้อีล้กุขึน้ยนื แลว้กม็าถงึวนั

พเิศษท่ีเดก็เริม่เดนิเปน็กา้วแรก นีเ่ป็น

ความสำาเร็จที่สำาคัญขั้นแรกของชีวิต

ในช่วงวัยทารกเด็กหย่านมแม่

หรือนมชนิดอื่น มาเริ่มทานอาหาร 

ควรให้อาหารอ่อน ๆ ที่มีคุณค่า เป็น

อาหารจากธรรมชาติ ผลไม้ ผัก และ

เมล็ดธัญพืช

จากเสียงอืออา และเสียงร้องไห้ เป็นการออกเสียงคำาที่มีความหมาย และ

เรยีกชือ่สิง่ของ เดก็วัยเตาะแตะท่ีไดร้บัการเลีย้งดอูยา่งถกูตอ้งจะเริม่พดู รา่งกาย

และแขนขาเคลื่อนไหวชำานาญขึ้น โดยเฉพาะอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการพูดเพื่อ

ตระเตรียมสู่การพูดของเด็ก

ความสามารถในการพูด การจำาชื่อวัตถุสิ่งของ และจำาเหตุการณ์ได้ นำาไปสู่

การแสดงออก การเลา่เรือ่ง และการถาม เดก็รบัรูผ้า่นประสาทสมัผสั กลัน่กรอง

ในตัว และพูดหรือแสดงออกมา เป็นจุดเริ่มต้นของความคิด

การเดิน การพูด และเริ่มต้นคิด ซึ่งเป็นความสำาเร็จที่เกิดขึ้นในช่วง 3 ปีแรก

ซึง่เดก็เปีย่มไปดว้ยพลงัอนันา่มหศัจรรย ์การรบัรูต้วัตนของเดก็จะไมเ่หมอืนชว่ง

เวลาตอ่ไป แตเ่ปน็เครือ่งหมายการเขา้มาถงึโลกใบนี ้จากนัน้พวกเขากจ็ะพดูคำา

ว่า “ฉัน” ริชาร์ด ฟิโอนาหรือจอห์น คำาว่า คุณ หรือ เธอ (you) อาจจะใช้กับ พ่อ 

แม่ และคนอื่น ๆ เด็กจะเลิกใช้สิ่งของที่เคยใช้ในวัยเด็ก เปลี่ยนจากที่เคยนอน

แนบอกและในอ้อมแขนพ่อแม่มานั่งเก้าอี้เด็ก ต่อมาก็เป็นเก้าอี้ผู้ใหญ่ เปลี่ยน

จากใส่รองเท้าแตะเป็นรองเท้าหุ้มส้น ใส่เสื้อผ้าแทนผ้าอ้อม

เด็กเตาะแตะพัฒนามามากทีเดียวกว่าจะมาถึงวัยที่เด็กมานอนข้างแม่ฟัง

นิทานก่อนนอน ซึ่งเป็นความสำาเร็จสำาคัญอีกขั้นหนึ่งของการมีชีวิตบนโลกนี้

เด็กที่กำาลังพัฒนา (The developing child)

เด็กจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเลียนแบบ เรียนรู้ทุกอย่างผ่านการลอก

เลียนแบบ และแปรไปเป็นการเล่น ผมจำาได้ว่าเคยมองคุณลุงทาสีประตูโรงรถ 

ผมจำาการเคลื่อนไหวได้ทุกขั้นตอน ขัดกระดาษทราย ล้าง ทาสี ผมเล่นทาสีทับ

ประตูบานนั้นด้วยน้ำาและแปรงทาสีเก่า ๆ ที่ผมเก็บได้นานหลายสัปดาห์หลัง

จากนัน้ เชน่เดยีวกบัการเลน่เปน็คนเผาถา่นหนิแลว้นำาไปเกบ็ในโรงงาน ผมสรา้ง

กระสอบใสถ่า่นหิน รถบรรทกุ และเหมอืงถา่นหนิในสวน ซึง่มคีนงานใบหนา้ดำา

มอมแมม ทุก ๆ อย่างเกิดขึ้นได้เสมอ จินตนาการของผมสร้างโลกใบใหม่ขึ้น

ทุกวันในสวนขนาด 50 ตารางเมตรนี้ ความประทับใจจะแปรเปลี่ยนไปเป็นการ

กระทำาที่มีพลังผสมกับความสามารถในการลอกเลียนแบบ



14

จะดีมากหากเด็กสามารถอยู่ในโลกแห่งการเลียนแบบ

ไดน้านทีส่ดุ เพราะการเรยีนโดยใชจิ้นตนาการจะเพิม่ความ

สามารถของเด็ก ช่วงเวลาแห่งการผจญภัยและมีความ

สนใจนีต้อ้งไดร้บัการสนับสนนุจากทางบา้น การให้เดก็เลน่

อยู่ภายในความดูแลของผู้ใหญ่จนถึงเวลาท่ีจะไปพบเด็ก

อืน่ในสนามเดก็เลน่ การไดไ้ปพบเดก็ท่ีมคีวามตอ้งการและ

ความตั้งใจตรงกันจะเกิดการปะทะกัน การเล่นจึงเป็นการ

เรียนรู้การเข้าสังคม เป็นความรู้เบื้องต้นก่อนเข้าโรงเรียน

การเล่นของวัยเด็กตอนต้นได้รับอิทธิพลและการ

สนับสนุนจากพลังจินตนาการ จัดเป็นวัยเรียนรู้จากการ

ลงมือทำา ความสำาเร็จในวัยนี้เกิดจากความมุ่งมั่นของเด็ก 

หากเด็กได้เล่นลงมือทำามากพอจะส่งผลถึงพลานามัย 

ความกระตือรือร้น ความสนใจของเด็กเป็นความพร้อมที่

จะนำาเด็กสู่โรงเรียนเพื่อพบคุณครูคนแรกของเขา

เด็กไปโรงเรียนด้วยความสงสัยคาดหวัง และเพื่อ

ประสบการณ์ใหม่ ๆ นอกจากจะมีเพื่อนเล่นที่สนามเด็ก

เล่นเพิ่มขึ้น โลกของเขาก็กว้างใหญ่ขึ้นจากบทเรียน นิยาย 

ตำานาน และประวัติศาสตร์ของโลก เด็กรู้จักตัวเลข สี  

คำาศัพท์ วัตถุ ของเหลว ภูมิศาสตร์ ดาราศาสตร์ รัฐศาสตร์ 

สังคม เชื้อชาติ เคมี ชีววิทยา โคลงกลอน สงคราม ศาสนา 

และอื่น ๆ หากครูสอนด้วยทัศนคติที่ถูกต้อง เด็กจะรับ

ความรู้อย่างหมดใจด้วยความพิศวง เหมือนประตูที่ปิดอยู่

คอ่ย ๆ  แงม้ออกทลีะนดิ สิง่ทีไ่ดจ้ากการอา่นและการเขยีน

ไมเ่พยีงแตเ่ขา้ถงึการเรยีนรูผ้า่นตวัอกัษรเทา่นัน้ แตย่งัเปดิ

โอกาสให้เด็กแสดงความรู้สึกออกมาด้วย

วัยเด็กตอนต้นเป็นช่วงชีวิตที่ดีมากเพราะเด็กได้แสดง

ความสามารถของเขาออกมาดว้ยความสนใจ ครเูปน็บคุคล

ที่เด็กรักและช่ืนชม เด็กมักพูดติดปากว่า “ครูของฉันพูด

อย่างน้ัน อย่างน้ี” เด็ก ๆ  เข้ากันได้ดีท้ังชายและหญิง รูปร่าง

ก็ไม่ได้ต่างกันนัก เป็นช่วงท่ีเด็กไม่ค่อยเจ็บป่วย มีบาง 

ขณะที่เด็กแสดงอาการครุ่นคิดเมื่อเขาเริ่มมีประสบการณ์

มากขึ้น

สไตเนอร์เรียกช่วงเวลาที่เด็กเข้าสู่วัยรุ่นว่า “วุฒิภาวะ

ทางโลก” ซึ่งหมายถึง การเข้าไปหลอมรวมในระดับลึกกับ

การมีชิวิตบนโลกนี้ เป็นช่วงสำาคัญที่มีความหมายต่อการ

เรียนรู้ความแตกต่างในเรื่องเพศ ระหว่างคุณภาพของเพศ

หญิงและชายชัดเจนขึ้น ทั้งทางกายภาพ และจิตวิทยา

วยัหนุม่สาว (Adolescence) มาจากภาษาละตนิ หมาย

ถึง “การเติบโตสู่ความเป็นมนุษย์” แสดงถึงประสบการณ์

ของปัจเจกแต่ละคนท่ีมีการแสดงออกมากขึ้น อธิบาย

พัฒนาการของวัยซ่ึงถือว่ายังน้อยอยู่แต่กำาลังมีการปรับ

เปลีย่นทางกายภาพมาก เอรคิ เอรคิสนั (Erik Erikson) แบง่

ช่วงวัยหนุ่มสาวออกเป็น 3 ระยะ คือ ช่วงวัยเจริญพันธุ์ 

(Puberty) วัยค้นหาเอกลักษณ์ (Identity seeking) และวัย

เผชิญสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง (Coping)

ในชว่งวัยเจรญิพนัธุ ์หนุม่สาวตอ้งยอมรบัการเขา้สูว่ฒิุ

ภาวะทางโลกและการเปล่ียนแปลงซึง่เกดิข้ึน เพิม่การระวงั

ตวั การเปลีย่นแปลงรปูลกัษณภ์ายนอกทัง้ยงัเผชญิกับเรือ่ง

ที่ชอบและไม่ชอบในระดับรุนแรงขึ้นจากเดิม

การดื้อดึงต่อต้านครอบครัวและต่อสู้เพื่อค้นหาจุดยืน

ของตัวเองจะเริ่มต้นในวัยนี้ หนุ่มสาวเริ่มคิดโดยใช้เหตุผล

และค้นพบความฉลาดของตัวเอง เร่ิมรู้จักอุดมคติและ

หว่งใยโลก เขาเริม่คดิ “เอาละ มมีอีะไรสมบรูณแ์บบ ตวัฉนั

ก็ไม่สมบูรณ์แบบ ทำาอะไรได้ก็ทำาไป” ในที่สุดพวกเขาก็รู้ว่า

เขาตอ้งการอะไรในชวีติ เตรยีมตวัรบัทัง้ความลม้เหลวหรอื
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ความสำาเร็จ คิดก่อนลงมือทำา การตัดสินใจท่ีสมดุลและการ

จดัการกบัอารมณท่ี์หลากหลายพรอ้มกบัยอมรบัอสิรภาพของ

ผู้อื่นซึ่งเขาคบหาด้วย ทั้งเพื่อนร่วมงาน สามี หรือภรรยา

ความสำาเร็จของแต่ละช่วงชีวิตและลักษณะเฉพาะของการ

พัฒนาจากเด็กมาจนถึงช่วงผู้ใหญ่ตอนต้น จะเป็นตัวช้ีวัดว่า 

“เด็กคนนี้เจริญเติบโตและพัฒนามาดีหรือไม่” หากผลสำาเร็จ

หรือลักษณะสำาคัญของพัฒนาการในช่วงใดไม่ปรากฏ หรือ

ปรากฏเรว็หรอืชา้ไป เราจะเริม่กงัวลใจ เราอาจไดย้นิแมเ่ดก็พดู

ว่า “สองสามเดือนผ่านไปฉันเพิ่งจะรู้ว่าลูกไม่สบตา” หรือ “ลูก

ไม่ลุกนั่งจนอายุเก้าเดือน ฉันเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติ”

เส้นทางของประสบการณ์วัยเด็ก 

(Pathways in childhood experience)

การสำารวจพัฒนาการวัยเด็กซึ่งมีลักษณะต่าง ๆ อยู่แล้ว

เป็นพื้นฐานเพื่ออ้างอิงว่าเด็กเจริญเติบโตปกติหรือผิดปกติ 

หากปรากฏลักษณะที่ต่างไปจากมาตรฐานเราก็ตัดสินว่า

พัฒนาการผิดปกติ อย่างไรก็ตามเราต้องจดจำาไว้ว่ามาตรฐาน

เป็นนามธรรมเช่นเดียวกับความจริงท่ีเราใช้ค่าเฉล่ียกับความ

หลากหลายของเด็ก แทนท่ีจะแยกความผิดปกติออกมาแบ่ง

ระดับของเด็ก เราควรพิจารณาประสบการณ์ต่าง ๆ ของเด็ก

แตล่ะคน เดก็ไมไ่ดเ้กดิเปน็ครัง้แรกแตเ่กดิมาแลว้หลายครัง้ เรา

ควรใส่ใจเด็กที่มีความแตกต่างและพยายามเข้าใจการเดินทาง

และสิ่งที่พวกเขานำามา
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รอยย้ิมท่ีเปิดประตู (A smile that opens door : Down’s syndrome)

ในชว่งทศันศกึษาวดัโบราณทีป่ระเทศกรซี กลุม่เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษและ

ครูต้องสื่อสารต่อรองราคาทั้งกับเจ้าของร้านค้าต่าง ๆ เจ้าของรถเช่าและอื่น ๆ 

มากมายหลายเร่ือง แต่ไม่ค่อยจะรู้เร่ืองกันนักเพราะครูพูดภาษากรีกไม่ได้ วันแรก ๆ 

ทั้งกลุ่มจึงค่อนข้างกังวล จนกระทั่งพวกเขาเห็นมารี (Marie) เด็กท่ีมีอาการดาวน์ 

ซนิโดรมเดนินำาหนา้เขา้ไปในร้านคา้ เจา้ของรา้นซึง่เคยแสดงทา่ไมส่นใจ กลบัตอ้นรบั

และช่วยเหลือพวกเขาอย่างดี ความสามารถของมารี (Marie) ในการสร้างความ

สมัพนัธก์บัผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งงา่ยดายเปลีย่นสถานการณใ์หค้รกึครืน้ขึน้มาได ้ครพูยายาม

ไม่ให้มารี (Marie) ใช้คุณสมบัตินี้ไปในทางท่ีไม่เหมาะสม แต่ในสถานการณ์นี้กลับ

ชว่ยไดม้ากเมือ่ทตูแห่งแสงอาทติยเ์ดนินำาหนา้ผลกัประตเูขา้ไป เธอตอ้งการเปน็คน

แรกที่กล่าวคำาทักทาย เธอไร้เดียงสาแต่กลับประสบความสำาเร็จ ทั้งที่เธอก็ไม่เข้าใจ

ภาษากรีกเช่นกัน

เด็กทุกคนมีจมูก หู ปาก และอื่น ๆ ซึ่งเมื่อรวมกันเป็นใบหน้า หากไม่ใช่พี่น้อง

กนัแลว้จะไมม่คีวามคลา้ยคลงึกนั แตเ่ดก็ในกลุม่อาการดาวนซ์นิโดรมมใีบหนา้และ

ลกัษณ์เฉพาะทางสรรีะทีค่ลา้ยกนัมาก ลกัษณะหนา้ตาซึง่คนสว่นใหญจ่ะสรปุไดท้นัที

เมื่อเห็น ว่าเป็นเด็กพิการ ดั้งจมูกแบบเดียวกัน ทำาให้มีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งทำาให้เรารู้สึก

ว่าพวกเขาเป็นพี่น้องกัน แม้จะไม่ได้เกิดในครอบครัวเดียวกันก็ตาม

เด็กดาวน์ซินโดรมมีการเรียงตัวของโครโมโซมผิดปกติ มีจำานวน 47 โครโมโซม

แทนทีจ่ะเปน็ 46 เหมอืนคนปกต ิโครโมโซมพเิศษนีจ้ะเชือ่มโยงกบัโครโมโซมคู่ที ่21 

แม้ว่าจะมีการเกาะตัวในรูปแบบอื่น ไม่ว่าจะเป็นกรณีโครโมโซมเกินหรือโครโมโซม

ขาดไป ก็ล้วนเข้าลักษณะความผิดปกติทางโครโมโซมทั้งสิ้น

นอกจากนี้ยังมีการสังเกตพบว่า อาการดาวน์ซินโดรมเกิดจากสภาวะของตัว

ออ่นในครรภเ์มือ่อายคุรรภไ์ด ้2 เดอืน ภาวะนีค้งสภาพอยูไ่มพ่ฒันาตอ่จนเดก็คลอด

ออกมาและคงอยูต่อ่ไปจนตลอดชวีติ เดก็เหลา่นีจ้งึไมไ่ดพ้ฒันาตอ่เนือ่งสูค่วามเปน็

ปัจเจก (differentiation) แต่หยุดชะงักอยู่แค่ในช่วงวัยทารกหรือวัยเด็ก ความลึกลับ

ในการรวมดวงจิต (soul) เข้ากับรูปร่างของมนุษย์ (human form) เห็นได้ชัดเจนใน

เด็กกลุ่มดาวน์ซินโดรม

ความสำาเร็จที่สำาคัญในช่วงวัยเด็ก เช่น การนั่ง การยืน การเดิน การฝึกขับถ่าย 

และพดูไดข้องเดก็ดาวนซ์นิโดรมจะลา่ชา้ การพดูไดด้แีละการคดิใชป้ญัญาเปน็เรือ่ง

ยาก ในแง่จิตวิทยาเด็กเหล่านี้อยู่ในโลกของจินตนาการและการลอกเลียนแบบ
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เพราะพวกเขาเปิดรับและมีความเป็นมิตร ไม่ว่าที่ไหนก็

เหมือนบา้นของเขาเอง พวกเขาไรเ้ดยีงสา (innocent) แทบ

จะไม่รู้จักเล่ห์เหล่ียมเอาเลย แถมยังซุกซนเหมือนเด็กเล็ก ๆ  

ที่เมื่อถูกดุก็จะเสียใจ

จากสภาพร่างกายที่อ่อนแอเปราะบาง (delicate con-

stitution) ของพวกเขา ทำาให้ส่วนใหญ่มักมีปัญหาโรคหัวใจ 

เปน็หวดังา่ย และปว่ยกระเสาะกระแสะบอ่ย ๆ  จงึตอ้งการ

การปกป้อง พวกเขาควรไดร้บัความชว่ยเหลอืใหเ้ขา้สูร่ะบบ

การศึกษา และได้รับการยอมรับว่าเป็นประชากรของโลก

คนหนึ่ง (citizen of the world) พัฒนาการของพวกเขาควร

ได้รับการดูแลอย่างดี หากเราต้องการให้เขาเป็นส่วนหนึ่ง

ของสงัคม ไมเ่พยีงเพือ่ประโยชนข์องพวกเขา แตเ่พือ่สงัคม

เองด้วย เราไมจ่ำาเป็นตอ้งสงสารจนเกนิไป เพราะอาจทำาให้

เราไมส่ามารถคน้พบจุดมุง่หมายในการเดนิทางของเขา ทัง้

เพื่อตัวเขาเองและเพื่อโลกได้ ปัจจุบันนอกจากภาพทั่วไป

ของเดก็ดาวนซ์นิโดรมทีร่กัสงบและเปน็มติรแลว้ เรายงัพบ

ความทา้ทายจากหนุม่สาวดาวนซ์นิโดรมซึง่มคีวามสามารถ

มากขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาอาจถึง

ขั้นก้าวร้าวด้วย

รอคอยเพ่ือจะโผบิน (Waiting in the wings : 

Childhood autism)

ตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 20 นี้เราได้รับรู้เรื่องเด็กที่มี

ความต้องการพิเศษกลุ่มที่หมกมุ่นอยู่กับตัวเอง (Autistic) 

ออทิสติกมาจากภาษากรีก autos แปลว่า ตัวเอง มีความ

หมายว่า การอยู่กับตัวเอง ภาวะนี้แตกต่างจากภาวะที่มี

ส่วนสัมพันธ์กัน เช่น กลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์ซึ่งมี

ลกัษณะเฉพาะคลา้ยกนั เปน็เดก็ทีไ่ม่ถงึกบัโดดเดีย่วตวัเอง

เหมือนเด็กออทิสติก แต่แสดงอคติด้วยแบบแผนและรูป

แบบการคิดที่เฉพาะเจาะจง

เด็กออทิสตกิมกีารแสดงออกทาง

ร่างกายและพฤติกรรมคล้าย ๆ กับ

เดก็ดาวน์ซนิโดรม แมจ่ะสงัเกตเหน็วา่

ลกูไมค่อ่ยสบตา อาจจะไมสั่งเกตเหน็

ทันที แต่ค่อย ๆ  รู้สึกว่าขาดอะไรบาง

อย่างไป แม่อาจจะเร่ิมสงสัย และ

กงัวลนดิ ๆ  และตอ่มากม็ัน่ใจวา่ความ

สัมพันธ์ที่อบอุ่นระหว่างลูกกับตัวเธอ 

และลูกกับโลกมีความบกพร่อง

ส่วนใหญ่ปีท่ีสามจะเห็นชัดว่ามี

ความผิดปกติซ่ึงแยกเด็กออกจากส่ิง

แวดลอ้มรอบตวั สามารถเหน็ไดห้ลาย

ดา้น เชน่ บคุลกิภาพทีไ่รช้วีติชีวา บาง

ขณะก็จะกรีดเสียงร้องหรือแสดง

ความก้าวร้าวออกมาในทันทีทันใด มี

กิริยาเฉพาะตัว เช่น การเคล่ือนไหว

มอืหรอืเอยีงศรีษะไปดา้นหนึง่นาน ๆ  

นอกจากลักษณะท่ัวไปท่ีไม่สนใจคน

หรอืสิง่รอบตวัแลว้ เดก็ออทสิตกิจะมี

ความสนใจลำาดับในแบบเฉพาะ ขาด

การเล่นใช้จินตนาการและการเลียน

แบบเพราะติดขัดอยู่ในความคิด เด็ก

จะตอบโต้อย่างรุนแรงเมื่อถูกรบกวน 

พอ่แมต่อ้งทนยอมรบัสภาพทีเ่ดก็เปน็

อยูเ่พือ่รกัษาความสงบไว ้เปน็ทีท่ราบ

กนัดวีา่เดก็กลุม่นีส้ามารถมสีตปิญัญา

ก้าวหน้าและมีความสามารถทาง

ศิลปะ
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A.มีอาการให้เห็นก่อนอายุ 30 เดือน

B.มักไม่มีการตอบสนองผู้อื่น (ออทิสซึ่ม)

C.พัฒนาการทางภาษาบกพร่องมาก

D.เมื่อพูดได้ จะมีลักษณะการพูดแปลก ๆ เช่น มีการ

พดูซ้ำาเหมือนเสยีงสะทอ้น มีการใชภ้าษาเปรยีบเทยีบ และ

มีการใช้สรรพนามสับสน

E.มีการตอบสนองสิ่งแวดล้อมแบบแปลก ๆ เช่น ต่อ

ตา้นการเปลีย่นแปลง หรอืมคีวามสนใจหรอืผกูพนัผดิปกติ

กับสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตบางอย่าง

F.ขาดความเข้าใจ ประสาทหลอน ไม่สังสรรค์กับใคร 

ไม่รวมกลุ่ม บุคลิกภาพแยกตัวไม่เข้ากับใคร

ผมยงัจำาเหตกุารณท์ีไ่ดพ้บเดก็ออทิสตกิคนหนึง่ซึง่เคย

รู้จัก ผมนั่งอยู่บนม้านั่งใต้บันไดสูงซึ่งเขากำาลังวิ่งลงมา เขา

เข้ามาหาผม จับมือ เหลือบมองผมด้วยตาสีฟ้าคู่สวย และ

กระโดดนั่งบนตักผม จับแขนผมให้มากอดเขาไว้ เอนหลัง

มาพิงผม เขานั่งอยู่นาน หากเป็นเด็กอื่นคงจะเป็นเวลาที่

อบอุ่นและอาจจะมีการสนทนาเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับ

โรงเรียนหรือเรื่องอื่น ๆ แต่ผมกลับรู้สึกถึงความว่างเปล่า 

ความเบิกบานใจในตอนต้นเปล่ียนเป็นความเศร้าต่อช่อง

ว่างระหว่างเรา เด็กชายคนนี้จะเดือดดาลได้ง่ายจากเรื่อง

ขัดใจเล็ก ๆ น้อย ๆ และจะกัดแขนหรือขาคนที่ทำาให้เขา

ไม่พอใจ

เด็กดาวน์ซินโดรมรักโลกและดำาเนินชีวิตอยู่อย่าง

ง่ายดาย ตรงข้ามกับเด็กออทิสติกกลุ่มที่ถอนตัวจากสังคม

ที่ยากจะกล่าวคำาว่า “ได้” เป็นเรื่องยากที่เขาจะยอมรับตัว

ของเขาว่าเป็นส่วนหน่ึงของโลกใบนี้ เขาเรียกตัวเองว่า 

“คุณ” หรือ “จอห์น” เรารู้จักลักษณะเฉพาะน้ีว่าเป็นการ

กลบัสรรพนาม (pronominal reversal) เป็นความยากลำาบาก

สำาหรบัพวกเขาทีจ่ะคน้พบประสบการณส์ำาคญัของการรูจ้กั

ตนเองว่าคือ “ฉัน” คนอื่นและโลกต่างหากที่เรียกเราว่า 
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ไขวค่วา้อย่างลังเล; อมัพาตจากสมองบกพรอ่ง 

(Reaching out hesitantly; cerebral pulsy)

หากเราลองสังเกตเด็กทารกที่คลอดมาแล้ว 2-3 เดือน 

จะเห็นเด็กพยายามหันศีรษะเข้าหาแม่ และพยายามจะ

ควบคมุศีรษะ ซึง่แตกตา่งกบัการเคลื่อนไหวแขนขาไปตาม

สัญชาตญาณ และยังไม่ค่อยจะประสานกันนัก ในเดือนที่ 

6 การควบคุมร่างกายส่วนล่างจะดีขึ้นจนสามารถน่ังได้ 

สดุทา้ยจะนำามาสูก่ารยืนและเดนิในวนัเกดิครบ 1 ป ีเราจะ

สงัเกตเหน็การเคลือ่นยา้ยการควบคมุจากหวัลงมาสูล่ำาตวั

และแขนขา

การรู้จักรักษาสมดุลนำาเด็กเข้าสู่วัยเตาะแตะ เริ่มต้น

ด้วยการยกตัวขึ้นด้วยเท้าเล็ก ๆ และขาที่อ้วนกลมกับมือ

และแขนที่กางยืดออกในช่วงนาทีมหศัจรรยท์ี่เกรูส้กึมั่นคง 

เดก็เลก็จะเปีย่มไปดว้ยความสขุใจ ยงัฝนัและงุม่ง่าม มักชน

โต๊ะและหกล้มอยู่เสมอ เด็กต้องการมีใครสักคน ส่วนใหญ่

จะเป็นแม่ คอยดูแลเขา

เดก็อมัพาตจากสมองบกพรอ่งจะมลีกัษณะเหมอืนเดก็

วยัเตาะแตะ เขาตอ้งใชเ้วลานานมากในการประสานอวยัวะ

ร่างกายในการเคลื่อนไหว

ในเด็กอัมพาตจากสมองบกพร่อง เราจะพบความผิด

ปกติของพัฒนาการการเคล่ือนไหวระยะแรกของร่างกาย 

Cerebral palsy เปน็คำาทีร่วมอาการหลายอยา่งเขา้ดว้ยกนั 

เช่น การเกร็งชัก แขนขาเกร็งจนไม่สามารถควบคุมแขนขา 

(Spasticity) กล้ามเนื้ออัตโนมัติ (mascular spasm) ไม่

สามารถควบคุมร่างกายและใบหน้า (Athetosis) ภาวะ

อวยัวะของรา่งกายทำางานไมส่ม่ำาเสมอและไมป่ระสานกนั 

(Ataxia) ภาวการณ์เกร็งและลักษณะการเคล่ือนไหวของ

กลา้มเนือ้อตัโนมตัเิกดิจากสมองถกูทำาลายขณะคลอด มกั

มีสาเหตุมาจากการขาดออกซิเจน ทำาให้แบบแผนการ

ควบคมุการเคล่ือนไหวถกูทำาลายไป เดก็ยงัคงเตบิโตตอ่ไป 

“คุณ” หรือ “จอห์น” ต้องมีความรู้สึกถึง

ความเปน็ตวัเราเทา่นัน้จงึทำาใหเ้รารูส้กึใน

การเปน็ “ฉนั” คนหนึง่ได ้เดก็ออทสิตกิจงึ

เป็นเด็กซึ่งมีปัญหาการยอมรับโลกและ

ยอมรับตนเอง

หนังสือของ Brono Bettelheim ชื่อ 

“ป้อมปราการที่ว่างเปล่า” สรุปความยาก

ลำาบากในการค้นหาการบำาบัดที่ดีพอ เรา

อาจโกรธเด็กซึ่งหันหลังให้กับคนอื่น ดู

เหมือนสร้างป้อมปราการขวางโลกซึ่งซับ

ซอ้นและเตม็ไปดว้ยปญัหา ไม่มใีครใจเยน็

พอ การสร้างกำาแพงของเด็กออทิสติกมัก

ทำาให้เราโกรธ อยา่งไรกต็าม หากมใีครสกั

คนท่ีอยากจะทลายกำาแพงและพังประตู

เข้าไป จะย่ิงผลักให้เด็กถอยห่างออกไป 

เราจะพบหนทางช่วยเด็กเมื่อเรายอมรับ

โลกและผู้อื่น แต่ไม่ใช่เข้าหาเด็กแบบหัว

ชนฝา (approaching the child head-on)

มีความผิดปกติในพัฒนาการสำาคัญ

ของวยัเดก็ซึง่เหน็ไดช้ดัจากบคุลกิภาพพืน้

ฐาน (fundamental personality disturb-

ances) การรับรู้และการตอบสนองที่ผิด

ปกติ (distorted perception and re-

sponse) ออทสิตกิแสดงลกัษณะเฉพาะซึง่

แตกตา่งจากความผิดปกตลิกัษณะอืน่ เชน่ 

เด็กจิตเภท (schizophrenia) หรือโรคจิต 

(psychosis)
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แต่ไม่สามารถควบคุมร่างกาย อาการผิดปกติมีระดับ 

ต่าง ๆ  กันต้ังแต่ระดับเล็กน้อยแทบไม่สังเกตเห็น เช่น มือหรือ

เท้ากระตุกเล็กน้อย ศีรษะเอียงผิดปกติ ส่วนระดับรุนแรง

ถึงขั้นเคล่ือนไหวเองไม่ได้ซึ่งต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด

ตลอดเวลา

เด็กและคนหนุ่มสาวซึ่งเป็นอัมพาตเพราะสมอง

บกพร่องหลายคนไม่มีปัญหาเรื่องสติปัญญาในการเรียนรู้ 

ซึง่เราจะตอ้งรู ้การเอาใจใสอ่ยา่งดจีะชว่ยขจดัความขดัแยง้

ระหวา่งกายทีไ่มส่ามารถตอบสนองใจได ้หลายคนประสบ

ความสำาเรจ็โดยการจดัสภาวะแวดลอ้มพเิศษในการใหก้าร

ศึกษากับเด็กเหล่านี้ ในกรณีของเด็กซึ่งมีปัญหาสติปัญญา 

จะต้องพยายามฝึกให้เขาควบคุมการเคลื่อนไหวด้วยการ

ช่วยให้เขารับรู้การเคลื่อนไหวแขนขาของเขามากขึ้น

การได้ดูแลเด็กเหล่านี้ทำาให้มีโอกาสได้สังเกตขณะเขา

หลับ อาการแข็งเกร็งและควบคุมแขนขาไม่ได้ในยามปกติ

ดูจะผ่อนคลายขณะที่เขานอนอยู่บนเตียงนอน ข้อต่าง ๆ 

แลดูยืดหยุ่น เป็นประสบการณ์น่าสะเทือนใจเมื่อได้มอง

เข้าไปในตาของเด็กเมื่อเขาค่อย ๆ ตื่นขึ้น และเมื่อเขาเริ่ม

เคลื่อนไหวก็จะเห็นความไม่ยืดหยุ่นและภาวะต่าง ๆ  กลับ

คืนมา สภาพที่เห็นทำาให้มั่นใจว่า ในยามหลับความรู้สึก

ออกจากร่างไป และเมื่อตื่นขึ้นพลังที่กระตือรือร้นจะกลับ

เข้าสู่ร่างกาย คน ๆ หนึ่งซึ่งต้องตกอยู่ในสภาพเด็กหรือ

ทารกตลอดไป ตอ้งไดร้บัการปอ้นอาหาร ใสผ่า้ออ้ม พาไป

หัดเดิน ถูกมองเหมือนเป็นเด็กเล็ก ๆ เพราะไม่รู้เรื่อง มี

อารมณ์ที่ไม่สมวัย บางครั้งเสียใจ บางครั้งหัวเราะโดยไม่มี

เหตุผล เหมือนเด็กวัยเตาะแตะไขว่คว้าจานหรือผ้าปูโต๊ะ

โดยไม่รับรู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้น เป็นการกระทำาที่เกิดขึ้นจาก

แรงขับตามสัญชาตญาณ

เมือ่เราไดเ้หน็เดก็อมัพาตจากสมองบกพรอ่งและขณะ

เดียวกันก็เห็นเด็กปกติท่ีเคล่ือนไหววิ่งกระโดดได้อย่าง

อิสระหรือเด็กวัยเรียนที่มีความสุขกับการเคล่ือนไหวของ

ตวัเองอยูข่า้ง ๆ  เราจะเกดิความรูส้กึเมตตาไม่ใชแ่คส่งสาร 

หากเขาไดร้บัการเอาใจใสด่ว้ยความรกั ไดร้บัการบำาบดัผา่น

เพลง การเปล่งเสียง การเคลื่อนไหว การนวด ได้รับการ

ยอมรับให้มีชีวิตสังคมอย่างปกติสุข เขาจะมีอนาคตที่ดีขึ้น 

ข้อจำากัดของภาวะร่างกายจะค่อย ๆ หมดไป

ไม่คาดคิด เด็กไม่น่ิง: (Always the unexpected: 

the hyperactive child)

ผมพบเจมสค์รัง้แรกเมือ่เขาอาย ุ7 ขวบ เด็กชายตวัเลก็

ซึ่งไม่เคยหยุดนิ่ง เขาต้องมีผู้ใหญ่คอยตามจับตลอดเวลา 

ตั้งแต่ช่วงเด็กเล็กเขาไม่เคยอยู่น่ิง ว่ิง ปีนป่ายตลอดเวลา 

เขาชอบย่ัวเย้ากวนโมโหเด็กคนอ่ืนด้วยคำาพูดของเขา คำา

พูดซ้ำาซาก รัวเร็ว ๆ ก้าวร้าวด้วยท่าทางและคำาพูด ชอบ

ทำาเรื่องเสี่ยงอันตราย เช่น ขว้างก้อนหินหรือถือตะปูยาว

เขา้หาผูอ้ืน่ ทา้ทายใหค้นอืน่มาจบัเขา มกีารเคลือ่นไหวผดิ

ปกติอย่างเห็นได้ชัด และมีประสาทกล้ามเนื้อใบหน้าบิด

เบี้ยว เขามักพูดตลอดเวลา ในชั้นเรียนเขาจะสร้างความ

วุ่นวายด้วยการรบกวนบทเรียน มีปัญหาการนอน ต้องมี

คนน่ังเฝา้นอกหอ้งเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่เขายังอยูบ่นเตยีง แตบ่าง

ครั้งเขาจะกลายเป็นคนละคน อบอุ่นเป็นมิตร และรู้จักคิด

ผมจำาได้ครั้งหนึ่งเราเดินไปด้วยกันบนถนน มองเข้าไป

ในรา้นคา้และเดนิเข้าไปในรา้นดว้ยกนั ทนัใดเขากส็ะบดัมอื

ผมออกและมดุเขา้ไปใตร้าวแขวนเสือ้ ผมวิง่ตามทนัทแีปลก

ใจว่าเขาจะทำาอะไร โชคดีที่เขาพบช้ินมันฝรั่งทอดซ่ึงเขา

เหลือบเห็นเข้า คุณจะไม่มีวันรู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีก
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ปกติเด็กวัย 2-3 ขวบซึ่งสดใส

ร่าเริงก็ทำาให้แม่มีงานเต็มมืออยู่แล้ว 

พวกเราคงเคยรู้จักพ่อแม่ซึ่งหมดแรง

กับลูกชายตัวเล็กที่ทำาขวดหมึกหกรด

บนพรม หรือเด็กที่เกือบจะฆ่าตัวเอง

ด้วยการแหย่เข็มถักนิตติ้งเข้าไปในรู

ปลั๊กไฟ

เด็กที่กล่าวถึงข้างต้นเจ็บป่วยมา

ตัง้แตเ่ล็ก หลงัจากปว่ยเปน็โรคเยือ่หุม้

สมองอักเสบ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ

จากไข้สูงจนทำาลายสมอง ซึ่งอาจเกิด

จากโรคอสีกุอใีสหรอืหดั หรอืจากการ

ฉีดวัคซีนหรือฉีดภูมิคุ้มกันโรค วัคซีน

ป้องกันไอกรนก็เป็นสาเหตุหนึ่งของ

โรค เด็กท่ีป่วยจากสมองถูกทำาลาย

จากเย่ือหุ้มสมองอักเสบ จะผจญกับ

ภาวะอ่อนแรงในหลาย ๆ ด้านซึ่งจะ

นำาปัญหาอื่น ๆ ตามมาเป็นทวีคูณ

เด็กเหล่านี้มักมีปัญหาการนอน 

พวกเขาอาจโยกตัว ไม่ค่อยเข้าใจ

ภาษาพูด พูดได้นอ้ยมากหรอืพดูไมไ่ด้

เลย อาจมีปัญหาออทิสติกหรือภาวะ

ทางจิตด้วย การหัวเราะหรือการตอบ

สนองเกดิขึน้ทนัททีนัใดโดยเราไมค่าด

คิด ความคล่องแคล่วในการใช้มือ

จำากัดมาก ทำาให้มีผลต่อการทาน

อาหารรวมทั้งการใช้มือเม่ือต้องการ

จะทำาอะไร พวกเขาอาจจะมอีาการชกั

เล็กน้อยหรือรุนแรงจนยากต่อการดูแลหรือให้การศึกษา 

พ่อแม่มักจะส้ินหวังและการส่งเด็กไปอยู่ประจำาท่ีโรงเรียน

พิเศษเป็นหนทางเดียวที่จะให้การศึกษากับเด็กกลุ่มนี้ได้

การท่ีสมองและระบบประสาทถูกทำาลาย ทำาให้เด็ก

เหล่านี้ไม่สามารถตอบสนองได้ดีและเหมาะสม เด็กไม่นิ่ง 

ต้องได้รับความช่วยเหลือให้รู้จักขั้นตอนและความสงบ

โรคลมชัก (Convulsive disorders)

แคโรล ยนือยูใ่กลช้งิชา้ในสวนบา่ยฤดรูอ้นวนัหนึง่ เธอ

เกิดความตึงเครียดขึ้นเมื่อเกิดความคิดไม่ตรงกันว่าตอน

เย็นจะไปดูหนัง ละคร หรือไปเดินเล่น สุดท้ายครอบครัวก็

เลือกไปดูหนัง ความหงุดหงิดของแคโรลจึงลดลงเมื่อทุก

อย่างลงตัว แต่พอพี่ชายเห็นโฆษณาของหนังอีกเรื่องใน

หนงัสอืพมิพ ์ทุกคนกเ็ริม่กลบัมาถกเถียงกนัใหม ่แคโรลรบั

ไม่ได้ เธอมีอาการเหมือนถูกตีอย่างแรง และล้มชักลงกับ

พื้น

แคโรลป่วยเป็นโรคลมชักมาตั้งแต่เล็ก วันนั้นทุกคนรุม

เขา้มาชว่ยเธอ ลมืเรือ่งแผนและหยุดการโตเ้ถยีงลง พอรูส้กึ

ตัวแคโรลก็สงบและหลับไป ความยุ่งเหยิงซึ่งเกิดจาก

ความเครียดในวันนั้นกระทบทุกคน แต่หนักที่สุดคือคนที่

ล้มลงไปกับพื้น เมื่อแคโรลรู้สึกดีขึ้น ทั้งครอบครัวไปดูหนัง

ที่เลือกไว้แต่แรกและใช้เวลาช่วงเย็นกันอย่างสนุกสนาน

อีกรายหนึ่ง ริชาร์ด เป็นลมบ้าหมู (epileptic convul-

sion) นอนชักอยู่ที่พื้น เขาชักบ่อยมาก พูดแทบไม่ได้ ทำา

อะไรดว้ยตวัเองไดน้อ้ยมาก บางคร้ังก้าวรา้วและทำารา้ยคน

อืน่ มคีนเขา้ไปนวดศรีษะ ขมบัและคอของเขาดว้ยโลชัน่ซึง่

มีส่วนผสมของดอกโรสแมรี่และเรียกช่ือเขาเบา ๆ กล่ิน

หอมที่ริชาร์ดสูดดม ช่วยให้เขาตื่นตัวและสดช่ืนขึ้น ไม่ก่ี
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นาทตีอ่มาเขากร็ูส้กึตวั ลมืตา และเริม่

เคลื่อนไหว น้ำามันสกัดจากดอกไม้นำา

มาใช้ในสถานการณ์นี้ได้ดี

โรคลมชักเป็นความผิดปกติจาก

การหดเกร็งกล้ามเนื้อและต้องให้ยา

ตามระดับความรุนแรง การชักเล็ก

น้อย (Petit mal) หรือรุนแรง (Grand 

mal) หากเกิดกับเด็กที่กำาลังโตและ

ผู้ใหญ่ จะต้องรักษาทางการแพทย์

เท่านั้น การเกร็งชักของเด็กไม่ว่าจะ

เกิดขึ้นกับเด็กที่เป็นโรคลมชักหรือไม่

กต็าม เราตอ้งพิจารณาเปน็ราย ๆ  ไป 

ภาวะชักออกไปจากตัวเองชั่วขณะ 

(Petit mal) จะต่างจากการชักอย่าง

รุนแรง (Grand mal) ซึ่งอาจเป็น

อันตรายถึงชีวิตได้

ทัง้สองตวัอยา่งขา้งตน้ (Petit and 

Grand mal) ไม่ได้กล่าวถึงการรักษา 

แต่ทั้งสองกรณีได้รับการรักษาจาก

แพทย ์กรณแีรกเกดิอาการไมบ่อ่ยนัก 

ส่วนกรณีที่ 2 เกิดอาการบ่อยและ

รุนแรง

การได้อยู่ ในเหตุการณ์ทำาให้

สังเกตเห็นอะไรหลายอย่าง แคโรลมี

อาการทางจิตหลังเป็นโรคลมชักซึ่ง

เกิดจากการฉีดวัคซีนในวัยเด็ก เธอมี

อาการเครียดง่ายและคบคนยาก 

เอาแต่ใจและไม่น่ิง เม่ือถูกขัดใจก็จะ

กา้วรา้วขึน้มา ข้างนอกอาจดแูขง็แตจ่ติใจออ่นไหว ยิง่ออ่น

ไหวก็ยิ่งเครียดเพราะอยากให้ทุกส่ิงได้ดังใจ เธอสามารถ

พูดและใช้มือได้ดี

กรณีของแคโรล สถานการณ์ที่ยุ่งยากทำาให้เกิดการชัก 

เป็นเรื่องที่คาดการและหลีกเลี่ยงได้ เธอมีระบบร่างกายที่

แข็งและแน่นเกินกว่าจะยอมให้เร่ืองเช่นน้ีผ่านเข้าไปได้ 

ขณะเดียวกันเธอก็ไม่รับรู้โลกรอบตัว ความพยายามต่อสู้

เพื่อให้ได้ สร้างความเครียดขึ้น หลังการชัก จิตใจเธอสงบ

เหมือนท้องฟ้าที่โปร่งใส เด็กรู้สึกเหมือนกำาลังดันอยู่และ

พยายามตืน่ขึน้แตถ่กูเหว่ียงขา้มไปขา้มมาระหวา่งภาวะตืน่

และหลับจากภาวะของโรค เราเห็นได้จาการเขย่าตัว เกร็ง 

การเปลี่ยนสีหน้า และอาการอื่น ๆ 

กรณีท่ีสองเป็นการตื่นจากการหลับสนิท การเรียก

ความรู้สึกตัวกลับคืนสู่ร่างหลังจากช่วงท่ีไม่รู้สึกตัว เป็น

ตัวอย่างที่น่าทึ่งและมหัศจรรย์ของส่ิงท่ีเกิดขึ้นหลังอาการ

ชัก ความรู้สึกเริ่มกลับสู่ลมหายใจออกและเข้าและตื่นตัว 

แทนที่จะร่วมผสมโรงจนทำาให้เกิดการชักเช่นตัวอย่างแรก 

เราต้องหลีกเล่ียงสถานการณ์ดังกล่าวก่อนจะสายไป เด็ก

ขาดสมดุลกับโลกระหว่างความรู้สึกและไม่รู้สึกตัว ส่ิง

ท้าทายคือเรียนรู้นิสัยของเด็กที่มีปัญหาในการปรับตัว
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ความรู้สึกไวผิดปกติ 

(Over-sensitivity)

ตรงข้ามกับเด็กที่ต้องออกแรง

ปรับเข้ากับร่างของตนและกับสิ่งรอบ

ตวั ยงัมเีดก็อกีลกัษณะซึง่มคีวามรู้สกึ

ไวผิดปกติ

เด็กคนหนึ่งมาหาผมด้วยความ

ตึงเครียด เขาบอกผมว่าขณะเขาเดิน

เล่นอยู่ข้างนอก เมื่อเขาเดินผ่าน

สถานท่ีหน่ึงเขารู้สึกทันทีว่าเขาต้อง

เปลี่ยนบางอย่าง หากไม่เปลี่ยนจะ

เกิดเรื่องร้ายแรงกับครอบครัวของเขา 

ผมรูว้า่เขาไมไ่ดบ้า้ แตเ่ขาพดูอย่างนัน้

กับผมเพราะอะไร หากผมบอกให้เขา

หยุดพูดเรื่องไร้สาระนั้น เขาต้องไม่

พอใจมากที่ผมไม่เข้าใจความรู้สึกลึก

ซึ้งของเขา เพราะเขาเชื่อว่าเป็นเร่ือง

จริง สิ่งท่ีน่าแปลกคือสายตาจริงจัง

ของเด็กที่เพ่งมองผมและผ่านผมไป 

เด็กชายคนนี้แก่และเครียดเกินวัย 

ความคดิและเรือ่งราวของเขาจะลกึซึง้ 

สำาหรับคนที่ไม่คุ้นเคย เด็กเหล่านี้จะ

ดปูกตแิละนา่สนใจ แตห่ลงัจากพดูคยุ

ดว้ยไมน่านจะเริม่คดิวา่สิง่ทีไ่ดย้นิจริง

หรือไม่

แอนเป็นเด็กหน้าตาดี บอบบางดู

อ่อนวัย พูดไม่เก่ง ใส่ใจและระวังคน

อื่นมากไป บ่อยคร้ังที่ลักษณะเช่นน้ี

ทำาให้เธอควบคุมตัวเองไม่ได้ ตื่นเต้น

เกนิไปจนตอ้งหวัเราะและสัน่ศรีษะไป

มา คว้าจับตัวคนอื่น จนต้องหยุดเธอ 

คณุจะคอ่ย ๆ  สังเกตเหน็วา่มเีดก็ทีต่ดิ

คุณมาจนนิสัยของเด็กเริ่มเปล่ียนไป 

เพราะเขาจะเลียนแบบคุณท้ังวิธีกิน

และสิ่งที่คุณกิน เธอจะเฝ้ามองตาม

คุณอย่างจดจ่อและเพราะความใกล้

ชิดมากไปจะทำาให้คุณเริ่มอึดอัด คุณ

เร่ิมรู้สึก “ปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียว

เถอะ” แต่เธอจะช้าต่อความรู้สึกแบบ

นี้ และเมื่อไหร่ท่ีคุณเริ่มแสดงความ

รำาคาญและทนไม่ได้ เธอก็จะหมด

ความรักและเริ่มมีอคติกับคุณ

เด็กคนนี้และคนอื่น ๆ ที่เหมือน

เธอจะกระทบง่าย พวกเขามีสัมผัส

พิเศษว่าคุณเป็นคนอย่างไร ถ้าคุณ

เหนื่อยและไม่อดทน พวกเขาทำาให้

ชีวิตคุณแย่ลงอีก ไม่ค่อยมีคนชอบ

และอยากอยูใ่กลพ้วกเขา ยิง่ซ้ำาเตมิให้

พฤติกรรมนั้นแสดงออกรุนแรงขึ้นจน

กลายเปน็เดก็เจา้อารมณน์า่กลวั และ

ตามด้วยการเรียกร้องความสนใจ

อย่างแรง

เป็นเรื่องท้าทายที่จะดูแลเด็ก

เหล่านี้ พวกเขาต้องการความอบอุ่น

ที่ทำาให้เขามั่นใจ ขณะเดียวกันเขาก็

ทำาใหค้นอืน่ไมช่อบ พฤติกรรมของเขา

ยั่วให้เกิดโมโหได้ง่ายมาก เพราะเรา

ต้องการผลักให้เขาไม่มายุ่งกับเรา 

จำาเปน็ทีจ่ะตอ้งชว่ยใหเ้ขาเปน็ตวัของ

ตวัเองมากขึน้ ควบคมุความรูส้กึใหไ้ด ้

ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

เปราะบาง 

(Fragile x-syndrome)

ใน 10 ปีที่ผ่านมาน้ี เริ่มมีคำา

อธิบายอาการที่เรียกกันว่าโครโมโซม

เพศหญิงอ่อนแอ (Fragile x-syn-

drome)  อาการ น้ี ไม่ ไ ด้ เ กิดจาก

พันธุกรรมและความผิดปกติในการ

สร้างโครโมโซมเท่านั้น แต่คล้ายคลึง

กั บ อ า ก า ร ด า วน์ ซิ น โ ด ร มด้ ว ย 

โครโมโซมเพศหญงิท่ีออ่นแออาจเกิด

บรเิวณชอ่งวา่งทีผ่ดิปกตติรงปลายสดุ

ของโครโมโซมเพศหญงิตวัสดุท้าย โรค

นี้มักจะสับสนกับออทิสติกเพราะ

อาการหลีกเล่ียงการสบตา ตอบไม่

ตรงคำาถาม และมีท่าทางการเดินและ

พูดคล้ายคลึงกัน ในปี ค.ศ. 1968 ดร. 

Lotte Sahimann ได้อธิบายสภาวะนี้

ก่ อนที่ เ ร า จ ะ รู้ จั ก กั น ในชื่ อ โร ค

โครโมโซมเพศหญิงอ่อนแอ เธออ้าง

ว่ามันเป็นกลุ่มอาการท่ี “แสดงออก

ทกุอยา่ง” พวกเขามทีา่ทางขีอ้ายซึง่ไม่

ได้เกิดจากอาการออทิสซึ่ม แต่เพราะ

ออ่นไหวผดิปกต ิ(extreme sensitivity)

พวกเขาสามารถรบัรูค้วามสขุของ

คนอืน่ ๆ  มคีวามอบอุน่และชอบชว่ย

เหลือ มักเบนความสนใจในตัวเองไป
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ยังผูอ่ื้น มเีดก็คนหนึง่ซึง่ผมมกัพบเขาอยู่ใกล ้ๆ  หรอืทีป่ระตู

เมือ่ผมกำาลงัคยุเรือ่งสว่นตวัอยูเ่สมอ พอผมเหน็เขาเขา้ เขา

จะยิม้อยา่งอบอุน่และทำาทา่เขนิ ๆ  ผมไมส่ามารถมองขา้ม

เขาไปได้ เขาสุภาพ จิตใจดี ชอบช่วยเหลือ เขาจำาชื่อทุกคน

ได้ดีพอ ๆ กับรู้ว่าแต่ละคนเป็นอย่างไร

ความผิดปกติในการพูดหรือแสดงความรู้สึก 

(Aphasia)

เป็นเรื่องไม่ถูกต้องที่จะระบุความบกพร่องในการพูด

แสดงความรู้สึก (Aphasia) และความบกพร่องในการอ่าน 

(Dyslexia) วา่เป็นความผิดปกติของประสาทรับรู้ความรู้สึก 

(sensory disturbance) เพราะความผิดปกตินี้เกี่ยวข้องกับ

ความสามารถในการได้ยนิและพฒันาการอกี 2 ขัน้ตอนตอ่

การได้ยิน คือ การแยกเสียงไปสู่ภาษาและความหมาย ซึ่ง

เป็นพัฒนาการของเด็กในช่วงวัย 2 ถึง 3 ปี เด็กได้ยินเสียง

พดูรอบ ๆ  ตวั เขาไมไ่ดพ้ดูทนัทจีนกระทัง่เกดิสิง่มหศัจรรย์

ขึ้นคือการเลียนเสียงที่เขาได้ยินออกมา ซึ่งรวมความ

สามารถสองอย่างเข้าด้วยกันคือการได้ยินและการเปล่ง

เสยีงทีไ่ดย้นิออกมา เดก็บางคนหไูดยิ้นเสยีงแตไ่มส่ามารถ

เปล่งคำาหรือไม่สามารถพูดออกมาได้ชัด ซึ่งทำาให้เขาไม่

สามารถเข้าใจภาษา เราเรียกภาวะนี้ว่า การสูญเสียความ

สามารถในการรับ (Receptive aphasia) ส่วนเด็กที่เข้าใจ

และตอบสนองต่อคำาพูดได้แต่ไม่สามารถพูดให้รู้เรื่อง เรา

เรียกว่า การสูญเสียความสามารถในการพูดให้รู้เรื่อง (ex-

ecutive aphasia) บางครัง้มคีวามเขา้ใจผดิระหวา่ง aphasia 

กบัเดก็ออทสิซึม่เมือ่เหน็เดก็มอีาการแยกตวัและสือ่สารไม่

ได้ แต่เด็กกลุ่มนี้ไม่ใช่ออทิสติก แม้เขาจะสูญเสียพื้นฐาน

ของการสื่อสารโดยใช้คำาพูด ออทิสซึ่มอาจเป็นอาการที่ 2 

หลงัจากไมส่ามารถสือ่สารได ้ถา้เรายอ้นไปถงึความเหน็ใน

ตอนตน้เกีย่วกบัพฒันาการวยัเดก็ จะเหน็ไดช้ดัวา่เดก็กลุม่

นีไ้ม่บรรลขุัน้ตอนสำาคัญทีส่องของพฒันาการวยัเดก็คอืการ

พูด การเจริญเติบโตจากศีรษะลงมา

และค่อย ๆ เข้าควบคุมร่างกายเป็น

ขัน้ตอนทีน่ำาไปสูก่ารเดนิ การพดู และ

การคิด น่ีคือความสำาเร็จในช่วงแรก

ของวยัเดก็ Aphasia เกดิจากความลม้

เหลวของขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนนี้

และไม่สามารถพัฒนาไปสู่ภาษาและ

การสื่อความหมาย ดังนั้นนอกจากใช้

วิธีฝึกออกเสียงต่าง ๆ และฝึกภาษา 

การบำาบัดรักษาด้วยการเคล่ือนไหว 

ยูริธม่ี (eurythmy) และยูริธม่ีบำาบัด มีผล

ต่อระบบเคล่ือนไหวท่ีละเอียดอ่อน 

ของเด็ก

เป็นส่ิงสำาคัญที่ต้องวินิจฉัยให้ถูก

ต้องว่าเป็นความซับซ้อนของคนที่อยู่

ในโลกของการส่ือสาร แต่กลับไม่

สามารถสื่อสารได้ เหมือนอยู่ ใน

ประเทศซึ่งใช้ภาษาที่ เราไม่เข้าใจ 

สำาหรับคนท่ีพูดได้ ประสบการณ์น้ี

อาจ เ ป็น เ ร่ือง เ ล็ก เ ม่ือ เ ทียบ กับ

ประสบการณ์ของเด็ก Aphas ia 

อุปสรรคในการ ส่ือสารของเด็ก 

Aphasia จะนำาไปสู่ความคับข้องใจ

อย่างรุนแรง ความก้าวร้าวและ

พฤติกรรมที่ตามมา

ความผิดปกติในการอ่าน 

(Dyslexia)

ช่วงแรกของบทนี้ได้กล่าวถึงการ

อา่นและการเขยีน วา่เปน็รปูแบบของ

การส่ือสาร ซ่ึงพัฒนามาจากภาษาพ้ืน ๆ  
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มาเป็นการแสดงความคิดเห็น ทำาให้พัฒนาความสามารถ

ทางภาษาได้เพิ่มยิ่งขึ้นไปจากการได้ยิน การแยกแยะและ

การแปลความหมายคำา และนำาไปสู่การสือ่สารในสงัคมโลก

ซึง่เราเปน็ประชากรอยู ่เราอาจมเีพือ่นทีโ่ตแลว้ซึง่มปีญัหา

การอ่าน เขาจะหลีกเลี่ยงการอ่านเขียน การเขียนเป็น

ปัญหาใหญ่ แม้ปัจจุบันมีความเข้าใจปัญหานี้ดีขึ้นและ

สังคมไม่ดูถูกคนเหล่านี้ คนอ่านเขียนไม่ได้อีกต่อไป

ประสบการณ์ด้านจินตนาการของเด็กระหว่างช่วงพูด

ได้จนถึงช่วงเริ่มอ่านและเขียนต้องอาศัยการเปล่ียนแปลง

ของการจินตนาการ จากการสร้างภาพไปสู่ตัวหนังสือซ่ึง

เป็นนามธรรม ดังนั้นวิธีการและอายุที่เหมาะสมที่เด็กคน

นั้นจะเรียนอ่านและเขียนจึงเป็นเรื่องสำาคัญมาก ต้องรับรู้

ปัญหาของเด็กที่มีปัญหาในการอ่าน (Dyslexia) อย่าง

รวดเร็วและต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ การช่วยเหลือเด็กที่มี

ปัญหาการอ่านและการเรียนจะต้องเข้าถึงเด็กโดยใช้

จนิตนาการ เราใชวิ้ธกีารนีอ้ยูแ่ลว้ในหลกัสตูรชัน้ประถมตน้

ของการศึกษาวอลดอร์ฟ (Waldorf) หรือโรงเรียนของ 

รูดอล์ฟ สไตเนอร์ (Rudolf Steiner) หลักสูตรนี้รู้ว่าเด็ก 

มคีวามสามารถดา้นจนิตนาการจงึคอ่ย ๆ  นำาพวกเขาสูก่าร

อ่านและการเขียนโดยใช้จินตนาการของเขา

ขยายสีสัน (Widening the spectrum)

หากเราได้ขยายแนวคดิเกีย่วกบัพฒันาการปกตแิลว้เรา

จึงสามารถเริ่มต้นพูดถึงค่าเฉลี่ยของพัฒนาการเด็กได้ เรา

จะไมพ่ดูถงึเดก็ปกต ิหรอืเดก็ไมป่กต ิแตเ่ราจะพดูถงึเดก็ ๆ  

ปัจจุบนัเราจะใช้วิธีการแบบองคร์วมสำาหรับความแตกต่าง

หลากหลาย

พ่อ แม่ ครู และใครก็ตามที่ได้พบและสังเกตเห็นเด็กที่

มีแนวโน้มต่าง ๆ ดังได้กล่าวมาแล้ว เด็กร่าเริงน่ารัก เด็ก

แยกตัว เด็กเฉ่ือยชา และเด็กความรู้สึกไว้ผิดปกติ เราจะ

สังเกตเห็นลักษณะละเอียดอ่อนเฉพาะเหล่านี้ได้ไม่ยาก 

โดยเฉพาะเมื่อผู้ปกครองและครูใส่ใจใน

ลักษณะนั้น ๆ และให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

หัวข้อต่อ ไป ท่ีจะก ล่าว ถึง ในการศึกษา

พฒันาการวยัเด็ก คอื เดก็หวัโต หรอืเดก็สมอง

บวมน้ำา (hydrocephalus) และเดก็หวัเลก็ หรอื

กะโหลกศีรษะเล็กกว่าปกติ (Microcephalic 

child)

เด็กหัวโต : 

the large-headed child

ผมเคยเข้าร่วมในการประชุมเรื่องเด็กครั้ง

หน่ึง ประธานที่ประชุมไม่เคยพบเด็กชายมา

ก่อนจึงอนุญาตให้เด็กพูดคุยเล่าเรื่องของเขา

อย่างอิสระ เด็กคนนั้นมองตัวเองว่าดีเยี่ยม 

เชน่ เงยีบ รูจ้กัคดิ ชอบชว่ยเหลอืและเอาใจใส่

ความต้องการของคนอื่น เขายังพูดถึงความ

สนใจต่าง ๆ ของเขาซ่ึงโรงเรียนไม่ได้ช่วย

สนับสนุน เขาไม่ได้รับโอกาสให้ทำาอะไรด้วย

ตัวเองนัก ในภาวะนั้นยากที่จะเพิ่มเติมข้อมูล

อื่น เพราะคำาพูดของเขาน่าเช่ือถือ มีเสน่ห์ 

และนำาเสนอได้ดีเยี่ยม อ่อนโยนและเลือกคำา

พูดได้น่าคิด คนฟังเข้าใจได้หมดยกเว้นคนที่

รู้จักเขาดีและคนที่อยู่ร่วมกับเขา เขาเป็นคนขี้

โวยวาย หา่งไกลจากความสงบและสนัต ิคนท่ี

อยู่ด้วยอยากให้เขาอยู่ตามลำาพังมากขึ้น เขา

ไม่เคยปล่อยให้คนอื่นได้อยู่เงียบ ๆ ความ

สนใจและสิง่ทีเ่ขาอยากทำาเปน็เรือ่งทีเ่ปน็ไปไม่

ได้ สิ่งที่เขาประกาศว่าอยากพัฒนา เป็นเรื่อง

ที่เขาไม่เคยพูดถึงมาก่อนเลย เรื่องชอบช่วย

เหลือคนอื่น เขามักสร้างปัญหามากกว่า

ประโยชน์ กรณีเด็กชายคนน้ีอาจจะมองว่า
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เปน็เรือ่งเลก็นอ้ย จะเปน็ไรไปทีเ่ดก็แตง่เตมิเรือ่งผดิไปจาก

ความจรงิ คุณสามารถใหเ้ดก็คนนัน้พดูสิง่ทีเ่ขาตอ้งการ แต่

ถ้าคุณต้องการช่วยเขา คุณจะต้องรู้ลักษณะที่แท้จริงของ

เขา

มีเด็กท่ีเราทราบว่าเป็นเด็กสมองบวมน้ำาเร้ือรัง ตอน

คลอดเขามีน้ำาหนักศีรษะพอ ๆ กับน้ำาหนักตัว ช่วงพัฒนา

ตัวอ่อนในครรภ์ซึ่งเรียกได้ว่าช่วงศีรษะโตคงอยู่กับเด็ก

ตลอดช่วงพัฒนาการในครรภ์มารดาจนมาถึงวัยเด็กตอน

ต้น ศีรษะที่โตนี้เป็นปัจจัยกำาหนดชีวิตของเด็ก และแม้จะ

มีการรักษาทางการแพทย์เพื่อลดน้ำาในศีรษะและลดขนาด

ศีรษะลงแล้วก็ตาม แนวโน้มก็ยังคงอยู่

ศรีษะสว่นบนจะเหมอืนตวัออ่นในครรภ ์คอืเหน็โตเดน่

ชัดบนใบหน้าซึ่งมีลักษณะกลม เด็กมีล่าช้าในพัฒนาการ

นัง่ ยนื และเดนิชา้กวา่ปกต ิกระหม่อมเด็กเปดิอยูน่านกวา่

ปกติและเด็กมักจะติดแม่มาก จินตนาการเด่นเกินสติ

ปญัญา จนิตนาการทีม่ากลน้และความชอบในศลิปะทำาให้

เพอ้ฝันมากกวา่เขา้ใจเหตผุล ขาดสมาธจิดจอ่และมีปญัหา

ในการเรียนคณิตศาสตร์ ส่วนใหญ่เด็กจะมีนิสัยเฉื่อยชา

และไม่ค่อยสนใจทำางาน

เด็กเริ่มพูดได้เร็วตั้งแต่เล็กและมีความสามารถทาง

ศิลปะ ทำาให้เด็กเหล่านี้ดูเหมือนล้ำาหน้ากว่าเด็กอื่น ทำาให้

เขาเปลี่ยนจากเด็กอ่อนโยนกลายเป็นคนโมโหง่าย ไม่

อดทน และก้าวร้าวได้ถ้าเขาถูกโต้แย้งหรือท้าทาย

เด็กหัวเล็ก : The small-headed child

ถ้าเด็กหัวโตคล้ายกับเจ้าชายที่นั่งสง่าอยู่บนรถม้า

ตลอดเส้นทางที่เต็มไปด้วยต้นไม้ มีคนขับรถม้าและคนรับ

ใช้ติดตามไปด้วย เด็กหัวเล็กจะเหมือนกับคนขับรถแข่งที่

ขับอย่างเร่งรีบตลอดเส้นทางการแข่งรถ แทนท่ีจะใส่ใจ

ทำางานเดก็เหลา่นีจ้ะเปน็ช่างเครือ่ง วุน่อยูแ่ตก่บัเคร่ืองยนต์

ในกรณีรุนแรงเด็กจะรู้สึกเหมือนขมับถูกบีบ เรียนไม่

ก้าวหน้า เด็กจะตัวเล็ก หน้าซีดเซียวและแหลม หน้าผาก

ต่ำา รอ่งกะโหลกศรีษะปดิตัง้แตแ่รกคลอด แขนขายาว มมีอื

ใหญ่ทำาให้มีฝีมือและชอบทางเครื่องยนต์ สนใจราย

ละเอยีดปลกียอ่ย ไมเ่หมอืนกบัเดก็หวัโต พวกเขาวอกแวก

ง่าย ไม่เป็นระเบียบและยุ่งอยู่กับสมบัติส่วนตัว วิ่งทั้งวัน

และเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารในโรงเรียน ยากที่จะทำาให้เขา

เรียนรู้จินตนาการและเข้าใจนามธรรม เพราะสิ่งนี้ต้องการ

จินตนาการเพ้อฝัน

การเล่นละครในโรงเรียนน่าสนใจที่ต้องกำากับตัวละคร 

2 คน คนหนึ่งช่างฝันและอีกคนตัวเล็กสูงและวอกแวก ไม่

วา่ผมจะทำาอยา่งไรกไ็มส่ามารถทำาใหเ้ดก็ชายหวัเลก็แสดง

เปน็เจา้ชายไดส้ำาเรจ็ แมจ้ะแตง่ตวัและใสเ่ครือ่งประดบัแลว้ 

เขากย็งัคงเหมอืนคนงานอยูด่ ีเสือ้ผา้ดไูมเ่ขา้กบัตวั ทา่ทาง

ก็ไม่ให้ นอกจากนี้เขายังชอบกำากับคนอื่นให้ทำาอย่างโน้น

อย่างนี้ และจะขัดเคืองเวลามีคนดื้อไม่ทำาตาม การให้เขา

แสดงได้สมบทบาทเหมือนเรื่องในนิยายที่ยาจกกลายเป็น

เจ้าชายได้ ตรงข้ามกับคนช่างฝันหัวโตยากจะให้เขาเล่น

ละครเพราะเขาไม่สามารถเล่นต่อเนื่องไปตามบท แต่บน

เวทีเขากลับดูเป็นธรรมชาติและไม่ต้องพูดสักคำา เขา

สามารถสื่อถึงบุคลิกสำาคัญตามบทได้

เด็กหัวโตจะคงลักษณะเฉพาะของเด็กเล็กโดยมีศีรษะ

ที่กลม มือและแขนขานิ่มนุ่มนวล เด็กหัวเล็กจะวอกแวก

ตลอดเวลา เป็นคนแข็งทื่อและผอมแห้ง คนหนึ่งเดินแบบ
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ยกศรีษะเอนหงายไปขา้งหลงั อกีคนเดนิมศีรีษะนำาไปกอ่น 

ยิ่งได้พิจารณาลักษณะเหล่านี้มากขึ้นยิ่งดลใจเราให้พบ

ความลึกลับของลักษณะเฉพาะเหล่านี้ซึ่งปรากฏออกมา

แสดงความตา่งของบคุลกิของมนษุยไ์ดชั้ดเจนยิง่ขึน้ ภาวะ

ที่จิตใจต้องการถูกพัฒนาอย่างไม่รู้ตัวในช่วงเป็นตัวอ่อน

และวยัเด็กเลก็ เมือ่เวลาผา่นไปภาวะนัน้จะคอ่ย ๆ  ปรากฏ

ชดัเจนขึน้จนกลายเปน็ของลกัษณะเฉพาะของรา่งกายและ

บุคลิกภาพของแต่ละคน ปรากฏการณ์นี้เห็นได้ชัดเจนใน

ความแตกต่างทางสรีระวิทยาและจิตวิทยาของเด็กหัวโต

และหัวเล็ก

สีสันที่หลากหลาย 

(Colours in the spectrum)

คนที่ไปเดินปีนเขาในช่วงบ่ายของปลายฤดูหนาว และ

หยุดยืนมองดูพระอาทิตย์ตก สีสันของท้องฟ้าช่วง

พระอาทิตย์ขึ้นจะมีสีเหลืองอ่อน ชมพู และเขียวอยู่เหนือ

สนี้ำาเงนิเขม้ แตข่ณะอาทติยต์กทอ้งฟา้จะเปน็สแีดงและสม้

เข้ม ใต้ลงมาบริเวณลาดเขาเป็นสีม่วงและคราม สายรุ้งที่

เขาเห็นในช่วงเที่ยงดูเหมือนเป็นการรวมตัวกันของสีทุกสี

ที่ปรากฏในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นและตก เพื่อมาแต่งเติม

ท้องฟ้าให้เหมือนสรวงสวรรค์ทำาให้สามารถมองเห็นราย

ละเอียดของพุ่มไม้เตี้ย ๆ และทุ่งหญ้า

ทั้งหมดในบทนี้ได้กล่าวถึงสีสันต่าง ๆ ของเด็ก เรา

พยายามจะค้นหามาตรฐาน หรือค่าเฉล่ีย แต่เม่ือเข้าไปใกล้ ๆ  

เราจะมองเห็น “สิ่งที่เขาเป็น” เราพบระดับสีซ่ึงต่างกันไป

ของเด็กแต่ละคน แต่ในความต่างก็มีความคล้ายคลึง เช่น 

สนี้ำาเงนิและสเีขยีว ชว่งแรกเดก็ยงัเปน็สอีอ่น ๆ  แตเ่มือ่เดก็

ได้เผชิญสิ่งต่าง ๆ ทั้งดีและไม่ดี สีของเขาก็จะเข้มขึ้น บาง

คนมีชีวิตที่ลำาบาก บางคนรับความจริง บางคนยังฝัน บาง

คนเป็นศิลปิน

เราอาจสรุปได้ว่าเด็กที่เรากล่าวถึงมีสีที่ชัดเจน ทำาให้

เหน็ความตา่งและความพเิศษของเขา ทำาใหเ้ขาตา่งจากเดก็

ที่มีพัฒนาการปกติ เราต้องไม่ขจัดความพิเศษของเขา แต่

เราพยายามช่วยให้เขาบรรลุเป้าหมายของชีวิต

เด็กทุกคนจะค่อย ๆ เติบโตออกจากอ้อมอกแม่ และ

ดำาเนินชีวิตของเขาไปสู่เป้าหมายของชีวิตจนกระทั่งตาย 

เขาไมไ่ด้เดนิทางไปตามใจชอบ แตด้่วยชะตาลิขติจนปรากฏ

สีสันต่าง ๆ  ขึ้น การศึกษาบำาบัดมีเป้าหมายในการรับสีสัน

ของเด็กมา และพยายามนำาเด็กจากสีสันซึ่งเคยอยู่ในท่ี

จำากัดให้เคล่ือนไปสู่ทะเลอันกว้างใหญ่ของสีสันอันหลาก

หลาย
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จังหวะและดนตรี
โดย ณภัทร ชัยสุบรรณ์กนก



แนวคิด ในการจัดกิจกรรมจังหวะและดนตรี 

ในความเชือ่ของแนวทางมนษุยปรชัญานัน้ เช่ือในเรือ่ง

ของภพชาติ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับพุทธศาสนามาก ใน

ช่วงเวลาก่อนที่เราจะมาเกิดบนโลกนี้ เรามีชีวิตอยู่ในโลก

แหง่จติวญิญาณ จติวญิญาณของเรานัน้ ไมม่ขีอบเขต ไมม่ี

ร่างกาย และเมื่อถึงเวลาที่จะต้องลงมาจุติบนโลกนี้ เราจะ

มาเกดิกับครอบครวัหรอืบคุคลทีเ่ราไดเ้ฝา้มองและเลอืกไว ้

สำาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษนั้น ในช่วงของการ

จุติ ได้มีอะไรบางอย่างมากระทบใจ เกิดความลังเล สงสัย 

กับครอบครัว หรือบุคคลท่ีกำาลังจะลงมาอยู่ด้วย ครูบาง

ท่านให้ภาพของช่วงนี้ว่า เป็นเหมือนเด็ก กำาลังก้าวลงมา 

แต่ความสงสัย ความไม่แน่ใจท่ีเกิดขึ้นทำาให้เขา “ชักเท้า

กลับ” จากการก้าวลงมานั้น การจุติเกิดขึ้น แต่จิตวิญญาณ

ที่ลงมานั้น ไม่ได้ลงมาทั้งหมด ลงมาไม่เต็ม ไม่สมบูรณ์ 

เด็กที่มีความต้องการพิเศษ จึงมีลักษณะเหมือนฝันๆ 

มีร่างกายอยู่บนโลก แต่จิตวิญญาณอยู่อีกที่หนึ่ง บางคน

อาจรู้เรื่องบ้าง แต่จิตวิญญาณที่ลงมานั้น มาอย่างไม่เต็ม

ตวั เขาจึงไม่ตระหนกัรูใ้น แขนขาของตวัเอง โดยเฉพาะสว่น

ปลาย คอื มอื และ เทา้ มอืสามารถหยบิอาหารทานได ้แต่

เขาจะไม่รู้ว่า มือสามารถทำาอย่างอื่นได้อีก เขาอาจเดิน

ลอยๆ ไปไหนต่อไหน แต่จะไม่รู้ว่าเขากำาลังยืนอยู่ที่ไหน

ฉะนั้น ในการจัดกิจกรรมสำาหรับเด็กที่มีความต้องการ

พิเศษ จึงเป็นไปในแนวทางของการช่วยเหลือเด็กๆ ให้ได้

รูเ้นือ้ รูต้วั กบัการอยูบ่นโลกนี ้ทำางานกบัมอื เทา้ และ แขน

ขาเป็นส่วนใหญ่ และในการทำากิจกรรม เราจะร้องเพลงไป

พร้อมกับให้เขาได้ใช้แขน ขา เมื่อทำากิจกรรมไปหลายครั้ง 

เดก็ๆ จะคอ่ยๆ เรยีนรู ้และ วางใจคร ูจนสามารถรอ้งเพลง

ไปด้วยกันได้ 

การรอ้งเพลง เปลง่เสยีงออกมา เปน็การนำาสิง่ทีอ่ดัอัน้

อยู่ภายในตวัเขาออกมา เดก็ออทสิตกิหลายคน ไมส่ามารถ

บอกได้ว่าเขารู้สึกอย่างไร แต่ไม่ใช่ไม่รู้สึก นานวันเข้า ทุก

สิ่งกดดัน ทับถมอยู่ในตัวไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเขาต้อง กรีด

ร้องออกมาเสียงดัง เพื่อปลดปล่อยความกดดันเหล่านั้น

บ้าง หลายคนไม่เข้าใจ มุ่งสอนให้เขาเก็บความรู้สึกต่างๆ 

ไม่ให้ระเบิดออกมา แต่ไม่ได้หาทางออกให้ว่า เขาควรจะ

ทำาอย่างไร แต่หากเด็กได้มีโอกาสปลดปล่อย ความรู้สึก

ออกมาบ้าง ปลดปล่อยในแบบที่เป็น “ความงาม” ก็จะ

ทำาให้อาการกรีดร้อง ลดลง 

หวัใจสำาคญัในการจดักจิกรรมจงัหวะ และดนตรี

การนำาดนตรีมาสู่เด็กๆ เป็นเรื่องที่ไม่ยาก เพราะเด็ก

ทุกคนมีดนตรีอยู่ในตัวอยู่แล้ว แต่ครูต้องไม่ “กลัว” ดนตรี
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กอ่น ครจูะตอ้งกา้วขา้มความกลวัของ

ตวัเอง กลวัผดิ กลวัรอ้งไมเ่พราะ กลวั

เสียงเพี้ยน ฯลฯ จริงๆ แล้ว เด็กๆ รับ

ดนตรีจากครูเข้าไปในตัวเขา ไม่ได้รับ

เฉพาะเสยีง แตร่บัทกุสิง่ทกุอยา่งทีม่า

กับเสียง เช่น ความเบิกบาน ความรัก 

ความอบอุ่น 

ในการทำากิจกรรมดนตรีกับเด็ก 

อาจมีหลายปัจจัยที่ต้องคำานึงถึง เช่น

บทเพลง เนือ้หาทีใ่ช ้เวลาทีเ่หมาะสม 

แต่ถ้าคิดมากเกินไป บางคร้ังจะสูญ

เสยีความเปน็ดนตรไีป อยากใหค้ณุคร ู

หยุดคิด แล้วเข้าไปร้องเพลงกับเด็กๆ 

ดว้ยความเบกิบาน ใหเ้วลานีเ้ปน็เวลา

ทีเ่รานำาความสขุมาถงึพวกเขา เหมอืน

ช่วงเวลาที่เรามีความสุข จนฮัมเพลง

ออกมา ถ้าคิดเพลงไม่ออก ให้ถาม

เดก็ๆ ทลีะคน วา่อยากรอ้งเพลงอะไร 

แล้วทุกคนช่วยกันร้องไปด้วยกันก็ได้ 

เพลงทีเ่ดก็ๆ อยากรอ้ง อาจเปน็เพลง

อะไรก็ได้ อาจเป็นเพลงที่ร้องกันใน

โรงเรียน หรือเป็นเพลงตามสมัยนิยม 

ก็ไม่เสียหายอะไร 

เ ด็กๆ รักครูของเขา ถ้าเรา

สามารถนำาให้บรรยากาศในการทำา

กิจกรรม เหมือนกับเป็นการทำาเล่นๆ 

เดก็จะรูส้กึผอ่นคลายไปดว้ย เพยีงแต่

ครูจะต้องรู้ว่า เราไม่ได้ทำามันเล่นๆ 

หากร้องเพลง เราจะร้องให้จบเพลง 

ผิดถูกไม่เป็นไร อารมณ์ขันจะช่วยได้

เมื่อครูทำาผิด หรือร้องเพลงผิด เรา

สามารถบอกเด็กๆ ได้ว่า ครูผิดเอง 

อาจถามได้ว่า มีใครช่วยบอกแบบท่ี

ถูกได้ไหม เด็กๆ จะรักคุณมากขึ้น ถ้า

ครูทำาผิดบ้างก็ได้ 

ในการออกแบบกิจกรรม อาจคิด

ไว้คร่าวๆ ว่า เราจะทำาอะไร หรือจะ

ร้องเพลงอะไร ให้เป็นลำาดับ สามารถ

เลือกเพลงท่ีใช้สำาหรับเร่ิมต้น และ

เพลงสำาหรบัการจบกจิกรรม แล้วใชไ้ป

ไดท้ัง้ปกีารศึกษา เนือ้หากจิกรรม ควร

ฝกึซอ้มให้แนใ่จ ขึน้ใจ เพราะเราจะได้
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มุง่ความสนใจในการทำากจิกรรม ไปทีเ่ด็กๆ ไมม่าพะวงกบั

เนือ้หา เนือ้เพลงตา่งๆ และในการทำากจิกรรมนัน้ บางครัง้

เมือ่เริม่ตน้ไป อาจมคีวามรูส้กึ เหมอืนกับวา่ สิง่ทีเ่ราเตรยีม

มา มนัไมเ่หมาะกบั วนันีข้องชัน้เรยีนนี ้สกัเท่าไร ขอใหเ้ชือ่

ความรูส้กึของตวัเอง และหากคดิออก ก็ใหท้ำาไปตามความ

รู้สึกนั้น คือเปลี่ยนบทเรียนไปเป็นสิ่งที่คิดว่าใช่มากกว่าได้

ทันที ฉะนั้น การทำากิจกรรมอะไรก็ตามกับเด็ก จะไม่มีข้อ

กำาหนดตายตัว สามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลา 

การแต่ง เพลงสำาหรับการจัดกิจกรรมใน

ห้องเรียนศิลปะสร้างสุข

เมือ่ครสูงัเกตเหน็ปญัหาของเดก็ และอยากไดเ้พลงเขา้

มาประกอบกับกิจกรรมท่ีได้ออกแบบเอง เป็นเรื่องยากที่

จะหาเพลงที่เหมาะสมมาได้ ฉะนั้น การแต่งเพลงขึ้นใหม่ 

จงึเปน็ทางเลอืกหนึง่ และหากเดก็ๆ ไดท้ราบวา่ ครขูองเขา

ไดแ้ตง่เพลงใหก้บัเขา หรือชัน้เรยีนของเขา เขาจะตัง้ใจรอ้ง

เพลงบทนั้นมากกว่าบทอื่นๆ และในเวลาที่ครูสอน ครูจะ

สอนอย่างมั่นใจมากๆ เพราะเป็นเพลงของคุณครูเอง เด็ก

ก็ได้รับความม่ันใจนั้นด้วย เมื่อครูร้องเพลงอย่างชัดเจน

มั่นใจ เด็กก็ได้รับพลังนั้นๆ และจะร้องออกตอบออกมา

อย่างเดียวกับที่ครูร้อง 

ในการ แต่งเพลงภาษาไทย โดย

คนไทย ไม่ใช่เร่ืองยาก ขอให้เข้าใจ

ธรรมชาติของเสียงภาษาไทย และไม่

ฝนืธรรมชาตน้ัิน เสยีงในภาษาไทย มา

จากสระเชน่เดยีวกบัภาษาอืน่ และเรา

ยังมีวรรณยุกต์ มากำากับเสียงสูง ต่ำา 

ไว้ ซึ่งวรรณยุกต์นี้ เป็นสิ่งที่ภาษาทาง

ตะวันตกไมมี่ ชาวตะวนัตกจงึไมเ่ขา้ใจ

ธรรมชาตขิองภาษาไทยสกัเทา่ไร (เชน่

เดยีวกบัทีค่นไทยไมเ่ขา้ใจเรือ่ง Tense 

ในภาษาอังกฤษ) 

ขั้นแรก ขอให้ครูทุกท่าน ฝึกเป่า

ขลุ่ย รีคอร์เดอร์ (Recorder) เพื่อให้

คุ้นเคยกับระดับเสียงต่างๆ ซ่ึงก็คือ

โน้ต โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด โดยที่

การฝกึเปา่นัน้ ใหม้กีารฝกึเปา่ 2 อยา่ง 

คอื เปา่ แบบฝกึหดั และ เป่าเปน็เพลง

ง่ายๆ
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แบบฝึกหัดที่ 1.1 เป่าตัวโน้ตเป็น บันไดเสียง 

โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด*

(หมายเหตุ โด* คือโดสูง)

แบบฝึกหัดที่ 1.2 เป่าตัวโน้ต เป็นรูปแบบจังหวะทีละโน้ต เป็นบันไดขึ้น และ ลง

โด โด โด ___ เร เร เร ___ มี มี มี ___ ฟา ฟา ฟา ___ ซอล ซอล ซอล ____ ลา ลา ลา ___ ที ที ที ___

โด* โด* โด*___ ที ที ที ___ ลา ลา ลา ___ ซอล ซอล ซอล ___ ฟา ฟา ฟา ___ มี มี มี ___ เร เร เร ___

โด โด โด ____

แบบฝึกหัดที่ 2 

โด เร มี____ เร มี ฟา____ มี ฟา ซอล____ ฟา ซอล ลา_____ ซอล ลา ที____ ลา ที โด*____

ที โด* เร*_____โด* _________________โด* ที ลา_____ ที ลา ซอล_____ ลา ซอล ฟา______ ซอล 

ฟา มี______ ฟา มี เร______มี เร โด______โด โด โด

แบบฝึกหัดที่ 3 เป่าเพลง กล้วยบวดชี

กล้วยบวดชี โด เร มี

อร่อยดี มี ฟา ซอล

ฉันชอบกินทุกที ซอล ลา ซอล ฟา มี

กินแล้วตัวอ้วนพี มี ฟา มี เร โด

แบบฝึกหัดที่ 4 เป่าเพลง ยามเช้า

แสงตะวันฉาย ซอล มี ฟา ซอล ยามเช้าอันสดใส มี ฟา มี เร มี______

พากิ่งใบไม้ต้องลมอุ่น ฟา โด เร มี ซอล มี เร_____ เร_____

และหยดน้ำาค้าง ซอล มี ฟา ซอล เกาะ พราว พร่าง พราย มี ฟา มี เร มี______

เติมความสดใส ให้ พื้น ดิน ฟา โด เร มี ซอล มี เร______ โด______ 

ฮู_____ฮู______ฮู_______ฮู_____ โด* _____ที______ ลา______ ซอล______ 

ฮู_____ฮู______ฮู__ฮู__ฮู ______ ลา____ซอล______ซอล__ลา___ที_________ 

ฮู_____ฮู______ฮู_______ฮู_____ โด* _____ที______ ลา______ ซอล______ 

เติมความสดใส ให้ พื้น ดิน ฟา โด เร มี ซอล มี เร______ โด______ 
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เมือ่คุน้เคย กบัระดบัเสยีงแลว้ ให้

เริ่มด้วยการคิดคำาร้อง ที่เราอยากให้

เดก็ไดร้อ้ง อาจตัง้หวัขอ้วา่ เราจะแตง่

เพลงเกี่ยวกับอะไรก่อน เช่น การแต่ง

เพลงที่เปิดกิจกรรม ทักทายเด็กๆ 

แล้วลองนึกดูว่า การมาพบกันที่

โรงเรียน เด็กๆ ได้ผ่านอะไรมาบ้าง 

แนะนำาว่าให้คิดถึงสิ่งที่สวยงาม เช่น 

ท้องฟ้า ต้นไม้ ใบหญ้า ไม่ใช่ การ

จราจรคับคั่ง รถติด การรีบร้อนพามา

ส่งของผู้ปกครอง 

เมื่อคิดคำาร้องแล้ว ให้ลองอ่าน

ออกเสียงคำาร้องนั้น โดยคำานึงถึง

ทิศทางของเสียงตามวรรณยุกต์ เช่น

“ท้องฟ้ากว้างใหญ่” คำาว่าท้อง 

และ ฟ้า เป็นคำาที่มีเสียงค่อนข้างสูง 

เหมือนๆ กัน แต่คำาว่า กว้าง ในการพูด

จะมี หางเสียงตกลงเล็กน้อย และคำา

ว่าใหญ่ จะมีระดับเสียงต่ำากว่าคำาอื่น 

ในการใส่ทำานองให้เพลงภาษา

ไทย เราไม่ควรฝืนธรรมชาติของ

ทิศทางเสียง “ท้องฟ้ากว้างใหญ่” มี

ทศิทางเสยีง อยูก่บัทีใ่นตอนแรก แลว้

ค่อยๆ ไต่ลงในตอนท้าย เราสามารถ

ใส่ระดับเสียงได้หลายระดับ เช่น

โด โด ท ีลา ซอล หรอื ลา ลา ซอล 

ฟา มี หรือ ซอล ซอล มี เร โด 
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แตห่ากไปฝนืทศิทางของเสยีงเชน่ 

ซอล ซอล ลา ที โด หรือ เร เร มี ฟา 

ซอล ซึ่ งมีทิศทางของเสียงไปใน

ทศิทางตรงขา้มกบัเสยีงพูด ทำาให้การ

ร้องไม่เป็นธรรมชาติ 

ในขั้นต้นนี้ ขอให้ประโยคของ

เพลง มีความยาวเท่าๆ กับลมหายใจ

ของครู หายใจหนึ่งคร้ัง ต่อการร้อง

หนึ่งประโยค แต่หากได้มีโอกาสได้

ศึกษาต่อไป ก็จะทราบรายละเอียด

อื่นๆ อีกมาก

ตัวอย่างเพลงสำาหรับกิจกรรม

ในตอนเริ่มต้น ให้ครูสังเกตว่า ในกลุ่มนักเรียน มีความ

พร้อมในการเรียนมากแค่ไหน ถ้ายังไม่พร้อมสามารถทำา

กิจกรรม “ตบมือ” ก่อน

กิจกรรม ตบมือ 1

วิธีการ ยืนเป็นวงกลม แล้วตบมือส่งกันไปรอบวง

ขั้นที่ 1 ตบมือส่งไปทางหนึ่ง 

ให้ครูสังเกตการตบมือของนักเรียน และขอให้ตบมือส่งให้

ได้คุณภาพของการรับ-ส่งที่ชัดเจน คือ ขอให้มองหน้า สบตา

กนัเลก็นอ้ย ไมใ่ช ่ตบมอืไปทางหนึง่ ใบหนา้มองไปอกีทางหนึง่ 

ลองทำาซ้ำาดูอีกครั้งหนึ่ง

ขั้นที่ 2 ผู้ที่ตบมือ สามารถเลือกได้ว่าจะตบมือไปทางใด 

(แต่ยังไม่ข้ามคน)

ขั้นที่ 3 สามารถส่งการตบมือให้ใครก็ได้ 

ในขั้นตอนนี้ ขอให้ย้ำาว่า ในการส่ง ผู้รับจะต้องรู้ตัวด้วยว่า 

เป็นการส่งถึงเขา และหากข้ามกันไปมาหลายๆ ครั้ง จะเกิด

ความสับสนได้ ฉะนั้น จึงขอให้เมื่อส่งข้ามวงแล้ว ขอให้ส่งไป

ด้านข้างก่อน 3 ครั้ง

กิจกรรม ตบมือ 2

วิธีการ ยืนเป็นวงกลม

ขั้นที่ 1 ครูทำาให้ดู แล้ทำาไปพร้อมกันทั้งหมด 4-5 ครั้งจน

เริ่มชิน

กระโดด ตบมือเหนือศีรษะ พร้อมกับนับ 1

ยืน ตบมือด้านหน้า (ไม่กระโดด) พร้อมกับนับ 2

ยืน ตบมือ ด้านหลัง (ไม่กระโดด) พร้อมกับนับ 3 

ระหว่าง จบจังหวะที่ 3 ต่อกับ จังหวะที่ 1 ของชุดต่อไป 

สามารถมีช่วงหยุดได้

ขั้นที่ 2 ทำาคนละหนึ่งท่า จากขั้นที่ 1 ส่งต่อกันไป ทีละคน 

รอบวง
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เพลง อิมปอมเป 

อิม ปอม เป กำาแล้วแบ แบแล้วกำา อิม ปอม เป อิม 

ปอม เป โด มี ซอล ซอล ลา ซอล ซอล ลา ซอล

อมิ ปอม เป อมิ ปอม เป โด โด เร_____ เร เร ม_ี______

อิม ปอม เป กำาแล้วแบ แบแล้วกำา โด มี ซอล ซอล ลา 

ซอล ซอล ลา ซอล

อิม ปอม เป โด _ เร _ โด____

วิธีการ ให้เด็กๆ นั่งเป็นวงกลม ร้องเพลง แล้วทำามือ

ประกอบ

ขั้นที่ 1 ทำามือเดียว กำามือ แบมือ สลับกัน จากนั้นให้

สลับข้างแล้วทำาแบบเดียวกัน

ขั้นที่ 2 ทำาสองมือ เหมือนกัน กำามือ แบมือ 

ขัน้ที ่3 ทำาสองมอืไมเ่หมอืนกนั มือหนึง่กำา อกีมอืหนึง่

แบ
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เพลง ฟุมเจ อาลาฟียา 

ฟุมเจ อาลาฟียา อาเช อาเช ฟา ฟา___ โด เร เร โด ฟา ฟา_____โด เร_โด

ฟุมเจ อาลาฟียา อาเช อาเช ฟา ฟา___ โด เร เร โด ลา ลา_____ ซอล ฟา___

ขั้นที่ 4 จัดเด็กเป็นคู่ๆ นั่งหันหน้าเข้าหากัน คล้ายการเล่น ตบแผะ ทำา

เหมือนขั้นที่ 3 โดยให้มือที่กำา ไปแตะมือที่แบ ของคนตรงข้าม และมือที่แบ ก็

ไปแตะกับมือที่กำา ของคนตรงข้าม

เพลง อิมปอมเป นี้ สามารถ นำาไปประยุกต์เป็นท่าทางอื่นๆ ได้อีก เช่น 

เมื่อเด็ก นั่งหันหน้าไปทางคู่ของเขาในวงกลม ถ้าครูบอกให้ทุกคน “กลับหลัง

หัน” ทุกคนจะได้พบ คู่ใหม่ สามารถทำาขั้นที่ 4 ได้อีกครั้ง กับคู่ใหม่ หรือ อาจ

ให ้เดก็ใช ้มอืหนึง่คว่ำา อกีมอืหนึง่หงาย มอืทีค่ว่ำา จะใชต้บมอืทีห่งายของเพือ่น 

ส่วนมือที่หงาย จะรับมือที่คว่ำาของเพื่อนที่ตบลงมา เป็นต้น
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วิธีการ ใช้ร่างกายทำาจังหวะ ไปตามชีพจรจังหวะของ

เพลง 

1.ตบตัก

2.ตบมือ – ตบตัก (สลับกัน)

3.ตบมือ – ตบตัก – ตบพื้น – ตบตัก 

4.ตบตัก – มือซ้ายแตะจมูก มือขวาแตะหูซ้าย – ตบ

ตัก – มือขวาแตะจมูก มือซ้ายแตะหูขวา

- ขอ้ 1-4 ทำาอยูใ่นทา่นัง่ ไมจ่ำาเปน็ตอ้งทำาทกุขอ้ภายใน

ครั้งแรก ให้ค่อยๆ เพิ่มตามความเหมาะสมได้ 

- ในการทำาทา่ตามขอ้ 4 จะเกดิการไขวแ้ขนขึน้ดา้นหนา้ 

ซ่ึงจะเป็นแบบเดียวกับรูปกากบาท ที่ให้ผลในเรื่อง การ

ตระหนักรู้ในตัวตนของตัวเองมากขึ้น

- เมื่อทุกคนสามารถทำาได้คล่อง หรือคุ้นเคยกับ

กิจกรรมนี้แล้ว สามารถให้เด็กๆ ลองคิดท่าทางประกอบ

เพลง แล้วทุกคนในวงจะทำาตาม ทุกครั้งท่ีทำา สามารถ

เปลี่ยนความคิดไปได้เรื่อยๆ ตามต้องการ

สำาหรับในขั้นที่มีความซับซ้อนขึ้น เมื่อใช้กับเด็ก high 

function เดก็ปกต ิหรอืผูใ้หญ ่หลงัจากผา่นข้ันตอนของการ

นั่งทำาแล้ว สามารถทำาต่อไปอีก ในท่ายืน

5.ให้ย่ำาเท้าเป็นชีพจรจังหวะ ในขณะที่ร้องเพลง หรือ 

ถ้าต้องการให้มีการเคล่ือนไหวมากขึ้น ก็อาจได้เดิน เป็น

วงกลมได้ (การเคลื่อนไหว จะทำาให้มีความเข้าใจทุกอย่าง

มากขึ้น)

6.ใหต้บมอืตามทำานองเพลง ตอนแรก อาจรอ้งไปดว้ย 

แต่เมื่อทำาได้แล้ว ให้เด็กๆ ร้องอยู่ในใจ

7.เท้าย่ำาเป็นชีพจรจังหวะ พร้อมกับการตบมือไปตาม

ทำานองเพลง
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กิจกรรมชุด “กบ”

1.เพลงกบตัวน้อย

กบตัวน้อย กระโดดไปมา ฟา ซอล ลา___ โด เร ฟา ฟา

เมื่อเจอปลา กระโดดทันใด ฟา ซอล ลา___ซอล ลา โด* โด*

เมื่อเจอปลา กบก็ตกใจ เร* โด* ลา___ฟา ลา ฟา ซอล

กระโดดทันใด กระโดดไป กระโดดมา ฟา เร ฟา ซอล___ฟา เร ซอล_ ฟา เร ฟา

ปลาตัวน้อย ว่ายน้ำาเร็วรี่ ฟา ซอล ลา___ เร ซอล ฟา ฟา

ว่ายไปทางนี้ เจอกบทันใด ฟา ซอล ซอล ลา____ซอล ลา โด โด

เมื่อเจอกบ ปลาแสนดีใจ เร* โด* ลา___ฟา ลา ซอล ซอล

รีบว่ายเร็วไว ว่ายไปก็ว่ายมา ฟา เร ฟา ซอล___ฟา เร ซอล_ ฟา เร ฟา

วิธีการ ท่อนกบ: ใช้มือหนึ่ง วางคว่ำา บนพื้น ทำาเป็น 

กบกระโดดไปตามเพลง ร้องถึงประโยคว่า “กบก็ตกใจ” ให้

ทำาท่าตกใจ จากนั้น ให้ทำามือเป็นกบ ต่อจนจบท่อน

ท่อนปลา: ให้อีกมือหนึ่ง ทำาเป็นปลาว่ายน้ำาไปตาม

เพลง เมื่อร้องถึงประโยค “เมื่อเจอกบ” ให้มือที่เป็นกบเริ่ม

กระโดดไปพร้อมกับที่ปลากำาลังว่าย ทำาต่อไปจนจบเพลง

- เม่ือทำาได ้ใหล้องเปลีย่นมอืทีเ่ปน็กบ ไปเป็นปลา และ

มือที่เป็นปลา ก็ไปเป็นกบ (สลับกัน)

- การทำาท่าของเพลงนี้ เป็นการแยกประสาท ที่ สอง

มอืจะทำาในสิง่ทีต่า่งกนั ซึง่มคีวามยากพอควร แมแ้ตผู่ใ้หญ่

ปกต ิกไ็มส่ามารถทำาไดใ้นครัง้เดยีว ควรใหโ้อกาสเดก็ๆ ได้

ทำาหลายๆ ครั้ง
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2. เพลงกบกระโดลงน้ำา

กบ กระโดดลงน้ำา โด เร โด เร มี___

ว่ายน้ำา กระโดดขึ้นบก เร โด มี ___ เร โด เร โด

วิธีการ นักเรียนนั่งเป็นวงกลม 

ขั้นที่ 1 ยกมือซ้าย หงายขึ้น ด้านซ้ายในระดับข้อศอก 

กบ -- ใช้มือขวา วางลงบนมือเพื่อน ทางขวา 

กระโดดลงน้ำา -- มือขวาที่เป็นกบ กระโดดลงมาที่พื้น

ข้างหน้า

ว่ายน้ำา -- มือที่เป็นกบขยับเหมือนว่ายน้ำา ไปทางซ้าย

กระโดดขึ้นบก – มือที่เป็นกบ กระโดดขึ้นมาที่มือซ้าย

ของตัวเอง (บกของตัวเอง)

-ทำาซ้ำาจนเข้าใจทั้งกลุ่ม

ขั้นที่ 2 กบจะกระโดดไปที่ต่างๆ 4 แห่ง

บกหนึ่ง คือมือเพื่อนทางขวา

บกสอง คือตักขวา

บกสาม คือตักซ้าย

บกสี่ คือมือซ้ายของตัวเอง

-ครูเป็นผู้นำากิจกรรม ให้ทำาซ้ำาไปจนเด็กๆ เข้าใจ ไม่งง 

-เด็กจะทำาตามที่ครูนำา ไม่ต้องอธิบายด้วยคำาพูด

-เมื่อได้แล้ว ให้ทำาต่อไป เวลาท่อง ไม่ต้องมีคำาว่า บก 

แต่นับเป็น 1 – 2 – 3 – 4 

3 . เพลงลอยกระทง

ทำาต่อเนื่องจากกิจกรรม เพลง กบกระโดดลงน้ำา

1.ตบมือ 4 จังหวะ พร้อมกับร้องเพลง ลอยกระทง

มือเพื่อนทางขวา – ตักขวา – ตักซ้าย – มือซ้ายของ

ตัวเอง

2.ตบมือ 8 จังหวะ พร้อมกับร้องเพลง ลอยกระทง

มือเพื่อนทางขวา – ตักขวา – ตักซ้าย – มือซ้ายของ

ตัวเอง – 

ตบมือด้านหน้า – ดีดนิ้ว – ตบมือ – ตบมือ
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เพลงนกเล็กๆ 

นก เล็กๆ ร้องเพลงบนต้นไม้ โด___ มี ซอล โด* ลา โด* ลา ซอล

ฟังซิ ฟังซิ ฟังเสียงเพลง ฟา ซอล มี โด เร เร โด

จิ๊บๆ จิ๊บๆ จิ๊บ จิ๊บๆ จิ๊บ ซอล ซฮล ฟา ฟา มี ซอล มี เร_______

จิ๊บๆ จิ๊บๆ จิ๊บ จิ๊บๆ จิ๊บ ซอล ซฮล ฟา ฟา มี ซอล มี เร_______ 

นก เล็กๆ ร้องเพลงบนต้นไม้ โด___ มี ซอล โด* ลา โด* ลา ซอล

ฟังซิ ฟังซิ ฟังเสียงเพลง ฟา ซอล มี โด เร เร โด

วิธีการ เลือกเด็กออกมาเป็นนกตรงกลางวง เพ่ือนๆ จับมือกัน เหมือนเป็นกรง 

ร้องเพลงพร้อมๆ กับ กรง เคลื่อนที่ไปรอบๆ ในท่อนเสียงนกร้อง “จิ๊บๆ ” 

เพื่อนๆ ที่เป็นกรงหยุดเคลื่อน ยกมือที่จับกันอยู่ขึ้นสูง เป็นการเปิดกรง นกที่

อยูต่รงกลางสามารถบนิ ออกไปดา้นนอกได ้มอิีสระ ว่าจะ เขา้ –ออก กรงกีค่รัง้

ก็ได้ แต่ต้องกลับมาก่อนจะจบท่อนนี้ เมื่อถึงท่อนสุดท้ายที่เป็นเนื้อร้อง กรงจะ

ปิดลง และเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้าม กับการเคลื่อนในท่อนเริ่มต้น
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การใช้ร่างกายทำาจังหวะ

รถไฟ ไม่ใช่รถเจ๊ก

รถไฟ ย่ำาเท้า

ไม่ใช่รถเจ๊ก ตบตัก(ทีละข้าง สลับกัน)

มันทำาด้วยเหล็ก ตบมือ

ฉึก ฉัก ฉึก ฉัก ดีด นิ้ว

รถเจ๊ก ดีดนิ้ว

ไม่ใช่รถไฟ ตบมือ

มันทำาด้วยไม้ ตบตัก

กุบ กับ กุบ กับ ย่ำาเท้า
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กิจกรรมสำ หรับห้องศิลปะสร้างสุข
โดย เบ็คกี้ รัสเธอร์ฟอร์ด



เราทุกคนมีความต้องการพิเศษอยู่ในตัว เพราะว่าเรา

ทกุคนกำาลงัทำางานอยูก่บัขวานเหลก็ของเรา (จากนทิานใน

หน้า 86)และความต้องการนี้ เราสามารถมองไปได้ในสาม

เรื่อง ซึ่งก็คือ ความคิด (thinking) ความรู้สึก (feeling) และ

เจตจำานงค์ (will , accomplishment and doing) 

ความคิดของเราบางครั้งก็สับสน และถูกเบ่ียงเบน 

ทำาให้เกิดความไม่เข้าใจ และยากต่อการมองภาพรวม

ทัง้หมด หรอืประเดน็หลกัๆ ในเรือ่งทีเ่ราคดิ เราทกุคนตา่ง

ตอ้งการชว่งเวลาทีท่บทวน พจิารณามากเปน็พเิศษในเรือ่ง

ความคิดของเรา 

ความรูส้กึ บางครัง้มนักอ็าจถาโถมใสเ่ราอย่างมากมาย

เกนิไป จนตวัเราไมส่ามารถควบคมุได ้ซึง่อาจจะเปน็ความ

รู้สึกดีๆ หรือความรู้สึกแย่ๆ ที่เกิดขึ้นได้

ในด้านเจตจำานงค์ เราอาจจะพบกับข้อจำากัดทาง

กายภาพ เช่น บางท่านสามารถนั่งบนพื้นห้องอย่างสบาย

ตลอดสองชั่วโมง แต่บางท่านอาจมีข้อจำากัดทางกายภาพ 

ก็อาจปวดเมื่อย เพราะไม่คุ้นเคยกับการนั่งบนพื้นนานๆ 

ทั้งนี้ ความสามารถของมนุษย์ มีความแตกต่างกัน

หลากหลายระดับ เห็นได้ว่าเด็กๆ ของเราอาจมีความยาก

ลำาบากในการคดิ และแสดงออกในเร่ืองความรูส้กึของพวก

เขา เราจะเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ โดยมาก ปญัหาเหลา่นีม้กั

จะรุนแรงเกินกว่าที่พวกเขาจะจัดการกับมันได้ ส่วนข้อ

จำากัดทางกายภาพ ก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ของพวกเขา ที่จะ

ลงมือทำาสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

ทัง้สามอยา่งนีล้ว้นสมัพนัธก์นั ความตอ้งการในดา้นใด

ด้านหนึ่ง ก็จะส่งผลกระทบต่อด้านที่เหลือ การช่วยเหลือ

ของเราตอ่ดา้นใดดา้นหนึง่ จะช่วยใหด้า้นอ่ืนของเดก็ไดร้บั

การพัฒนาไปด้วย เมื่อเด็กสามารถทำาบางอย่างที่ก้าวข้าม

ผา่นขอ้จำากดัทางกายภาพได ้เขาจะรูสึ้กประสบความสำาเรจ็ 

และสามารถคิดได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น อาจเปรียบได้กับเรา

ที่ไปปีนเขา เดินทางไกล หรือทำากิจกรรมที่คิดว่าตนเองไม่

สามารถทำาได้ แต่เมื่อได้ลอง และสามารถทำาได้สำาเร็จ จะ

เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ มั่นใจ และเช่ือมั่นว่า ตนเอง

สามารถทำาได้ และจะรู้สึกว่าสามารถคิดได้กระจ่างยิ่งขึ้น 

การเคล่ือนไหวตามจังหวะเป็นส่ิงสำาคัญส่ิงหน่ึง ใน

หลายๆ สิง่ ซึง่จะสามารถกระตุน้ให้เกดิความคดิ ความรูส้กึ

ที่ดีขึ้นได้ เช่น หลังจากที่เรากลับมาจากพักกลางวัน เราจะ

มีความรู้สึกหลายอย่าง เช่น อิ่มเกินไป ง่วงนอน อึดอัด ไม่

อยากทำาอะไร แต่เมื่อเราทำากิจกรรมจังหวะ หรือกิจกรรม

ทีม่กีารเคลือ่นไหว มคีวามสมัพนัธก์บัผูอ้ืน่ จะทำาใหเ้ราตืน่ 

และพร้อมทำากิจกรรมต่างๆ ต่อไปได้ดีขึ้น

จากคำาถามท่ีว่า เรารู้จักส่ิงต่างๆ บนโลกนี้ได้อย่างไร 

หรือ ทำาอย่างไรเราจึงจะรู้สึกว่าเราอยู่บนโลกใบนี้ หาก

เปลี่ยนคำาถามให้ใกล้ตัวเรามากขึ้น 

เรารูไ้ดอ้ยา่งไรว่าเราทกุคนนัง่กนัอยูใ่นวงกลม คำาตอบ

นั้นก็คือ เรามองเห็น และได้ยินเสียง 
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เรารู้ได้อย่างไรว่าเราน่ังอยู่บนพื้น คำาตอบคือ การ

สัมผัส

เพราะฉะนั้นเรียกได้ว่า เรารับรู้ส่ิงต่างๆ บนโลกใบนี้

ผ่านประสาทสัมผัสหรือผัสสะต่างๆ 

ผัสสะ ที่เรารู้จักกันดี ก็คือ การมองเห็น การได้ยิน การ

ได้กลิ่น การรับรส และการสัมผัส 

ในสามสิบปีที่ผ่านมา มีผัสสะอีกสองอย่างที่ได้รับการ

ยอมรับจากวงการแพทย์กระแสหลัก และการศึกษาพิเศษ

ทั่วโลก นั่นก็คือ ผัสสะการเคล่ือนไหว และ ผัสสะความ

สมดุล

ผัสสะความเคล่ือนไหว ไม่ใช่ความสามารถของกล้าม

เนือ้ในรา่งกาย แตเ่ปน็ความสามารถทีจ่ะรบัรูไ้ด้วา่เรากำาลงั

เคลื่อนที่ เช่น หากนั่งบนรถไฟขบวนหนึ่ง ซึ่งกำาลังจอดนิ่ง

อยู่กับที่ และมีรถไฟอีกขบวนกำาลังเคลื่อนที่อยู่ข้างๆ เรา

จะรู้สึกเหมือนกับว่ารถไฟขบวนที่เรานั่งอยู่กำาลังเคล่ือนที่

ไป แต่แท้จริงแล้ว ความรู้สึกทางด้านการเคล่ือนไหวของ

เรากำาลงัถกูหลอก เพราะเราไมไ่ดเ้คลือ่นทีไ่ปไหน แตค่วาม

รู้สึกของเราถูกหลอก ว่าเรากำาลังเคลื่อนที่ไป

ผัสสะความสมดุล ในหูชั้นกลางของเรา มีอวัยวะชิ้น

เลก็ๆ รปูกน้หอยอยู ่มนัทำาหนา้ทีร่กัษาความสมดลุในการ

ทรงตัว หากมันถูกรบกวน จะทำาให้เรารู้สึกอึดอัด วิงเวียน 

เช่น อาการเมารถ หรือ เมาเรือ นั่นเอง

ผัสสะสามอย่างท่ีสำาคัญมากท่ีสุด ในการทำางานกับ

เด็กๆ ของเรา ก็คือ การสัมผัส (touch) การเคลื่อนไหว(-

movement) และความสมดลุ (balance) เดก็จะแสดงอาการ

บางอยา่งใหเ้ราทราบวา่ การรบัรูข้องผสัสะดา้นใดด้านหนึง่

ของเขาถูกรบกวน
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เช่น เด็กที่ชอบโยกตัว ก็คือเด็กที่กำาลังพยายามหาผัส 

สะของความสมดุล หรือเด็กที่ชอบกระตุ้นตัวเองด้วยการ

สั่นมือ หรือนิ้ว ก็คือเด็กที่กำาลังใช้พฤติกรรมเหล่านี้ เพื่อ

ทำาความเข้าใจกับสิ่งต่างๆ ที่เขาสัมผัสได้ 

สำาหรับพวกเรา มันไม่ยากที่จะแยกแยะและจัดการกับ

สิง่ตา่งๆ ทีเ่ราสมัผสัได ้เราสามารถนัง่อยู่ และรูส้กึไดถ้งึลม

ทีเ่ขา้มาทางหนา้ตา่ง เรารูส้กึบนผวิหนงั และแยกแยะไดว้า่

นี่คือลม เด็กหลายๆ คนไม่สามารถแยกแยะได้ว่า ความ

รู้สึกที่เกิดขึ้นกับผิวเขา มันเกิดขึ้นจากลม และการที่เขาไม่

สามารถแยกแยะความรู้สึกเหล่านี้ ว่าเกิดขึ้นจากส่ิงใดได้ 

ทำาให้พวกเขามีพฤติกรรมต่างๆ ที่เราเห็น เขาอาจจะอ่อน

ไหวมากในผัสสะสัมผัส จนแม้แต่ลมที่พัดผ่านผิวหนังของ

เขา อาจจะทำาให้เขารู้สึกไม่สบายผิว ระคายเคือง ได้ และ

เขาเองกไ็มส่ามารถจะบอกเราไดว้า่ชว่ยปดิหนา้ตา่งหน่อย 

สิ่งที่เขาทำาได้ อาจจะเป็นการเข้าไปเขย่าตัวคนอื่น

พวกเราเองในฐานะคร ูควรจะตอ้งพฒันาทักษะในการ

สงัเกตของเราเองใหม้ากขึน้เรือ่ยๆ การสงัเกตดวูา่เดก็ของ

เราเขามกีารรบัรูท้างผสัสะอยา่งไร เพือ่จะเขา้ใจ พฤตกิรรม

ของเขา เพราะเขาไม่สามารถแยกแยะสิ่งที่เขาสัมผัสได้ ใน

ระดบัของความรูส้กึ เขาอาจจะแสดงออกมาดว้ยความกลวั 

ความกังวลใจ ความโกรธ ความเจ็บปวดทางกาย เรารู้ว่า

เม่ือเราสญูเสยีความสมดุลในการทรงตวั บางครัง้เราจงึรูส้กึ

เวียนหัว ไม่สบาย จะอาเจียน เราอาจจะเห็นเด็กเริ่มมี

พฤติกรรมก้าวร้าว แยกตัวออกจากกลุ่ม หรือพฤติกรรมที่

แสดงออกมากกว่าปกติ อย่างคนที่โยกตัวก็ทำาเพื่อกระตุ้น

ความสมดลุของเขา เพือ่ใหเ้ขาสามารถจดจอ่อยูไ่ด้ และเรา

รู้ว่าเมื่อเด็กไม่สามารถแยกแยะการรับรู้สิ่งต่างๆ ได้ดีพอ 

พวกเขาจะมีอาการป่วย ทั้งทางความคิด ความรู้สึก และ

ทางการกระทำา

เราสามารถช่วยเด็กๆ เหล่านี้ได้ด้วย การฝึกให้เขารับ

รู้ส่ิงต่างๆ อย่างเป็นระบบ ด้วยแบบฝึกหัดทางการรับรู้ที่

ได้รับการออกแบบมาอย่างเป็นระเบียบ 

กิจกรรมที่ 1 ส่งถุงถั่วกับครู

อุปกรณ์ ถุงถั่ว

เปน็สิง่ทีส่ำาคญัมากตอ่ผูท้ำางานทางการศกึษาบำาบดั ถงุ

ถ่ัวเป็นส่ิงท่ีใช้กระตุ้นประสาทสัมผัสได้หลายด้าน เช่น มี

เสียงให้ ฟัง มีน้ำาหนัก ซึ่งการรับรู้ถึงน้ำาหนัก (ว่ามันหนัก) 

จะดีต่อเด็กที่มีประสาททางการรับรู้ถูกรบกวน ซ่ึงคุณครู

สามารถไปซือ้ขา้วถงุละกโิล แลว้เอามาใสใ่นถงุผา้ดีๆ  กจ็ะ

ไดถ้งุถัว่แบบหนกั และถงุถัว่ทีห่นกันี ่จะสามารถชว่ยเดก็ที่

กำาลังจะมีอารมณ์โกรธ หงุดหงิด หรือเกรี้ยวกราดได้ โดย

ให้เอาไปวางไว้บนตักของพวกเขา ความหนักของถุงถ่ัวนี้ 

จะทำาให้เขารู้สึกว่าพวกเขา “อยู่” ในร่างกายของตัวเองอีก

ครัง้หนึง่ และรูส้กึสงบลงได ้หรอืมใีครมเีดก็ทีไ่มส่ามารถนัง่

นิ่งๆ ได้ จะต้องเลื้อยตัวตลอดเวลา ให้เราใช้ถุงถั่วหนักๆ 

มาวางบนพืน้ และ เวลาทีเ่ขานัง่บนเกา้อี ้ใหเ้ขาเอาเทา้วาง

ไว้บนสิ่งนั้น 
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ถุงถั่วเป็นสิ่งที่ทำาง่ายมาก และสามารถนำามาใช้ใน

กิจกรรมได้หลากหลายมากในห้องเรียน โดยเราไม่จำาเป็น

ต้องทำาเป็นรูปสี่เหลี่ยมเท่านั้น อาจจะทำาเป็นวงกลม หรือ

รูปพระจันทร์ ดวงดาว ก็ได้ สิ่งที่สำาคัญมากก็คือวัสดุที่จะ

นำามาใช้ ให้ใช้เป็นผ้าฝ้าย พยายามหลีกเลี่ยงผ้าที่ทำาจาก

เส้นใยสังเคราะห์ 

วธิกีาร ใหค้รแูละเดก็ ยนืหนัหนา้เขา้หากนั สง่ถงุถัว่ไป

ตามเพลง เป็นจังหวะช้าๆ 

เริ่มต้น ถุงถั่ว อยู่ในมือซ้ายของครู 

(1) -- ส่งให้มือขวาของครู 

(2) -- ส่งให้มือซ้ายของเด็ก 

(3) – ส่งไปที่มือขวา 

(4) (ของเด็กเอง) – ส่งไปที่มือซ้ายของครู (1)

เด็ก

4------------------3

1 -----------------2

ครู

เราใช้ผัสสะ การมองเห็น การฟัง การเคลื่อนไหว ใน

การทำาการรับส่งถุงนี้ ให้ใช้เพลง หรือบทกลอนประกอบ

การทำากจิกรรมนีเ้สมอ โดยผูร้ว่มกจิกรรมจะต้องคอยรกัษา

จังหวะการส่งให้ดี สำาหรับเด็กออทิสติก มันเป็นเรื่องยาก

มากที่จะส่งของให้กับใครคนหนึ่ง การเล่นโยนลูกบอลกับ

พวกเขา เป็นสิ่งท่ีแทบจะเป็นไปไม่ได้ เมื่อเราส่งอะไรให้

พวกเขา พวกเขาแทบจะไม่ส่งคืนให้กับเราเลย เพราะเวลา

ทีเ่ขาไดร้บัถงุถัว่แลว้นี ่เขาสามารถสมัผสัสิง่นัน้ได้หลายทาง 

ไม่ว่าจะเป็นทางฟัง การดม หรือการสัมผัส ดังนั้นเขาจึง

ชอบที่จะเก็บมันไว้ การเล่นส่งถุงถั่ว เป็นกิจกรรมท่ีีพัฒนา

ตวัพวกเขาไดด้ ีเพราะจะเปน็การสรา้ง

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่ง และผู้รับ 

และ ยังเป็นกิจกรรมท่ีมีความสนุก

มากอีกด้วย เมื่อเรานำาจังหวะเข้ามา

ในกิจกรรมน้ี โดยเฉพาะการใช้

บทเพลงกับเด็กออทิสติก เราจะ

สามารถ เชิญชวน เขา ให้มาสร้าง

ความสัมพันธ์กับเราได้ง่ายขึ้น 

เมื่อเรามีการเอาถุงถ่ัวไปไว้ข้าง

หลังครูในบางจังหวะ มันจะเป็นการ

ก้าวท่ียิ่งใหญ่ สำาหรับเด็กออทิสติก 

หรือเด็กที่มีการพัฒนาช้ามากๆ 

เพราะเขายงัจะตอ้งเรยีนรูค้วามจรงิที่

ว่า บางครั้งการที่เขามองไม่เห็นบาง

ส่ิง มันไม่ได้แปลว่าส่ิงน้ันไม่ได้มีอยู่

จริง นั่นคือเหตุผลที่เราสามารถเล่น 

“จ๊ะเอ๋” กับเด็กเล็กๆ ได้ เพราะว่าเด็ก 

เพิ่งจะเริ่มเข้าใจว่า แม้จะไม่เห็นของ

บางอยา่ง แตส่ิง่นัน้กย็งัอยูต่รงนัน้ แต่

สำาหรับเด็กออทิสติก หรือเด็กที่

พัฒนาการช้า เขาจะยังต้องคิด 

ไตรต่รองวา่ส่ิงนีเ้กดิข้ึนไดอ้ยา่งไร มนั

มีอยู่จริงหรือไม่ เขาไม่สามารถเข้าใจ

มันได้ด้วยตนเอง แต่เราสามารถช่วย

ให้เขาเข้าใจได้ ด้วยการลงมือทำา

กิจกรรมเช่นนี้
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กิจกรรมที ่2 สง่ถุงถ่ัว ดว้ยตวัเอง

วิธีการ ให้เด็กยืนในวงกลมที่ อยู่บน

พืน้ (อาจใช ้ฮลูาฮปู วางไวบ้นพืน้กไ็ด)้ แลว้

ทำาตามครูท่ียืนอยู่ข้างนอกวง ส่งถุงถ่ัว 

สลับมือ ซ้าย ขวา ประกอบเพลงหรือ

บทกลอน 4 จังหวะ 

จังหวะที่ 1 ส่ง ด้านหน้า

จังหวะที่ 2 ส่ง ด้านบน (เหนือศีรษะ)

จังหวะที่ 3 ส่ง ด้านหน้า

จังหวะที่ 4 ส่ง ด้านหลัง

กิจกรรมนี้ ต้องใช้ผัสสะการดู การ

เคลื่อนไหว การทำาเลียนแบบ ซึ่งการ

ทำาการเลียนแบบน้ีเป็นสิ่งที่ยากมากแล้ว 

สำาหรบัเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษหลายๆ 

คน เราจะสามารถสังเกตเด็กที่มีปัญหา

ทางด้านการสัมผัส เป็นเพราะผัสสะถูก

รบกวนได้ เช่น เขาจะเป็นคนที่ชอบมายืน

ติดกับเรามากเกินไป หรือเป็นคนที่มี

ลักษณะก้าวร้าว เมื่อเดินผ่านกัน ก็มี

อาการเงือ้มอืขึน้ ขอใหเ้รามองเดก็เหลา่นี้

ให้ดีว่า จริงๆ แล้วเขามีปัญหาในการรับรู้

ทางการสัมผัสหรือไม่ เขาอาจจะกลัวมาก 

ว่าจะมีใครมาสัมผัสเขา เขาจึงเลือกที่จะ

ลงมือก่อน ดังนั้นอย่าตัดสินเร็วเกินไปว่า

เด็กคนไหนมีพฤติกรรมอะไรที่จะต้อง

แก้ไข แต่ให้ลองไตร่ตรองดูว่าอะไรเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้

พฤติกรรมเหล่านั้น มันเกิดขึ้นจากอะไร? เด็กทุกๆ คนที่

เราทำางานอยู่ด้วยนี้ ล้วนมีการรับรู้ที่ถูกรบกวน ในระดับที่

แตกต่างกันไป พวกเขาไม่แน่ใจว่าขอบเขตของตัวเขาอยู่

ที่ไหน ดังนั้นการยืนอยู่ภายในฮูลาฮูป เป็นการให้ขอบเขต

กับเขา ถึงแม้จะเป็นเพียงสิ่งที่รับรู้ได้จากการมองเห็น ว่ามี

เสน้วงกลมลอ้มรอบเขาอยูบ่นพืน้ แตม่นักเ็ปน็สิง่ทีจ่ะชว่ย

เด็กๆ ได้มาก ในการที่จะเข้าใจว่าขอบเขตของเขาอยู่ที่ใด 

เรามวีธิสีงัเกตไดง้า่ยๆ วา่เดก็ทีม่ปีญัหาการรบัรูถ้กูรบกวน 

โดยการลองเอา วงกลมฮูลาฮูป มา สวมลงบนตัวของเขา 

เขาจะมีอาการหวาดผวา เพราะเขาไมท่ราบวา่ขอบเขตของ

ตัวเขามีอยู่เท่าใด ดังน้ันเมื่อเราพบเด็กท่ีมีอาการต่างๆ 

เหลา่นี ้เราจะควรทำากจิกรรมเพือ่ชว่ยพวกเขา ใหไ้ดค้อ่ยๆ 

เริ่มเรียนรู้ถึงการรับรู้ทางสัมผัสอย่างเป็นระเบียบขั้นตอน

กิจกรรม ที่ 3 กลิ้งลูกบอลนิ่ม 

วิธีการ กล้ิงลูกบอลไปตามอวัยวะต่างๆ บนร่างกาย 

โดยให้ผลัดกันกำาหนด 

กิจกรรมนี้ สามารถใช้อะไรก็ได้ แต่ถ้าสามารถใช้

ลูกบอลผ้า ท่ีเด็กๆ ทำาเองในวิชา หัตถกรรม จะทำาให้

กิจกรรมนี้พิเศษมากขึ้น 
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แบบฝึกหัดนี้จะช่วยพัฒนาการรับรู้

ทางการสัมผัส สอนเรื่องพื้นที่ของร่างกาย 

ด้านซ้าย ขวา โดยเด็กได้ทำากิจกรรมนี้ไป

พร้อมๆ กับการพูดว่ากำาลังกลิ้งลูกบอลนี้

ไปยังอวัยวะใด เช่น หูซ้าย ไหล่ขวา เอว 

สะดือ เป็นต้น

บางวันอาจมีช่วงที่ไม่รู้จะทำาอะไรกับ

เด็กในห้องดี คุณครูอาจจะสอนส่ิงที่ได้

เตรียมตัวมาอย่างดีจบแล้ว แต่ก็ยังมีเวลา

เหลืออยู่ แบบฝึกหัดเช่นนี้ สามารถนำามา

ใช้ เพือ่ช่วยแกป้ญัหาทางการรบัรูข้องเด็กๆ 

กิจกรรมที่ 4 ม้วนตัวด้วยผ้าห่ม

วิธีการ นำาผ้าห่มที่เตรียมไว้ มาปูบน

พื้น ให้เด็กนอนลงด้านหนึ่ง แล้วตลบชาย

ผ้าด้านนั้นให้มาอยู่บนตัวเด็ก จากนั้น 

ค่อยๆ จับเขากลิ้งไปบนผ้า อย่างนุ่มนวล 

กจิกรรมนี ้ตอ้งทำาดว้ยความระมดัระวงั 

ต้องมั่นใจว่าเด็กรู้สึกสบายดี ในกิจกรรมนี้ 

เร า ได้ ใ ช้ ผั สสะทางการสั มผั ส  การ

เคลื่อนไหว และความสมดุล ในลักษณะที่

เป็นระเบียบ ตามลำาดับขั้นตอน และเด็ก

สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้ ทำาให้เขาไม่กลัว 

และตระหนกตกใจ เดก็ทีถ่กูหอ่เอาไวท้ัง้ตวักจ็ะ

เร่ิมเรียนรู้ผัสสะการเคล่ือนไหว และ ความ

สมดุล เด็กจะรู้สึกผ่อนคลาย หากเราได้ร้อง

เพลงไปด้วยขณะที่เรากำาลังห่อตัวเด็ก

เมื่อห่อตัวเด็กแล้ว สามารถแทรกกิจกรรม

การเรยีนรูไ้ด ้โดยการเขยีน รปูทรงบางอยา่งลง

บนตัวเด็ก แล้วให้เด็กๆ คิด ทายกันว่า มันเป็น

รูปทรงอะไร สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หรือวงกลม 

เราจะเห็นได้ว่ามันมีหลากหลายวิธีท่ีจะสอน

เด็กๆ เรื่องรูปทรง หรือตัวหนังสือ นอกเหนือ

จากการให้เด็กๆ นั่งเรียนอยู่กับที่ในห้องเรียน 

และเรายังสามารถให้เด็กคนอื่นๆ มาร่วม

กิจกรรม และมาเล่นทำาขนมปัง หรือพิซซ่า ซึ่ง

มันเป็นกิจกรรมที่มีความสนุกสนานมาก และ

ยังช่วยให้เด็กออทิสติกมีทักษะทางสังคมมาก

ขึ้นด้วย 

ในตอนจบกิจกรรม ให้เขาได้เป็นคนพาตัว

เองออกมาจากผ้าห่ม
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กิจกรรมที่ 5 เดินบนแผ่นกระดาน

วิธีการตามขั้นตอนดังนี้ 

> เริ่มเดินไปข้างหน้า

ด้วยกิจกรรมง่ายๆ นี้ อาจเป็นเรื่องยากสำาหรับเด็กที่มี

ความต้องการพิเศษ เพียงเรื่องการเดินบนแผ่นกระดาน ก็

เป็นเรื่องที่ท้าทายเลยทีเดียว เด็กบางคนก็จะทำาอย่าง

รวดเร็วมาก ให้เราบอกเขาว่า ให้เดินแบบธรรมดา ไม่ต้อง

รีบเดิน 

> ลองเดินถอยหลัง

> เดินทีละก้าว สลับกับการตบมือ 1 ครั้ง 

การใส่จังหวะเข้าไปในกิจกรรม จะทำาให้เขามีความ

ตระหนักรู้มากขึ้น และความตระหนักรู้ ในการเคลื่อนไหว 

ก็จะทำาให้เขาพัฒนาไปได้ดีขึ้น บางคร้ังเราสามารถใส่การ

พูดเข้าไปได้ 

> เดินทีละก้าว ไปกับคำาพูดทีละคำา

กิจกรรมนี้ ไม่จำาเป็นต้องทำากับบทกวี แต่ให้เด็กได้

ตระหนักรู้ถึงคำาต่างๆ ที่พูดออกมา ซึ่งมันจะยากกว่าการ

เดนิกบัจังหวะ และเราสามารถใชแ้บบฝกึหัดนี ้กับการสะกด

คำา ก็ได้ โดยให้เดินไปกับตัวอักษรที่เปล่งเสียงออกมา

เราได้ใช้สัมผัสในด้านการเคลื่อนไหว สมดุล การมอง 

การฟัง และการสัมผัส นี่เป็นการรับรู้ถึงสัมผัสต่างๆ ที่ถูก

จัดขึ้นอย่างเป็นระเบียบ เหมาะกับเด็กที่มักจะมีความ

วุ่นวายอยู่รอบๆ ตัวเขา 
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กิจกรรมที่ 6 การยืนบนไม้กระดก

วิธีการ นำาหมอนมาวางที่พื้น ให้เด็กยืนโยกตัวบนไม้

กระดานที่วางไว้ด้านบน ให้เล่นเหมือนกับการเล่นไม้

กระดก ควรให้มีเพลงประกอบด้วย

เราทราบดีวา่ผสัสะความสมดลุนัน้ ไมใ่ชค่วามสามารถ

ในการหาสมดลุบนแผน่ไม ้แตเ่ปน็ความสามารถในการยนื

ตรงอยู่ และนิ่งได้ นอกจากนั้น ยังสามารถใช้กิจกรรมนี้ใน

การสอนเรื่องอื่นๆ อีกได้ เช่น เรื่องเลขคณิต เป็นต้น 

มกีจิกรรมอกีหลากหลายมากทีเ่ราจะสามารถสรา้งขึน้

มาได ้ขอใหเ้รานงึถงึผสัสะ 3 อยา่ง ทีเ่ราจะพฒันาเดก็ของ

เรา นั่นก็คือการสัมผัส(touch) ความสมดุล(balance) และ

การเคลื่อนไหว (movement) ถ้าเราทำากิจกรรมเรื่องการ

เคลือ่นไหวกบัเด็กในตอนเชา้ แมเ้พยีงสบินาท ีกส็รา้งความ

ตา่งของการเรยีนรูไ้ดท้ัง้วนั พวกเขาจะสามารถจดจอ่กบัสิง่

ต่างๆ ได้ดีมากขึ้น กิจกรรมเหล่านี้ไม่ใช่กิจกรรมพิเศษที่จะ

ต้องทำาเพียงอาทิตย์ละครั้ง หรือสองครั้ง ในห้องกิจกรรม

พเิศษ แตใ่หป้รบัใช้กจิกรรมเหลา่นีใ้นหอ้งเรยีนในทกุๆ วนั 

เพราะเรารู้ว่าการเคลื่อนไหวนั้น สร้างความสนุกสนานได้ 

เมือ่เราเองรูส้กึหดหู ่สิง่ดทีีส่ดุทีจ่ะจดัการกับความหดหูน่ัน้ 

ก็คือการออกไปเดินเล่น มันจะทำาให้เราได้รู้สึกได้ถึงการมี

ชีวิตที่ดี

กิจกรรมที่แนะนำามาทั้งหมดนี้ 

ควรจะทำาไปพรอ้มกบัดนตร ีบทเพลง 

หรือบทกวี เพื่อเป็นการนำาเอาศิลปะ

เข้ามาอยู่ในกิจกรรมท่ีทำากับเด็กๆ 

เพราะว่าศิลปะเป็นกิจกรรมอันเป็น

แกน่ของมนษุย ์ไมใ่ชเ่ฉพาะสำาหรบัคน

ทีม่พีรสวรรคเ์ทา่นัน้ แตเ่ปน็ของทกุๆ 

คน นี่คือส่ิงที่เราทุกคนจะต้องเรียนรู้

ไว้ เพราะว่าเรามักจะคิดว่าตนเอง

ไม่ใช่ศิลปิน หรือต้องเป็นนักวาดผู้ยิ่ง

ใหญ่ท่ีมือช่ือเสียงเท่าน้ันจึงจะเป็น

ศิลปินที่แท้จริง แท้จริงแล้ว เราเป็น

ศลิปนิทกุคน และครสูำาหรบัการศกึษา

พเิศษนี ้ถอืเปน็ศลิปนิเฉพาะทาง โดย

เป็นศิลปินด้านความสัมพันธ์ เพราะ

เรารู้ว่ากับเด็กคนหนึ่ง เราจะสามารถ

ทำากิจกรรมหนึ่งกับเขาได้วันนี้ แต่วัน

ตอ่ไปอาจจะไมส่ามารถทำาได ้สิง่หนึง่

ที่เด็กๆ สอนเรา ก็คือการรู้จักมีความ

คิดสร้างสรรค์ ในทุกๆ ขณะ พวกเขา

ได้ให้โอกาสพวกเราในการเป็นศิลปิน

กับพวกเขา เราสามารถทำาให้ความ

สัมพันธ์ของเรากับเด็กน่าเบื่อ ซ้ำาซาก 

หรือเราอาจจะทำาให้มันเป็นช่วงท่ีมี

ชีวิตชีวาได้ เมื่อทุกๆ วัน เรามีโอกาส

เป็นศิลปิน ที่สร้างสรรค์ศิลปะกับ

เด็กๆ ของเรา
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ถาม-ตอบ
กับครูเบ็คกี้

ถาม เวลาทีคุ่ณครเูห็นพฤตกิรรม

ของเด็กบางอย่างเช่น บางทีเด็กน่ัง

โยกตัว คุณครูมักจะเคยชินกับการ

พยายามหยุดพฤติกรรมนั้นของเด็ก 

แท้จริงแล้วเราควรทำาเช่นไร

ตอบ เราไดเ้รยีนรูร้ว่มกนัแลว้วา่ 

การทีเ่ดก็นัง่โยกตวันัน้เปน็เพราะ เขา

พยายามเรียนรู้เรื่องผัสสะทางด้าน

ความสมดุล และพฤติกรรมโยกตัวนี้

จะทำาให้เขาจดจ่อได้ดีขึ้น แต่หลายๆ 

คร้ังพฤติกรรมนี้ได้กลายเป็นความ

เคยชิน และไม่ได้ช่วยให้เขาจดจ่อได้

อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีสองวิธีที่จะช่วย

เขาได้ อย่างแรกก็คือ ในตอนเช้า ให้

เราทำากจิกรรมทีใ่หเ้ดก็ไดม้โีอกาสโยก

ตัวให้พอใจ ก่อนที่จะเริ่มต้นการสอน 

บางคร้ังอาจจะมีเด็กที่ต้องไปเล่น
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ชิงช้า ก่อนที่จะเร่ิมเรียน หรืออย่าง

กิจกรรมที่เราทำาไป อย่างเช่นการเล่น

ยืนบนกระดาน ก็จะช่วยเขาได้มาก 

อีกวิธีหนึ่งก็คือการเปลี่ยนกิจกรรม 

เมือ่เราเหน็วา่เดก็เริม่จะโยกตวั ใหห้า

กิจกรรมใหม่ให้เขาทำา เช่น ให้เขาช่วย

ไปหยิบของ ออกไปเดนิเกบ็ดอกไมม้า

ให้ห้องเรียน หรือเอาขยะไปทิ้ง

ถาม มีเด็กออทิสติกคนหนึ่งที่มี

ความสนใจจดจ่อกับการชมโทรทัศน์ 

หรือรายการวิทยุ โดยจะคอยจดราย

ละเอียดทุกอย่าง ทั้งลำาดับเวลา ราย

ช่ือท่ีร่วมรายการ คุณครูสงสัยว่า

พฤตกิรรมเชน่นีไ้ดส้รา้งผลดกีบัเดก็ใน

แง่ใดบ้างหรือไม่ เราควรจะกังวลกับ

พฤตกิรรมนีห้รอืไม ่และคณุครคูวรจะ

ทำาอย่างไร

ตอบ ควรจะเอาโทรทศันอ์อกไป 

หรือ พยายามหากิจกรรมให้เขาทำา

เพือ่ทีจ่ะสรา้งเสรมิทกัษะทางสังคมให้

มากขึน้ ถา้เขาชอบเขยีนเรือ่งทีเ่กดิขึน้

ในโทรทัศน์ เขาสามารถที่จะนำาสิ่งที่

เขาเขียนนั้นมาเล่าให้เพื่อนๆ ใน

หอ้งเรยีนฟงัไดห้รอืไม ่หรอืเราอาจจะ

เอาส่ิงท่ีเขาเขยีนนัน้ มาใช้ทดสอบการ

สะกดคำาของเขาได้หรือไม่ เราต้อง

เข้าใจว่าการหมกมุ่นในการเขียนของ

เขา เป็นสิง่ทีช่ว่ยให้เขาทำาความเขา้ใจกบัสิง่ทีเ่กิดขึน้บนโลก

ใบนี้มากขึ้น และครูควรพยายามสร้างสมดุลให้เขา ด้วย

การนำาเขาไปสู่ธรรมชาติให้มากขึ้น

การดูแลเด็กจำานวนถึง 40 คน ต่อครูเพียง 2 คนใน

หอพกั ครยูอ่มตอ้งการตวัชว่ย เพือ่ทีจ่ะใหเ้ด็กๆ มอีะไรทำา 

แต่มันเป็นปัญหาที่เราทราบกันดีว่า โทรทัศน์น้ันมีผล 

กระทบกับเด็กออทิสติก หรือแม้กระทั่งกับเด็กปกติ ที่ไม่

อ่อนไหวมากเท่าเด็กออกทิสติกก็ตาม การรับข้อมูลจาก

การชมโทรทัศน์ หรือเครื่องมืออิเลกโทรนิกน้ัน อาจจะ

ทำาให้เกิดมีสิ่งที่ติดอยู่ในความคิด ในหัว ของเด็ก และสิ่ง

นั้นก็จะวนเวียนไปมาอยู่ในใจของเด็กซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า และ

สำาหรับบางคน โดยเฉพาะกับเด็กออทิสติก ปรากฏการณ์

นี้อาจจะเป็นส่ิงท่ีรุนแรงมาก จนทำาให้มันเป็นการยาก

สำาหรับเด็กท่ีจะรับรู้และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ หรืออาจกล่าว

อย่างรุนแรงได้ว่าการรับข้อมูลจากเครื่องมือเหล่าน้ีเป็น

ประสบการการรับรู้ที่เป็นพิษ ส่ิงที่เป็นพิษนี้หมายถึงส่ิงที่

เม่ือเรารับเข้าไปสู่ร่างกายของเราแล้ว เราจะไม่สามารถ 

แยก หรือย่อยมันออก แล้วค่อยๆ ซึมซับมันไปได้ ซึ่งเรา

สามารถรบัสิง่ทีเ่ปน็พษินีท้างการรบัรูท้างอืน่นอกเหนอืไป



58

จากการกินได้เช่นกัน และสำาหรับพวกเรา 

เราสามารถรับสิ่งที่เป็นพิษนี้แล้วย่อยมัน

ได้ แต่สำาหรับเด็กออทิสติกแล้ว เขาไม่มี

ความสามารถทีจ่ะทำาได ้ดังนัน้ในโลกแห่ง

อุดมคติ มันจะดีมากที่จะให้เด็กๆ ได้อยู่

กับธรรมชาติ ได้ซึมซับธรรมชาติเข้าสู่ตัว

เขา เช่นการไดฟ้งัดนตรสีด เปน็ตน้ แตห่าก

หลีกเลี่ยงไม่ ได้ที่ จะให้เ ด็กๆ รับชม

โทรทัศน ์หรอืวทิย ุกข็อใหเ้ราเพิม่กจิกรรม

อื่นๆ ที่ให้เด็กได้สัมผัสกับธรรมชาติ หรือ

กจิกรรมทางศลิปะ อยา่งเชน่การวาดภาพ 

หรือกิจกรรมเสริมสร้างการสัมผัสอื่นๆ ที่

ไม่มีกฏ หรือข้อบังคับมากมาย ปัญหานี้

เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วโลกกับเด็กที่

อ่อนไหวเหล่านี้ และมันยิ่งเลวร้ายขึ้นอีก

ตรงทีเ่ดก็ๆ จะเสพยต์ดิการรบัชมสิง่เหลา่

นี้ด้วย

ถาม เราจะจดัการกบัเดก็ทีไ่มท่ราบขอบเขต อยา่งเชน่

เวลาทักเพื่อนก็จะตบที่ตัวเพื่อนแรงๆ 

ตอบ นั่นหมายถึงว่า เขากำาลังเสาะหาสัมผัสต่างๆ 

เขากำาลังมองหาประสบการณ์การสัมผัสท่ีเข้มข้นรุนแรง 

เพื่อที่จะได้เข้าในถึงขอบเขตของตนเอง ดังนั้นแบบฝึกหัด

อย่างที่เราทำา ที่เกี่ยวกับการรับรู้ทางการสัมผัส จะสำาคัญ

ตอ่เขามาก เขายงัดเูหมอืนจะเสาะหาประสบการณ์ของการ

ถูก “กด” ด้วยแรง และดูเหมือนว่า ถ้าจะทำากิจกรรมถุงถั่ว

กับเขา จะต้องใช้การกด หรือสัมผัสอย่างรุนแรง ในการทำา

กิจกรรมต่างๆ ให้เราหาแบบฝึกหัดที่เขาจะทำาส่ิงเหล่านั้น

ได ้โดยใหเ้ปน็กจิกรรมทีเ่ปน็ขัน้ตอน มรีะเบยีบชดัเจน และ

คาดเดาได ้เราควรจะใหก้จิกรรมเหลา่นีเ้ปน็กจิวตัรของเขา 

ที่เขาจะได้ทำาทุกวัน ได้มีส่วนร่วม โดยเฉพาะตามข้อต่อ

ตา่งๆ ใหก้ดใหเ้ขารูส้กึ และเขาจะไดร้บัประโยชนอ์ยา่งมาก

จากการใช้ถุงถั่วหนักๆ ที่เราพูดถึง และเราจะต้องจำาไว้ว่า

เขาเป็นคนที่ไม่แน่ใจว่าขอบเขตของตัวเขาเองอยู่ตรงไหน 

เม่ือเราเข้าใจสิ่งนั้นเกี่ยวกับตัวเขา เราจะสามารถจัด

กิจกรรม แบบฝึกหัดให้เขาได้ดี

ถาม นอกจากนี้ เด็กคนเดียวกันนี้ชอบตีถังแก๊สมาก 

โดยจะทำาเป็นเวลา บางครั้งก็หมุนเปิดด้วย เขาจะตี อย่าง

มีจังหวะ แล้วนับ หนึ่งถึงสิบ แล้วจะเอามาดม

ตอบ เขาเปน็คนท่ีพยายามรวมการรบัรูต้า่งๆ หลายๆ 

ด้านเข้าด้วยกัน ซึ่งเขาจะได้รับรู้ได้หลายทางจากการตีถัง

แกส๊ ตอ้งระวังเรือ่งการดมแกส๊ เพราะมนัอันตรายมาก แต่

จากพฤติกรรมนี้ เราเห็นได้ว่า เขามีอุปสรรคอย่างมากใน

การรับเข้า และ ย่อยประสบการณ์ในโลกใบนี้ ดังนั้นเขาจึง

กำาหนด กฎ หรือวิธีการของเขา เพื่อสร้างการรับรู้ในแบบ
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ของเขาเอง ดังนั้น เราในฐานะครู จึงควรสร้างกิจกรรมให้

เขาได้รับรู้อย่างมีระบบ เป็นขั้นตอนให้เขาเมื่ออยู่ใน

ห้องเรียนเช่น อาจให้เขาตีโต๊ะให้เป็นจังหวะ หรือเอาเท้า

ตบกับพื้นอย่างเป็นจังหวะ โดยโยงกิจกรรมเหล่าน้ีให้

ดำาเนินไปอย่างมีศิลปะ อย่างเช่นให้ทำาประกอบการเล่า

นิทาน 

ไม่จำาเป็นว่า พฤติกรรมการกระตุ้นการรับรู้ของเด็ก

เหล่านี้ควรจะต้องหมดไป หากพฤติกรรมนั้นไม่ได้รบกวน

ผู้อื่น มันจะน่าสนใจมากสำาหรับเรา ในฐานะครู เพราะว่า

สิง่นีไ้ดท้ำาใหเ้ราไดท้ราบวา่ประสบการณก์ารรับรูแ้บบใด ที่

เด็กคนนั้นกำาลังมองหาอยู่ ดังนั้น หากเราสังเกตได้ว่าเด็ก

คนนี้กำาลังเสาะหากิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้จังหวะ และ

เสียง เราก็สามารถสร้างกิจกรรมที่ตอบสนองส่ิงท่ีเด็ก

ตอ้งการนี ้โดยรวมมนัเขา้กบัการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน 

ที่สามารถเชื่อมโยงเขาให้เข้ากับเด็กคนอื่นในห้องเรียนได้

ในรูปแบบทางศิลปะ และเมื่อเราทำาเช่นนี้ เด็กจะเลิก

พฤติกรรมที่เขาชอบทำาอยู่ (ในกรณีนี้ คือการตีถังแก๊ส) แต่

เราได้เรียนรู้ที่จะนำาสิ่งที่เราสังเกตได้จากเด็ก มาสร้างเป็น

กิจกรรมท่ีจะช่วยบำาบัดเด็กได้ และเมื่อเวลาผ่านไป เด็ก

อาจจะตีถังแก๊สน้อยลง หรืออาจจะไม่ก็ได้ แต่หากมี

พฤติกรรมที่สร้างปัญหา เช่น ทำาให้เกิดอันตราย หรือไป

รบกวนผู้อื่นได้ เราจะต้องเรียนรู้จาก

การสังเกตว่า เราจะหากิจกรรมใดให้

เขาทำาแทน จึงจะเหมาะสมกับเขา 

และทำาให้เขาได้พัฒนาทักษะทาง

สังคม มีความเป็นศิลปะมากขึ้น มี

อิสระมากขึ้น และเป็นส่วนหน่ึงกับ

ชีวิตเด็ก และการมีการสัมพันธ์กับผู้

อื่นมากขึ้น ดังนั้นเราทุกคนจะต้องใช้

วจิารณญาณ การสงัเกต และความคดิ

สร้างสรรค์เพื่อช่วยเด็กๆ เหล่านี้

ถาม อยากให้ทางคุณครู เล่าถึง

การจัดการเรียนการสอนแคมป์

ฮิลล์(Camphill) ให้พวกเราฟัง

ตอบโดยคุณญาณ โรงเรยีน

ของเราเปน็โรงเรยีนประจำา แตก่ม็เีด็ก

ไปกลับด้วย โรงเรียนถูกสร้างขึ้นใน 

ลักษณะการอยู่ร่วมกันแบบชุมชน มี

คนเข้ามาอยู่ร่วมกันในวิทยาเขต 

เพราะดว้ยแนวคิดหนึง่ของโรงเรยีน ก็

คือการสร้างชุมชนของผู้คนท่ีอาศัย

อยู่ร่วมกัน มีการเฉลิมฉลองเทศกาล

ร่วมกัน มีสังคมร่วมกัน เพื่อให้เด็กที่

อยู่ในโรงเรียนน้ีสามารถอยู่ร่วมกับ

ชมุชนไดด้ว้ย ดังนัน้ครหูลายๆ คน นกั

บำาบัดหลายๆ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ

หลายๆ คนของโรงเรยีนกอ็าศยัอยูใ่น

พื้นที่ของโรงเรียน โดยมีบ้านหลังเล็ก 

ใหญ ่ซึง่พวกเขากอ็ยูร่ว่มกบัครอบครวั

ของตัวเอง แต่ในบ้านแต่ละหลัง จะมี
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เด็กที่มีความต้องการพิเศษอาศัยอยู่ด้วย 

ตั้งแต่สามถึงเก้าคน นอกจากนี้ยังมีอาสา

สมัคร หรือเด็กฝึกงานที่มาอาศัยอยู่เป็น

ระยะยาว เช่นหนึ่งปี ภายในบ้านแต่ละ

บา้น เขาจะพยายามอยูก่นัแบบครอบครวั 

โดยการใช้ชีวิตร่วมกัน พวกเขาโชคดีมาก

ที่มีโอกาสทำาเช่นนี้ กับเด็กจำานวนน้อยๆ 

ไม่ได้อยู่เป็นจำานวนมากอย่างสามสิบ ส่ี

สิบคน ทำาให้มีลักษณะเหมือนกับครอบ

ครัวใหญ่ๆ ครอบครัวหนึ่ง สิ่งท่ีจำาเป็น

สำาหรับการอยู่ในลักษณะนี้ คือคนท่ีมี

ความทุม่เท และสามารถทีจ่ะแบง่ปนั เปดิ

ชีวิตส่วนตัวให้กับผู้อื่น

ตอบโดยคุณเบคกี ้ปกติแล้วใน

สหรัฐอเมริกา โรงเรียนจะมีการแบ่งกลุ่ม

อย่างชัดเจนสำาหรับเด็กที่มีลักษณะพิเศษ

ที่แตกต่างกัน โดยจะให้เด็กออทิสติกอยู่

รวมกัน เด็กดาวน์ซินโดรมอยู่รวมกัน แต่

โรงเรียนของคุณเบกกี้นั้น มีการแบ่งกลุ่ม

ตามช่วงอายุของเด็ก เขามีโรงเรียนที่เริ่ม

ต้ังแต่อนุบาล ประถม ไล่ขึ้นไปจนถึงจบ

มัธยมปลาย มีหลักสูตรสามปีสำาหรับวัย

รุ่น จนถึงอายุ 21 และในห้องเรียนแต่ละ

ห้อง จะมีเด็กที่มีลักษณะแตกต่างกัน 

ความสามารถแตกตา่งกนั เราใชก้ารศกึษา

แนว วอลดอร์ฟ และเป็นโรงเรียนสำาหรับ

เด็กที่มีความต้องการพิเศษแห่งเดียวใน

อเมริกาที่ใช้หลักสูตรนี้ (มีโรงเรียนอื่นที่ใช้

ด้วยแต่ไม่เต็มรูปแบบ) เขาแบ่งเด็กตาม

ชว่งอาย ุเนือ่งจากในเดก็แตล่ะคนนัน้ 

แม้ว่าพวกเขาจะมีความสามารถแตก

ตา่งกนั แตพ่วกเขาก็ตอ้งการเนือ้หาที่

เหมาะสมกับช่วงอายุน้ันๆ ของเขา 

อย่างเช่นเด็กอายุ 12 ปี ในช้ันป.6 

เป็นช่วงที่เริ่มจะเข้าสู่ความเป็นวัยรุ่น 

เมื่อทุกอย่างท้ังในร่างกาย และ

ภายนอกร่างกายกำาลังเปล่ียนแปลง 

เขาจะไดร้บัประโยชนอ์ยา่งมากในการ

เรียนรู้เร่ืองเก่ียวกับความเจริญทาง

อารยธรรมท่ีถูกปกครองด้วยกฏ

ระ เบี ยบ  อย่ า ง เช่ น  เรื่ อ งของ

อารยธรรมโรมัน อีกส่ิงหนึ่งที่เกิดข้ึน

เมื่อเราแบ่งกลุ่มเด็กตามอายุ ก็คือ 

เด็กๆ จะได้สังคมที่หลากหลายและ

นา่สนใจมาก ไดใ้หโ้อกาสเดก็ในการมี

ปฏสิมัพนัธก์บัคนในกลุ่ม ซึง่อาจจะไม่

เ กิดขึ้น  หากไม่ ได้อยู่ ร่ วมกันใน

ลักษณะนี้ เช่น เด็กออทิสติกอาจจะมี

โอกาสได้ช่วยเหลือเด็กท่ีมีความผิด

ปกตทิางสมอง ซึง่สิง่นีจ้ะไมเ่กิดขึน้ใน

ห้องที่มีแต่เด็กออทิสติก นอกจากนั้น 

ในโรงเรียนยังมีกิจกรรมต่างๆ อย่าง

สภานักเรียน ชมรม มีงานเต้นรำา เช่น

เดียวกับโรงเรียนสำาหรับเด็กปกติ
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ดนตรี เพื่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
โดย สเตฟาน คูเนอร์



ดนตรี คืออะไร 

คำาถามนี ้เปน็คำาถามงา่ยๆ แต ่ให้

คำาตอบ หรือคำาจำากัดความได้ยากที

เดียว บางท่านก็บอกว่า ดนตรีเป็น

เสียงที่ เกิดขึ้นมาอย่างมีระเบียบ

แบบแผน มจีงัหวะ มรีะดบัเสยีงตา่งๆ 

บ้างก็นิยามว่า ดนตรีคือภาษาสากล 

ทีใ่ชส้ือ่สารกันไดท้ัว่โลก ดนตรคีอืชวีติ 

คำาตอบเหล่านี้ ล้วนเป็นคำาตอบที่ทุก

คนต่างคุ้นเคยกันดี หากทว่าคำาตอบ

เหล่านี้ อาจดูคับแคบไปสักนิด หาก

จะยึดติดอยู่กับ “เสียง” หากเช่นนั้น 

คนหูหนวกที่ไม่สามารถได้ยินเสียง

อะไร คงไมส่ามารถรูจ้กัดนตรไีดต้ลอด

ชีวิต ในโลกของ ดนตรีร่วมสมัย ได้มี 

คีตกวี นักประพันธ์เพลงท่านหนึ่ง ชื่อ

ว่า จอหน์ เคจ (John Cage, 1912-

1992) ไดป้ระพนัธเ์พลงท่ีช่ือวา่ ความ

เงียบ (The Silent 4’33’’) มีความยาว 

4 นาที 33 วินาที โดย ผู้แสดง มีหน้า

ที่เพียงนั่งเงียบๆ หน้าเคร่ืองดนตรี 

จนครบตามเวลาทีก่ำาหนดเทา่นัน้ บท

ประพันธ์ชิ้นนี้ ผู้ประพันธ์มีแนวคิดที่

ว่า ความเงียบก็เป็นส่วนหนึ่งของ

ดนตรีเช่นเดียวกับเสียงต่างๆ และ

เสียงทุกเสียงที่เกิดข้ึนในห้วงเวลานั้น 

ถอืเปน็ดนตรขีองบทประพนัธใ์นเวลา

นัน้ ฉะนัน้ ไมว่า่จะแสดงในสถานทีใ่ด 

อาจเป็นในหอแสดงดนตรี ซ่ึงจะมี 

ความเงยีบ เสยีงหายใจของผูช้ม เสยีง

ไอ จาม เสียงเครื่องปรับอากาศ หรือ 

ในสวนสาธารณะท่ีเต็มไปด้วยเสียง

จากธรรมชาติ เช่นเสียงนกร้อง เสียง

ลมพัด หรือกลางส่ีแยกในเมืองอัน

วุ่นวาย ที่เต็มไปด้วยเสียงเครื่องยนต์

จากรถบนถนน เสยีงแตร เสยีงคนเดนิ 

เสียงคนคุยกัน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลา

ใดกต็าม ดนตรทีีอ่อกมา จะเปน็ดนตรี

ทีไ่มส่ามารถแสดงซ้ำาใหเ้หมอืนเดมิได ้

ไม่ว่าจะเล่นบทเพลงนี้กี่ครั้ง ดนตรีที่

ได้ก็จะไม่เหมือนกันเลย ในการแสดง

เพลงบทนี้ อย่างน้อยต้องมี ผู้แสดง 

และ ผู้ฟัง เสมือนเป็นผู้ให้ และผู้รับ 

ดนตรีที่เกิดขึ้นจะเป็นเหมือนกับการ

ชักชวนจากผู้แสดง ให้ผู้รับได้รับฟัง

เสียงต่างๆ รอบตัว ในช่วงเวลาที่

กำาหนด

ในการทำาดนตรีบำาบัดนั้น ครูควร

เปิดใจให้กว้าง ไม่ยึดติดอยู่เพียงว่า 

ดนตรีจะต้องมีระดับเสียง มีจังหวะ 

แตด่นตรเีปน็สิง่เช่ือมโยงสิง่ตา่งๆ เขา้

ด้วยกัน เสมือนเป็นสะพานที่เชื่อมให้
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คนสองคน สามารถสื่อสารถึงกันได้ 

ในความเป็นครู เราจะต้องฟัง หรือ

พิจารณา วา่ นักเรยีนตอ้งการอะไร ซึง่

บางครั้ง เราก็มีนักเรียนที่ไม่สามารถ

พดูได้ หรอืไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เขา

รูส้กึออกมาใหเ้ราเขา้ใจได ้บางคนอาจ 

หูหนวก หรือตาบอด ดนตรีจะเป็นสิ่ง

ที่เชื่อมโยงเรากับเด็กๆ เหล่านั้น 

เครื่องดนตร ี

เมื่อครูไม่ยึดติดเพียงว่า ดนตรี

ต้องเป็นเสียง เป็นเพลง เครื่องดนตรี

ที่จะใช้ จึงสามารถเป็นอะไรก็ได้ อาจ

ใช้เครื่องดนตรีจริงๆ หรืออาจเป็น 

ของเล่น ต่างๆ ที่เราสามารถนำามาใช้

เชื่อมโยงกับเด็กๆ ได้ บางคร้ัง เรา

สามารถใช้ร่างกายของเราทำาให้เกิด

ดนตรขีึน้ได ้เชน่ การตบมอื ตบตกั ย่ำา

เท้า ดีดนิ้ว ผิวปาก หรือ ร้องเพลง 

อาจใช้สิ่งที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ท่อน

ไม้ ลูกบอลหวายขนาดต่างๆ (ลูก

ตะกร้อ) เครื่องดนตรีในท้องถิ่น ของ

เล่นพื้นบ้าน 

ครูสเตฟานกบัแนวคิดในการ

จดักจิกรรมดนตรีสำาหรับเดก็ทีมี่

ความต้องการพิเศษ

สำาหรับเด็กที่มีความต้องการ

พิเศษนั้น ถ้าเรามองเขาในเชิง สติ

ปญัญา ตามแบบของระบบการศกึษา

ในปัจจุบัน เราแทบจะมองไม่เห็น 

อนาคตของเด็กเหล่านี้เลย แต่ถ้าเรา

มองเขา ถงึความเปน็มนุษย์ ในแบบที ่

รดูอลฟ์ สไตนเ์นอร ์ได้แนะนำาไว ้มอง

ให้ถึงตัวตนด้านใน เราจะสามารถค้น

พบแนวทางในการที่จะพัฒนาต่อไป

ได ้ฉะนัน้ การศึกษาในเรือ่งพฒันาการ

ของเด็กแต่ละช่วงวัยอย่างละเอียด  

จึงเป็นสิ่งจำาเป็นมาก เพื่อให้เข้าใจว่า 
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เด็กที่มีความต้องการพิเศษ มีความต้องการอะไรมากกว่า 

หรือน้อยกว่าเด็กปกติอย่างไร การเรียนรู้ทฤษฏีต่างๆ ควร

ทำาควบคู่ไปกับการลงมือปฏิบัติจริงในการสอนนักเรียน 

เพื่อทดสอบความเข้าใจ และฝึกฝนเทคนิคการสอนใน

ลักษณะต่างๆ ของตัวครู 

ดนตรี เป็นศิลปะแขนงหนึ่ง ซึ่งหมายความว่า เป็น

ความงามทีเ่ราจะสามารถสมัผสัมนัได ้ในความงามนัน้ บาง

คนอาจเห็นว่างาม บางคนอาจเห็นว่า ไม่งาม ฉะนั้น จึงจะ

ไม่มีการตัดสินว่าสิ่งที่เราทำานั้นถูก หรือผิด สามส่ิงที่ไม่มี

ใครสามารถบงัคบักะเกณฑ ์ใหเ้ปน็ไปตามตอ้งการได ้กค็อื 

ความเป็นเพื่อน ความรัก และดนตรี 

จากตอนที่ทำาดนตรีบำาบัดกับเด็กนั้น ได้นำากระเป๋าใบ

ใหญ่ออกมา และแสดงท่าทางที่ทำาให้เด็กๆ สนใจ และ

สงสัยว่าในกระเป๋าใบนี้มีอะไรอยู่ เด็กๆ ต่ืนเต้นมาก ให้

ความสนใจ ปนเปไปกับความสงสัย ปัจจุบันนี้เราให้ข้อมูล

กับเด็กด้วยคำาพูดมากเกินไป ทำาให้ขาดความลึกลับ ขาด

ความฝนั และจนิตนาการ คณุครทูกุคนควรจะมกีระเปา๋กนั

คนละใบ เพื่อสร้างความสงสัยโดยไม่ต้อง “พูด” เราไม่ควร

จะไปใหข้อ้มลูทีซ่บัซอ้นมากเกนิไป เพราะขอ้มลูทีซ่บัซอ้น

มากเกินไปน้ันจะทำาให้เหน่ือย ให้เราใช้จินตนาการและ

ข้อมูลสลับกันไปอย่างสมดุลกับดนตรี ดนตรีที่เกิดขึ้นใน

กิจกรรมที่ทำานั้น ไม่ใช่เพลงฮิต หรือเพลงของใครคนใดคน

หนึ่ง แต่เป็นเพลงที่เกิดขึ้นจากพวกเขาในเวลานั้น เวลาที่

ครูสเตฟานเล่นดนตรีกับเด็ก จะเห็นได้ว่าบางครั้งเด็กจะรู้

ว่าเพลง จบ แล้ว และรู้ว่าจะหยุดเมื่อใด จะเริ่มเมื่อใด การ

ทีเ่ดก็ทำาไดไ้มเ่ทา่เพ่ือน อย่าพยายามใหเ้ขาทำาใหไ้ดเ้หมอืน

คนอื่น เพราะมันจะเหมือนเป็นการลงโทษอย่างหน่ึง ให้

พยายามเข้าใจความแตกต่างของเขา
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การสังเกตเด็กๆ นั้น เป็นสิ่งที่สำาคัญ และต้องใช้พลัง

อย่างมากสำาหรับครู ทำาให้ครูรู้สึกเหนื่อยล้า แต่ก็เป็นส่ิง

จำาเป็น ท่ีครูจะต้องมีสติกับการทำางานกับเด็กท่ีมีความ

ต้องการพิเศษเสมอ ครูต้องฟังว่า นักเรียนต้องการอะไร 

การเชือ่มตอ่ เกดิขึน้อยูทุ่กขณะ อาจใชค้ำาถามทกัทายเดก็ๆ 

เช่น วันนี้มือของคุณเป็นอย่างไร (How are your hands?) 

หรือ วันนี้มือของคุณรู้สึกอย่างไร (How do your hands 

feel like today?) คนเราจะไม่ค่อยนึกถึงมือของตัวเอง แต่

เมือ่ไดย้นิคำาถามเหลา่นี ้คนจะตระหนกัและสนใจในมือของ

ตัวเองมากขึ้น ใส่ใจว่ามือของพวกเขารู้สึกอย่างไร และ จะ

ตระหนักได้ว่า ตัวพวกเขาเองรู้สึกอย่างไร นอกจากน้ัน 

คำาถามนี ้ยงัมคีวามหมายไปในทางเชญิชวน ใหเ้ขาไดล้งมอื

ทำาสิง่ตา่งๆ อกีดว้ย สำาหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษนัน้ 

การทักทายกับส่วนต่างๆ ของร่างกายเด็ก แทนตัวเด็ก

ตรงๆ จะทำาให้เด็กรู้สึกว่า ไม่ใช่ตัวเขาที่ต้องตอบ ตาก็ไม่

ต้องจ้องมองกัน ลดความกังวลใจไปได้มาก แต่กับบางคน

ที่มีลักษณะการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ด้วยเท้า สำารวจโลกด้วย

เท้า ถ้าครูสังเกตเห็น สามารถใช้คำาถามว่า วันนี้เท้าของ

คุณเป็นอย่างไร (How are your feet?) ก็ได้ เชื่อว่า ใน

โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลนี้ มีเด็กท่ีเชื่อมโยงส่ิงต่างๆ 

ด้วยเท้า ไม่ต่ำากว่า 10 -20 คนแน่ๆ 
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เด็กๆ แอสเพอร์เกอร์ที่เข้ารับการบำาบัดทุกๆ คนล้วน

รักนักบำาบัด แต่เด็กๆ มักจะบอกเขาว่านักดนตรีบำาบัด

รบกวนพวกเขามากเกินไป นั่นก็เพราะว่านักบำาบัด ได้

พยายามพาพวกเขาออกมาจากเทคโนโลยทีีเ่ขาใจจดจอ่อยู ่

และพวกเขากร็ูต้วั และกไ็มอ่ยากออกไปจากโลกเลก็ๆ ของ

พวกเขา พวกเขาอยากจะกลับไปอยู่ในโลกที่มีแต่พวกเขา 

เขาบอกคุณสเตฟานว่าคุณสเตฟานทำาให้เขามีความสุข 

ทำาให้เขาหัวเราะ แต่อย่ามารบกวนเขาเลย ขอให้เขาได้อยู่

ในโลกของพวกเขาตอ่ไปเถดิ เขาไมช่อบการทำาดนตรบีำาบดั

ของสเตฟานเลย แต่ก็อยากกลับมาอีก เราจะเห็นว่าเด็ก

กำาลงัมคีวามคดิสองขัว้ทีข่ดัแยง้กนัอยูใ่นตวัพวกเขา ถงึแม้

บางครั้งพวกเขาจะมีท่าทีบึ้งตึง แต่ในใจเขากลับเรียกร้อง

ใหค้ณุสเตฟานเลน่ดนตรกีบัพวกเขา มคีรัง้หนึง่มีเดก็ผูช้าย

คนหนึ่ง ได้บอกกับคุณสเตฟานว่า เขาชอบที่เขาได้เล่น

ดนตรีโดยที่ไม่ได้ “โปรแกรม” ไว้ก่อน (หมายถึงการเล่น 

อิมโพรไวสเซชั่น) เขาบอกว่านี่เป็นคร้ังแรกที่เขาชอบเล่น

แบบไมไ่ดต้ัง้โปรแกรมไว ้เดก็คนนีรู้ส้กึตืน่เตน้มาก บางครัง้

เขากรีดร้องด้วยเสียงสูงมากเพราะเขามีความสุขจริงๆ 

ดนตรีบำาบัดจึงขอให้เรียนรู้ภาษา

ของหัวใจน้ีจากเด็ก เพื่อท่ีเราจะได้

ช่วยเหลือเด็กได้อย่างดี และสามารถ

เข้าใจความหมายที่แท้จริง ที่อาจจะ

ไม่ใช่สิ่งที่เด็กแสดงออกในขณะนั้น 

โดยให้ศึกษาจากการเคลื่อนไหว 

ดนตรี การทำากิจกรรมต่างๆ โดยให้

เราเช่ือมั่นในใจของเราเองด้วย แต่

อย่าทำาตามที่เด็กคาดไว้ทุกอย่าง ขอ

ให้เว้นระยะห่างไว้หนึ่งก้าวเสมอ การ

ทำาใหเ้ดก็มคีวามสขุนัน้ไมย่ากเลย แต่

ถ้าเราทำาแค่นี้ หลังจากนี้สามครั้งเขา

จะจำาได้ และทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้น 

ทำาให้ไม่ตั้งใจจดจ่ออีกต่อไป เราจะ

ต้องมีส่ิงใหม่ๆ ทุกครั้ง และทำาตาม

ภาษาใจ นอกจากนี ้ขอให้เราใหค้วาม

สำาคัญกับมืออยู่เสมอ เพราะทุกส่ิงที่

เราทำาดว้ยมอื จะสง่ผลในอนาคต นัน่

คือเหตุผลว่าทำาไมภาษามือจะโกหก

ยากกว่า เพราะสารจะส่งมาจากใจ 

มากกว่า เขาคิดว่าเราทุกคนควรจะเรียน

ภาษามือด้วยซ้ำา 
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การท่ีครูจะสื่อสารกับเด็กแอส 

เพอร์เกอร์ ต้องจริงใจมาก เพราะเด็ก

เหล่านี้จะสามารถ สัมผัสความรู้สึก

ของครูได้ทันที วิธีที่แสดงว่าเราจริงใจ 

ก็คือเราจะต้องเชื่อมโยงหัวใจเรากับ

หัวใจเขาให้จงได้

แม้ครูหรือนักบำาบัด จะพาเด็ก

ออกจากโลกของเขามาสูโ่ลกภายนอก 

เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา และมีความ

มั่นใจเสมอว่า กิจกรรมต่างๆ ไม่

ว่าการเคลื่อนไหว ดนตรี เป็นสิ่งที่ดี 

และเด็กจะได้รับผลดีในอนาคต จาก

กิจกรรมเหล่านี้ ความช่างสังเกต 

ความอดทน ความคิดสร้างสรรค์ทุก

ขณะทีท่ำางานกบัเด็ก จงึเปน็สิง่สำาคัญ 

การเรียนรู้ภาษาของใจ เพื่อให้ครู

สามารถเข้าใจภาษาและความหมาย

ที่แท้จริง จากสิ่งที่เด็กแสดงออก เป็น

เรื่องที่สำาคัญยิ่ง การทำาการบำาบัด ไม่

เน้นถึงการทำาให้เด็กมีความสุข แต่

เน้นถึงขั้นตอน และการเปลี่ยนแปลง

ของกิจกรรม ที่จะนำาไปสู่ความแปลก

ใหม่ ให้เด็กต้องหยุดคิด สังเกต และ

ทำาความเข้าใจอย่างช้าๆ 

การเปน็ครนูีจ้งึไมใ่ชเ้รือ่งงา่ย การ

เปิดใจก็ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่จำาเป็นต้อง

ทำา เพื่อที่จะให้เด็กยอมรับเรา และ

เดก็ๆ เป็นอนาคต เราจะตอ้งสอนจาก

อนาคต ไม่ใช่จากอดีต ซึ่งเป็นสิ่งที่เรา

ผ่านมาแล้ว แต่อนาคตเป็นจุดที่เด็ก

กำาลังจะมุ่งไปสู่ต่างหาก

กิจกรรมกลอง Indian drum

วิธีการแบบที่ 1 ให้เด็กๆ นั่งเป็นวงกลม ครู

นำากลองไปให้เด็กตีทีละคน (ใช้มือตี) 

กลองจะเปน็สิง่เชือ่มโยงระหวา่งครกูบัเดก็ ครู

จะสามารถสังเกตได้ว่า เขาตีกลองที่ครูนำามา

อย่างไร บางคนชอบ บางคนไม่ชอบ การตอบ

สนองของเด็กแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน 

สำาหรับเด็กที่มีการพัฒนาตนมาได้น้อย (Low 

Function) ที่มีอาการ เหม่อลอย มากๆ เหมือนไม่

รับรู้เร่ืองราวอะไร แค่เพียงการยกมือขึ้นมาแตะ

สัมผัสกับกลอง ก็ถือว่ามีความหมายมากแล้ว 

แสดงว่า มีบางส่วนในตัวของเขา ท่ีร่วมไปกับ

กิจกรรมในกลุ่ม 

ตัวอย่างกิจกรรมดนตรี
สำาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
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ส่วนในเด็กกลุ่มปานกลางไป

จนถึงเด็กพัฒนาตนเองมาได้มาก  

(high function) สามารถยกมือขี้นตี

ลอง สังเกตดูว่า คุณภาพเสียงการตี

เป็นอย่างไร ครูสามารถตีกลองไปกับ

เขาได ้คลา้ยเปน็การเชญิชวน ใชเ้สยีง

กลองโต้ตอบกันไปมา การตีกลองให้

ได้เสียงกังวานชัด คือเมื่อใช้มือตีไปที่

หนังกลองแล้ว จะต้องปล่อยมือออก

ทันที หากมือไม่ปล่อยออก มือจะจับ

หนังกลองไม่ให้สั่น ทำาให้ได้เสียง 

“บอด” ในกรณีนี้ ครูสามารถแสดงวิธี

การตีให้ได้เสียงที่กังวาน เมื่อเด็ก

ได้ยินเสียงที่ต่างกัน เขาจะสังเกต 

ค้นหาว่า ครูตีกลองอย่างไร ขอให้ครู

ใจเย็นๆ ให้เวลาเด็กได้ทดลองการตี 

แบบต่างๆ ถ้าตีสลับกับครู ครูอาจใช้

วธิกีารเลน่แบบตา่งๆ เชน่ ใชน้ิว้ดดี ใช้

นิ้วตี ใช้มือถูที่หนังกลอง ทีละอย่างให้เขาทำาตาม สุดท้าย

อาจกลับมาที่การใช้มือตี ครูอาจตีให้เขาดู และตอนปล่อย

มือออก ให้ปล่อยมือออกไปไกลมากๆ (แบบ over acting 

ซึ่งจะทำาให้เด็กสังเกตได้ง่ายขึ้น) แล้วให้เด็กทำาตาม จน

กระทัง่ รูส้กึวา่เขาทำาได้ดแีลว้ กใ็หน้ำากลองผา่นไปยงัคนต่อ

ไป

กิจกรรมตีกลองน้ี เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้ครูสามารถ

สังเกตเด็กได้ในหลายๆ มุม เช่น เขานั่งรอให้กลองมาตาม

ลำาดับจนถึงตัวเขาได้หรือไม่ มีความสนใจขณะที่เพื่อนๆ 

คนก่อนหน้าตีกลองมากแค่ไหน เมื่อกลองมาถึง สามารถ

ควบคุมอาการตื่นเต้นไว้ได้หรือไม่ เมื่อได้ตีแล้ว เด็กเป็น

อย่างไร โดยมากแล้ว กิจกรรมนี้สามารถช่วยพัฒนา เด็กที่

มคีวามตอ้งการพเิศษไดม้าก ปกต ิพวกเขาจะถกูมองไปใน

ทางที่ว่า เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ บางคนช่วยตัว

เองแทบไม่ได้ เรียนหนังสือก็ไม่ได้แบบเด็กปกติ โตขึ้น

อนาคตก็แทบไม่มีทางจะทำาอาชีพอะไรได้ การถูกมอง ถูก

ตดัสนิโดยไมไ่ด้ใหโ้อกาสในการทดสอบ หรอืเรยีนรูท้ีจ่ะทำา

หลายๆ อย่าง ทำาให้อนาคตของเขาดูมืดมน ความรู้สึก

เหล่านี้ เป็นส่ิงที่สังคมยื่นให้เขาตั้งแต่แรก เด็กเติบโตขึ้น

ภายใต้ความคิดเหล่านี้ตลอดเวลา เหมือนกับเป็นการถูก

กดตรงึอยา่งดอ้ยคา่ไวท้ีส่ถานะเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 

โดยไม่มีทางออก การตีกลองเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ให้โอกาส

เขาไดร้ะบายสิง่ทีอ่ดัอัน้อยูใ่นตวัออกมา เมือ่เขาสามารถตี

ได้คุณภาพเสียงกังวานมีพลัง เขาจะเกิดความภาคภูมิใจที่
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เขาสามารถทำาได ้(จะมกีีค่รัง้ในชวีติของเดก็เหลา่นี ้ท่ีจะได้

มีความรู้สึกแบบนี้) สีหน้าของเขาจะ เต็มไปด้วยความภาค

ภูมิ การนั่งก็จะนั่งตัวตรงขึ้นอย่างสง่างาม กิจกรรมนี้ มี

ความหมายกับตัวตนด้านในของเด็กอย่างมากมาย การ

ปล่อยมือออกหลังจากที่มือสัมผัสหน้ากลอง เพื่อให้ได้

คณุภาพเสยีงกงัวานนัน้ เปน็เชน่เดยีวกบั การปลอ่ยวางลง 

เพื่อสิ่งดีๆ ที่จะตามมานั่นเอง 

ขอ้แนะนำา - ในการทำากจิกรรมกบัเด็ก การใหเ้ดก็เรยีน

รู้ด้วยการทำาตาม ได้ผลดีกว่า การที่เขาทำาตามที่ครูบอก

ด้วยคำาพูด 

อยู่ด้านในตัวเด็กว่า ในการทำาสิ่ง

ต่างๆ บางที มันก็ไม่เป็นไปตามที่เรา

คิดเสมอไป ในการทำากิจกรรมกับเด็ก 

ครูไมต่อ้งพูดสรปุประเดน็ให้เด็กทราบ 

ใหภ้าพทีเ่ขาไดร้บันี ้สะทอ้นอยูภ่ายใน 

ครูเพียงคอยสังเกต และเก็บข้อมูล

ของนักเรียนแต่ละคนไว้ การสรุป

ประเด็นให้เด็กทราบ จะเหมือนกับ

เป็นการทำาลาย ความศักดิ์สิทธิในผล

ของกิจกรรมเหล่านี้ไป เวลาที่ทำา

กิจกรรมนี้กับเด็กออทิสติก อาจดู

เหมอืนวา่เดก็ไมต่ัง้ใจแตจ่รงิๆ มนัเกดิ

ผลกับเขาอย่างมาก ในหัวใจเด็กได้

ตามกลองไปจนกว่ากลองจะถึงจุด

หมาย เด็กสนใจจดจ่ออยู่กับกลองไป

ตามเส้นทางที่กลองไป

วิธีการ แบบที่ 2 เด็กนั่งเป็นวงกลม ใช้กลองกลิ้งส่งไป

ถึงคนที่ต้องการ

กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่โยงใยคนที่อยู่ในวงกลมให้

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การกลิ้งกลองไปข้างหน้าตาม

ความตัง้ใจทีม่ัน่คง บวกกบัแรงสง่ทีพ่อดกีบัระยะทาง กลอง

จะไปถึงยังผู้ที่เราต้ังใจให้อย่างดี แต่หากมีความลังเลเกิด

ขึ้น ทิศทางท่ีส่งออกไปไม่แน่นอน แรงที่ส่งกลองไปก็ไม่

ม่ันคง กลอง (ซ่ึงเป็นทรงกลม) ก็จะมีลักษณะเดียวกับอาการ

ของผู้ส่ง คือง่อนแง่นส่ายไปมา บางทีอาจเลี้ยวไปทางอื่น 

บางทีอาจลม้ลงเลยทเีดียว บางคนอาจไดร้บัหลายครัง้ บาง

คนอาจไมไ่ด้เลย สิง่ทีเ่กดิขึน้ในวงกลม จะเปน็ภาพสะทอ้น
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กิจกรรมลูกระนาดเสียงเดียว (Single Tone 

Xylophone and Single Tone Metalphone)

วิธีการ ผู้เข้าร่วมนั่งเป็นวงกลม ครูนำาลูกระนาดเหล็ก

เขา้มา เลน่โดยการใชน้ิว้ตทีีล่กูระนาดใหไ้ดเ้สยีงกงัวาน เปน็

ตัวอย่าง แล้วถือนำาไปสู่ผู้เข้าร่วม ให้ทำาตามทีละคน 

กจิกรรม ท่อไม้ (Wooden Tube)

ทอ่ไม ้มลีกัษณะ เปน็ทอ่นไม้ มรีกูลวง

ตรงกลาง เหมอืนทอ่น้ำาทัว่ไป มคีวามยาว

หลายขนาดแตกต่างกันไป แต่เส้นผ่า

ศูนย์กลางของทุกชิ้นจะเท่ากัน 

กจิกรรมนี ้ใชว้ธิกีารเลน่เหมอืนกจิกรรม ตกีลอง Indian 

Drum แต่การเล่นจะยากขึ้น ที่ต้องใช้แรงจากนิ้วตีให้เกิด

เสียง ไม่ได้ใช้ทั้งมือตีแบบกลอง และเช่นกัน การตีให้ได้

คุณภาพเสียงกังวาน เมื่อใช้นิ้วตีลงไปแล้ว จะต้องปล่อย

ออกทันที 

เม่ือสามารถตีลูกระนาดเหล็กได้เสียงกังวานแล้ว ขั้น

ต่อไปคือการใช้ลูกระนาดไม้ ซึ่งมีความยากขึ้นอีกข้ันหนึ่ง 

แต่ใช้วิธีการเดียวกัน

กิจกรรมนี้ไม่ได้ให้ผลดีกับเฉพาะเด็กที่มีความต้องการ

พิเศษเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้า 

ไม่สามารถปล่อยวางอดีต หรือความทรงจำาได้ ใช้กับเด็กที่

เจ้าคิดเจ้าแค้น ไม่ยอมปล่อยอะไรให้ผ่านไปง่ายๆ ผู้เข้า

ร่วมกิจกรรม จะเรียนรู้อย่างรวดเร็วว่าจะต้องปล่อยวาง 

จากการฟงั การเคลือ่นไหว และการเขา้หาเครือ่งดนตรขีอง

ตัวเอง ค่อยๆ เรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงตนเองกับเครื่องดนตรี

ในการทำากิจกรรมคร้ังแรก ไม่มีใคร

ทราบวา่ ทอ่ไมน้ีส้ามารถเปน็เครือ่งดนตรี

ได้ ครูแนะนำาให้เรารู้จักกับท่อไม้นี้โดยไม่

ได้พูดอธิบายอะไร แต่ให้ทุกคน หยิบมัน

ไว้คนละหนึ่ ง ช้ิน จากนั้น ใช้น้ำ ามัน

ธรรมชาติจากดอกไม้ ทาลงไปบนผิวของ

ท่อนั้น น้ำามันจะช่วยให้เนื้อไม้ไม่แห้งเกิน

ไป ช่วยรักษาเนื้อไม้ให้มีความคงทนมาก

ขึ้น นอกจากน้ัน ยังเป็นช่วงเวลา ให้ทุก

คนได้สัมผัส ทำาความรู้จักกับเครื่องดนตรี

ใหม่นี้ ด้วยการสัมผัสด้วยมือ เด็กบางคน

จะเชือ่มโยงกบัสิง่ตา่งๆ ด้วยการสมัผสั ได้

ดกีวา่การมองเหน็ หรอืการไดย้นิเสยีง (ให้

ทบทวนเร่ือง sense ต่างๆ) ในการทำา

กิจกรรมกับเด็ก อาจให้เด็กๆ ได้ดมกลิ่น

น้ำามันนี้ก่อน การดม จะทำาให้เด็กๆ รู้จัก

ทีจ่ะฟงัมากขึน้ และยังทำาใหจ้ดจำาอะไรได้

มากขึ้นอีกด้วย
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ส่วนนำาเสนอ ในช่วงเริ่มทำากิจกรรม เด็กๆ อาจยังไม่

ค่อยสนใจครูนัก ครูสามารถนำากิจกรรมด้วยการใช้ท่อไม้นี้ 

เพื่อ ทดสอบ และเรียกความสนใจจากผู้ร่วมกิจกรรม เป็น

ช่วงนำาเสนอ เช่น ชูท่อไม้ขึ้น วางท่อไม้บนไหล่ วางบน

ศีรษะ เอามาส่องดู ฯลฯ ในช่วงนี้ ครูจะสามารถสังเกตได้

วา่ ผู้รว่มกิจกรรม ทำาตามครูบา้งหรอืยงั ความยาวของสว่น

นำาน้ี ขึ้นอยู่กับว่า ครูได้รับความสนใจจากทั้งกลุ่มหรือยัง 

ในขณะเดยีวกัน ครจูะสามารถเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัผูเ้ขา้รว่ม

ไดด้ว้ย เชน่ ตอนทีใ่หเ้อาทอ่ไมม้าสอ่งเปน็กลอ้งนัน้ เราจะ

รู้ได้ทันทีว่า คนไหน ถนัดตาข้างไหน (การทำาความรู้จักกับ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือเด็กๆ นั้น บางครั้งการได้รู้ถึงด้านที่

มีความถนัด ของอวัยวะต่างๆ ก็มีความสำาคัญ เช่น ตา หู 

มือ ขา บางครั้ง มีบางคนที่มีความถนัดอยู่ด้านขวา หรือ

ด้านซ้ายเพียงด้านเดียว แต่บางคนก็คละไป เช่น ถนัดตาขวา 

แตฟ่งัดว้ยหขูา้งซา้ย ถนดัมอืซา้ย แตข่าจะถนดัขาขวา เรือ่ง

นี้เป็นเรื่องที่ครูควรจะรู้ เช่น เรื่องของดวงตา เพราะเราจะ

ต้องรู้ว่า เขามองเราหรือไม่มอง 

วิธีการท่ี 1 ใช้ท่อไม้เคาะที่มือให้เกิดเสียงคล้ายหยด

น้ำา มี 4 ขั้นตอน

ขั้นที่ 1 ครูเคาะท่อไม้ท่ีมือไปเรื่อยๆ จนทุกคนเคาะ

ตาม ครูให้สัญญาณด้วยท่าทางการเคาะพิเศษ ให้ทุกคน

หยุดพร้อมกัน ทำาซ้ำาอีกครั้ง(หรืออีกหลายครั้ง) จนทุกคน

หยุดได้พร้อมกัน 

ขัน้ตอนนี ้สามารถทำาตอ่จากสว่นนำาเสนอไดท้นัท ีเปน็

ขัน้ตอนการรวมความสนใจของทกุคนใหเ้ปน็หนึง่เดยีว เมือ่

ผูเ้ขา้รว่มสามารถหยดุเลน่ไดต้ามทา่ทางของครู ทกุคน นัน่

หมายถึงว่า ทุกคนให้ความสนใจมาท่ีผู้นำากิจกรรมเป็น

อย่างดีแล้ว ก็จะสามารถทำาต่อในขั้นตอนต่อไป 
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ขัน้ที ่2.1 เคาะทอ่ไมท้ีมื่อ เปน็เสยีงหยดน้ำาทลีะคน สง่

ต่อกันไปทั้งวง

เมื่อเคาะท่อไม้ที่มือทีละคน ส่งต่อกันไป เสียงที่ได้จะ

ดังคล้ายหยดน้ำาขนาดต่างๆ ซึ่งเกิดจากความยาวที่ไม่เท่า

กันของท่อไม้นั้นเอง นอกจากนั้น จังหวะการส่งไปรอบวง

ของแต่ละคนก็จะแตกต่างกัน บางคนตื่นเต้นมาก เมื่อจะ

ถึงตาของเขา ทำาให้การเคาะมี

จังหวะลนลานไปด้วย ส่วนคนที่

ไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไร ก็จะมีจังหวะ

การส่งที่แน่วแน่มั่นคง มันสำาคัญ

มากที่คุณครูจะต้องสังเกตการ

ตอบสนองของเด็กๆ ตลอดเวลา 

เกมนี้หลักสำาคัญในการเล่นคือ

การต้องตามการเคล่ือนไหวของ

เสียง หากมัวน่ังคิดว่าถึงตาเรา

แล้ว จะเกิดการชะงัก และเสียงไม่ลื่นไหล 

ขั้นตอนนี้ อาจทำาซ้ำาได้หลายรอบ จนผู้เข้าร่วมคลาย

ความต่ืนเต้น คลายจังหวะที่ลนลานลง แต่ครูไม่ต้องเอ่ย

อธิบายสิ่งเหล่านี้ออกมา แต่ควรชี้นำาให้ทุกคนได้ฟังเสียง

หยดน้ำาขนาดตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ในจงัหวะเฉพาะของแตล่ะคน 

และเมือ่ไดน้ำามาตอ่กันในวงกลม เราจะได้บทเพลงหยดน้ำา

ทีไ่พเราะมากทเีดยีว และยงัเปน็ดนตรทีีเ่ราไดช้ว่ยกนัสรา้ง

ขึ้นในวันนี้อีกด้วย เกมนี้เมื่อใช้เล่นกับเด็กๆ ใส่การ

เคลื่อนไหวเข้าไป จะทำาให้เด็กเกิดความมั่นใจ ให้เวลาเด็ก

ได้เล่น อย่าให้กลัว หรือรู้สึกว่าทำาผิด โดยตอนแรกให้เล่น

เปน็วงกลมกอ่น แลว้คอ่ยๆ เริม่สง่ไปในทศิทางอืน่บา้ง (ขัน้

ต่อไป)

ขั้นที่ 2.2 เคาะท่อไม้ที่มือส่งต่อกัน แบบไม่ต้องส่งแค่

คนขา้งๆ สามารถสง่ให้ใครกไ็ดท่ี้ตอ้งการ ดว้ยการใชท้า่ทาง

เป็นหลัก 

การสื่ อสาร เ ป็น ส่ิ งสำ าคัญใน

กิจกรรมนี้ เวลาเราส่งไปให้ใคร ก็ต้อง

แนใ่จวา่คนรับ ใหค้วามสนใจในการรบั

ดว้ย ขอแนะนำาวา่ ใหฝึ้กกจิกรรมนีท้กุ

วัน เพื่อให้เคยชิน และมีสติ ไม่ตกใจ

เมื่อมาถึงตาของเรา เมื่อเล่นได้ดีขึ้น 

ก็จะสร้างพลังให้กลุ่มได้มาก ใน

ประเทศไทยมีการแสดงความรู้สึกกัน

น้อย ด้วยวัฒนธรรมของเราเอง เรา

ถูกสอนให้เก็บความรู้สึกไว้ภายใน

ตั้งแต่เล็ก เช่น ถ้าดีใจ ก็ไม่ควรแสดง

ความดีใจมากเกินไป หรือเวลาโกรธ

ใคร ก็ต้องเก็บความรู้สึกไว้ การฝึก

กิจกรรม น้ีจะทำ า ใ ห้ เราสามารถ

แสดงออกได้มากขึ้น ชัดเจนมากขึ้น 

เหมือนเวลาทำางานกับเด็ก เด็กท่ีมี

ความต้องการพิ เศษจะต้องการ

พลังงานเป็นสองเท่าจากเรา เราจะ

ตอ้งแสดงออกใหช้ดัเจน บางครัง้อาจ

เหมือนจะเกินจริง (over acting) เขา

จึงจะเข้าใจ โดยเฉพาะเด็กออทิสติก 

ที่พวกเขาไม่สามารถส่ือสาร ส่ง
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ข้อความผ่านกล้ามเนื้อออกมาให้เรารับรู้ หรือเข้าใจได้ สิ่ง

นี้จึงเป็นสิ่งที่ เขารอคอย ให้เราสอนเขา ให้รู้จักแสดงออก

แบบตา่งๆ ซ่ึงกจิกรรมนีจ้ะชว่ยทำาใหเ้ขารูจ้กัการแสดงออก

มากขึ้น

ขั้นที่ 3 เคาะท่อไม้ที่มือ ส่งเสียงหยดน้ำาไปรอบวง แต่

ให้ผู้เข้าร่วมหลับตา 

ขั้นตอนนี้ เป็นการนำาให้ผู้เข้าร่วมได้ เข้าสู่การ “ฟัง” 

อย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงการได้ยินผ่านหูไปเท่าน้ัน การ

หลับตา เป็นการลดการรับรู้ของตัวเราลง เมื่อ sense การ

มองหายไป ทำาให้ได้มุ่งไปใน การฟังมากขึ้น การส่งเสียง

หยดน้ำาตอ่กนัไป อาจไมร่าบรืน่นกั อาจมบีางคนทีไ่มท่ราบ

ว่า ถึงเวลาที่จะต้องเล่นแล้ว เพราะไม่แน่ใจ ไม่ได้ยินเสียง

ชัดเจนพอ ก็เลยจะเกิดความเงียบขึ้นมา นอกจากน้ัน 

การนำาพาให้ทุกคนได้ฝึกฝน “การฟัง” อย่างจริงจัง ก็ควร

จะตัดเสียงรบกวนที่ไม่มีประโยชน์อะไรออกไป เช่น เสียง

แอร์ หรือเสียงจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ (มีงานวิจัยชัดเจน

ว่า การได้รับเสียงรบกวนมากๆ ทำาให้เกิดอาการความดัน

โลหิตสูงได้) 

ขั้นที่ 4 การใช้ท่อไม้ ทำาเสียงหยดน้ำาเป็นรูปแบบจังหวะ กับร่างกาย ส่งต่อกัน

สามารถใช้ท่อไม้ทำาเสียงหยดน้ำา ที่ส่วนอื่นของร่างกายเพื่อให้เกิดชุดจังหวะขึ้น เช่น

ชุด 3 จังหวะ  1 เข่าขวา -- 2 เข่าซ้าย -- 3 มือ (ส่งต่อไปทางซ้าย) หรือ

 1 มือ -- 2 เข่าซ้าย -- 3 เข่าขวา (ส่งต่อไปทางขวา)

ชุด 4 จังหวะ  1 มือ -- 2 เข่าขวา -- 3 มือ -- 4 เข่าซ้าย (ส่งต่อไปทางซ้าย) หรือ

 1 มือ -- 2 เข่าซ้าย -- 3 มือ -- 4 เข่าขวา (ส่งต่อไปทางขวา)

ชุด 5 จังหวะ  1 มือ – 2 เข่าขวา -- 3 มือ -- 4 เข่าซ้าย -5 มือ (ส่งต่อไปทางซ้าย) หรือ

 1 มือ -- 2 เข่าซ้าย -- 3 มือ -- 4 เข่าขวา – 5 มือ (ส่งต่อไปทางขวา)

ข้อแนะนำาในขั้นตอนนี้ คือ ให้คิดถึงทิศทางในการเคาะ จากขวาไปซ้าย หรือจากซ้ายไปขวา จะ

ทำาให้ผู้เข้าร่วมทำาตามได้ง่ายขึ้น
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กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่เรียบ

ง่าย ต้องใช้การประสานส่วนต่างๆ 

ของร่ างกาย การคิด  และการ

เคลือ่นไหวทีด่ ีจงึจะสามารถทำาไดถ้กู

ต้อง แต่เหมาะจะใช้เป็นกิจกรรม

เปลี่ยนอิริยาบถ จากการนั่งนิ่งๆ ใน

ขั้นตอนที่แล้ว ให้ทำาค่อนข้างเร็ว ผิด

บ้าง ถูกบ้างไม่เป็นไร 

อนึง่ กจิกรรมตามขัน้ตอนทัง้หมด

นี ้ไมจ่ำาเปน็ตอ้งทำาทกุขัน้ตอนภายใน

ครั้งเดียว แต่ให้ครูพิจารณาถึงผู้เข้า

ร่วมเป็นหลัก บางครั้งเมื่อสอน หรือ

นำากิจกรรมไป เนื้อหาอาจมากเกินไป

สำาหรบัผูเ้รยีน และเขาอาจไมส่ามารถ

บอกกับผู้สอนได้ว่า มากเกินไป เรียน

ตอ่ไมไ่หว ซึง่ใหส้งัเกตจากอาการของ

ผูเ้ขา้รว่มเปน็หลกั ถา้หากเขาทำาตอ่ไม่

ไหว ให้เปลี่ยนกิจกรรมไปก่อน

วิธีการที่ 2 ใช้ท่อไม้เป่า

การเป่าท่อไม้นี้ ควรเป็นกิจกรรม

ที่ตอ่เนือ่งมาจากวิธกีารที่ 1 เมือ่ผู้เข้า

ร่วมมีความคุ้นเคยกับท่อไม้นี้แล้วใน

ระดับหนึ่ง

วิธีการ ครูเป่าให้ดู แล้วให้ทุกคน

ฝึกตาม 

เทคนคิในการเป่าท่อไมน้ี ้เปน็เชน่

เดียวกับการเป่าแตรชนิดต่างๆ คือ

ไม่ใช่เพียงเป่าลมผ่านท่อไปเหมือน

เป่าขลุ่ย แต่ ริมฝีปากจะต้องประกบ

ปิด แล้วเป่าลมผ่านออกมาจนเกิด

เสียง ริมฝีปากจะสั่น เหมือนที่เด็กๆ 

เล่นกัน และเมื่อใช้วิธีการนี้เป่าลงใน

ท่อไม้ จะทำาให้เกิดการส่ันของริม

ฝีปากกับท่อไม้ ได้เป็นเสียงออกมา 

กิจกรรมนี้ ให้ผลดีกับระบบย่อย

อาหารของเรามาก เมื่อผู้ที่มีปัญหา

กับระบบย่อยอาหารไปพบแพทย์ จะ

ได้รับคำาถามแรกคือ การขับถ่ายของ

คุณเป็นอย่างไร ถ้าเราเป็นครู เราก็

ควรจะรู้ว่าระบบการขับถ่ายของเด็ก

ของเราเป็นอย่างไร ตอนนี้เขาเสียน้ำา

เยอะเกินไปหรือไม่ ท่ีจริงจากแบบ

ฝึกหัดกลองท่ีกล่าวถึงไปแล้วน้ัน ก็

สามารถบอกได้เช่นกันว่าแต่ละคนมี

ระบบการขับ ถ่ายอย่ าง ไร  โดย

พิจารณาจากลักษณะการเคล่ือนไหว 

ส่วนในการเป่าท่อไม้นี้  หากเรา

สามารถเป่าได้ สร้างแรงดันได้ น่ัน

หมายถงึวา่เราหายใจไดล้กึ และทัว่ถงึ 

ซึ่งเป็นสิ่งท่ีดีมากกับช่วงท้อง และ

ระบบขับถ่ายของเรา สำาหรับเด็ก 

ออทสิตกิบางคน เม่ือตืน่เตน้มากจะมี

อาการทอ้งไสป้ัน่ปว่น บางครัง้ปญัหา

ของการย่อยอาหารนั้น ซึ่งไม่ได้เป็น

ปัญหาจากภายนอก แต่เกิดจาก

ปัญหาของความกังวลภายในที่คนๆ 

นั้นไม่สามารถหายใจได้อย่างปกติ 

ทำาให้ส่งผลต่อระบบการย่อยและขับ

ถ่าย



77

เมือ่ไดฝ้กึกนัไปสกัพกัหนึง่ ใหเ้ปา่ทลีะคนตอ่กนัไป โดย

ให้แต่ละคนเป่าเพียงครั้งเดียว ในตอนนี้ จะมีทั้งคนที่เป่า

ได้ และคนที่เป่าไม่ได้ ให้ผ่านไปโดยไม่ต้องมีท่าทีใดๆ คน

เราไม่จำาเป็นต้องสมบูรณ์แบบ ทำาผิดบ้างก็ได้ แล้วเด็กๆ 

จะรักคุณ

กิจกรรมนี้ ช่วยในเรื่องการตัดสินใจ ทำาหรือไม่ทำา ใช่

หรือไม่ใช่ ในโลกของดนตรี เราสามารถเปลี่ยนบรรยากาศ

ได้ตลอดเวลา ขอให้สังเกต และเรียนรู้จากเด็ก หรือผู้เข้า

ร่วมกิจกรรมตลอดเวลา

กิจกรรมตีฆ้อง (Gong)

แนวทางของมนุษยปรัชญานั้น มีจุดเริ่มต้นมาจาก

ประเทศแถบยโุรป ฆอ้งท่ีนำามาใช้ในการบำาบดันัน้ เป็นฆอ้ง

ที่ทำาขึ้นเพื่อเลียนเสียงระฆังโบสถ์ ที่ให้คุณภาพเสียงทุ้ม 

กงัวาน เมือ่ฟงัแลว้จะรูส้กึไดถ้งึความอบอุน่ศกัดิส์ทิธิ ์ซึง่ใน

ประเทศไทยเอง เราก็มีฆ้องที่ใช้กันแพร่หลายทั่วไป มีทั้งที่

ใช้ในวดั และท่ีใชใ้นงานรืน่เรงิตา่งๆ เชน่วงกลองยาวในงาน

ประเพณีการแต่งงาน มีฆ้องที่ทำาขึ้นหลายขนาด วัสดุที่ใช้

ทำา ก็มีความหนาแตกต่างกัน ให้เสียงแตกต่างกัน ฉะนั้น

การเลือกฆ้องมาใช้ในการบำาบัด ควรจะเลือกชิ้นที่ให้

คุณภาพเสียงที่เหมาะสม

ฆ้องที่ครูนำามาให้เรารู้จัก มี 2 แบบ คือฆ้องไทย และ

ฆ้องจีน ทั้งสองให้คุณภาพเสียงไปในทางตรงข้ามกัน

ฆ้องไทย เป็นฆ้องท่ีให้คุณภาพ

เสียงแบบเดียวกับที่ใช้ทางยุโรป คือ

เสียงทุ้ม กังวาน เมื่อได้ฟังเสียงอย่าง

จริงจัง เหมือนกับเสียงนั้นจะมีความ

ศักดิ์สิทธิ์ และสามารถดังสะท้อนเข้า

ลึกไปถึงจิตวิญญาณเลยทีเดียว 

วิธีการ ครูตีให้ดู จากนั้น จึงนำา

ฆ้องให้ผู้เข้าร่วมตีทีละคน 

ในการตีฆ้อง (คนเดียว)นั้น แขนที่

ถอืฆอ้งจะแกวง่ไปดว้ย การแกวง่ฆอ้ง 

ให้ยืนกางขาเล็กน้อย ควรจะต้อง

แกว่งโดยให้นึกถึงความสมดุลสอง

ด้าน โดยมีตัวของเราอยู่ตรงกลาง 

แกว่งช้าๆ อย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อ

รู้สึกสมดุลดีแล้ว ให้เร่ิมตี จังหวะใน

การตีท่ีดี คือจังหวะท่ีฆ้องเร่ิมแกว่ง 

“ขากลับ” มือที่ใช้ตี มีทิศทางเดียวกับ

แขนที่แกว่งฆ้อง หากเราตีฆ้องใน

จงัหวะแกวง่ “ขาไป” เหมอืนกบัเอาไม้

ตีมาปะทะกับฆ้อง เสียงท่ีได้จะเป็น

เสียงแบบ ปะทะ เช่นเดียวกัน ซึ่งจะ

ไม่ใช่คุณภาพเสียงท่ีควรจะเป็น แต่

หากเราตีในการแกว่ง “ขากลับ” จะได้

เสียงที่มีคุณภาพอย่างดี 
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การแกว่งฆ้องช้าๆ ให้ได้สมดุลกับร่างกายตัวเอง เป็น

เชน่เดยีวกบัการฝกึสมาธ ิและการตฆีอ้งในจงัหวะทีถ่กูตอ้ง 

เป็นการฝึก ตา และมือ ให้ทำางานได้สอดประสานกันได้ดี

ขึ้น 

ส่วนการนำาฆ้องไปให้ผู้อ่ืน หรือเด็กตีนั้น จังหวะของ

คนตี และคนแกว่งจะต้องไปด้วยกัน ใจต้องไปด้วยกัน ครู

จะเป็นผู้แกว่งฆ้องให้เด็กตี โดยจังหวะการแกว่งที่ช้า จะ

คอยคุมไม่ให้เด็ก เร่งการตีได้ เด็กออทิสติก หลายคน พอ

ครูให้ทำาอะไรบางอย่าง ก็จะมีอาการแบบ “วิ่งเข้าใส่” จะ

ทำาทนัท ีโดยไมร่ออะไร ซึง่ถา้ทำากจิกรรมนี ้จงัหวะการแกวง่

ฆ้องของครู จะเป็นตัวควบคุมการตีของเด็กไว้ เพราะใน

การตีผิดจังหวะ ก็จะได้เสียงที่ไม่เพราะ ไม่เป็นเสียงดนตรี 

เขาจะเรียนรู้ผ่านการเคลื่อนไหว และ การฟัง

ฆ้องจีน 

ฆอ้งจนี เปน็ฆอ้งทีบ่างกวา่ฆอ้งไทยมาก ใหเ้สยีงแหลม

มากกว่า ไม้ตี ก็มีลักษณะเล็ก และบางกว่าไม้ตีฆ้องไทย 

หัวไม้เป็นเหมือนสำาลีพันไว้ ดูมีน้ำาหนักเบา ไม่น่าจะสร้าง

เสียงอะไรใหญ่โตได้ 

วิธีการ ครูทำาให้ดู 

ใชไ้มต้ ีคอ่ยๆ รวัเบาทีฆ่อ้ง รวัไปเรือ่ยๆ เสยีงจะดังขึน้ 

เมื่อการรัวนั้น ทำาให้ฆ้องทั้งใบสั่นสะเทือน 

ฆอ้งนีใ้หเ้สยีงทีย่าวมาก เสยีงทีไ่ดเ้หมอืนเราโยนหนิไป

ในน้ำา เสยีงกอ้งกงัวานไปรอบๆ เป็นเคร่ืองดนตรทีีอ่ศัจรรย์

มาก เพราะเลน่ดว้ยการใชก้ารเคลือ่นไหวเพยีงเลก็นอ้ยแต่

สร้างเสียงที่ใหญ่มาก เราสามารถสร้างเสียงที่เบามาก ไป

จนถงึเสยีงทีดั่งมาก เครือ่งดนตรนีีค้อ่นขา้งเบา แตก่ใ็หเ้สยีง

ที่พุ่งออกมาข้างนอก 

เคร่ืองดนตรีน้ีใช้กับเด็กผู้หญิงหลายคนท่ีเป็น อนอเร็กเซีย 

(Anorexia) บูลิเมีย(Bulimia) ทั้งสอง เป็นโรคในกลุ่ม 

ของอาการผิดปกติในการกินอาหาร (โรคกลัวความอ้วน) 

มักมีความเศร้า ความโกรธ อยู่ในตัวมาก ซึ่ง โรค อนอเร็ก

เซีย น้ี มักเกิดจากเหตุผลบางอย่าง เช่น การถูกทำาร้าย 

คนไข้โรคนี้มารับการบำาบัด เคยพูดถึงตัวเขาว่า เมื่อความ

โกรธคุกรุ่นอยู่ภายใน และเขาต้องการจะให้มันพ้นไป เขา

จึงต้องกรีดที่ผิวหนัง หรือทำาร้ายตนเองเพื่อให้ได้รู้สึกว่า 

เขาหลุดพ้นออกมาได้อีกครั้ง ในตอนช่วงแรกของโรค เขา

จะเริ่ม กรีดผิวหนัง ที่อยู่ใต้ร่มผ้า ในที่ๆ คนอื่นมองไม่เห็น 

แต่เมื่อเวลาผ่านไป เขาจะทำาจนเกิดมีแผลนับร้อยๆ แห่ง

บนร่างกาย ในประเทศไทยยังมีไม่มาก แต่เชื่อว่าจะมีเพิ่ม

ขึ้นเรื่อยๆ 

ฆ้องจีนนี้ น่าสนใจตรงที่เราสามารถควบคุมเสียงของ

มันได้ เราสามารถทำาให้เสียงค่อยๆ ดังขึ้นได้ แต่ในขณะ

เดียวกัน เราก็ค่อยๆ ทำาให้เสียงเบาลงได้ด้วย หากเปรียบ

กับความโกรธแล้ว มันเป็นอารมณ์ที่อันตรายมากเมื่อเกิด

ขึน้เพราะมนัจะคอ่ยๆ ใหญข่ึน้ มากขึน้ แตห่ากเราสามารถ

จัดการให้มันค่อยๆ เบาลง ย้อนกลับมาได้ ก็คงจะดีกว่า 
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เสยีงฆอ้งจีนนีจ้ะสมัพนัธก์บัความรู้สกึ

ของผูร้บัการบำาบดั หากเราเลน่เครือ่ง

ดนตรีนี้ จนเสียงใหญ่ และค่อยๆ ไล่

ให้เสียงเบาลง ความรู้สึกของผู้บำาบัด 

จะค่อยๆ ถูกผ่อน จากหนัก ให้เป็น

เบาได้ด้วย

กิ จ ก ร ร ม  ลู ก บ อ ล ไ ม้  

(Wooden Ball) 

วิธกีาร ที ่1 กลิง้ลกูบอลไมภ้ายใน

พื้นที่วงกลมที่นั่งกันอยู่ เร่ิมจากการ

กลิ้งเพียงลูกเดียว แล้วค่อยๆ เพิ่ม

จำ านวนลูกบอลขึ้น เร่ือยๆ จนมี

ลูกบอลกระจายเต็มพ้ืนที่ ตอนท้าย 

ครูค่อยๆ เก็บลูกบอล ทีละลูก จน

กระทั่งหมด

กิจกรรมนี้ ครูจะมีโอกาสเก็บ

ข้อมูล และสังเกตเด็กๆ ได้มาก เช่น 

เด็กจับลูกบอลด้วยมือข้างไหน (คือ

เขาถนัดข้างน้ัน) จับลูกบอลอย่างไร 

(ใช้มือเดียว หรือสองมือ นำามือข้างที่

ถนัดข้ามฝั่งไปรับลูกบอลจากอีกด้าน

ได้หรือไม่ หรือ ถ้าลูกมาด้านซ้าย ใช้

มือซ้ายรับได้หรือไม่ เป็นต้น) ในตอน

ที่กลิ้งลูกบอลลูกเดียว เขาให้ความ

สนใจ มองตามมันไปหรือไม่ เวลาที่มี

ลู กบอลหลายๆ ลู ก ในวง  เขา

แสดงออกอยา่งไร ถา้ครสูงัเกตดีๆ  จะ

ได้รับข้อมูลมากมายเลยทีเดียว 
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จำาเป็นมากสำาหรับเด็กบางคน เป็นกิจกรรมที่จะทำาได้ดีขึ้น

เมื่อผ่านการทำาซ้ำาหลายๆ ครั้ง ความจริงก็คือ ไม่มีใคร

สามารถส่งลูกบอลไปที่จุดนั้นได้จริงๆ ด้วยความตั้งใจ มี

แต่ได้ใกล้เคียงเท่านั้น เป็นภาพที่สามารถประทับลงในใจ

ของเด็กๆ ทุกอย่าง ไม่จำาเป็นต้องสมบูรณ์แบบเสมอไป

วิธีการที่ 3 เกมทำาความสะอาด (Cleaning game) ทำา

ต่อจากวิธีการท่ี 2 เมื่อลูกบอลกระจายอยู่บนพื้น ครูเริ่ม

ด้วยลูกบอลลูกเดียว ให้กลิ้งไปกระทบลูกอื่นๆ จนกระทั่ง 

ไม่มีลูกบอลเหลืออยู่ในวงเลย ครูอาจตั้งเป้าหมายไว้ใน

ตอนแรก ว่าถ้าใครได้ลูกบอลจำานวนมากที่สุด จะได้

รางวัล...เครื่องซักผ้า !!! (ครูล้อเล่น)

จากเปา้หมายทีค่รตูัง้ไว ้ทกุคนจะพยายามเกบ็ลกูบอล

ให้ได้มากที่สุด แต่ว่า เมื่อลูกบอลมาถึงเรา แล้วเราเก็บไว้ 

ก็จะไม่มีลูกบอลไปกระทบลูกอื่นๆ ที่ยังเหลืออยู่กลางวง 

ฉะน้ัน ก็ควรจะต้องกล้ิงให้ลูกบอลออกไป เพื่อจะได้มี

ลกูบอลเขา้มามากขึน้ นัน่คอื ยิง่ตอ้งการ หรอือยากไดม้าก

เท่าไร ก็ต้องยิ่งส่งออกไปมากเช่นกัน

ในตอนจบเกมนี้ เมื่อได้คนที่มีลูกบอลมากที่สุด นั่น

หมายถึง คนที่นั่งฝั่งตรงข้าม ก็เป็นผู้ที่ให้มากที่สุดเช่นด้วย 

วิธีการที่ 4 ใช้ลูกบอลไข่วางไว้ตรงจุดก่ึงกลาง ใช้

ลูกบอลไม้ธรรมดากลิ้งไปกระทบ และถ้าลูกบอลไข่ ไปตก

ทีค่นใด คนนัน้จะตอ้งออกมารอ้งเพลง หรอืแสดงอะไรบาง

อย่างก็ได้

บรรยากาศในวงกลม จะค่อยๆ 

เปลี่ยนไป จากที่ค่อนข้างสงบ มี

ลูกบอลกลิ้งเพียงลูกเดียว แต่เมื่อ

ลูกบอลเพิ่มมากขึ้น ผู้เข้าร่วมทุกคน 

จะมีความตื่นเต้นเพิ่มมากขึ้น เรื่อยๆ 

จนเหมือนทุกอย่างวุ่นวายไปหมด 

จากนั้น บรรยากาศจะค่อยๆ คลาย

ลงอย่างช้าๆ เมื่อครูค่อยๆ เก็บ

ลูกบอลกลับทีละลูก 

กิจกรรมนี้สะท้อนลักษณะของ

เด็กออทิสติกได้ดี คือ เมื่อมีมากเกิน

ไป ไม่รู้ว่าจะเอาอันไหน หรือจะทำา

อย่างไร พอทำาผิดครั้งหนึ่ง จะรู้สึกว่า

อาจจะเกิดอะไรแย่ๆ ก็เป็นได้ แต่ถ้า

มเีพยีงหนึง่ลกูกจ็ะชดัเจนวา่จะไปทาง

ไหน 

วธิกีารที ่2 ทกุคนหยบิลกูบอลไม้

คนละ 1 ลูก แล้วกลิ้งไปให้ได้อยู่ตรง

กลางมากที่สุด

กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่ต้องหา

จุดกึ่งกลาง หรือจุดศูนย์กลาง ซึ่ง
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เมื่ อผู้ เข้ าร่ วมส่ง ลูกบอลออกไป

กระทบ ลูกบอลไข่ ลูกบอลไข่ก็จะกลิ้งไป

ตามแรงทีม่ากระทบ แตเ่นือ่งจากมนัไมไ่ด้

เป็นทรงกลมเหมือนลูกบอลท่ัวไป การ

กล้ิงของมันจึงไม่มีทิศทางท่ีแน่นอน ไม่

สามารถกำาหนดได ้ฉะนัน้ ผูเ้ขา้รว่มทกุคน 

จะพยายามเกบ็ลกูบอลไว ้เพือ่ปอ้งกนัตวั

ในยามที่ลูกบอลไข่มาใกล้ตัว 

กจิกรรมนี ้นำาความสนกุตืน่เตน้มาสูผู้่

เขา้รว่มอยา่งมาก และแนน่อน ในฐานะที่

เราเปน็คร ูเราจะสามารถสังเกต ผูเ้ขา้รว่ม

ได้มาก บางคนกลัวมาก ก็จะเก็บลูกบอล

ไว้หลายลูก บางคนก็ มีน้ำาใจมาก พอคน

ที่นั่งใกล้ๆ จะโดนลูกบอลไข่ ก็ยอมเอา

ลูกบอลที่ตัวเองเก็บไว้ออกมาช่วย 

ในการทำากิจกรรมกับเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษ ขอให้ครูพิจารณาให้ดี ใน

วิธีท่ี 3 และ 4 อาจจะซับซ้อนเกินไป 

สำาหรับเขา 
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ถาม หากเจอเดก็ที ่low function 

คละอยู่ ในก ลุ่มเด็กๆ ท่ีมีความ

สามารถไมเ่ทา่กนั สเตฟานจะแนะนำา

ให้คุณครูทำากิจกรรมอย่างไร

ตอบ ให้ทำากิจกรรมดนตรี (mu-

sical activity) กับพวกเขา คุณครูจะ

พบหนทางของตนเอง อะไรก็ได้ที่

เกี่ยวข้องกับร่างกาย การเคล่ือนไหว 

ไม่ว่าจะภายนอก หรือภายในตัวเด็ก 

จะไปกระตุ้นพวกเขา และเด็กๆ low 

function อาจจะทำาไม่ได้ในทันที แต่

จะเริ่มทำาได้ 3 วันหลังจากนั้น 

หลายๆ ครั้งคุณครูต้องการการ

ตอบรับจากเด็กทันที หากเด็กๆ ไม่

ตอบรับทันที คุณครูจะคิดว่ามีความ

ผิดพลาดเกิดขึ้น หรือเป็นสิ่งไม่ดี 

จริงๆ แล้ว เด็ก low function นั้น ไม่

ไดห้มายถงึความสามารถต่ำา แตห่มาย

ถงึเดก็ๆ จะมกีารตอบรบัทีช่า้กวา่เดก็

ทัว่ไปเทา่นัน้ นอกจากนี ้อาจมกีารทำา

กิจกรรมตัวต่อตัวกับเด็กเสริมนอก

เหนือจากการทำากิจกรรมกลุ่มด้วย 

เป็นกรณีๆ ไป ส่ิงพิเศษของดนตรีก็

ถาม-
ตอบ
กับครูสเตฟาน
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คอื การทีม่นัเปน็สิง่ทีเ่กดิขึน้ภายนอก 

แต่สามารถเชื่อมโยงได้ถึงข้างในของ

แตล่ะคนได ้ซึง่เปน็สิง่ทีส่ำาคญัมากตอ่

โลกของเด็กออทิสติก

ดนตรีจะต้องประกอบไปด้วย 

เครื่องดนตรี และจิตวิญญาณของผู้

เลน่เสมอๆ ขอใหท้กุคนเชือ่มัน่ในการ

ใช้ดนตรี ไม่ว่าจะเป็นการฮัมเพลง 

เคลื่อนไหว ขับร้อง เช่นเดียวกับกับ

การใช้ข้าวของต่างๆ 

ถาม เวลาที่เหมาะสมกับการทำา

กิจกรรมกับเด็กๆ ควรใช้เวลานาน

เท่าไร

ตอบ ต้ังแต่ 45-90 นาที แต่ก็แล้ว

แต่ ถ้ากิจกรรมนั้นๆ น่าสนใจ เด็กก็

จะไมเ่บือ่ โดยเราตอ้งรูจ้กัปรับอารมณ ์

บรรยากาศของห้องเรียนให้น่าสนใจ 

และอาจทำาให้ยาวถึง 90 นาทีได้ อยู่ท่ี

การเตรียมตัว ความสามารถในการ

ยืดหยุ่น และความสามารถในการ

ควบคมุบรรยากาศของหอ้งเรยีน หรอื

ปรับตัวก่อนที่เด็กจะเริ่มหมดความ

สนใจ

ถาม หากไม่สามารถเล่นดนตรีให้เป็นเพลงได้ จะทำา

อย่างไร

ตอบ การเล่นดนตรีที่ สเตฟานทำาเป็นตัวอย่าง ไม่มี

ชิ้นไหนเป็นเพลงเลย สเตฟานไม่สามารถเล่นซ้ำาได้ เพียง

แต่เล่นให้ได้จังหวะไหลไป โดยบางครั้งอาจทำาให้เข้ากับ

จงัหวะของเดก็ หากเดก็ไดร้ว่มเลน่ดว้ย การใชด้นตรใีนการ

ทำากิจกรรมกับเด็กนั้น ก็ไม่จำาเป็นต้องเล่นให้เป็นเพลงเลย 

ใหใ้ชก้ารคดิสด เพราะนีไ่ม่ใชก่ารสอนใหเ้ด็กเลน่ ดนตรีเปน็

เพลง แต่เป็นการบำาบัด ด้วยดนตรี จึงไม่จำาเป็นต้องเล่น

ดนตรีเป็นเพลง แต่เราต้องเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องดนตรีให้

เป็น 

การด้นสด หรือคิดสดนั้น เป็นการสร้างเสียงให้เข้ากับ

การเคลื่อนไหว ไหลไปตามธรรมชาติ และจะใช้เข้าถึงเด็ก

ได้ดี ในประเทศไทยนั้น อาจจะเป็นปัญหาเล็กน้อย เพราะ

หลงัจากทีท่ำาการเลน่แบบคดิสดไปพกัหนึง่แลว้ เพลงจะฟงั

ดมูสีำาเนยีงอสีาน ซึง่เปน็เพราะลกัษณะของดนตรอีสีานนัน้

มอียูใ่นสายเลอืดของเรามาก เราจะตอ้งพยายามหลดุออก

จากจังหวะแบบนี้และเล่นแบบอิสระให้ได้

จริงๆ เราทุกคนมีดนตรีในตนเองอยู่แล้ว อย่างดนตรี

ที่คุณสเตฟานเล่นออกมาในเวลานั้นๆ เกิดจากอารมณ์

ตอนนั้นๆ เพลงเหล่านั้นไม่ใช่เพลงอีสาน หรือเยอรมัน 

หรอืของชาตใิดชาตหินึง่ แตเ่ขาปรบัเพลงใหเ้ปน็บรรยากาศ

ที่เหมาะสม
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Rumi’s poem

Don’t go back to sleep.
The breeze at dawn has secrets to tell you.

Don’t go back to sleep.

You must ask for what you really want.
Don’t go back to sleep.

People are going back and forth across the doorsill
where the two worlds touch.

The door is round and open.
Don’t go back to sleep.

สายลมแห่งรุ่งอรุณ มีความลับจะกล่าวกับเธอ
อย่ากลับไปสู่นิทรา

ขอในสิ่งที่เธอมีความปรารถนา
อย่ากลับไปสู่นิทรา

สองโลกมีคนผ่านไปมา

ผ่านโค้งประตูที่มีคนรองรับเธอ
อย่ากลับไปสู่นิทรา



“ กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในป่าใหญ่แห่งหนึ่ง มีชาย

ตัดฟืนยากจนคนหนึ่งอาศัยกับครอบครัว ทุกๆ เช้า เขาจะ

ตืน่ขึน้มาลบัขวานเลม่เกา่ๆ ของเขา และเดนิออกจากบา้น

ไปตดัฟนืดว้ยความหวงั แตด่ว้ยขวานเหลก็เลม่เกา่ของเขา 

ทำาให้เขาต้องทำางานหนักมากขึ้น ๆ แต่ก็ได้ฟืนกลับมาแค่

เพียงนอ้ยนดิ ตา่งจากเพือ่นบา้นของเขาทีม่ขีวานเหลก็ใหม่

เอีย่ม คมกรบิ ทำาใหเ้ขาไดฟ้นืกลบัมาเปน็จำานวนมาก ชาย

ตัดฟืนก็ไม่เคยย่อท้อ ยังคงตั้งหน้าตั้งตาทำางานหนักตั้งแต่

เช้าจรดเย็นเป็นอย่างนี้ทุกวัน

อยูม่าวนัหนึง่ ชายตดัฟนืไดเ้ข้าปา่ไปตดัฟนืเหมอืนเชน่

ทุกวัน แต่วันนี้เขาเลือกที่จะตัดต้นไม้ใหญ่ริมแม่น้ำา ด้วย

ขวานเหล็กเก่าๆ ของเขาไม่สามารถตัดไม้ใหญ่เนื้อแข็งได้ 

ขวานเหล็กจึงกระเด็นหลุดมือของเขา ตกลงไปในแม่น้ำาที่

ลึก และเชี่ยวกราก จนไม่สามารถลงไปงมหาขวานได้ แต่

เขาก็พยายามหากิ่งไม้เพื่อควานหาขวานเหล็กของเขาขึ้น

มา ถึงกระนั้นก็ไม่เจอขวานเหล็กของเขา 

ชายตัดฟืนผู้นั้นไม่สามารถกลับบ้านโดยไร้ขวานคู่กาย 

เขาจึงเริ่มอธิษฐานกับต้นไม้ใหญ่ ทันใดนั้น เทพารักษ์ได้

ปรากฏกายออกมา ชายตัดฟืนจึงเล่าเร่ืองราวทั้งหมดให้

เทพารักษ์ฟัง และขอร้องให้ท่านช่วยหาขวานของเขา 

เทพารักษ์จึงเริ่มโบกมือ และมีขวานทอง ทอแสงอร่ามอัน

อบอุน่ปรากฏขึน้ ชายตดัฟนืมองขวานทองอยา่งชืน่ชม แต่

กลับกล่าวกับเทพารักษ์ไปว่า ขวานของเขานั้นเป็นเพียง

ขวานเหล็กเก่าๆ หาใช่ขวานทองเล่มนี้ไม่

ความหมายที่พิเศษ
จากเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
บนแนวทางมนุษยปรัชญา
ดร. ญาณ คริสโตเฟอร์ เกอซเชล

เทพารักษ์จึงโบกมืออีกครั้ง และ

ในครานี้ได้ปรากฏขวานเงิน เงางาม

ราวกระจกขึ้น แต่ชายตัดฟืนก็ยังคง

ยนืยนัตามความจรงิดงัเดมิ จนในทีสุ่ด

เทพารกัษ์ได้เสกขวานเหลก็เก่าๆ ของ

เขาออกมา ชายตัดฟืนปิติดีใจ รีบ

กล่าวกับเทพารักษ์ว่า ขวานเหล็กเล่ม

นี้แหละ คือ ขวานคู่ใจของเขา

เทพารกัษเ์หน็ถงึความซือ่สตัยต์อ่

ขวานเหล็กของชายตัดฟืน จึงได้มอบ

ขวานทอง และขวานเงินให้แก่เขา 

ชายตดัฟนืกลบัมาบา้นพร้อมขวานทัง้

สามเลม่ดว้ยความปติ ิแมเ้ขาจะไม่เอย่

ถึงเรื่องนี้แก่ใคร แต่พวกชาวบ้านก็รับ

รู้ถึงส่ิงพิเศษท่ีเกิดขึ้นกับชายตัดฟืน 

จนเพื่อนบ้านของเขามาถามด้วย

ความสงสยั ชายตดัฟนืจงึเลา่เรือ่งราว

ทัง้หมด และใหเ้พือ่นบา้นดูขวานทอง

และขวานเงิน

เพื่อนบ้านนึกอยากได้ขวานทอง 

และขวานเงนิอยา่งชายตดัฟนืบา้ง จงึ

เข้าไปในป่า ท่ีต้นไม้ริมแม่น้ำาตามท่ี

ชายตัดฟืนเล่า และโยนขวานเหล็ก

ใหม่เอี่ยมของเขาลงไปในแม่น้ำา โดย
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หวังว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับชายตัดฟืน แต่เมื่อ

เทพารกัษป์รากฏกายขึน้ พรอ้มขวานทอง และเอย่ถามเขา

วา่ ขวานทองเลม่นีใ้ชข่วานของเจา้หรอืไม ่เพือ่นบา้นตอบ

โดยทันทีว่าใช่ เทพารักษ์จึงได้กล่าวกับเขาว่า ขวานทอง

เลม่นีห้าใชข่วานของเจา้ไม ่เจ้าเองนัน่แหละทีโ่ยนขวานดีๆ 

ที่ยังใช้การได้ดีอยู่ของเจ้าลงน้ำาไป แล้วเทพารักษ์ก็หายตัว

ไป ทิ้งให้เพื่อนบ้านกลับบ้านไปมือเปล่า โดยสูญเสียขวาน

ดีๆ ที่เขาใช้ทำางานไป ”

นิทานเรื่องนี้แฝงสาระด้วยภูมิปัญญา ที่ซ่อนความ

หมายไว้หลายชั้น ขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละคน ผ่าน

การเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

อาจจะทำาให้เราได้พบมุมมองใหม่ที่เคยละเลยไปได้ หาก

เราจะเชือ่มโยงนทิานชายตดัฟนืน้ีกบัความเขา้ใจในเดก็ทีม่ี

ความตอ้งการพเิศษแลว้ เราอาจไดส้าระทีแ่ฝงอยูใ่นนิทาน 

ดังที่ได้ลองแยกแยะไว้

ขวานเหล็ก

แท้จริงแล้ว เป็นขวานเล่มที่ใช้งานได้ดีที่สุด หากเรา

นึกถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่เราทำางานด้วยว่า อะไร

คอืขวานเหลก็ของเขา อะไรคอืความสามารถ หรอืศกัยภาพ

ในการทำางานตา่งๆ อะไรทีเ่ปน็อปุสวรรค ความยากลำาบาก 

เราทุกคนล้วนมีขวานเหล็กในตัว ซึ่งมีคุณภาพแตกต่างกัน

ไปในแต่ละคน นั่นก็คือความสามารถทางกายภาพ การ

เคลื่อนไหว ภาษาและสติปัญญา 

เด็กที่มีความต้องการพิเศษอาจถูกเปรียบได้กับขวาน

เหล็กเก่าๆ ของชายตัดฟืน ที่ต้องหมั่นลับคมอยู่ทุกวัน ใช้

งานอย่างทะนุถนอม และเข้าใจ แต่ผลงานที่ได้นั้น อาจมี

เพยีงนอ้ยนดิ และไมส่วยสมบรูณ์ เมือ่เทียบกบัฟนืทีไ่ดจ้าก

ขวานใหม่ๆ ของเพื่อนบ้าน

แต่เราลองมองจากสายตาของเทพารักษ์ดูว่า ขวาน

ทองที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็กที่มีความต้องการพิเศษซึ่งเราดูแล 

หรือทำางานด้วยนั้นเป็นอย่างไร? 
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ขวานทอง

คุณสมบัติของทองนั้น มีความบริสุทธิ์ ไม่มัวหมอง 

เปล่งแสงสว่างอันอบอุ่นดั่งพระอาทิตย์ เปรียบได้กับ

คุณธรรม ความงดงามในจิตใจที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็กๆ ที่เรา

ดูแล และทำางานอยู่ เมื่อเราค้นหาขวานทองในตัวของเขา

ได้แล้ว เราจะหาทางพัฒนาสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร

ไม่เพียงแต่เราที่จะพัฒนาการเรียนรู้และศักยภาพของ

เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษแตเ่พยีงฝา่ยเดยีว แตเ่ขาได้ชว่ย

ให้เราได้พัฒนาคุณธรรมในตัวของเราเองอีกทางหนึ่งด้วย 

นัน่กค็อื ขวานเงนิทีเ่ดก็ๆ ทีม่คีวามตอ้งการพิเศษ สะทอ้น

ให้เราได้เห็นตัวตนของเรา

ขวานเงิน

เงินมีคุณลักษณะเงาวาว สามารถสะท้อนสิ่งต่างๆ ได้

ดี ไม่ต่างอะไรกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเหล่าน้ีที่

สะท้อนให้เราได้เห็นตัวตนของเรา เม่ือเราได้สัมผัส หรือ

ใกล้ชิดกับเด็กๆ เราต้องใช้ความพยายาม ความอดทน ใน

การทำาความเขา้ใจ และเรยีนรูพ้วกเขา ซึง่ทำาใหเ้ราได้พัฒนา

ศักยภาพในตัวของเราเองไปด้วย

เหมือนอย่างชายตัดฟืนที่เพียรพยายามตัดฟืนจาก

ขวานเหลก็เกา่ๆ ได้ฟนืเพยีงนอ้ยนดิ ผิดกบัเพ่ือนบา้นของ

เขาที่ใช้ขวานด้ามใหม่ตัดฟืน ได้จำานวนมาก ได้ฟืนที่มีรอย

ตัดคมสวยงาม ใครๆ ต่างมองว่า เพ่ือนบ้านของเขาเป็นคน

ตดัฟนืทีเ่กง่ แตห่ากพจิารณาลกึลงไป เราจะเหน็วา่ แทจ้รงิ

แลว้ชายตดัฟนืตา่งหากเลา่ ทีท่ำางานมากกวา่ หนกักวา่ ถงึ

แม้ความสำาเร็จที่ปรากฏขึ้นจากภายนอกจะดูน้อยนิด แต่

สิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวของเขาได้ถูกพัฒนาขึ้นทีละเล็กทีละ

นอ้ยจากการทำางาน ไมว่่าจะเปน็ความซือ่สตัย์ ขยนั มุง่ม่ัน

ตั้งใจ อดทน ซึ่งคุณธรรมในตัวเขาไม่ใช่สิ่งที่สร้างได้ภายใน

ระยะเวลาอันสั้น หากแต่ต้องผ่านความยากลำาบาก และ

สั่งสมประสบการณ์มาเป็นเวลายาวนาน

อะไรคือขวานเหล็ก ขวานทอง ขวานเงิน ในตัว

เด็กที่มีความต้องการพิเศษของคุณ?

หากเราจะมองเด็กที่มีความต้องการพิเศษสักหนึ่งคน 

อยา่เพียงแคม่องวา่ เดก็คนนีท้ำาอะไรไดห้รอืไมไ่ด้บา้ง หรอื

อะไรท่ีเปน็อปุสรรคของเขาเทา่นัน้ เแตค่วรมองลกึลงไปวา่ 

อะไรคือสิ่งที่เด็กคนนี้ต้องการจะสอนเรา เขาทำาให้เราเห็น

ว่า ตัวตนของเราเป็นอย่างไร 

เดก็ทกุคนทีเ่ราทำางานอยูด่ว้ย จะสอนใหเ้รารูจ้กัตวัตน

ของเราเองมากขึ้น และมักเป็นเรื่องที่เราเล่ียงที่จะรู้เก่ียว

กับตัวเองด้วยซ้ำา ตัวเราอาจจะคิดว่า เป็นคนที่อดทนมาก

แล้ว จนกระทั่งเราได้มาพบกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

ทำาให้เรารู้ว่า ต้องพยายามมากขึ้น ต้องปรับตัวอย่างไร ดัง

นัน้ใหถ้ามตวัเองเสมอวา่ เดก็แตล่ะคนในชัน้เรยีนแสดงให้

เราเห็นตัวตนของเราในด้านไหน

หากเราอยากจะพัฒนาตัวตนภายในของเรา เราอาจ

จะไปวัด หรือไปปฏิบัติธรรม หรืออีกอย่างหนึ่งคือ การที่

เราไดท้ำางานกบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ ก็สามารถชว่ย

พฒันาตวัตนภายในของเราไดเ้ชน่กนั เด็กเหลา่นีจ้ะใหแ้บบ

ฝึกหัดทางจิตใจแก่เราด้วยวิธีที่แตกต่างกัน แต่ผลที่ได้จะ

คล้ายกัน

อีกท้ังเราควรจะมองหาคุณสมบัติทางคุณธรรมในเด็ก

แตล่ะคนในชัน้เรยีนทีเ่ขาจะสามารถพฒันาขึน้ได ้อาทเิชน่ 

ความสามารถในการยอมรับผู้คน ความไว้วางใจ การกระทำา

โดยไม่หวังผลตอบแทน การมีสติ บางครั้งส่ิงเหล่านี้อาจ

ซอ่นอยูใ่นพฤตกิรรมตา่งๆ ของพวกเขา ทำาใหเ้ราเหน็ได้ไม่

ชดัเจนนกั เหมอืนไขม่กุทีซ่อ่นตวัอยูใ่นเปลอืกหอย เมือ่เรา

ไดค้น้พบคณุสมบตัทิางคณุธรรมเหลา่นีแ้ลว้ ความสมัพนัธ์

ของเรากับเด็กๆ ที่มีความต้องการพิเศษ ก็จะเปลี่ยนไป

เมือ่เขา้ใจสิง่นีแ้ลว้ กจ็ะเขา้ใจหนา้ทีค่รกูารศกึษาบำาบดั

ที่ดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ต่างออกไป
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ดอกไม้เบ่งบานขึ้นอย่างเงียบงัน

และจะหลุดร่วงไปโดยไร้สำาเนียง

มาบัดนี้ ณ กาลนี้และ ณ สถานที่นี้

ดอกไม้ทั้งหมดโลกทั้งหมดล้วนเบิกบานขึ้น

นี่คือจำานรรจาแห่งดอกไม้

คือสัจจะแห่งการเบ่งบาน

แสงอันเรืองรองชั่วนิรันดร์

ได้ฉายฉานลง ณ ที่นี้แล้ว

เชนไค ชิบายามะ

พจนา จันทรสันติ ถ่ายทอดเป็นภาษาไทย

ศิลปะในแง่มุมจิตวิญญาณที่มีความโดดเด่นอีกอย่าง

คือการจัดดอกไม้โคริงกะ ซ่ึงโมกิจิ โอกาดะ (ค.ศ.1882-

1955) เป็นผูน้ำาเสนอความเขา้ใจตามแบบฉบบันี ้“ไมย่ดึตดิ

แบบฉบับให้จัดโดยคิดว่าเหมือนกำาลังวาดภาพอยู่” นี่เป็น

หัวใจที่สำาคัญของศิลปะจัดดอกไม้โดยเฉพาะถ้อยคำาท่ี

วา่”ใหจ้ดัไปตามธรรมชาตนิัน้” ในหอ้งเรยีนธรรมดาๆ หรอื

หอ้งทำางานถา้มดีอกไมส้กัดอกกบัแจกนัทีม่คีวามงาม ผูค้น

ทัง้หมดทีเ่ขา้มาในบรเิวณนัน้ยอ่มไดร้บัพลงัจากดอกไมเ้ปน็

อย่างแน่แท้

นับกลีบดอกไม้
ให้ความงามที่กลั่นจากธรรมชาติ
สู่โลกด้านใน
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“ดอกไม้จัดใจครู”

การจัดดอกไม้ที่คุณค่าเกิดจากขั้นตอน

1. ยืนในสถานที่ที่จะจัด

จดุประสงค ์เริม่ตน้ด้วยจติใจอนัสงบ “จากนีไ้ป

จะจดัดอกไม”้ เพราะว่าทีผ่า่นมาจติใจอาจมคีวามคดิในสิง่

ต่างๆ 

2. เพยีงแคด่พูชื(ดอกไม)้ทัง้หมดตามสภาพ

จริง

จุดประสงค์ เพื่อติดต่อสื่อสารกับดอกไม้
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3. เลือกดอกไม้ที่รู้สึกว่า”ดีที่สุด” 1 ดอก

จุดประสงค์ เลือกดอกไม้ที่รู้สึกว่าดีที่สุดจาก

ดอกไม้ที่มีอยู่ ในจำานวนดอกไม้เหล่านั้นคงต้องมีสักดอก

วา่”ใช่แลว้”ซึง่กำาลงัดเูหมอืนกำาลงัพดูคยุหรอืเรยีกเราอยูใ่ห้

ตัดสินใจเลือกขณะนั้นเลยทันที

4. นำาพืชที่เลือกมาดูอย่างละเอียด

จุดประสงค์ ให้สังเกตว่าพืชมี รูปร่าง สี  

ความยาว ความสมดุล การสัมผัส กลิ่นเป็นอย่างไร

5. ดูแจกันทั้งหมดอย่างละเอียดและเลือก

แจกันที่รู้สึกว่า”ดี”

จดุประสงค ์เหมอืนการเลอืกพขืทีรู่ส้กึวา่ดีแตใ่หค้วาม

สำาคัญกับการสื่อสารกับแจกัน

6. พิจารณาดูแจกันและกำาหนดตำาแหน่งท่ี

จะอยู่ด้านหน้า

จุดประสงค์ เป็นการกำาหนดว่าด้านหน้าแจกันคือตรง

นี้ ต่อไปจึงใส่น้ำาในแจกัน
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7. กำาหนดจุดหมายไว้

จุดประสงค ์สังเกตพืช(ดอกไม้) 1 ดอกอีกครั้ง

ในระหว่างที่สังเกตให้กำาหนดตำาแหน่งท่ีเราคิดว่ารู้สีกสวย

ที่สุด

8. รีบตัด

จุดประสงค์ ถ้ากำาหนดจุดหมายได้แน่ชัดแล้ว 

ก็สามารถที่จะตัดได้ทันที

9. รีบปัก

จุดประสงค ์ถ้าตัดพืช (ดอกไม้) แล้ว ให้เล็งไป

ยังตำาแหน่งที่ได้กำาหนดไว้ แล้วรีบปักลงในแจกัน

10.ถอยหลังออกมาแล้วดูภาพรวม 

ถ้าเป็นอันสมบูรณ์แบบแล้วเป็นอัน

เสร็จสิ้นการจัด
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11. เก็บอุปกรณ์

จุดประสงค์ ตรวจดูปริมาณน้ำาและ

ทำาความสะอาดรอบบริเวณที่ผลงานวางอยู่

12. ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

จุดประสงค ์ การปฏิบัติให้จบรอบของขั้น

ตอนการจดัพชื (ดอกไม)้ ผลงานทีเ่สรจ็สมบรูณจ์ะเป็นภาพ

ที่ติดตรึงอยู่ในใจของผู้จัด

หลักสูตรการจัดดอกไม้โคริงกะ MOA 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชีวิตและศิลปะ
โทรศัพท์ : 02-975-9982
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‘Lazure’ เป็นคำาในภาษาเยอรมัน มาจากคำา

ว่า “lasur” ท่ี ดร.รูดอล์ฟ สไตเนอร์ ได้ใช้เรียก 

ศิลปะการระบายสีแบบโปร่งแสงบนพื้นผิวผนัง ที่

เขาได้ริเริ่มขึ้นมาในช่วงปี 1907 -1908 โดยมี

อาคารต้นแบบของการใช้เทคนิค ลาซัวร์ (Lazure) 

ระบายอยู่ที่อาคารรูปทรงโดมเกอเธอานัมใน 

สวิตเซอร์แลนด์ 

หัวใจสำาคัญประการหนึ่งของเทคนิคการ

ระบายสีแบบ ลาซัวร์ คือ การสร้างความรู้สึก 

“Breathing colour” หรือให้สีเสมือนเคลื่อนไหว 

เฉกเชน่ผนงันัน้สามารถหายใจได ้เมือ่เรามองเหน็

สทีีม่คีณุสมบตัโิปรง่แสง (tranparent) เหลา่นัน้แตง่

แต้มบนผนัง ราวกับว่า ผนังห้องมีลมหายใจ 

เคลื่อนไหวเปลี่ยนผ่าน โดยมีองค์ประกอบที่จะ

สร้างลมหายใจให้กับผนังห้อง

เมื่อผนัง
เสมือนมีลมหายใจ
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ขอ้มูลเกีย่วกบัพืน้ที ่สภาพภมูปิระเทศ 

ภูมิอากาศ ทิศทางของแสง แหล่งกำาเนิด

แสง

ลักษณะการเคลื่อนที่หรือการหายใจ

ของแสงสี

บรรยากาศ ความรูส้กึทีเ่อือ้ประโยชน์

ใช้สอยของสถานที่นั้น

วัสดุ อุปกรณ์สำาหรับการเพ้นท์ เนื้อสี 

กาว พื้นผิววัสดุ โครงสร้างสถาปัตยกรรม

นอกจากนี้ในการเลือกใช้สีท่ีสร้างลม

หายใจให้ผนังห้องต่างๆ อย่างห้องของ

เดก็เลก็ เราควรเลอืกใชส้อีอ่นเบานุม่นวล 

อย่างสีชมพู หรือเลือกตามใจเด็ก อาจจะ

เป็นสีรุ้ง แม้กระทั่งการระบายเป็นภาพ

เรื่องราวก็สามารถทำาได้  แต่ถ้าเป็น

โรงเรียนอนุบาลควรเลือกสีชมพูอ่อน ใน

โรงเรยีนประถมควรเปน็สแีดงอมสม้ ไปถงึ

สีส้ม หากเป็นห้องผู้สูงอายุเลือกสีสุภาพ

เรยีบๆ และถา้เปน็องคก์รตา่งๆ กค็วรเป็น

สีตรงข้ามกัน เช่น ส้มกับน้ำาเงิน

การใชแ้สงสใีนเทคนคินีส้ง่ผลกบัอารมณ ์ความรูส้กึ

ในเชิงผ่อนคลายให้แก่ผู้คน เริ่มจากการเคล่ือนไหวฝี

แปรงที่สัมพันธ์กับจังหวะหัวใจและลมหายใจอัน

สม่ำาเสมอ ไปสู่การพัฒนาการเคล่ือนไหวของรอยฝี

แปรงนัน้ทีส่มัพนัธก์บัความรูส้กึอนัเกดิจากสตีา่งๆ ทัง้

สีโทน ร้อน อุ่น และเย็น สู่การมองสีในธรรมชาติรอบ

ตัวเรา จนถึงดาวเคราะห์ต่างๆ ในระบบสุริยจักวาล 

จักรราศี ทั้งหมดทั้งมวลล้วนแต่สามารถสะท้อนพลัง

ออกมาได้ด้วยสีและท่วงท่าที่แตกต่างกัน 

โดยพื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์ตามแนวมนุษย

ปรัชญาที่กล่าวว่า มนุษย์ต่างมีพัฒนาการ และล้วน

ต้องการความสมดุลในชีวิตอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน อวัยวะ

ภายในของมนุษย์ก็เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นซ่ีโครง ปอด 

หัวใจต่างทำางานอย่างเป็นจังหวะและมีโครงสร้างท่ี

สะท้อนถึงความมีจังหวะนั้นสอดคล้องกันกับหลัก

ปรัชญาเต๋า ที่ใช้วงกลมหยินหยางเป็นสัญลักษณ์แห่ง

ความสมดุลอันสะท้อนความจริงในธรรมชาติสองขั้ว 

ชาย-หญิง มืด-สว่าง กาย-ใจ นอกเหนือจากนี้ 

ธรรมชาติ ฤดูกาลต่างๆ ล้วนมีสีส่ือสัญลักษณ์ที่แตก

ต่างกันและผันเปลี่ยนดั่งวงจรสี
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สีแต่ละสีมีการเคล่ือนไหว เปล่ียนแปลงได้ เป็นพลวัตร 

(Dynamic) เช่นเดียวกับชีวิตท่ีมีการเปล่ียนแปลงไม่คงที่ เพื่อ

ปรับเข้าหาสมดุลให้ตัวเอง เรามีชีวิตที่ต้องการความมีระเบียบ

แบบแผน ใช้เหตใุชผ้ล และในเวลาเดยีวกนัเรากม็ชีวีติทีต่อ้งการ

อิสระ ไร้รูปแบบ ผันแปรตามอารมณ์ความรู้สึก แต่ชีวิตที่เป็น 

กลางระหวา่งสดุขัว้ทัง้สองฝา่ยนัน้ตา่งหากทีท่ำาใหเ้รารูส้กึอสิระ

หลดุพน้อยา่งแทจ้รงิ นัน่คอืการดำารงอยูอ่ยา่งเปน็อสิระ ณ ชัว่

ขณะหนึ่งด้วยความรู้สึกอันมีชีวิตชีวา (Urge to play)

และเพือ่ใหช้วีติสามารถพฒันาไปสูร่ะดบัดงักลา่วได ้เราจงึ

ควรฝึกฝนแบบฝึกหัดทั้ง 6 ของสไตเนอร์ ได้แก่

• การคิดชัดเจน

• การลงมือทำาอย่างชัดเจน

• การฝึกรับรู้ความรู้สึก

• การมองในเชิงบวก

• การเปิดกว้าง ยืดหยุ่น

• การสร้างสมดุลระหว่างทั้งห้าข้อ

ศลิปะระบายสแีบบลาซวัรน์ี ้ทำาใหผู้ป้ฏบิตัท้ัิงหลายได้มอง

เห็นความคิดที่ชัดเจน การลงมือทำาที่ชัดเจน ฉับไว อารมณ์สี

กับอารมณ์ตัวเอง ตลอดจนการได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนใหม่ๆ 

อย่างเปิดกว้างและร่วมมือกันอย่างแท้จริง ในการสร้างสรรค์

แตล่ะครัง้มไิดเ้กดิขึน้เฉพาะจากมอืของคนทีต่วดัแปรงแตเ่พียง

ผูเ้ดยีว หากแตม่าจากหลายๆ มอืทีร่ว่มแรงกนั ทัง้ชว่ยสง่แปรง

ที่ชุ่มพอดีไม่แห้งเกิน ไม่เปียกเกิน ช่วยจับบันได ช่วยเช็ดพื้น 

แม้กระทั่งช่วยมองดูและชี้แนะให้เติมเต็มในส่วนต่างๆ 

นอกจากความงามท่ีกลมกลืนอย่างพอดี ยังเป็นงานท่ีสร้าง

การกลอมรวมของผู้คนได้เป็นอย่างดีด้วยและยังช่วยปรับ

อารมณ์จิตใจของผู้ที่ได้สัมผัสให้มีความผ่อนคลาย นุ่มนวลไม่

ต่างกับการเพาะปลูกดอกไม้เลยทีเดียว
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ให้สีน้ำ ระบายสีที่หัวใจของเด็ก
โดย อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี



ระบายฤดูกาลผ่านสีสัน

เมือ่เราตัง้คำาถามว่าเด็กๆ พเิศษควรจะวาดรปูอะไร คำา

ตอบในศิลปะสร้างสุขจึงอยากให้ข้อคิดง่ายๆ ถึงพลังของ

ศิลปะที่จะส่งผลถึงโลกด้านในของพวกเขา เด็กๆ สามารถ

สร้างสรรค์อารมณ์สีที่หลากหลายได้ด้วยการเลือกสีสันที่

แตกตา่ง เพราะเหตนุีด้ว้ยการระบายส ีเราจงึสามารถนำาพา

เด็ก ๆ ทั้งเด็กท่ัวไปหรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สู่

ประสบการณ์แห่งฤดูกาลและเทศกาลต่าง ๆ ได้ตลอดทั้ง

ปี ข้อเสนอแนะจากความรู้นี้อาจนำาไปประยุกต์ใช้ได้กับ

ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศ และเทศกาล 

ในแต่ละท้องถิ่นผมขอหยิบยกความรู้ของ Brunhild MÜller 

จากหนงัสอื Painting with Children บรมครใูนการวาดภาพ

กับเด็กมาเป็นแนวทางให้ผู้สนใจการระบายสีกับเด็กใน 

ศิลปะสร้างสุข

“โทนสีหลากหลายระดับจากอ่อนสู่ เข้มสามารถ

สร้างสรรค์รูปทรงได้อย่างหลายหลากมากมาย 

เด็ก ๆ จะรู้สึกอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งเมื่อได้เห็นภาพฤดู

หนาวจริง ๆ สร้างสรรค์ลงบนกระดาษสีขาว

หรอืปลายฤดหูนาวเดก็ ๆ  จะสนกุสนานกบัการระบาย

สอีอ่น ๆ  อยา่งสเีหลอืง lemon ไปจนถงึสเีขม้อยา่งสนี้ำาเงนิ 

ultramarine ณ จดุทีส่นี้ำาเงนิและสเีหลอืงมาผสมกนั สเีขยีว

อันสดใสจะปรากฏข้ึนพร้อมกับนำาความเบิกบานมาสู่เด็ก ๆ  

แลว้เดก็ ๆ  (รวมทัง้ตวัเราดว้ย) จะไดสั้มผสักบัประสบการณ์

อันเร้นลับของสีเขียว สีอ่อนและสีเข้มก่อกำาเนิดสีใหม่ขึ้น

มา และในการพบกันของสีเหลืองและสีน้ำาเงิน สีทั้งสอง

ก็ได้ละทิ้งตัวตนดั้งเดิมไปสิ้น

เมื่อได้เห็นสีสันแพรวพราวของดอกอย่างราชพฤกษ์ 

และดอกชงโคที่ปลูกอยู่ในสวน เด็กก็จะอยากระบายสีที่

ร้อนแรงมากขึ้น เช่น สีเหลืองทอง และสีแสด vermillion 

เมื่อใดที่เด็ก ๆ  แต้มสีแดง เหลือง และฟ้า ลงบนพื้นสีเขียว 

เมือ่นัน้เองเด็ก ๆ  กไ็ดส้รา้งสรรคอ์ารมณ์สขุสนัตด์ัง่เทศกาล

สงกรานต์

เมือ่ถงึฤดูรอ้น เรารูส้กึเหมอืนอยากวาดภาพดว้ยสแีดง 

เหลือง และส้ม สีแดงเปรียบดั่งวีรบุรุษผู้กล้าในสนามรบ สี

เหลืองเปรียบได้กับสหายผู้ส่องแสงให้โลกสว่างไสว

ธรรมชาติที่เปี่ยมด้วยความงามจะปรากฏให้เห็นด้วย

สสีนัท่ีหลากหลายอกีครัง้หนึง่ แลว้อะไรเลา่จะดไีปกว่าการ

ลอกเลียนธรรมชาติด้วยพู่กัน ? เด็ก ๆ ตั้งต้นทำางานด้วย

ความองอาจหาญกล้า ระบายทุกสีลงไปจนกว่าจะถอด

แบบธรรมชาติหลากสีลงบนกระดาษได้สำาเร็จ 

ในเดือนสิงหาคมเราจะถูกห้อมล้อมด้วยสีท่ีเงียบงัน

อย่างสีเขียวเข้ม มันจะเริ่มจุดประกายแสงภายในตัวเรา  

เด็ก ๆ  จะสัมผัสเร่ืองน้ีได้ และอย่างเงียบ ๆ  และสุขุม เด็ก ๆ  

จะรูส้กึอยากวาดภาพอะไรบางอยา่งทีน่า่รกัเปน็พเิศษเพือ่

ให้กับแม่ โดยเลือกใช้โทนสีเขียวอมแดง นั่นเป็นอารมณ์

แห่งการกำาเนิดของพระคริสต์ในเทศกาลคริสตมาส
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ภูมิหลังของเรื่องราวสี

เมื่อเราเริ่มต้นให้เด็ก ๆ วาดภาพ

ในลกัษณะทีไ่ดอ้ธบิายมา ในไมช่า้เรา

ก็จะกำาหนดเร่ืองราวและท่วงทำานอง

ของเราเองได ้ซึง่จะเปน็ประโยชนช์ว่ย

ส่งเสริมการวาดภาพ และช่วยให้เด็ก

เข้าถงึความสมัพันธ์กบัสีไดด้ีขึน้อย่าง

มาก เดก็จะเริม่พดูคยุกบัสแีละเลน่กบั

สีเหมือนเล่นกับเพื่อน และในขณะ

ระบายสีเดก็จะหลอมรวมเขา้เปน็หนึง่

เดยีวกบัสทีัง้หลายนัน้ สำาหรบัเดก็แลว้

การไดร้ะบายสสีำาคัญกว่ารปูภาพทีจ่ะ

ได้ รูปภาพนั้นเป็นเพียงผลที่จะต้อง

เกิดขึ้นตามมา -- บ่อยคร้ังที่เด็กจะ

ต้องประหลาดใจ -- และด้วยความ

ภาคภูมิใจในสิ่งที่เกิดขึ้น เด็กจะเที่ยว

อวดผลงานกับทุก ๆ คน ท่วงทำานอง

และเร่ืองราวจะถักทอรวมกันเป็น

ประสบการณ์สีและตราตรึงอยู่ใน

ความทรงจำาของเด็ก สิ่งนี้จะช่วย

กระตุน้การขบัเคลือ่นทางความคดิอนั

จะนำาไปสู่การพัฒนาของแนวคิดและ

ความสำานึกรู้สึกให้กว้างไกลมากกว่า

เด็กคนไหนท่ีต้องการทำางานลวก ๆ  

ให้เสร็จเร็ว ๆ  อยู่เสมอ จะรู้สึกว่าการ

เข้าถงึประสบการณส์เีปน็เรือ่งยาก แต่

เราชว่ยเดก็ใหว้าดภาพตอ่ไปไดโ้ดยให้

เด็กวาดภาพซ้ำาในท่วงทำานองเดิม 

หรือพูดช้ีแนะบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ 

อย่างเช่น “สีเหลืองของเธอมันอยาก

จะไหลเรื่อยต่อไปอีกหน่อยนะ” หรือ 

“สีเหลืองมีอะไรจะให้สีน้ำาเ งินล่ะ 

อยากรูเ้หมอืนกนันะวา่อะไร” หรอื “สี

แดงยังไม่ได้ทักทายกับสีเหลืองเลย”

เด็กแต่ละคนต้องการเวลาเฉพาะ

ตนในการเขา้ถึงกจิกรรมวาดภาพ บาง

คนอาจเข้าถึงเต็มที่ตั้งแต่เริ่ม บางคน

ต้องรอจนกว่าจะได้แต้มสีลงบน

กระดาษและสีเริ่มพูดคุยกับเขา เรื่อง

นี้ต้องจำาไว้ให้แม่นโดยเฉพาะตอนท่ี

เด็ก ๆ รวมกลุ่มกันวาดภาพ และเรา

จะต้องไม่ยุติการวาดปุบปับเกินไป
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รูดอล์ฟ สไตเนอร์  ได้ ให้

ตัวอย่างวิธีการนำาประสบการณ์

สีมาสู่เด็กนักเรียนทั่วๆ ไป ดังนี้

แตข่อใหเ้ราปลกุภายในเดก็ใหรู้ถ้งึ

ความหมายเมื่อมองดูสีดำา แดง เขียว 

เหลือง ขาว ขอให้เราเรียกหาภายใน

เด็กถึงความหมายเม่ือเราล้อมรอบจุด ๆ  

หนึ่งด้วยวงกลม ขอให้เราเรียกหา

ประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ท่ีมีอยู่ใน

ความแตกต่างเมื่อเราวาดวงกลมสี

เขียวสองวง แต่ละวงมีวงกลมสีแดง

สามวงอยู่ภายใน แล้ววาดวงกลมสี

แดงสองวง แต่ละวงมีวงกลมสีเขียว

สามวงอยูภ่ายใน วงกลมสเีหลอืงสอง

วงโดยมีวงกลมสีน้ำาเงินสามวงอยู่

ภายใน แล้ววงกลมสีน้ำาเงินอีกสองวง

ที่บรรจุวงกลมสีเหลืองสามวงไว้

ภายใน ปลอ่ยให้เด็กไดม้ปีระสบการณ์

กับสีว่าสีพวกนี้จะพูดคุยอะไรกับ

สัญชาติญาณของเขา เพราะในโลก

ของสกีม็โีลกอยู่ทัง้โลก แตเ่รากต็อ้งให้

เด็กได้มีประสบการณ์ว่าพวกสีพูดคุย

อะไรกันเองด้วย สีเขียวพูดอะไรกับสี

แดง สีน้ำาเงินพูดอะไรกับสีเหลือง 

สีน้ำาเงินกับสีเขียว และสีแดงกับ

สีน้ำาเงิน -- ตอนน้ีเราได้รู้ถึงความ

สัมพันธ์อันวิเศษสุดระหว่างบรรดาสี

ต่าง ๆ 
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แตก่บัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ

เองพวกเขามีความยากลำาบากในการ

ประสานโลกภายในและโลกภายนอก

นี้จึงมีความจำาเป็นที่ต้องสร้างลำาดับ

ขั้นตอนให้ชัดเจนประกอบด้วย เรื่อง

ราวการระบายท่ีเหมาะสมแต่ละ

บุคคล, ขั้นตอน, ความชัดเจนของสิ่ง

ที่จะทำา

ในโรง เรียนที่ มี เด็กที่ มี ความ

ตอ้งการพิเศษ ผูส้อนสามารถชว่ยวาด

ได้แต่ให้คำานึงว่าเขาได้เรียนรู้อะไร

อารมณจ์ากธรรมชาตเิป็นบท

ฝึกห้ดการระบายได้เหมาะสมกับ

เด็กที่มีความต้องการพิเศษ

หลากหลายอารมณใ์นธรรมชาตทิี่

แสดงความเป็นรูปธรรมยกตัวอย่าง

เช่น การเติบโตของดอกไม้ ต้นไม้ 

ทิวทัศน์ในทุ่งหญ้า และความต่าง

ระหวา่งเชา้กบัเยน็ พายฝุนฟา้คะนอง 

ลมพายใุนทอ้งทะเล วนัรอ้น ๆ  ในฤดู

รอ้น สรา้งแรงจงูใจเดก็โต (อาย ุ9 - 13 

ปี) ให้อยากวาดภาพ แต่มันสำาคัญว่า

แรงขับนั้นควรจะต้องออกมาจากสี 

สำาหรับตอนเช้าเด็ก ๆ จะเลือกสีที่

สดใส แข็งแรงและกระฉับกระเฉง อย่างสีเหลืองทอง หรือ

สแีดงสด สำาหรบัตอนเยน็เปน็สนี้ำาเงนิ ultramarine สนี้ำาเงิน 

cobalt และสีแดง carmine สีส้มและสีม่วงจะถูกผลิตขึ้น

ขณะระบายสี 

ให้วาดภาพที่เห็น

บอ่ยครัง้ขณะทีเ่ดก็วาดภาพด้วยสีน้ำา เขาอยากจะวาด

ภาพสิ่งของที่เขาพบเห็นอยู่รอบ ๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ 

บ้านเรือน ถนนหนทาง รถยนต์ เครื่องบิน สัตว์ คน 

พระอาทิตย์ พระจันทร์ และดวงดาว เด็กจะไม่รู้สึกลำาบาก

ถ้าจะสรรสร้างส่ิงเหล่านี้ขึ้นมาอีกครั้งด้วยปลายพู่กัน ใน

ทางตรงกันข้าม ด้วยสีเหลว ๆ ท่ีปลายพู่กัน เด็กกลับ

สามารถปล่อยให้ภาพนั้น ๆ ปรากฏบนกระดาษได้สมดัง

จนิตนาการ โดยไมไ่ดรู้ส้กึตกีรอบจำากดัตวัเองไวเ้พียงในรปู

ร่าง รูปทรง ที่ตายตัว หรือสี ‘จริง’ ของสิ่งทั้งหลายนั้น การ

วาดภาพแบบนี้เหมาะสำาหรับเด็กที่ไม่ชอบวาดภาพด้วยสี

ดินสอ สีเมจิก หรือสีชอล์ก การวาดด้วยพู่กันและสีน้ำาจะ

ช่วยให้เด็ก ๆ เหล่านี้ได้แสดงตัวตนของเขาออกมาในเชิง

ศิลปะ
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ตัวสีเองเป็นตัวที่กระตุ้นให้เด็ก ๆ  วาดภาพ ไม่นานนัก

สจีะใหอ้ารมณก์บัภาพ และจากอารมณน์ัน้เดก็กจ็ะคน้พบ

แรงขับเคลื่อนสำาหรับภาพของเขาด้วย

ระบายสีบนพื้นฐานการเล่น 

หลายตอ่หลายครัง้ทีเ่ดก็ไดท้ำางานศลิปะในแงม่มุตา่งๆ 

การระบายสอียา่งมชีวีติชวีา ในรปูแบบนี ้ม ีจดุมุง่หมายให้

เดก็ได้มทีศิทางในการเลน่ดว้ย นอกจากความเปน็อสิรภาพ

ในบรบิททีศ่ลิปะไดม้อบคณุคา่นีอ้ยูเ่สมอแลว้ การทีพ่อ่แม่

และครูช่วยวางการทำางานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จะมีคุณ

ประโยชน์กับเด็กเล็กเป็นอย่างมากทั้งด้านอารมณ์ความ

รู้สึก และพลังสร้างสรรค์ในตัวเขา 

ตระเตรียมอุปกรณ์ 

• สีน้ำา ผสมอยู่ในรูปการถูกทำาละลายจากน้ำา ไม่บีบ

จากหลอดมาใช้ โดยตรงผสมอยู่ในขวดแก้วเล็ก 3 สี แบ่ง

เป็นสแีดง (Crimson) สนี้ำาเงิน (Ultramarine-Prussian Blue) 

และสีเหลือง (Lemon Yellow –Gold Yellow) ทั้ง 3 โทนนี้

เหมาะสมกับธรรมชาติภายในของเด็กเล็ก 

• ฟองน้ำาธรรมชาติ สำาหรับซับกระดาษให้หมาด หรือ

ใช้ผ้าสีขาวผืนเล็ก กลิ้งให้กระดาษหมาดได้ 

• พู่กับเบอร์ 18 เป็นพู่กันแบน 

• กระดาษสนี้ำาแคนสนั หรอืเรเนสซองค ์(กระดาษ 100 

ปอนด์) ขนาดตัด ¼ ของแผ่นใหญ่ 

• กระดานอะครลีคิรองวาดขนาดประมาณ 30x40 ซม. 

หาได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไป 

• แก้วน้ำาใส เพื่อล้างพู่กันให้สะอาดทุกครั้งก่อนที่จะ

ระบายครั้งต่อๆ ไป

• โต๊ะที่เด็กเล็กนั่งถนัด 
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เริ่มระบายสีนำ้ากับเด็ก ๆ กันเถอะ 

เม่ือกระดาษสนี้ำาขนาดตดั ¼ ถกูแชน่้ำาสกัประมาณ 4-5 

นาที นำากระดาษเปียกวางบนแผ่นอะครีลิคบนโต๊ะแล้ว 

อุปกรณ์ที่กล่าวถึงทั้งหมดวางไว้ด้านหน้า หรือตำาแหน่งที่

เด็กถนัด (ซ้าย-ขวา) หลังจากนี้แล้วชวนเด็กๆ เลือกสีที่เขา

ชอบจากสีทั้ง 3 โทน (อย่าลืมล้างพู่กันด้วย) ระบายไปยัง

อาณาบรเิวณตา่งๆ ของกระดาษ สสีนัตา่งๆ จะเคล่ือนไหว 

ซมึซบัเขา้หากนั บางครัง้ซอ้นทบักนัอยา่งเปน็ธรรมชาต ิจน

กระทั่งเด็กๆ รู้สึกพอใจ และสำาเร็จกับจุดหมายการระบาย

ครั้งนี้ ข้อควรระวังไม่ควรระบายจนกระดาษขาด หรือ

ควบคุมการระบายสีที่มีจุดหมายเสมือนการเล่นนี้มากจน

เกินไป ทำาได้อย่างสม่ำาเสมอจะช่วยให้เด็กๆ มีการ

แสดงออกทางอารมณ์ และการรับรู้ของสีดีขึ้น บทฝึกหัดการระบายสีน้ำาที่ 1

“เพลิดเพลินกับรุ้งสี” Play with 

Three Colours

โลกเราน้ีมีสีสันหลากหลายจากสีท้ัง

สามนี้ มันสามารถเกิดเป็นรุ้งการเดินทาง

ของการระบายน้ีจึงเริ่มแรกจากตรงกลาง

ที่เป็นสีเหลือง (Lemon Yellow) พยายาม

หาตรงกลางในกระดาษให้เจอเป็นตรง

กลางที่ให้ความหมายเดียวกับ หัวใจ แล้ว

ระบายอยา่งบรรจงแผว่เบาแตใ่หท้รงพลงั

สีต่อไปคือสีน้ำาเงิน (Ultramarine) อยู่

ด้านบนสุดประหนึ่งเป็นท้องฟ้า ทิศทาง

การระบายเริ่มจากด้านซ้ายค่อยๆ ลาก

โดยพยายามไม่ยกมือไปทางขวา และพา

จากด้านบนสู่ด้านล่าง จนเกือบแนบกับสี

เหลือง
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สแีดง (Crimson) จงึเปน็สทีีม่าอยูด่า้น

ล่างการระบายจะกลับกันคือพาจากด้าน 

ล่างสู่ด้านบน จนเกือบแนบกับสีน้ำาเงิน 

ระหว่างรอยตอ่ของแตล่ะสใีหส้นี้ำาเงนิ

ได้เข้ามาสู่สีเหลือง และสีเหลืองได้ผสาน

กบัสแีดง จึงเกดิเปน็สรีุง้จากสามสแีบบพืน้

ฐานได้
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บทฝึกหัดการระบายสีน้ำาที่ 2

“ดวงตะวันลับขอบฟ้า” The Setting Sun

ธรรมชาตขิองดวงอาทติยก์ำาลงัลบัขอบฟา้ บรรยากาศ

ในขณะนั้นโอบคลุมไปด้วยไอของแสงสีเหลือง(Gold Yel-

low) ดังนีพ้ืน้กระดาษจงึถูกระบายจากซา้ยไปดา้นขวา และ

เคลื่อนจากด้านบนสู่ด้านล่างอย่างช้าๆ กับแสงสีนี้

เพิ่มแสงที่ร้อนมากยิ่งขึ้น (Vermillion Red) ด้านล่างสุด 

ค่อยๆ ไล้พู่กันขึ้นมา จนแสงสีแดงมลายหายไปใน

บรรยากาศของด้านบน

พาทิวและเทือกเขาค่อยๆ โผล่ขึ้นจากขอบฟ้าด้วย

สน้ีำาเงิน (Prussian Blue) โดยไมล่ากเป็นเสน้กรอบกอ่นแลว้

ระบายข้างใน แต่ระบายให้เป็นธรรมชาติที่สุดเหมือนทิว

เขาค่อยๆ เกิดเป็นกองพื้นดินและเติบโต ยิ่งๆ ขึ้น
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บทฝึกหัดการระบายสีน้ำาที่ 3

“เพลิดเพลินกับวงจรสายรุ้ง”

เป็นการระบายโดยมีจุดหมายด้าน

ความสมัพนัธแ์ละการนำาพาดา้นในออกสู่

ด้านนอกและโดยใช้สีเป็นตัวนำาพา คราว

นี้ ใช้ สี ท้ังสามสีแต่ขยายเป็นหกโทนสี

ไล่ เลียงเป็นวงกลมอยู่บริ เวณกลาง

กระดาษคล้ายกับวงจรของสี

แผส่อีอกอยา่งชา้ๆ ดว้ยการระบายที่

ใช้พู่กันพาจากด้านในออกไปด้านนอก

ตามพื้นที่กระดาษจนสีทั้งหกแนบติดกัน

ระบายขอบสแีตล่ะสใีหผ้สานซึง่กนัจน

กลมกลืน วงจรสี รุ้งก็จึงเกิดขึ้นอย่าง

สวยงาม
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ลากเส้นรูปทรง
(Form Drawing)

เป ็นการทำางานกับการลากเส้นซึ่งในแต่ละ

วัฒนธรรมมีลวดลายที่ต่างกันออกไป

การลากเส้นจึงมีความเหมาะสมกับเด็กที่มีความ

ตอ้งการพเิศษทกุชว่งอาย ุเพราะการลากนีจ้ะเกดิทศันภาพ

และประสทิธผิลทีแ่ตกตา่งกนัทัง้ผลดา้นประสาทสมัผสัโดย

เฉพาะสมัผัสดา้นสมดลุ และรวมไปถงึการเกดิระเบยีบของ

ลำาดับขั้นตอนในตัวผู้ลาก

บทฝึกหัดการลากเส้น (Form Drawing)

ให้ลากจากซ้ายไปขวาด้วยสีเครยอง หรือดินสอสีไม้ 

แว็กซ์ เครยอน หรือ จัดบทฝึกหัดให้มีขนาดเกือบเต็มแผ่น 

กระดาษขนาดเอ 3 

สำาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษแล้วเลือกจากส่ิงที่

ง่ายที่สุด ทำาซ้ำาหลายๆ คร้ังในบทฝึกหัดเดิมและค่อย

เปลี่ยนบทฝึกหัดใหม่
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 นิทานบนความหมายจินตภาพ
แนวคิดของการศึกษาวอลดอร์ฟ

โดย อภิสิรี จรัลชวนะเพท



การเล่านิทานให้ราบรื่นและเชื่อมโยง

กับคนฟัง เสมือนแม่หรือครู เล่านิทานให้

ลูกๆ ฟังด้วยความรัก ความเช่ือมโยง 

ผูกพัน ก็บอกไม่ถูกว่า การเล่านิทานได้

ทำาให้เกิดสิ่งนี้อย่างไร แต่ว่าเวลาครู

อนุบาลเล่าเรื่องต่างๆ ให้เด็กนักเรียนฟัง 

ทั้งๆ ที่เด็กอายุเพียง 3 - 4 ขวบ เป็นเด็ก

วัยที่กำาลังวิ่งวุ่นวาย แต่ทำาไมเวลาเราเล่า

นิทานถึงเงียบ ตั้งใจฟัง เป็นอย่างดี 

เพราะคนที่เล่าได้นำาจินตภาพ ภาพ

ของการเล่าได้ดึงดูดความสนใจของเด็ก

อย่างมาก เป็นครูเด็กท่ีมีความต้องการ

พิเศษ ควรทำาความเข้าใจเร่ืองนี้ก่อน 

เพราะวา่เดก็ของเราเปน็เดก็ทีย่าก ไมง่า่ย

เหมือนเด็กอนุบาล เด็กอนุบาลปกติ นั้น 

แค่ครูมีภาพในใจ พอเล่าปั้บเด็กก็ฟัง แต่

เด็กที่มีความต้องการพิเศษของเรานี่ ถ้า

ครูภาพในใจไม่ชัด ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลย

เพราะฉะนัน้อยา่งแรก ขอให้เรามภีาพ

ชัดในใจเสียก่อน เวลาที่เราพูดไปแล้ว

อาการของลกูเรา ฟงับา้งไมฟ่งับา้ง มนัจะ

ได้คอยดึงดูดเด็กมาอยู่กับเราได้ เมื่อเขา

ไม่สนใจเราแล้ว เราจะได้หาวิธีอื่นท่ีน่า

สนใจกว่า ทำาให้เด็กนั่งฟังเราได้ หรือเรา

จะได้คิดถึงว่านิทานอะไร ถึงจะทำาให้

ดึงดูดเด็กพอ ยาวเกินไปเด็กก็หมดความ

สนใจ นี่เป็นผลดีของพวกเราที่จะได้เรียน

รู้ในเรื่องนี้

ใหน้ทิานเปน็จดุเริม่การเดนิทางระหวา่ง

ครูกับเด็กในห้องศิลปะสร้างสุข

 ในหนึ่งปีนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น

ในรอบปเีพือ่ท่ีวา่ จะไดห้าเรือ่งนทิานหรอื

เรือ่งเลา่ตา่งๆ มาใหส้อดคลอ้งกบัฤดกูาล 

ถา้หนึง่รอบปมีองดวูา่ ช่วงนีเ้ปน็ชว่งอะไร 

ช่วงฝน ช่วงน้ำาเยอะ ฝนตกเยอะเลย ช่วง

ก่อนหน้านี้ ฝนตกนิดๆ หน่อยๆ ตกเป็น

สาย มาถึงตอนนี้ตกมาก ตกจนน้ำานอง 

(ในวงจรแสดงสีน้ำาเงิน) พอเลยฝน ก็เป็น

หน้าหนาว ฝนก็ไม่ตกแล้ว พอฝนไม่ตก

แล้วในหน้าหนาว อากาศเริ่มแห้ง ก็ใส่สี

ของความแห้งลงไป (ในวงจรแสดงสี

เหลืองส้ม แดง) จะได้รู้สึกได้ว่า แห้งจริง 

ชว่งกอ่นฝนจะตก อบอา้ว ประมาณเดอืน

มีนา - เมษา (วงจรเติมสีแดงเข้าไปอีก) 

ร้อนพอหรือยัง 

 ถ้าโลกทั้งใบสวยงามอย่างนี้ ครูจึงมี

นิทานดีๆ มาเล่าให้เด็กฟังได้ทั้งปี ช่วงที่

เรากำาลังอบรมอยู่นี้ เป็นช่วงที่ฝนมาน้ำา

เยอะ นิทานควรเป็นเรื่องอะไร ฝนมาน้ำา

เยอะ คนเรารู้สกึอยา่งไรเวลาอากาศเยน็ๆ 

อย่างน้ี อยากจะออกไปตากฝนหรอือยาก

จะอยู่ในบ้าน นิทานมันก็จะเป็นเร่ืองท่ี

ทำาให้เรารู้สึกว่า เราแคบเข้ามาในบ้าน 

อยากจะมใีครสกัคนมาโอบเรากอดเรา ให้

อบอุ่นอยู่ในบ้าน ให้เข้ามาใกล้ชิดใช่ไหม 

เย็นๆ ช้ืนๆ อย่างน้ี อยากออกไปเดิน
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ลำาพังตากฝน เดินไปในป่าไหม อยากจะมีใครสักคนที่รู้ว่า 

เราอยู่ไหน อยากจะกลับบ้าน เพราะฉะนั้นความรู้สึกตรง

นี้มันโหยหาว่า ต้องการบ้านและการแคบเข้ามาอีก

 ช่วงหน้าร้อน ข้าวที่เกี่ยวรวงแล้ว นาก็มีให้ว่ิงเล่น 

เดก็ๆ ไม่วิง่อยูใ่นบา้น เชา้กอ็ยากจะออกไปวิง่แลว้ คำาถาม

วา่นัน้นทิานควรเปน็อยา่งไร ถา้เคา้อยากออกไปโลกกวา้ง 

ถ้าเช่นนั้นเราพบได้ว่า โลกหนึ่งใบเปรียบเสมือนลมหายใจ

เข้า แล้วก็ลมหายใจออก โลกหนึ่ง ใบการหมุนเวียนในโลก

หนึง่รอบป ีเสมอืนกบัลมหายใจเขา้ แลว้ลมหายใจออก ใน

ลมหายใจเขา้ และลมหายใจออกมเีหตกุารณท์ีเ่ปลีย่นแปลง

ในโลกมากมาย

ช่วงต้นฤดูฝนเป็นช่วงของต้นไม้ ถ้ามียอดอ่อนก็กำาลัง

แทงยอดขึ้น กล้าอ่อนกำาลังแทงยอดขึ้น พอถึงช่วงนี้ฝน

ตกลงมาอย่างนี้ ชาวนาดีใจมากเลย ข้าวเริ่มงอกงาม ถ้า

ข้าวไม่โตพ้นน้ำาข้าวก็ต้องตายสามเดือนพอดิบพอดี ข้าวก็

พร้อมให้เกี่ยว และพอมาถึงช่วง ต้นฤดูหนาวมันควรจะ

เกี่ยวแล้ว เหตุใดธรรมชาติจึงเป็นอย่างนี้ สอดคล้องกับลม

หายใจเป็นอย่างดี ในฤดูหนาวตรงนี้เตรียมนา อันนี้

เหตุการณ์ธรรมชาติเป็นอย่างนี้ ลมหายใจเข้า ลมหายใจ

ออก 

ในหน้าร้อน เรากำาลังพูดถึงดิน พอช่วงหน้าฝนนี้ เรา

กำาลังพูดถึงน้ำา พอหมดหน้าน้ำา น้ำายังไม่หมดดี เรามีการ

แข่งเรือแล้ว เรามีการไหลเรือไฟแล้ว น้ำาจะได้ออกไปเร็วๆ 

ออกไปจากท้องนา ไหลลงสู่แม่น้ำาลำาคลอง แล้วถึงเวลาที่

ใชน้้ำาไปเรากต็อ้งมกีารขอบคณุขอโทษตอ่จติวิญญาณของ

น้ำา เรากม็วีนัลอยกระทง เทศกาลในหนึง่ปเีร่ืองราวมาอย่าง

นี้อยู่แล้ว ถ้าเราไม่สามารถที่จะหานิทานเรื่องเล่าได้ เราก็

ลองเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเทศกาล ช่วงนี้ (ต้นฤดูฝน) มีสัตว์

ต่างๆ รอคอยน้ำาฝน เช่น ปลา กบ ช่วงนี้

เป็นช่วงแรกนาขวัญ น่าจะเล่าถึงความ

ผกูพนั ระหว่าง ชาวนากบัววั พอถงึ (กลาง

ฤดูฝน) เป็นช่วงที่ข้าวกำาลังตั้งท้อง ช่วง 

(ปลายฤดูฝน) ข้าวออกรวง พร้อมเก็บ

เกี่ยว หากนึกอะไรไม่ออก ว่าจะพาเล่า

เรื่องราวของโลกใบนี้ ลองมองดูเทศกาล 

จะได้นึกออก พอลอยกระทงแล้ว ฝนไม่

ตก ชาวอีสาน มีแห่นางแมว เราอยู่ไหน

เราก็เลือกเร่ืองท่ีเก่ียวกับชุมชนของเรา 

ศาสนาของเรา ถา้เราเปน็อสิลาม เรากห็า

เรือ่งทีผ่กูพนักบัศาสนาของเรา ชมุชนของ

เรา ถ้ามองในทั่วโลก เราอาจพูดถึงเร่ือง

ศาสนา พิธีกรรมต่างๆ ในศาสนาของเรา 

แตถ่า้ในวงแคบเขา้มาเราจะพดูถงึชมุชนที่

อยู่ อย่างในจังหวัดเพชรบุรี มีอะไรดี มี

อะไรเด่น เราก็หยิบยกเรื่องนั้นขึ้นมาเล่า

ได้ ที่สำาคัญเรื่องราวเหล่านี้กลายเป็นจุด

เริ่มเนื้อหา ในห้องศิลปะสร้างสุขที่

สอดคล้องกับฤดูกาล วัฒนธรรมและ

ประเพณ ีอาจใชเัปน็ศลิปะแขนงอืน่ๆ รว่ม

ด้วย เช่นระบายสีจากนิทานนั้นๆ หรือมี

เพลงที่ครูแต่งขึ้นและร้องในโอกาสฤดูฝน 

โดยคำานึงให้เหมาะสมกับกลุ่มเด็กที่มี

ความต้องการพิเศษแต่ละช่วงชั้น

ห้องเรียนของเราก็จะอบอุ่นด้วย 

เพราะเด็กได้ช่ืนชมศิลปะที่มีอยู่ในตัวครู 

อันนี้น่าจะสำาคัญที่สุด

บรรณานุกรม
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อภิสิรี จรัลชวนะเพท (ครูอุ้ย)

จบการศึกษา ศิลปะศึกษา คณะ

ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

ศึกษาต่อ Waldorf Educucation Early 

Childhood, Rudolf Steiner College Fair 

Oak CA. ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้ง

โรงเรียนอนุบาลบ้านรักที่ จัดการศึกษา

แนวทางวอลดอร์ฟและเป็นผู้ริเร่ิมการนำา

การศึกษานี้ เผยแพร่ ในประเทศไทย

มากกว่า25ปี แนวคิดด้านเด็กท่ีมีความ

ตอ้งการพเิศษเกดิขึน้ในอนบุาลบา้นรกัโดย

เปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ

เรียนร่วมกับเด็กปกติ รวมไปถึงการทำางาน

เปน็ทีป่รกึษาใหก้บัวทิยาลยัราชสดุาตลอด

เจ็ดปีที่ผ่านมา ปัจจุบันเป็นวิทยากรด้าน

ศิลปะ ศิลปะศึกษาและการศึกษาอนุบาล

วอลดอร์ฟให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วเอเชีย 

รวมถึงเป็นผู้วางรากฐานให้โครงการศิลปะ

สร้างสุขนับแต่ก้าวแรก

ประวัติวิทยากรโครงการศิลปะสร้างสุข

ณภัทร (สีห์โสภณ) ชัยสุบรรณ์กนก 

(ครูมัย)

เริ่มต้นเป็นนักเปียโนและนักร้องใน

คณะนักร้องประสานเสียงตั้งแต่ครั้งอยู่ท่ี

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จากนั้นมุ่งมั่น

ศึกษาดนตรีจนจบคณะดุริยางคศิลป์ คณะ

ศิลปกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชา

เอกเปยีโน จวบจนกระทัง่ตลอดสบิปทีีผ่า่น

มาได้ศึกษาดนตรีบำาบัดกับ อ.สเตฟาน  

คนูเนอรน์กัดนตรบีำาบดัชาวเยอรมัน อกีทัง้

ครูมัยยังเป็นครูดนตรีท่ีโรงเรียนแสนสนุก

ไตรทักษะ ตลอดระยะเวลาท่ีทำางานอย่าง

เข้มข้น บทบาทท่ีสำาคัญคือการเผยแพร่

ความรู้ดนตรีมนุษยปรัชญาและให้แนวคิด

สำาคญักับการสอนดนตรี รวมถงึการขบัรอ้ง

ทัง้เดก็ปกตใินแตล่ะกลุม่ทีต่อ้งการใชด้นตรี

ดูแลด้านจิตวิญญาณรวมไปถึงเด็กที่ มี

ความต้องการพิเศษ
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อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี (ครูมอส)

เส้นทางการศึกษาภาควิชาประถม

ศกึษา จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย เปน็จดุเริม่

ต้นแรกของการค้นหาแนวทางศิลปะที่

เหมาะสมกับเด็กกลุ่มต่างๆ ครูมอสเป็น

จติรกรผูบ้กุเบิกศลิปะบำาบดัในประเทศไทย

โดยก่อนหน้านั้นศึกษาศิลปะและศิลปะ

บำาบัดใน Therapeutikum am Kraherwald 

ในเยอรมันมาร่วมสิบปี โดยก่อนหน้านี้เขา

สนใจในเรือ่งสใีนเชงิการทำางานศลิปะ และ

เชงิบำาบดั ครมูอสสนใจสอียา่งลกึซ้ึงในการ

บำาบดักบัเดก็พิเศษทัง้การระบายและสมัผสั

จากการมองเห็น ในฐานะที่ เขาเป็นผู้

อำานวยการโครงการศลิปะสรา้งสขุ ครมูอส

ได้เน้นแนวทางสำาคัญพัฒนาทั้งกายและ 

จิตวิญญาณของเด็กๆ ผ่านสีและการ

ระบายสีกับเด็กเชิงบำาบัด

เบ็คกี้ รัสเธอร์ฟอร์ด (Becky Rutherford) 

เป็นชาวอเมริกันจบการศึกษาปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิจิตรศิลป์ และ ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา

ศลิปะบำาบดั และได้รบัประกาศนยีบตัรดา้นการศกึษาพเิศษ อกี

ทั้งมีความสามารถในการใช้ภาษามือได้เป็นอย่างดี 

อาจารย์เบ็คกี้มีประสบการณ์การสอนเด็กตั้งแต่ระดับ

ประถมจนถงึมธัยมปลายใหก้บัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ โดย

เป็นครูประจำาชั้นมากว่า 35 ปี ปัจจุบันเป็นครูประจำาชั้น, ที่

ปรึกษาคณะครู, ทำาหน้าที่พัฒนาหลักสูตรการศึกษา และเป็น

คณาจารยข์องหลกัสตูรการศกึษาผูใ้หญ ่(Seminar) ของโรงเรยีน

การศกึษาพเิศษ และชมุชนบำาบดัแคมปฮ์ลิล์ (Camphill Special 

School) 

นอกจากนั้นยังเป็นคณาจารย์สมทบ ของหลักสูตรศึกษา

ศาตร์มหาบัณฑิตวิทยาลัยซันบริดจ์ (Sunbridge College) และ

เป็นตัวแทนของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ และชุมชนบำาบัด 

แคมป์ฮิล ล์  เข้าร่วมในสมาคมโรงเรียนวอลดอร์ฟใน

อเมริกาเหนือ (AWSNA) มาเป็นวิทยากรตามคำาเชิญของ

โครงการศิลปะสร้างสุขเพื่อให้ความรู้เชิงลึก
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ดร. ญาณ คริสโตเฟอร์ เกอซเชล

(Jan Christopher Goeschel) 

เป็นชาวเยอรมัน จบการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาจิตวิทยา และสาขาศึกษาศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาศึกษาพิเศษและ วิทยาศาสตร์

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เกียรตินิยมอันดับหน่ึง จากมหาวิทยาลัย

โคโลญจ์ ประเทศเยอรมัน และได้รับประกาศนียบัตรใน

ด้านการศึกษาพิเศษ

ดร.ญาณผา่นการอบรมการเปน็ครวูอลดอรฟ์ เคยเปน็

ครูประจำาชั้นระดับมัธยมปลายโรงเรียนศึกษาพิเศษ และ

ชมุชนบำาบดัแคมปฮ์ลิล ์(Camphill Special School) ปัจจุบนั

ดำารงตำาแหนง่ผูอ้ำานวยการโครงการการของโรงเรยีนศกึษา

พิเศษ และชุมชนบำาบัดแคมป์ฮิลล์ (Camphill Special 

School) และผูอ้ำานวยการโรงเรยีนเพือ่การศกึษาพเิศษ และ

การบำาบัดทางสังคม (School of Curative Education and 

Social Therapy) นอกจากนี้ยังทำาหน้าที่เป็นหัวหน้าบ้าน

ในโครงการเดก็ท่ีมีความตอ้งการพเิศษทีอ่ยู่ประจำาในชมุชน

เพื่อการบำาบัดอีกด้วย

นอกจากนั้นดร.ญาณเป็นสมาชิกในสภาการศึกษา

พิเศษและสังคมบำาบัดนานาชาติ และได้รับเชิญเป็นผู้

บรรยายและเปน็ทีป่รกึษาใหก้บัองคก์รอืน่ๆ ทัง้ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, เม็กซิโก, เยอรมัน, ไต้หวัน,  

รสัเชยีและครีก์ซีสถาน และมบีทบาทในการขบัเคลือ่นการ

ศึกษาบำาบัดในประเทศไทยในช่วงห้าปีที่ผ่านมา 

ณัฐภัทร พินิตตานนท์ (ครูเจี๊ยบ) 

มปีระสบการณ์ การเปน็ครอูนบุาลกว่าสบิปี ในโรงเรยีน

อนุบาลบ้านรัก ขณะที่เป็นครูอนุบาลอยู่ที่โรงเรียนบ้านรัก 

ก็ได้รับการแนะนำาให้รู้จักการศึกษาในแนววอลดอร์ฟจาก

ครูอุ้ย ความสนใจขยายไปสู่เรื่องของการศึกษาเพื่อการ

บำาบัดในเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ เม่ือครูเจ๊ียบได้มี

โอกาสรับลูกศิษย์ท่ีมีความต้องการพิเศษท้ัง ออทิสติก, 

ดาวนซ์นิโดรม, แอสเพอรเ์กอร ์และไดใ้ชห้ลกัการเรยีนการ

สอนในแบบวอลดอร์ฟท่ีได้เข้าอบรมหรือฟังการบรรยาย

มาใช้ทำางานกับเด็ก ซึ่งพบว่าเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น จาก

จุดน้ีเองทำาให้ครูเจี๊ยบเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะทำาการศึกษา

เพิม่เตมิเกีย่วกับการศกึษาเพือ่การบำาบดั จงึได้ตดัสนิใจเดิน

ทางไปหาความรู้ต่อที่ต่างประเทศ

ปัจจุบันครูเจ๊ียบยังศึกษาเก่ียวกับการบำาบัดของใน

ชุมชนและโรงเรียนเพื่อการบำาบัดบี เวอร์ รัน ที่ รัฐ

เพนซลิวาเนยี ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทำาการสอนกลุ่มสรา้ง

เสรมิประสบการณ ์และความสามารถเฉพาะทางใหก้บัเดก็

วัยรุ่นในโรงเรียนเพื่อการบำาบัด และเป็นหัวหน้าบ้านร่วม

ในบา้นเดก็ท่ีมคีวามตอ้งการพเิศษในช้ันปฐมวยัของชมุชน

เพื่อการบำาบัดด้วย
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ขอขอบคุณ

 

คุณวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

คุณอภิสิรี จรัลชวนะเพท

คุณณภัทร ชัยสุบรรณ์กนก

คุณเบ็คกี้ รูเธอร์ฟอร์ด

คุณสเตฟาน คูเนอร์

คุณญาณ คริสโตเฟอร์ เกอซเชล

คุณรินธาร ลัธธนันท์

คุณณัฐภัทร พินิตตานนท์

คุณสาธิตา โรจน์พจนรัตน์

คุณวรนาถ ทองศรี

คุณสิริรัตน์ ดอนสระ

คณะครูและเด็กๆ จากโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

ทีมงานสถาบันศิลปะบำาบัดในแนวทางมนุษยปรัชญา

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชีวิตและศิลปะ (MOA)


