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ให้มีเปลวเทียนส่องสว่างดีกว่าสาปแช่งความมืดมน
ถ้อยคำ�จากพุทธศาสนา

โลกที่เรายืนอยู่ในทุกวันนี้ แต่ละวันยังมีปัญหาต่างๆ
โดยเฉพาะปัญหาด้านเด็ก มากมายให้เยียวยาแก้ไข บาง
ปัญหาก็ได้รบั การขจัดปัดเป่า บางปัญหาก็สงั่ สมจนพอกพูน
เกินเยียวยา จะมีสักกี่คน ที่เดินเข้าไปในปัญหานั้นโดยใช้
การศึกษาและแสวงหาหนทางจาก ‘ศิลปะ’ ที่หลากหลาย
เพื่อเข้าถึง ‘ความเข้าใจ’ ของเด็กอย่างแท้จริง
เกริน่ มาทัง้ หมดนี้ คำ�ว่า ศิลปะ จึงมีความหมายไปกว่า
‘เครื่องมือ’ หรือมากมายไปกว่า ‘วิชาศิลปะ’ ในห้องเรียน
ที่เป็นเพียงเครื่องประทินอารมณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กับพ่อ
แม่และเด็กในสถาบันการศึกษา
เมือ่ แปดสิบห้าปีทแี่ ล้ว เหตุการณ์ทป่ี ระทับอยูใ่ นความ
ทรงจำ� อย่างน้อยที่สุด ชายคนหนึ่งที่รูปร่างท้วมๆ หลาย
คนเรียกเขาติดปากว่า ‘หมอเคอนิค’ วันนั้นเขาเพิ่งสำ�เร็จ
การศึกษาแพทย์ได้ไม่นาน เริม่ มีความสนใจในเด็กทีม่ คี วาม
ต้องการพิเศษ หลังจากได้พบเรียนรู้คำ�ว่า มนุษยปรัชญา
จาก รูดอล์ฟ สไตเนอร์ (ค.ศ.1861-1925) โดยตรง
หมอเคอนิคถูกชวนไปทำ�งานในคลินิกแพทย์มนุษย
ปรัชญาในเมืองเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า อาร์เลสไฮม์ (Arlesheim)
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ช่วงเวลานั้นเป็นห้วงเวลาที่ย่างสู่
ฤดูกาลอันหนาวเหน็บ มันเป็นอาทิตย์แรกของต้นเดือน

ธันวาคม การเฉลิมฉลองแอดเวนท์ของชาวคริสต์ได้เริม่ ต้น
ขึ้น เด็ก ๆ พิเศษในคลินิกอาร์เลสไฮม์จึงมีโอกาสเข้าร่วม
ด้วย กิจกรรมวงกลมตรงกลางสนามหญ้าข้าง ๆ คลินกิ แสง
จากเทียนดวงหนึง่ ถูกจุดขึน้ ส่องประกายให้เทียนดวงอืน่ ๆ
จุ ด ต่ อ ไปเที ย นจากขี้ ผึ้ ง ทุ ก เล่ ม กลายเป็ น รู ป ทรงแบบ
สไปรอล (Spiral) คล้ายกับรอยพิมพ์ในมือของเรา แสงทีถ่ กู
จุดนี้ปรากฏความสว่างและความงามอย่างมาก
ภาพต่าง ๆ ในคืนที่ศักดิ์สิทธิ์นั้น ได้กลายเป็นพลังอัน
ยิง่ ใหญ่กบั หมอเคอนิค เขาถึงกับปรารภว่า “ผมขออุทศิ ตน
ทีจ่ ะดูแลและให้การศึกษากับเด็ก ๆ กลุม่ นีด้ ว้ ยสัญญาจาก
การกระทำ�ของผมเอง เพือ่ สร้างเนินเขาสูงมีเปลวเทียนส่อง
สว่าง ให้เด็กกลุ่มนี้ได้แสวงหาหนทางของพวกเขาจาก
ประสบการณ์แห่งความหวังนี้”

เล่มเทียนที่จุดสว่างต่อ
ดวงเทียนทีส่ ว่างไสวขึน้ เมือ่ ค.ศ.1938 ทำ�ให้การศึกษา
บำ�บัดตามแนวมนุษยปรัชญาเกิดบนประเทศไทยด้วยอย่าง
ค่อย ๆ เป็นรูปธรรม โดยความเชื่อและศรัทธาที่ว่าศิลปะ
นั้นมีศักยภาพเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงโลกทั้งโลกได้เลย
ทีเดียว

รูดอล์ฟ สไตเนอร์
Rudolf Steiner
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ไฉนเลยเราจึงเก็บไว้เพียง ‘กระพี’้
โดยละทิ้ง ‘แก่น’ ของมัน (ศิลปะ) ไป
เสียเล่า
มนุษยปรัชญาจึงให้ความสำ�คัญ
กับความเข้าใจของพัฒนาการเด็กบน
แง่มุมที่ต่างไปจากหลัก มุมมองด้าน
จิตวิทยา โดยเฉพาะด้านจิตวิญญาณ
ครั้ ง หนึ่ ง ที่ รู ด อล์ ฟ สไตเนอร์ มี
ประสบการณ์สอนเด็กป่วยที่เกือบจะ
เป็นปัญญาอ่อนคนหนึง่ ทีช่ อ่ื ว่า ออตโต
ซึ่ ง มี ภ าวะศี ร ษะโตจากน้ำ � ในสมอง
มาก (hydrocephalic large-headed)
ช่วงแรก ๆ ที่เริ่มพบเด็กคนนี้ เขา
ไม่สามารถอ่านเขียนและมีปญ
ั หาด้าน
การเรียนรู้ ดูสวิ า่ ครูสไตเนอร์บนั ทึกถึง
ออตโตว่าอย่างไร
“เขาเป็นเด็กที่มีความคิดช้าและ
ทึบ แม้มีอะไรที่เข้ามารบกวนก็ทำ�ให้
ปวดหัวได้งา่ ย ๆ ไม่คอ่ ยจะมีเรีย่ วแรง
วิตกกังวลอยู่บ่อยครั้ง หลังจากที่ผม
ได้พบเด็กคนนี้ จึงรู้ได้ว่าร่างกายและ
จิตใจเขาต้องได้รับการศึกษาที่ปลุก
ศักยภาพในตัวให้ได้”
ผมหาหนทางต่าง ๆ ที่จะเข้าถึง
วิญญาณในตัวเขา ซึ่งหลับใหลอยู่ ให้
ตืน่ ขึน้ และทำ�งานกับด้านกาย ตรงนีเ้ อง

ศิลปะที่ทำ�งานลงลึกถึงสภาวะนี้จะ
ปลุ ก ศั ก ยภาพที่ ซ่ อ นเร้ น ของเด็ ก
ออตโตใช้เวลาอยู่สักพักใหญ่กับการ
ทำ � งานที่ ห นั ก หน่ ว งของสไตเนอร์
เตรียมสอนหลายชัว่ โมงเพือ่ มาเจอกับ
ออตโตราวหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น
เด็ ก ชายที่ เ คยมี อุ ป สรรคจาก
สภาพศีรษะโตจากการมีน้ำ�ในสมอง
ค่อย ๆ ทุเลาลง เขาสามารถสอบชั้น
มั ธ ยมปลายและเข้ า เรี ย นต่ อ จนจบ
แพทย์ได้สำ�เร็จ

ศิ ล ปะสร้ า งสุ ข จึ ง ต้ อ งเข้ า ใจ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
จากเส้นทางการศึกษาบำ�บัด
ศิลปะสร้างสุขจึงมีความสัมพันธ์
กับการศึกษาบำ�บัดในโรงเรียนหรือ
สถานดูแลเด็กๆ กลุ่มนี้อย่างแนบชิด
คำ�ถามว่าแล้วการศึกษาบำ�บัดจะช่วย
เขาได้ อ ย่ า งไร จะทำ � ให้ ชี วิ ต เขา
เปลีย่ นแปลงได้หรือไม่ เราไม่สามารถ
ตอบได้ในขณะนี้ แต่เราสามารถหาคำ�
ตอบได้จากการศึกษาสำ�รวจประวัติ
ความเป็นมาและงานการศึกษาบำ�บัด
ที่กำ�ลังดำ�เนินอยู่ เราอาจพบวิธีช่วย
คนอย่ า งเราจะเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการ
พิจารณาศัพท์พนื้ ฐานซึง่ เกีย่ วข้องกับ
การศึกษาบำ�บัด จากหนังสือ Children
with Special Needs โดย Michael
Luxford

ภาวะปกติและไม่ปกติ (Normality and Abnormality)
ดร.รูดอลฟ์ สไตเนอร์ ไม่ได้ให้ค�ำ จำ�กัดความของการศึกษาบำ�บัดไว้อย่างชัดเจน
แต่เขาระบุถึงสิ่งที่นักการศึกษาบำ�บัดจำ�เป็นต้องมี คือ ความจำ�เป็นในการพัฒนา
ความเข้าใจภาวะปกติและไม่ปกติให้ถูกต้อง
เขากล่าวไว้ในการบรรยายครั้งแรกในหลักสูตรการศึกษาบำ�บัดว่า
มนุษย์มีแนวโน้มของความผิดปกติซ่อนอยู่ในตัวอาจจะแค่เพียงเล็กน้อย เช่น
ความคิดล่องลอยไม่อยู่กับตัว หรือ พูดไม่เป็นจังหวะจะโคน อาจรัวเร็วหรือช้ามาก
จนคนฟังออกไปเดินเล่นได้ เช่นเดียวกับความผิดปกติเล็กน้อยในเจตจำ�นงและ
อารมณ์ ซึ่งคนส่วนใหญ่มีอยู่แล้วในตัว
ในโลกที่พัฒนาแล้วเช่นทุกวันนี้ ความคิดนี้ดูเป็นเรื่องปกติ แต่เราควรตั้งข้อ
สังเกตว่าเรื่องนี้มีการกล่าวถึงมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1924 เราอาจตั้งขึ้นมาเป็นประเด็น
ในแง่ของปรัชญาก็ได้ แต่เห็นได้ชดั ว่า ความก้าวหน้าในการดูแลและการให้การศึกษา
บำ�บัด ขึน้ อยูก่ บั ความคิดและอุดมคติ ซึง่ บันดาลใจให้เกิดการเยียวยาบำ�บัด และสิง่
สำ�คัญคือทัศนคติของนักบำ�บัดต่อผู้ที่ได้รับการบำ�บัด

สิ่งที่สไตเนอร์ ได้กล่าวไว้ ซึ่งนำ�มาไว้ในบทนี้เป็นจุดเริ่มต้นของแนว
ปฏิบัติเพื่อเยียวยาบำ�บัด
การระบุความปกติหรือผิดปกติในใจของเด็ก หรือแท้ที่จริงของชีวิตจิตใจมนุษย์
จะทำ�ได้ต่อเมื่อเรารู้ชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่า ปกติ จนถึงปัจจุบันยังไม่มี
มาตรการอื่นใด เป็นเหตุผลที่ข้อสรุปของคนแต่ละคนอาจสร้างความสับสนขึ้นได้
จนกว่าเรามั่นใจและชัดเจนในความผิดปกติที่มีอยู่ เราจึงลงมือทำ�งานได้ สวรรค์จะ
รับรู้ความตั้งใจจริงและเข้ามาช่วยขจัดภาวะผิดปกตินั้น ขณะเดียวกันเด็กพิเศษจะ
แสดงอัจฉริยภาพบางส่วนออกมาตลอดเวลา
สไตเนอร์มองมนุษย์จากมุมมองที่ตรงข้ามกับการมองทั่วไป ประการแรก คือ
คนปกติก็มีความผิดปกติในตัวเช่นกัน ปัจจุบันคนที่ถูกเรียกว่าผิดปกติ บางคนมี
คุณสมบัตขิ องอัจฉริยะในตัว สิง่ ทีด่ เู หมือนขัดแย้งกันอยูน่ เี้ ตือนให้เราระวังการตัดสิน
ภาวะปกติและไม่ปกติ ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้เร่งพัฒนาการสังเกต โดยไม่มีอคติ
และเปิดรับความคิดใหม่ ๆ เราต้องไม่ด่วนสรุปว่าเด็กเป็นอย่างไร แต่เฝ้าสังเกต
สภาพจริง เขามีอะไรอยู่ก่อนที่จะมากำ�เนิดเป็นมนุษย์
11

คาร์ล เคอนิก
Karl König
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การศึกษาบำ�บัดเกี่ยวข้องกับความต้องการของเด็กที่กำ�ลังพัฒนา เด็กซึ่งมี
ความผิดแผกอย่างเด่นชัดจากคนทั่วไปจึงต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษ ครูหรือ
ผู้ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาบำ�บัด จะต้องพัฒนาความเข้าใจเรื่องความ
เป็นมนุษย์
คาร์ล เคอนิก (Karl König) มีชีวิตอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1902-1966 แพทย์
ชาวออสเตรียซึ่งเป็นศิษย์ของรูดอล์ฟ สไตเนอร์ (Rudolf Steiner) เป็นผู้ก่อตั้ง
ชุมชนบำ�บัด (Camphill) ซึ่งเน้นรวมทุกด้านของการศึกษาในแนวบำ�บัด ในบท
แรกของหนังสือของเขาชื่อ ความเป็นมนุษย์ (Being Human) เขาตอบคำ�ถามที่
ว่า “การศึกษาแนวบำ�บัดคืออะไร” ว่าเป็นคำ�ถามทีไ่ ม่มคี �ำ ตอบเดียว เขาแนะนำ�
ว่าการศึกษาแนวบำ�บัดเป็นศิลปะการปฏิบัติซึ่งไม่มีกฎเกณฑ์ที่วางไว้ตายตัว
เราต้องสรรหาและสร้างสรรค์ความสัมพันธ์กับทั้งเด็กและผู้ใหญ่พิเศษทั้ง
หลาย มิฉะนั้นงานของเราจะไม่ได้ผลเลย นั่นคือด้านหนึ่งของเหรียญ อีกด้าน
หนึง่ หากการศึกษาบำ�บัดเป็นเพียงศิลปะปฏิบตั ไิ ม่รวมอะไรอืน่ ด้วยเลย ก็จะไม่มี
นักการศึกษาบำ�บัดที่ดีสักคน เราต้องการความรู้ที่ปฏิบัติได้เพื่อเพิ่มความ
สมบูรณ์ให้แก่กิจกรรมสร้างสรรค์ของเราอย่างสม่ำ�เสมอ ไม่ใช่แค่การเรียกชื่อ
หรืออธิบายอาการของเด็ก การระบุเรียกชือ่ อาการของเด็กไม่มคี วามหมายใด ๆ เลย
เครื่องมือสำ�คัญที่สุดในการวินิจฉัยการศึกษาแนวบำ�บัด คือ ความพยายาม
ที่จะเข้าใจสภาพที่เราพบในแต่ละปัจเจกบุคคล
สิง่ ทีก่ ล่าวมาแล้วทำ�ให้เราสามารถระบุความจำ�เป็นพืน้ ฐาน 3 ประการทีจ่ ะ
ทำ�ให้การศึกษาแนวบำ�บัดประสบผลสำ�เร็จ คือ
1. ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์
2. การสังเกตภาวะผิดปกติ
3. ความเข้าใจซึ่งจะนำ�เราไปสู่การเยียวยาบำ�บัด
กุญแจ 3 ดอกนี้จะไขประตูสู่การศึกษาบำ�บัดและการรักษา แต่ก่อนที่เราจะ
ไขกุญแจดอกนี้ เราควรพิจารณาจุดเริ่มต้นของการศึกษาบำ�บัดว่า มันถูกหล่อ
หลอมและสร้างขึ้นมาอย่างไร

พัฒนาการวัยเด็ก
หากได้มองเข้าไปในตาของเด็ก
แรกเกิด คุณจะเห็นว่าสายตาเด็กนั้น
ล่องลอยไปไกล เด็กทัว่ โลกจะมีแววตา
ลึกซึ้งเหมือนกัน ขณะเดียวกันเขาก็
สามารถมองลึกเข้าไปในใจของเราได้
เด็ ก ยั ง ไม่ ส ามารถเพ่ ง มองที่ จุ ด ๆ
เดียว เด็กต้องการการตอบสนองทาง
กายอย่างง่าย ๆ แต่มผี ลอย่างมากต่อ
เขา เด็ ก อยู่ ใ นอารมณ์ ข องความ
มหัศจรรย์ใจและสนุกสนาน แม้แต่คน
ที่มีจิตใจแข็งกระด้างยังปฏิเสธเด็ก ๆ
ซึง่ เหมือนสรวงสวรรค์ทบี่ ริสทุ ธิน์ ไี้ ม่ได้
พัฒนาการเด็กในช่วงแรกของชีวติ
ต้ อ งการเวลามาก เริ่ ม ต้ น จากการ
เคลื่อนสายตา การมอง ยิ้ม การคว้า
ด้วยมือ ยกศีรษะขึ้น และทันใดก็ยก
ตัวลุกขึ้นนั่ง เด็กเปลี่ยนจากทารกมา
เป็นเด็กตอนต้น เริ่มคลาน ตั้งไข่ จับ
โต๊ะหรือเก้าอีล้ กุ ขึน้ ยืน แล้วก็มาถึงวัน
พิเศษทีเ่ ด็กเริม่ เดินเป็นก้าวแรก นีเ่ ป็น
ความสำ�เร็จที่สำ�คัญขั้นแรกของชีวิต
ในช่ ว งวั ย ทารกเด็ ก หย่ า นมแม่
หรือนมชนิดอื่น มาเริ่มทานอาหาร
ควรให้อาหารอ่อน ๆ ที่มีคุณค่า เป็น
อาหารจากธรรมชาติ ผลไม้ ผัก และ
เมล็ดธัญพืช

จากเสียงอืออา และเสียงร้องไห้ เป็นการออกเสียงคำ�ที่มีความหมาย และ
เรียกชือ่ สิง่ ของ เด็กวัยเตาะแตะทีไ่ ด้รบั การเลีย้ งดูอย่างถูกต้องจะเริม่ พูด ร่างกาย
และแขนขาเคลื่อนไหวชำ�นาญขึ้น โดยเฉพาะอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการพูดเพื่อ
ตระเตรียมสู่การพูดของเด็ก
ความสามารถในการพูด การจำ�ชื่อวัตถุสิ่งของ และจำ�เหตุการณ์ได้ นำ�ไปสู่
การแสดงออก การเล่าเรือ่ ง และการถาม เด็กรับรูผ้ า่ นประสาทสัมผัส กลัน่ กรอง
ในตัว และพูดหรือแสดงออกมา เป็นจุดเริ่มต้นของความคิด
การเดิน การพูด และเริ่มต้นคิด ซึ่งเป็นความสำ�เร็จที่เกิดขึ้นในช่วง 3 ปีแรก
ซึง่ เด็กเปีย่ มไปด้วยพลังอันน่ามหัศจรรย์ การรับรูต้ วั ตนของเด็กจะไม่เหมือนช่วง
เวลาต่อไป แต่เป็นเครือ่ งหมายการเข้ามาถึงโลกใบนี้ จากนัน้ พวกเขาก็จะพูดคำ�
ว่า “ฉัน” ริชาร์ด ฟิโอนาหรือจอห์น คำ�ว่า คุณ หรือ เธอ (you) อาจจะใช้กับ พ่อ
แม่ และคนอื่น ๆ เด็กจะเลิกใช้สิ่งของที่เคยใช้ในวัยเด็ก เปลี่ยนจากที่เคยนอน
แนบอกและในอ้อมแขนพ่อแม่มานั่งเก้าอี้เด็ก ต่อมาก็เป็นเก้าอี้ผู้ใหญ่ เปลี่ยน
จากใส่รองเท้าแตะเป็นรองเท้าหุ้มส้น ใส่เสื้อผ้าแทนผ้าอ้อม
เด็กเตาะแตะพัฒนามามากทีเดียวกว่าจะมาถึงวัยที่เด็กมานอนข้างแม่ฟัง
นิทานก่อนนอน ซึ่งเป็นความสำ�เร็จสำ�คัญอีกขั้นหนึ่งของการมีชีวิตบนโลกนี้

เด็กที่กำ�ลังพัฒนา (The developing child)
เด็กจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเลียนแบบ เรียนรู้ทุกอย่างผ่านการลอก
เลียนแบบ และแปรไปเป็นการเล่น ผมจำ�ได้ว่าเคยมองคุณลุงทาสีประตูโรงรถ
ผมจำ�การเคลื่อนไหวได้ทุกขั้นตอน ขัดกระดาษทราย ล้าง ทาสี ผมเล่นทาสีทับ
ประตูบานนั้นด้วยน้ำ�และแปรงทาสีเก่า ๆ ที่ผมเก็บได้นานหลายสัปดาห์หลัง
จากนัน้ เช่นเดียวกับการเล่นเป็นคนเผาถ่านหินแล้วนำ�ไปเก็บในโรงงาน ผมสร้าง
กระสอบใส่ถา่ นหิน รถบรรทุก และเหมืองถ่านหินในสวน ซึง่ มีคนงานใบหน้าดำ�
มอมแมม ทุก ๆ อย่างเกิดขึ้นได้เสมอ จินตนาการของผมสร้างโลกใบใหม่ขึ้น
ทุกวันในสวนขนาด 50 ตารางเมตรนี้ ความประทับใจจะแปรเปลี่ยนไปเป็นการ
กระทำ�ที่มีพลังผสมกับความสามารถในการลอกเลียนแบบ
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จะดีมากหากเด็กสามารถอยู่ในโลกแห่งการเลียนแบบ
ได้นานทีส่ ดุ เพราะการเรียนโดยใช้จนิ ตนาการจะเพิม่ ความ
สามารถของเด็ก ช่วงเวลาแห่งการผจญภัยและมีความ
สนใจนีต้ อ้ งได้รบั การสนับสนุนจากทางบ้าน การให้เด็กเล่น
อยู่ภายในความดูแลของผู้ใหญ่จนถึงเวลาที่จะไปพบเด็ก
อืน่ ในสนามเด็กเล่น การได้ไปพบเด็กทีม่ คี วามต้องการและ
ความตั้งใจตรงกันจะเกิดการปะทะกัน การเล่นจึงเป็นการ
เรียนรู้การเข้าสังคม เป็นความรู้เบื้องต้นก่อนเข้าโรงเรียน
การเล่ น ของวั ย เด็ ก ตอนต้ น ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลและการ
สนับสนุนจากพลังจินตนาการ จัดเป็นวัยเรียนรู้จากการ
ลงมือทำ� ความสำ�เร็จในวัยนี้เกิดจากความมุ่งมั่นของเด็ก
หากเด็ ก ได้ เ ล่ น ลงมื อ ทำ � มากพอจะส่ ง ผลถึ ง พลานามั ย
ความกระตือรือร้น ความสนใจของเด็กเป็นความพร้อมที่
จะนำ�เด็กสู่โรงเรียนเพื่อพบคุณครูคนแรกของเขา
เด็ ก ไปโรงเรี ย นด้ ว ยความสงสั ย คาดหวั ง และเพื่ อ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ นอกจากจะมีเพื่อนเล่นที่สนามเด็ก
เล่นเพิ่มขึ้น โลกของเขาก็กว้างใหญ่ขึ้นจากบทเรียน นิยาย
ตำ�นาน และประวัติศาสตร์ของโลก เด็กรู้จักตัวเลข สี
คำ�ศัพท์ วัตถุ ของเหลว ภูมิศาสตร์ ดาราศาสตร์ รัฐศาสตร์
สังคม เชื้อชาติ เคมี ชีววิทยา โคลงกลอน สงคราม ศาสนา
และอื่น ๆ หากครูสอนด้วยทัศนคติที่ถูกต้อง เด็กจะรับ
ความรู้อย่างหมดใจด้วยความพิศวง เหมือนประตูที่ปิดอยู่
ค่อย ๆ แง้มออกทีละนิด สิง่ ทีไ่ ด้จากการอ่านและการเขียน
ไม่เพียงแต่เข้าถึงการเรียนรูผ้ า่ นตัวอักษรเท่านัน้ แต่ยงั เปิด
โอกาสให้เด็กแสดงความรู้สึกออกมาด้วย
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วัยเด็กตอนต้นเป็นช่วงชีวิตที่ดีมากเพราะเด็กได้แสดง
ความสามารถของเขาออกมาด้วยความสนใจ ครูเป็นบุคคล
ที่เด็กรักและชื่นชม เด็กมักพูดติดปากว่า “ครูของฉันพูด
อย่างนัน้ อย่างนี”้ เด็ก ๆ เข้ากันได้ดที ง้ั ชายและหญิง รูปร่าง
ก็ไม่ได้ต่างกันนัก เป็นช่วงที่เด็กไม่ค่อยเจ็บป่วย มีบาง
ขณะที่เด็กแสดงอาการครุ่นคิดเมื่อเขาเริ่มมีประสบการณ์
มากขึ้น
สไตเนอร์เรียกช่วงเวลาที่เด็กเข้าสู่วัยรุ่นว่า “วุฒิภาวะ
ทางโลก” ซึ่งหมายถึง การเข้าไปหลอมรวมในระดับลึกกับ
การมีชิวิตบนโลกนี้ เป็นช่วงสำ�คัญที่มีความหมายต่อการ
เรียนรู้ความแตกต่างในเรื่องเพศ ระหว่างคุณภาพของเพศ
หญิงและชายชัดเจนขึ้น ทั้งทางกายภาพ และจิตวิทยา
วัยหนุม่ สาว (Adolescence) มาจากภาษาละติน หมาย
ถึง “การเติบโตสู่ความเป็นมนุษย์” แสดงถึงประสบการณ์
ของปัจเจกแต่ละคนที่มีการแสดงออกมากขึ้น อธิบาย
พัฒนาการของวัยซึ่งถือว่ายังน้อยอยู่แต่กำ�ลังมีการปรับ
เปลีย่ นทางกายภาพมาก เอริค เอริคสัน (Erik Erikson) แบ่ง
ช่วงวัยหนุ่มสาวออกเป็น 3 ระยะ คือ ช่วงวัยเจริญพันธุ์
(Puberty) วัยค้นหาเอกลักษณ์ (Identity seeking) และวัย
เผชิญสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง (Coping)
ในช่วงวัยเจริญพันธุ์ หนุม่ สาวต้องยอมรับการเข้าสูว่ ฒ
ุ ิ
ภาวะทางโลกและการเปลีย่ นแปลงซึง่ เกิดขึน้ เพิม่ การระวัง
ตัว การเปลีย่ นแปลงรูปลักษณ์ภายนอกทัง้ ยังเผชิญกับเรือ่ ง
ที่ชอบและไม่ชอบในระดับรุนแรงขึ้นจากเดิม
การดื้อดึงต่อต้านครอบครัวและต่อสู้เพื่อค้นหาจุดยืน
ของตัวเองจะเริ่มต้นในวัยนี้ หนุ่มสาวเริ่มคิดโดยใช้เหตุผล
และค้นพบความฉลาดของตัวเอง เริ่มรู้จักอุดมคติและ
ห่วงใยโลก เขาเริม่ คิด “เอาละ มีมอี ะไรสมบูรณ์แบบ ตัวฉัน
ก็ไม่สมบูรณ์แบบ ทำ�อะไรได้ก็ทำ�ไป” ในที่สุดพวกเขาก็รู้ว่า
เขาต้องการอะไรในชีวติ เตรียมตัวรับทัง้ ความล้มเหลวหรือ

ความสำ�เร็จ คิดก่อนลงมือทำ� การตัดสินใจที่สมดุลและการ
จัดการกับอารมณ์ทหี่ ลากหลายพร้อมกับยอมรับอิสรภาพของ
ผู้อื่นซึ่งเขาคบหาด้วย ทั้งเพื่อนร่วมงาน สามี หรือภรรยา
ความสำ�เร็จของแต่ละช่วงชีวิตและลักษณะเฉพาะของการ
พัฒนาจากเด็กมาจนถึงช่วงผู้ใหญ่ตอนต้น จะเป็นตัวชี้วัดว่า
“เด็กคนนี้เจริญเติบโตและพัฒนามาดีหรือไม่” หากผลสำ�เร็จ
หรือลักษณะสำ�คัญของพัฒนาการในช่วงใดไม่ปรากฏ หรือ
ปรากฏเร็วหรือช้าไป เราจะเริม่ กังวลใจ เราอาจได้ยนิ แม่เด็กพูด
ว่า “สองสามเดือนผ่านไปฉันเพิ่งจะรู้ว่าลูกไม่สบตา” หรือ “ลูก
ไม่ลุกนั่งจนอายุเก้าเดือน ฉันเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติ”

เส้นทางของประสบการณ์วัยเด็ก
(Pathways in childhood experience)
การสำ�รวจพัฒนาการวัยเด็กซึ่งมีลักษณะต่าง ๆ อยู่แล้ว
เป็นพื้นฐานเพื่ออ้างอิงว่าเด็กเจริญเติบโตปกติหรือผิดปกติ
หากปรากฏลั ก ษณะที่ ต่ า งไปจากมาตรฐานเราก็ ตั ด สิ น ว่ า
พัฒนาการผิดปกติ อย่างไรก็ตามเราต้องจดจำ�ไว้ว่ามาตรฐาน
เป็นนามธรรมเช่นเดียวกับความจริงที่เราใช้ค่าเฉลี่ยกับความ
หลากหลายของเด็ก แทนที่จะแยกความผิดปกติออกมาแบ่ง
ระดับของเด็ก เราควรพิจารณาประสบการณ์ต่าง ๆ ของเด็ก
แต่ละคน เด็กไม่ได้เกิดเป็นครัง้ แรกแต่เกิดมาแล้วหลายครัง้ เรา
ควรใส่ใจเด็กที่มีความแตกต่างและพยายามเข้าใจการเดินทาง
และสิ่งที่พวกเขานำ�มา
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รอยยิม้ ทีเ่ ปิดประตู (A smile that opens door : Down’s syndrome)
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ในช่วงทัศนศึกษาวัดโบราณทีป่ ระเทศกรีซ กลุม่ เด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษและ
ครูต้องสื่อสารต่อรองราคาทั้งกับเจ้าของร้านค้าต่าง ๆ เจ้าของรถเช่าและอื่น ๆ
มากมายหลายเรือ่ ง แต่ไม่คอ่ ยจะรูเ้ รือ่ งกันนักเพราะครูพดู ภาษากรีกไม่ได้ วันแรก ๆ
ทั้งกลุ่มจึงค่อนข้างกังวล จนกระทั่งพวกเขาเห็นมารี (Marie) เด็กที่มีอาการดาวน์
ซินโดรมเดินนำ�หน้าเข้าไปในร้านค้า เจ้าของร้านซึง่ เคยแสดงท่าไม่สนใจ กลับต้อนรับ
และช่วยเหลือพวกเขาอย่างดี ความสามารถของมารี (Marie) ในการสร้างความ
สัมพันธ์กบั ผูอ้ นื่ ได้อย่างง่ายดายเปลีย่ นสถานการณ์ให้ครึกครืน้ ขึน้ มาได้ ครูพยายาม
ไม่ให้มารี (Marie) ใช้คุณสมบัตินี้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม แต่ในสถานการณ์นี้กลับ
ช่วยได้มากเมือ่ ทูตแห่งแสงอาทิตย์เดินนำ�หน้าผลักประตูเข้าไป เธอต้องการเป็นคน
แรกที่กล่าวคำ�ทักทาย เธอไร้เดียงสาแต่กลับประสบความสำ�เร็จ ทั้งที่เธอก็ไม่เข้าใจ
ภาษากรีกเช่นกัน
เด็กทุกคนมีจมูก หู ปาก และอื่น ๆ ซึ่งเมื่อรวมกันเป็นใบหน้า หากไม่ใช่พี่น้อง
กันแล้วจะไม่มคี วามคล้ายคลึงกัน แต่เด็กในกลุม่ อาการดาวน์ซนิ โดรมมีใบหน้าและ
ลักษณ์เฉพาะทางสรีระทีค่ ล้ายกันมาก ลักษณะหน้าตาซึง่ คนส่วนใหญ่จะสรุปได้ทนั ที
เมื่อเห็น ว่าเป็นเด็กพิการ ดั้งจมูกแบบเดียวกัน ทำ�ให้มีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งทำ�ให้เรารู้สึก
ว่าพวกเขาเป็นพี่น้องกัน แม้จะไม่ได้เกิดในครอบครัวเดียวกันก็ตาม
เด็กดาวน์ซินโดรมมีการเรียงตัวของโครโมโซมผิดปกติ มีจำ�นวน 47 โครโมโซม
แทนทีจ่ ะเป็น 46 เหมือนคนปกติ โครโมโซมพิเศษนีจ้ ะเชือ่ มโยงกับโครโมโซมคูท่ ี่ 21
แม้ว่าจะมีการเกาะตัวในรูปแบบอื่น ไม่ว่าจะเป็นกรณีโครโมโซมเกินหรือโครโมโซม
ขาดไป ก็ล้วนเข้าลักษณะความผิดปกติทางโครโมโซมทั้งสิ้น
นอกจากนี้ยังมีการสังเกตพบว่า อาการดาวน์ซินโดรมเกิดจากสภาวะของตัว
อ่อนในครรภ์เมือ่ อายุครรภ์ได้ 2 เดือน ภาวะนีค้ งสภาพอยูไ่ ม่พฒ
ั นาต่อจนเด็กคลอด
ออกมาและคงอยูต่ อ่ ไปจนตลอดชีวติ เด็กเหล่านีจ้ งึ ไม่ได้พฒ
ั นาต่อเนือ่ งสูค่ วามเป็น
ปัจเจก (differentiation) แต่หยุดชะงักอยู่แค่ในช่วงวัยทารกหรือวัยเด็ก ความลึกลับ
ในการรวมดวงจิต (soul) เข้ากับรูปร่างของมนุษย์ (human form) เห็นได้ชัดเจนใน
เด็กกลุ่มดาวน์ซินโดรม
ความสำ�เร็จที่สำ�คัญในช่วงวัยเด็ก เช่น การนั่ง การยืน การเดิน การฝึกขับถ่าย
และพูดได้ของเด็กดาวน์ซนิ โดรมจะล่าช้า การพูดได้ดแี ละการคิดใช้ปญ
ั ญาเป็นเรือ่ ง
ยาก ในแง่จิตวิทยาเด็กเหล่านี้อยู่ในโลกของจินตนาการและการลอกเลียนแบบ

เพราะพวกเขาเปิดรับและมีความเป็นมิตร ไม่ว่าที่ไหนก็
เหมือนบ้านของเขาเอง พวกเขาไร้เดียงสา (innocent) แทบ
จะไม่รจู้ กั เล่หเ์ หลีย่ มเอาเลย แถมยังซุกซนเหมือนเด็กเล็ก ๆ
ที่เมื่อถูกดุก็จะเสียใจ
จากสภาพร่างกายที่อ่อนแอเปราะบาง (delicate constitution) ของพวกเขา ทำ�ให้ส่วนใหญ่มักมีปัญหาโรคหัวใจ
เป็นหวัดง่าย และป่วยกระเสาะกระแสะบ่อย ๆ จึงต้องการ
การปกป้อง พวกเขาควรได้รบั ความช่วยเหลือให้เข้าสูร่ ะบบ
การศึกษา และได้รับการยอมรับว่าเป็นประชากรของโลก
คนหนึ่ง (citizen of the world) พัฒนาการของพวกเขาควร
ได้รับการดูแลอย่างดี หากเราต้องการให้เขาเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม ไม่เพียงเพือ่ ประโยชน์ของพวกเขา แต่เพือ่ สังคม
เองด้วย เราไม่จ�ำ เป็นต้องสงสารจนเกินไป เพราะอาจทำ�ให้
เราไม่สามารถค้นพบจุดมุง่ หมายในการเดินทางของเขา ทัง้
เพื่อตัวเขาเองและเพื่อโลกได้ ปัจจุบันนอกจากภาพทั่วไป
ของเด็กดาวน์ซนิ โดรมทีร่ กั สงบและเป็นมิตรแล้ว เรายังพบ
ความท้าทายจากหนุม่ สาวดาวน์ซนิ โดรมซึง่ มีความสามารถ
มากขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาอาจถึง
ขั้นก้าวร้าวด้วย

รอคอยเพือ่ จะโผบิน (Waiting in the wings :
Childhood autism)
ตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 20 นี้เราได้รับรู้เรื่องเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษกลุ่มที่หมกมุ่นอยู่กับตัวเอง (Autistic)
ออทิสติกมาจากภาษากรีก autos แปลว่า ตัวเอง มีความ
หมายว่า การอยู่กับตัวเอง ภาวะนี้แตกต่างจากภาวะที่มี
ส่ ว นสั ม พั น ธ์ กั น เช่ น กลุ่ ม อาการแอสเพอร์ เ กอร์ ซึ่ ง มี
ลักษณะเฉพาะคล้ายกัน เป็นเด็กทีไ่ ม่ถงึ กับโดดเดีย่ วตัวเอง
เหมือนเด็กออทิสติก แต่แสดงอคติด้วยแบบแผนและรูป
แบบการคิดที่เฉพาะเจาะจง

เด็กออทิสติกมีการแสดงออกทาง
ร่างกายและพฤติกรรมคล้าย ๆ กับ
เด็กดาวน์ซนิ โดรม แม่จะสังเกตเห็นว่า
ลูกไม่คอ่ ยสบตา อาจจะไม่สงั เกตเห็น
ทันที แต่ค่อย ๆ รู้สึกว่าขาดอะไรบาง
อย่างไป แม่อาจจะเริ่มสงสัย และ
กังวลนิด ๆ และต่อมาก็มนั่ ใจว่าความ
สัมพันธ์ที่อบอุ่นระหว่างลูกกับตัวเธอ
และลูกกับโลกมีความบกพร่อง
ส่วนใหญ่ปีที่สามจะเห็นชัดว่ามี
ความผิดปกติซึ่งแยกเด็กออกจากสิ่ง
แวดล้อมรอบตัว สามารถเห็นได้หลาย
ด้าน เช่น บุคลิกภาพทีไ่ ร้ชวี ติ ชีวา บาง
ขณะก็ จ ะกรี ด เสี ย งร้ อ งหรื อ แสดง
ความก้าวร้าวออกมาในทันทีทันใด มี
กิริยาเฉพาะตัว เช่น การเคลื่อนไหว
มือหรือเอียงศีรษะไปด้านหนึง่ นาน ๆ
นอกจากลักษณะทั่วไปที่ไม่สนใจคน
หรือสิง่ รอบตัวแล้ว เด็กออทิสติกจะมี
ความสนใจลำ�ดับในแบบเฉพาะ ขาด
การเล่นใช้จินตนาการและการเลียน
แบบเพราะติดขัดอยู่ในความคิด เด็ก
จะตอบโต้อย่างรุนแรงเมื่อถูกรบกวน
พ่อแม่ตอ้ งทนยอมรับสภาพทีเ่ ด็กเป็น
อยูเ่ พือ่ รักษาความสงบไว้ เป็นทีท่ ราบ
กันดีวา่ เด็กกลุม่ นีส้ ามารถมีสติปญ
ั ญา
ก้ า วหน้ า และมี ค วามสามารถทาง
ศิลปะ
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A.มีอาการให้เห็นก่อนอายุ 30 เดือน
B.มักไม่มีการตอบสนองผู้อื่น (ออทิสซึ่ม)
C.พัฒนาการทางภาษาบกพร่องมาก
D.เมื่อพูดได้ จะมีลักษณะการพูดแปลก ๆ เช่น มีการ
พูดซ้�ำ เหมือนเสียงสะท้อน มีการใช้ภาษาเปรียบเทียบ และ
มีการใช้สรรพนามสับสน
E.มีการตอบสนองสิ่งแวดล้อมแบบแปลก ๆ เช่น ต่อ
ต้านการเปลีย่ นแปลง หรือมีความสนใจหรือผูกพันผิดปกติ
กับสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตบางอย่าง
F.ขาดความเข้าใจ ประสาทหลอน ไม่สังสรรค์กับใคร
ไม่รวมกลุ่ม บุคลิกภาพแยกตัวไม่เข้ากับใคร
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ผมยังจำ�เหตุการณ์ทไี่ ด้พบเด็กออทิสติกคนหนึง่ ซึง่ เคย
รู้จัก ผมนั่งอยู่บนม้านั่งใต้บันไดสูงซึ่งเขากำ�ลังวิ่งลงมา เขา
เข้ามาหาผม จับมือ เหลือบมองผมด้วยตาสีฟ้าคู่สวย และ
กระโดดนั่งบนตักผม จับแขนผมให้มากอดเขาไว้ เอนหลัง
มาพิงผม เขานั่งอยู่นาน หากเป็นเด็กอื่นคงจะเป็นเวลาที่
อบอุ่นและอาจจะมีการสนทนาเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับ
โรงเรียนหรือเรื่องอื่น ๆ แต่ผมกลับรู้สึกถึงความว่างเปล่า
ความเบิกบานใจในตอนต้นเปลี่ยนเป็นความเศร้าต่อช่อง
ว่างระหว่างเรา เด็กชายคนนี้จะเดือดดาลได้ง่ายจากเรื่อง
ขัดใจเล็ก ๆ น้อย ๆ และจะกัดแขนหรือขาคนที่ทำ�ให้เขา
ไม่พอใจ
เด็ ก ดาวน์ ซิ น โดรมรั ก โลกและดำ � เนิ น ชี วิ ต อยู่ อ ย่ า ง
ง่ายดาย ตรงข้ามกับเด็กออทิสติกกลุ่มที่ถอนตัวจากสังคม
ที่ยากจะกล่าวคำ�ว่า “ได้” เป็นเรื่องยากที่เขาจะยอมรับตัว
ของเขาว่าเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ เขาเรียกตัวเองว่า
“คุณ” หรือ “จอห์น” เรารู้จักลักษณะเฉพาะนี้ว่าเป็นการ
กลับสรรพนาม (pronominal reversal) เป็นความยากลำ�บาก
สำ�หรับพวกเขาทีจ่ ะค้นพบประสบการณ์ส�ำ คัญของการรูจ้ กั
ตนเองว่าคือ “ฉัน” คนอื่นและโลกต่างหากที่เรียกเราว่า

“คุณ” หรือ “จอห์น” ต้องมีความรู้สึกถึง
ความเป็นตัวเราเท่านัน้ จึงทำ�ให้เรารูส้ กึ ใน
การเป็น “ฉัน” คนหนึง่ ได้ เด็กออทิสติกจึง
เป็นเด็กซึ่งมีปัญหาการยอมรับโลกและ
ยอมรับตนเอง
หนังสือของ Brono Bettelheim ชื่อ
“ป้อมปราการที่ว่างเปล่า” สรุปความยาก
ลำ�บากในการค้นหาการบำ�บัดที่ดีพอ เรา
อาจโกรธเด็กซึ่งหันหลังให้กับคนอื่น ดู
เหมือนสร้างป้อมปราการขวางโลกซึ่งซับ
ซ้อนและเต็มไปด้วยปัญหา ไม่มใี ครใจเย็น
พอ การสร้างกำ�แพงของเด็กออทิสติกมัก
ทำ�ให้เราโกรธ อย่างไรก็ตาม หากมีใครสัก
คนที่อยากจะทลายกำ�แพงและพังประตู
เข้าไป จะยิ่งผลักให้เด็กถอยห่างออกไป
เราจะพบหนทางช่วยเด็กเมื่อเรายอมรับ
โลกและผู้อื่น แต่ไม่ใช่เข้าหาเด็กแบบหัว
ชนฝา (approaching the child head-on)
มีความผิดปกติในพัฒนาการสำ�คัญ
ของวัยเด็กซึง่ เห็นได้ชดั จากบุคลิกภาพพืน้
ฐาน (fundamental personality disturbances) การรับรู้และการตอบสนองที่ผิด
ปกติ (distorted perception and response) ออทิสติกแสดงลักษณะเฉพาะซึง่
แตกต่างจากความผิดปกติลกั ษณะอืน่ เช่น
เด็กจิตเภท (schizophrenia) หรือโรคจิต
(psychosis)

ไขว่คว้าอย่างลังเล; อัมพาตจากสมองบกพร่อง
(Reaching out hesitantly; cerebral pulsy)
หากเราลองสังเกตเด็กทารกที่คลอดมาแล้ว 2-3 เดือน
จะเห็นเด็กพยายามหันศีรษะเข้าหาแม่ และพยายามจะ
ควบคุมศีรษะ ซึง่ แตกต่างกับการเคลื่อนไหวแขนขาไปตาม
สัญชาตญาณ และยังไม่ค่อยจะประสานกันนัก ในเดือนที่
6 การควบคุมร่างกายส่วนล่างจะดีขึ้นจนสามารถนั่งได้
สุดท้ายจะนำ�มาสูก่ ารยืนและเดินในวันเกิดครบ 1 ปี เราจะ
สังเกตเห็นการเคลือ่ นย้ายการควบคุมจากหัวลงมาสูล่ �ำ ตัว
และแขนขา
การรู้จักรักษาสมดุลนำ�เด็กเข้าสู่วัยเตาะแตะ เริ่มต้น
ด้วยการยกตัวขึ้นด้วยเท้าเล็ก ๆ และขาที่อ้วนกลมกับมือ
และแขนที่กางยืดออกในช่วงนาทีมหัศจรรย์ที่เกรูส้ กึ มั่นคง
เด็กเล็กจะเปีย่ มไปด้วยความสุขใจ ยังฝันและงุม่ ง่าม มักชน
โต๊ะและหกล้มอยู่เสมอ เด็กต้องการมีใครสักคน ส่วนใหญ่
จะเป็นแม่ คอยดูแลเขา
เด็กอัมพาตจากสมองบกพร่องจะมีลกั ษณะเหมือนเด็ก
วัยเตาะแตะ เขาต้องใช้เวลานานมากในการประสานอวัยวะ
ร่างกายในการเคลื่อนไหว
ในเด็กอัมพาตจากสมองบกพร่อง เราจะพบความผิด
ปกติของพัฒนาการการเคลื่อนไหวระยะแรกของร่างกาย
Cerebral palsy เป็นคำ�ทีร่ วมอาการหลายอย่างเข้าด้วยกัน
เช่น การเกร็งชัก แขนขาเกร็งจนไม่สามารถควบคุมแขนขา
(Spasticity) กล้ามเนื้ออัตโนมัติ (mascular spasm) ไม่
สามารถควบคุมร่างกายและใบหน้า (Athetosis) ภาวะ
อวัยวะของร่างกายทำ�งานไม่สม่�ำ เสมอและไม่ประสานกัน
(Ataxia) ภาวการณ์เกร็งและลักษณะการเคลื่อนไหวของ
กล้ามเนือ้ อัตโนมัตเิ กิดจากสมองถูกทำ�ลายขณะคลอด มัก
มีสาเหตุมาจากการขาดออกซิเจน ทำ�ให้แบบแผนการ
ควบคุมการเคลือ่ นไหวถูกทำ�ลายไป เด็กยังคงเติบโตต่อไป
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แต่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ร่ า งกาย อาการผิ ด ปกติ มี ร ะดั บ
ต่าง ๆ กันตัง้ แต่ระดับเล็กน้อยแทบไม่สงั เกตเห็น เช่น มือหรือ
เท้ากระตุกเล็กน้อย ศีรษะเอียงผิดปกติ ส่วนระดับรุนแรง
ถึงขั้นเคลื่อนไหวเองไม่ได้ซึ่งต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด
ตลอดเวลา
เด็ ก และคนหนุ่ ม สาวซึ่ ง เป็ น อั ม พาตเพราะสมอง
บกพร่องหลายคนไม่มีปัญหาเรื่องสติปัญญาในการเรียนรู้
ซึง่ เราจะต้องรู้ การเอาใจใส่อย่างดีจะช่วยขจัดความขัดแย้ง
ระหว่างกายทีไ่ ม่สามารถตอบสนองใจได้ หลายคนประสบ
ความสำ�เร็จโดยการจัดสภาวะแวดล้อมพิเศษในการให้การ
ศึกษากับเด็กเหล่านี้ ในกรณีของเด็กซึ่งมีปัญหาสติปัญญา
จะต้องพยายามฝึกให้เขาควบคุมการเคลื่อนไหวด้วยการ
ช่วยให้เขารับรู้การเคลื่อนไหวแขนขาของเขามากขึ้น
การได้ดูแลเด็กเหล่านี้ทำ�ให้มีโอกาสได้สังเกตขณะเขา
หลับ อาการแข็งเกร็งและควบคุมแขนขาไม่ได้ในยามปกติ
ดูจะผ่อนคลายขณะที่เขานอนอยู่บนเตียงนอน ข้อต่าง ๆ
แลดูยืดหยุ่น เป็นประสบการณ์น่าสะเทือนใจเมื่อได้มอง
เข้าไปในตาของเด็กเมื่อเขาค่อย ๆ ตื่นขึ้น และเมื่อเขาเริ่ม
เคลื่อนไหวก็จะเห็นความไม่ยืดหยุ่นและภาวะต่าง ๆ กลับ
คืนมา สภาพที่เห็นทำ�ให้มั่นใจว่า ในยามหลับความรู้สึก
ออกจากร่างไป และเมื่อตื่นขึ้นพลังที่กระตือรือร้นจะกลับ
เข้าสู่ร่างกาย คน ๆ หนึ่งซึ่งต้องตกอยู่ในสภาพเด็กหรือ
ทารกตลอดไป ต้องได้รบั การป้อนอาหาร ใส่ผา้ อ้อม พาไป
หัดเดิน ถูกมองเหมือนเป็นเด็กเล็ก ๆ เพราะไม่รู้เรื่อง มี
อารมณ์ที่ไม่สมวัย บางครั้งเสียใจ บางครั้งหัวเราะโดยไม่มี
เหตุผล เหมือนเด็กวัยเตาะแตะไขว่คว้าจานหรือผ้าปูโต๊ะ
โดยไม่รับรู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้น เป็นการกระทำ�ที่เกิดขึ้นจาก
แรงขับตามสัญชาตญาณ
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เมือ่ เราได้เห็นเด็กอัมพาตจากสมองบกพร่องและขณะ
เดียวกันก็เห็นเด็กปกติที่เคลื่อนไหววิ่งกระโดดได้อย่าง
อิสระหรือเด็กวัยเรียนที่มีความสุขกับการเคลื่อนไหวของ
ตัวเองอยูข่ า้ ง ๆ เราจะเกิดความรูส้ กึ เมตตาไม่ใช่แค่สงสาร
หากเขาได้รบั การเอาใจใส่ดว้ ยความรัก ได้รบั การบำ�บัดผ่าน
เพลง การเปล่งเสียง การเคลื่อนไหว การนวด ได้รับการ
ยอมรับให้มีชีวิตสังคมอย่างปกติสุข เขาจะมีอนาคตที่ดีขึ้น
ข้อจำ�กัดของภาวะร่างกายจะค่อย ๆ หมดไป

ไม่คาดคิด เด็กไม่นง่ิ : (Always the unexpected:
the hyperactive child)
ผมพบเจมส์ครัง้ แรกเมือ่ เขาอายุ 7 ขวบ เด็กชายตัวเล็ก
ซึ่งไม่เคยหยุดนิ่ง เขาต้องมีผู้ใหญ่คอยตามจับตลอดเวลา
ตั้งแต่ช่วงเด็กเล็กเขาไม่เคยอยู่นิ่ง วิ่ง ปีนป่ายตลอดเวลา
เขาชอบยั่วเย้ากวนโมโหเด็กคนอื่นด้วยคำ�พูดของเขา คำ�
พูดซ้ำ�ซาก รัวเร็ว ๆ ก้าวร้าวด้วยท่าทางและคำ�พูด ชอบ
ทำ�เรื่องเสี่ยงอันตราย เช่น ขว้างก้อนหินหรือถือตะปูยาว
เข้าหาผูอ้ นื่ ท้าทายให้คนอืน่ มาจับเขา มีการเคลือ่ นไหวผิด
ปกติอย่างเห็นได้ชัด และมีประสาทกล้ามเนื้อใบหน้าบิด
เบี้ยว เขามักพูดตลอดเวลา ในชั้นเรียนเขาจะสร้างความ
วุ่นวายด้วยการรบกวนบทเรียน มีปัญหาการนอน ต้องมี
คนนัง่ เฝ้านอกห้องเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าเขายังอยูบ่ นเตียง แต่บาง
ครั้งเขาจะกลายเป็นคนละคน อบอุ่นเป็นมิตร และรู้จักคิด
ผมจำ�ได้ครั้งหนึ่งเราเดินไปด้วยกันบนถนน มองเข้าไป
ในร้านค้าและเดินเข้าไปในร้านด้วยกัน ทันใดเขาก็สะบัดมือ
ผมออกและมุดเข้าไปใต้ราวแขวนเสือ้ ผมวิง่ ตามทันทีแปลก
ใจว่าเขาจะทำ�อะไร โชคดีที่เขาพบชิ้นมันฝรั่งทอดซึ่งเขา
เหลือบเห็นเข้า คุณจะไม่มีวันรู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีก

ปกติ เ ด็ ก วั ย 2-3 ขวบซึ่ ง สดใส
ร่าเริงก็ทำ�ให้แม่มีงานเต็มมืออยู่แล้ว
พวกเราคงเคยรู้จักพ่อแม่ซึ่งหมดแรง
กับลูกชายตัวเล็กที่ทำ�ขวดหมึกหกรด
บนพรม หรือเด็กที่เกือบจะฆ่าตัวเอง
ด้วยการแหย่เข็มถักนิตติ้งเข้าไปในรู
ปลั๊กไฟ
เด็กที่กล่าวถึงข้างต้นเจ็บป่วยมา
ตัง้ แต่เล็ก หลังจากป่วยเป็นโรคเยือ่ หุม้
สมองอักเสบ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ
จากไข้สูงจนทำ�ลายสมอง ซึ่งอาจเกิด
จากโรคอีสกุ อีใสหรือหัด หรือจากการ
ฉีดวัคซีนหรือฉีดภูมิคุ้มกันโรค วัคซีน
ป้องกันไอกรนก็เป็นสาเหตุหนึ่งของ
โรค เด็กที่ป่วยจากสมองถูกทำ�ลาย
จากเยื่อหุ้มสมองอักเสบ จะผจญกับ
ภาวะอ่อนแรงในหลาย ๆ ด้านซึ่งจะ
นำ�ปัญหาอื่น ๆ ตามมาเป็นทวีคูณ
เด็กเหล่านี้มักมีปัญหาการนอน
พวกเขาอาจโยกตั ว ไม่ ค่ อ ยเข้ า ใจ
ภาษาพูด พูดได้นอ้ ยมากหรือพูดไม่ได้
เลย อาจมีปัญหาออทิสติกหรือภาวะ
ทางจิตด้วย การหัวเราะหรือการตอบ
สนองเกิดขึน้ ทันทีทนั ใดโดยเราไม่คาด
คิ ด ความคล่ อ งแคล่ ว ในการใช้ มื อ
จำ � กั ด มาก ทำ � ให้ มี ผ ลต่ อ การทาน
อาหารรวมทั้งการใช้มือเมื่อต้องการ
จะทำ�อะไร พวกเขาอาจจะมีอาการชัก

เล็กน้อยหรือรุนแรงจนยากต่อการดูแลหรือให้การศึกษา
พ่อแม่มักจะสิ้นหวังและการส่งเด็กไปอยู่ประจำ�ที่โรงเรียน
พิเศษเป็นหนทางเดียวที่จะให้การศึกษากับเด็กกลุ่มนี้ได้
การที่สมองและระบบประสาทถูกทำ�ลาย ทำ�ให้เด็ก
เหล่านี้ไม่สามารถตอบสนองได้ดีและเหมาะสม เด็กไม่นิ่ง
ต้องได้รับความช่วยเหลือให้รู้จักขั้นตอนและความสงบ

โรคลมชัก (Convulsive disorders)
แคโรล ยืนอยูใ่ กล้ชงิ ช้าในสวนบ่ายฤดูรอ้ นวันหนึง่ เธอ
เกิดความตึงเครียดขึ้นเมื่อเกิดความคิดไม่ตรงกันว่าตอน
เย็นจะไปดูหนัง ละคร หรือไปเดินเล่น สุดท้ายครอบครัวก็
เลือกไปดูหนัง ความหงุดหงิดของแคโรลจึงลดลงเมื่อทุก
อย่างลงตัว แต่พอพี่ชายเห็นโฆษณาของหนังอีกเรื่องใน
หนังสือพิมพ์ ทุกคนก็เริม่ กลับมาถกเถียงกันใหม่ แคโรลรับ
ไม่ได้ เธอมีอาการเหมือนถูกตีอย่างแรง และล้มชักลงกับ
พื้น
แคโรลป่วยเป็นโรคลมชักมาตั้งแต่เล็ก วันนั้นทุกคนรุม
เข้ามาช่วยเธอ ลืมเรือ่ งแผนและหยุดการโต้เถียงลง พอรูส้ กึ
ตั ว แคโรลก็ ส งบและหลั บ ไป ความยุ่ ง เหยิ ง ซึ่ ง เกิ ด จาก
ความเครียดในวันนั้นกระทบทุกคน แต่หนักที่สุดคือคนที่
ล้มลงไปกับพื้น เมื่อแคโรลรู้สึกดีขึ้น ทั้งครอบครัวไปดูหนัง
ที่เลือกไว้แต่แรกและใช้เวลาช่วงเย็นกันอย่างสนุกสนาน
อีกรายหนึ่ง ริชาร์ด เป็นลมบ้าหมู (epileptic convulsion) นอนชักอยู่ที่พื้น เขาชักบ่อยมาก พูดแทบไม่ได้ ทำ�
อะไรด้วยตัวเองได้นอ้ ยมาก บางครัง้ ก้าวร้าวและทำ�ร้ายคน
อืน่ มีคนเข้าไปนวดศีรษะ ขมับและคอของเขาด้วยโลชัน่ ซึง่
มีส่วนผสมของดอกโรสแมรี่และเรียกชื่อเขาเบา ๆ กลิ่น
หอมที่ริชาร์ดสูดดม ช่วยให้เขาตื่นตัวและสดชื่นขึ้น ไม่กี่
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นาทีตอ่ มาเขาก็รสู้ กึ ตัว ลืมตา และเริม่
เคลื่อนไหว น้ำ�มันสกัดจากดอกไม้นำ�
มาใช้ในสถานการณ์นี้ได้ดี
โรคลมชักเป็นความผิดปกติจาก
การหดเกร็งกล้ามเนื้อและต้องให้ยา
ตามระดับความรุนแรง การชักเล็ก
น้อย (Petit mal) หรือรุนแรง (Grand
mal) หากเกิดกับเด็กที่กำ�ลังโตและ
ผู้ใหญ่ จะต้องรักษาทางการแพทย์
เท่านั้น การเกร็งชักของเด็กไม่ว่าจะ
เกิดขึ้นกับเด็กที่เป็นโรคลมชักหรือไม่
ก็ตาม เราต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
ภาวะชั ก ออกไปจากตั ว เองชั่ ว ขณะ
(Petit mal) จะต่างจากการชักอย่าง
รุ น แรง (Grand mal) ซึ่ ง อาจเป็ น
อันตรายถึงชีวิตได้
ทัง้ สองตัวอย่างข้างต้น (Petit and
Grand mal) ไม่ได้กล่าวถึงการรักษา
แต่ ทั้ ง สองกรณี ไ ด้ รั บ การรั ก ษาจาก
แพทย์ กรณีแรกเกิดอาการไม่บอ่ ยนัก
ส่วนกรณีที่ 2 เกิดอาการบ่อยและ
รุนแรง
การได้ อ ยู่ ใ นเหตุ ก ารณ์ ทำ � ให้
สังเกตเห็นอะไรหลายอย่าง แคโรลมี
อาการทางจิตหลังเป็นโรคลมชักซึ่ง
เกิดจากการฉีดวัคซีนในวัยเด็ก เธอมี
อาการเครี ย ดง่ า ยและคบคนยาก
เอาแต่ใจและไม่นิ่ง เมื่อถูกขัดใจก็จะ
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ก้าวร้าวขึน้ มา ข้างนอกอาจดูแข็งแต่จติ ใจอ่อนไหว ยิง่ อ่อน
ไหวก็ยิ่งเครียดเพราะอยากให้ทุกสิ่งได้ดังใจ เธอสามารถ
พูดและใช้มือได้ดี
กรณีของแคโรล สถานการณ์ที่ยุ่งยากทำ�ให้เกิดการชัก
เป็นเรื่องที่คาดการและหลีกเลี่ยงได้ เธอมีระบบร่างกายที่
แข็งและแน่นเกินกว่าจะยอมให้เรื่องเช่นนี้ผ่านเข้าไปได้
ขณะเดียวกันเธอก็ไม่รับรู้โลกรอบตัว ความพยายามต่อสู้
เพื่อให้ได้ สร้างความเครียดขึ้น หลังการชัก จิตใจเธอสงบ
เหมือนท้องฟ้าที่โปร่งใส เด็กรู้สึกเหมือนกำ�ลังดันอยู่และ
พยายามตืน่ ขึน้ แต่ถกู เหวีย่ งข้ามไปข้ามมาระหว่างภาวะตืน่
และหลับจากภาวะของโรค เราเห็นได้จาการเขย่าตัว เกร็ง
การเปลี่ยนสีหน้า และอาการอื่น ๆ
กรณีท่ีสองเป็นการตื่นจากการหลับสนิท การเรียก
ความรู้สึกตัวกลับคืนสู่ร่างหลังจากช่วงที่ไม่รู้สึกตัว เป็น
ตัวอย่างที่น่าทึ่งและมหัศจรรย์ของสิ่งที่เกิดขึ้นหลังอาการ
ชัก ความรู้สึกเริ่มกลับสู่ลมหายใจออกและเข้าและตื่นตัว
แทนที่จะร่วมผสมโรงจนทำ�ให้เกิดการชักเช่นตัวอย่างแรก
เราต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าวก่อนจะสายไป เด็ก
ขาดสมดุ ล กั บ โลกระหว่ า งความรู้ สึ ก และไม่ รู้ สึ ก ตั ว สิ่ ง
ท้าทายคือเรียนรู้นิสัยของเด็กที่มีปัญหาในการปรับตัว

ความรู้สึกไวผิดปกติ
(Over-sensitivity)
ตรงข้ า มกั บ เด็ ก ที่ ต้ อ งออกแรง
ปรับเข้ากับร่างของตนและกับสิ่งรอบ
ตัว ยังมีเด็กอีกลักษณะซึง่ มีความรูส้ กึ
ไวผิดปกติ
เด็ ก คนหนึ่ ง มาหาผมด้ ว ยความ
ตึงเครียด เขาบอกผมว่าขณะเขาเดิน
เล่ น อยู่ ข้ า งนอก เมื่ อ เขาเดิ น ผ่ า น
สถานที่หนึ่งเขารู้สึกทันทีว่าเขาต้อง
เปลี่ยนบางอย่าง หากไม่เปลี่ยนจะ
เกิดเรื่องร้ายแรงกับครอบครัวของเขา
ผมรูว้ า่ เขาไม่ได้บา้ แต่เขาพูดอย่างนัน้
กับผมเพราะอะไร หากผมบอกให้เขา
หยุดพูดเรื่องไร้สาระนั้น เขาต้องไม่
พอใจมากที่ผมไม่เข้าใจความรู้สึกลึก
ซึ้งของเขา เพราะเขาเชื่อว่าเป็นเรื่อง
จริง สิ่งที่น่าแปลกคือสายตาจริงจัง
ของเด็กที่เพ่งมองผมและผ่านผมไป
เด็ ก ชายคนนี้ แ ก่ แ ละเครี ย ดเกิ น วั ย
ความคิดและเรือ่ งราวของเขาจะลึกซึง้
สำ�หรับคนที่ไม่คุ้นเคย เด็กเหล่านี้จะ
ดูปกติและน่าสนใจ แต่หลังจากพูดคุย
ด้วยไม่นานจะเริม่ คิดว่าสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ จริง
หรือไม่
แอนเป็นเด็กหน้าตาดี บอบบางดู
อ่อนวัย พูดไม่เก่ง ใส่ใจและระวังคน
อื่นมากไป บ่อยครั้งที่ลักษณะเช่นนี้
ทำ�ให้เธอควบคุมตัวเองไม่ได้ ตื่นเต้น

เกินไปจนต้องหัวเราะและสัน่ ศีรษะไป
มา คว้าจับตัวคนอื่น จนต้องหยุดเธอ
คุณจะค่อย ๆ สังเกตเห็นว่ามีเด็กทีต่ ดิ
คุณมาจนนิสัยของเด็กเริ่มเปลี่ยนไป
เพราะเขาจะเลียนแบบคุณทั้งวิธีกิน
และสิ่งที่คุณกิน เธอจะเฝ้ามองตาม
คุณอย่างจดจ่อและเพราะความใกล้
ชิดมากไปจะทำ�ให้คุณเริ่มอึดอัด คุณ
เริ่ ม รู้ สึ ก “ปล่ อ ยให้ ฉั น อยู่ ค นเดี ย ว
เถอะ” แต่เธอจะช้าต่อความรู้สึกแบบ
นี้ และเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มแสดงความ
รำ�คาญและทนไม่ไ ด้ เธอก็จะหมด
ความรักและเริ่มมีอคติกับคุณ
เด็กคนนี้และคนอื่น ๆ ที่เหมือน
เธอจะกระทบง่าย พวกเขามีสัมผัส
พิเศษว่าคุณเป็นคนอย่างไร ถ้าคุณ
เหนื่อยและไม่อดทน พวกเขาทำ�ให้
ชีวิตคุณแย่ลงอีก ไม่ค่อยมีคนชอบ
และอยากอยูใ่ กล้พวกเขา ยิง่ ซ้�ำ เติมให้
พฤติกรรมนั้นแสดงออกรุนแรงขึ้นจน
กลายเป็นเด็กเจ้าอารมณ์นา่ กลัว และ
ตามด้ ว ยการเรี ย กร้ อ งความสนใจ
อย่างแรง
เป็ น เรื่ อ งท้ า ทายที่ จ ะดู แ ลเด็ ก
เหล่านี้ พวกเขาต้องการความอบอุ่น
ที่ทำ�ให้เขามั่นใจ ขณะเดียวกันเขาก็
ทำ�ให้คนอืน่ ไม่ชอบ พฤติกรรมของเขา
ยั่วให้เกิดโมโหได้ง่ายมาก เพราะเรา
ต้ อ งการผลั ก ให้ เขาไม่ ม ายุ่ ง กั บ เรา

จำ�เป็นทีจ่ ะต้องช่วยให้เขาเป็นตัวของ
ตัวเองมากขึน้ ควบคุมความรูส้ กึ ให้ได้
ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

เปราะบาง
(Fragile x-syndrome)

ใน 10 ปี ที่ ผ่ า นมานี้ เริ่ ม มี คำ �
อธิบายอาการที่เรียกกันว่าโครโมโซม
เพศหญิ ง อ่ อ นแอ (Fragile x-syndrome) อาการนี้ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด จาก
พันธุกรรมและความผิดปกติในการ
สร้างโครโมโซมเท่านั้น แต่คล้ายคลึง
กั บ อ า ก า ร ด า ว น์ ซิ น โ ด ร ม ด้ ว ย
โครโมโซมเพศหญิงทีอ่ อ่ นแออาจเกิด
บริเวณช่องว่างทีผ่ ดิ ปกติตรงปลายสุด
ของโครโมโซมเพศหญิงตัวสุดท้าย โรค
นี้ มั ก จะสั บ สนกั บ ออทิ ส ติ ก เพราะ
อาการหลีกเลี่ยงการสบตา ตอบไม่
ตรงคำ�ถาม และมีท่าทางการเดินและ
พูดคล้ายคลึงกัน ในปี ค.ศ. 1968 ดร.
Lotte Sahimann ได้อธิบายสภาวะนี้
ก่ อ น ที่ เร า จ ะ รู้ จั ก กั น ใ น ชื่ อ โร ค
โครโมโซมเพศหญิงอ่อนแอ เธออ้าง
ว่ามันเป็นกลุ่มอาการที่ “แสดงออก
ทุกอย่าง” พวกเขามีทา่ ทางขีอ้ ายซึง่ ไม่
ได้เกิดจากอาการออทิสซึ่ม แต่เพราะ
อ่อนไหวผิดปกติ (extreme sensitivity)
พวกเขาสามารถรับรูค้ วามสุขของ
คนอืน่ ๆ มีความอบอุน่ และชอบช่วย
เหลือ มักเบนความสนใจในตัวเองไป
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ยังผูอ้ นื่ มีเด็กคนหนึง่ ซึง่ ผมมักพบเขาอยูใ่ กล้ ๆ หรือทีป่ ระตู
เมือ่ ผมกำ�ลังคุยเรือ่ งส่วนตัวอยูเ่ สมอ พอผมเห็นเขาเข้า เขา
จะยิม้ อย่างอบอุน่ และทำ�ท่าเขิน ๆ ผมไม่สามารถมองข้าม
เขาไปได้ เขาสุภาพ จิตใจดี ชอบช่วยเหลือ เขาจำ�ชื่อทุกคน
ได้ดีพอ ๆ กับรู้ว่าแต่ละคนเป็นอย่างไร

ความผิดปกติในการพูดหรือแสดงความรู้สึก
(Aphasia)
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เป็นเรื่องไม่ถูกต้องที่จะระบุความบกพร่องในการพูด
แสดงความรู้สึก (Aphasia) และความบกพร่องในการอ่าน
(Dyslexia) ว่าเป็นความผิดปกติของประสาทรับรู้ความรู้สึก
(sensory disturbance) เพราะความผิดปกตินี้เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการได้ยนิ และพัฒนาการอีก 2 ขัน้ ตอนต่อ
การได้ยิน คือ การแยกเสียงไปสู่ภาษาและความหมาย ซึ่ง
เป็นพัฒนาการของเด็กในช่วงวัย 2 ถึง 3 ปี เด็กได้ยินเสียง
พูดรอบ ๆ ตัว เขาไม่ได้พดู ทันทีจนกระทัง่ เกิดสิง่ มหัศจรรย์
ขึ้ น คื อ การเลี ย นเสี ย งที่ เขาได้ ยิ น ออกมา ซึ่ ง รวมความ
สามารถสองอย่างเข้าด้วยกันคือการได้ยินและการเปล่ง
เสียงทีไ่ ด้ยนิ ออกมา เด็กบางคนหูได้ยนิ เสียงแต่ไม่สามารถ
เปล่งคำ�หรือไม่สามารถพูดออกมาได้ชัด ซึ่งทำ�ให้เขาไม่
สามารถเข้าใจภาษา เราเรียกภาวะนี้ว่า การสูญเสียความ
สามารถในการรับ (Receptive aphasia) ส่วนเด็กที่เข้าใจ
และตอบสนองต่อคำ�พูดได้แต่ไม่สามารถพูดให้รู้เรื่อง เรา
เรียกว่า การสูญเสียความสามารถในการพูดให้รู้เรื่อง (executive aphasia) บางครัง้ มีความเข้าใจผิดระหว่าง aphasia
กับเด็กออทิสซึม่ เมือ่ เห็นเด็กมีอาการแยกตัวและสือ่ สารไม่
ได้ แต่เด็กกลุ่มนี้ไม่ใช่ออทิสติก แม้เขาจะสูญเสียพื้นฐาน
ของการสื่อสารโดยใช้คำ�พูด ออทิสซึ่มอาจเป็นอาการที่ 2
หลังจากไม่สามารถสือ่ สารได้ ถ้าเราย้อนไปถึงความเห็นใน
ตอนต้นเกีย่ วกับพัฒนาการวัยเด็ก จะเห็นได้ชดั ว่าเด็กกลุม่
นีไ้ ม่บรรลุขนั้ ตอนสำ�คัญทีส่ องของพัฒนาการวัยเด็กคือการ

พูด การเจริญเติบโตจากศีรษะลงมา
และค่อย ๆ เข้าควบคุมร่างกายเป็น
ขัน้ ตอนทีน่ �ำ ไปสูก่ ารเดิน การพูด และ
การคิด นี่คือความสำ�เร็จในช่วงแรก
ของวัยเด็ก Aphasia เกิดจากความล้ม
เหลวของขั้ น ตอนที่ ล ะเอี ย ดอ่ อ นนี้
และไม่สามารถพัฒนาไปสู่ภาษาและ
การสื่อความหมาย ดังนั้นนอกจากใช้
วิธีฝึกออกเสียงต่าง ๆ และฝึกภาษา
การบำ�บัดรักษาด้วยการเคลื่อนไหว
ยูรธิ มี่ (eurythmy) และยูรธิ มีบ่ �ำ บัด มีผล
ต่อระบบเคลื่อนไหวที่ละเอียดอ่อน
ของเด็ก
เป็นสิ่งสำ�คัญที่ต้องวินิจฉัยให้ถูก
ต้องว่าเป็นความซับซ้อนของคนที่อยู่
ในโลกของการสื่ อ สาร แต่ ก ลั บ ไม่
สามารถสื่ อ สารได้ เหมื อ นอยู่ ใ น
ประเทศซึ่ ง ใช้ ภ าษาที่ เราไม่ เข้ า ใจ
สำ�หรับคนที่พูดได้ ประสบการณ์นี้
อาจเป็ น เรื่ อ งเล็ ก เมื่ อ เที ย บกั บ
ประสบการณ์ ข องเด็ ก Aphasia
อุ ป สรรคในการสื่ อ สารของเด็ ก
Aphasia จะนำ�ไปสู่ความคับข้องใจ
อย่ า งรุ น แรง ความก้ า วร้ า วและ
พฤติกรรมที่ตามมา

ความผิดปกติในการอ่าน
(Dyslexia)
ช่วงแรกของบทนี้ได้กล่าวถึงการ
อ่านและการเขียน ว่าเป็นรูปแบบของ
การสือ่ สาร ซึง่ พัฒนามาจากภาษาพืน้ ๆ

มาเป็นการแสดงความคิดเห็น ทำ�ให้พัฒนาความสามารถ
ทางภาษาได้เพิ่มยิ่งขึ้นไปจากการได้ยิน การแยกแยะและ
การแปลความหมายคำ� และนำ�ไปสูก่ ารสือ่ สารในสังคมโลก
ซึง่ เราเป็นประชากรอยู่ เราอาจมีเพือ่ นทีโ่ ตแล้วซึง่ มีปญ
ั หา
การอ่าน เขาจะหลีกเลี่ยงการอ่านเขียน การเขียนเป็น
ปัญหาใหญ่ แม้ปัจจุบันมีความเข้าใจปัญหานี้ดีขึ้นและ
สังคมไม่ดูถูกคนเหล่านี้ คนอ่านเขียนไม่ได้อีกต่อไป
ประสบการณ์ด้านจินตนาการของเด็กระหว่างช่วงพูด
ได้จนถึงช่วงเริ่มอ่านและเขียนต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลง
ของการจินตนาการ จากการสร้างภาพไปสู่ตัวหนังสือซึ่ง
เป็นนามธรรม ดังนั้นวิธีการและอายุที่เหมาะสมที่เด็กคน
นั้นจะเรียนอ่านและเขียนจึงเป็นเรื่องสำ�คัญมาก ต้องรับรู้
ปัญหาของเด็กที่มีปัญหาในการอ่าน (Dyslexia) อย่าง
รวดเร็วและต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ การช่วยเหลือเด็กที่มี
ปั ญ หาการอ่ า นและการเรี ย นจะต้ อ งเข้ า ถึ ง เด็ ก โดยใช้
จินตนาการ เราใช้วธิ กี ารนีอ้ ยูแ่ ล้วในหลักสูตรชัน้ ประถมต้น
ของการศึกษาวอลดอร์ฟ (Waldorf) หรือโรงเรียนของ
รูดอล์ฟ สไตเนอร์ (Rudolf Steiner) หลักสูตรนี้รู้ว่าเด็ก
มีความสามารถด้านจินตนาการจึงค่อย ๆ นำ�พวกเขาสูก่ าร
อ่านและการเขียนโดยใช้จินตนาการของเขา

ขยายสีสัน (Widening the spectrum)
หากเราได้ขยายแนวคิดเกีย่ วกับพัฒนาการปกติแล้วเรา
จึงสามารถเริ่มต้นพูดถึงค่าเฉลี่ยของพัฒนาการเด็กได้ เรา
จะไม่พดู ถึงเด็กปกติ หรือเด็กไม่ปกติ แต่เราจะพูดถึงเด็ก ๆ
ปัจจุบนั เราจะใช้วิธีการแบบองค์รวมสำ�หรับความแตกต่าง
หลากหลาย
พ่อ แม่ ครู และใครก็ตามที่ได้พบและสังเกตเห็นเด็กที่
มีแนวโน้มต่าง ๆ ดังได้กล่าวมาแล้ว เด็กร่าเริงน่ารัก เด็ก
แยกตัว เด็กเฉื่อยชา และเด็กความรู้สึกไว้ผิดปกติ เราจะ
สังเกตเห็นลักษณะละเอียดอ่อนเฉพาะเหล่านี้ได้ไม่ยาก

โดยเฉพาะเมื่ อ ผู้ ป กครองและครู ใ ส่ ใ จใน
ลักษณะนั้น ๆ และให้ความสนใจเป็นพิเศษ
หั ว ข้ อ ต่ อ ไปที่ จ ะกล่ า วถึ ง ในการศึ ก ษา
พัฒนาการวัยเด็ก คือ เด็กหัวโต หรือเด็กสมอง
บวมน้�ำ (hydrocephalus) และเด็กหัวเล็ก หรือ
กะโหลกศีรษะเล็กกว่าปกติ (Microcephalic
child)

เด็กหัวโต :
the large-headed child
ผมเคยเข้าร่วมในการประชุมเรื่องเด็กครั้ง
หนึ่ง ประธานที่ประชุมไม่เคยพบเด็กชายมา
ก่อนจึงอนุญาตให้เด็กพูดคุยเล่าเรื่องของเขา
อย่างอิสระ เด็กคนนั้นมองตัวเองว่าดีเยี่ยม
เช่น เงียบ รูจ้ กั คิด ชอบช่วยเหลือและเอาใจใส่
ความต้องการของคนอื่น เขายังพูดถึงความ
สนใจต่าง ๆ ของเขาซึ่งโรงเรียนไม่ได้ช่วย
สนับสนุน เขาไม่ได้รับโอกาสให้ทำ�อะไรด้วย
ตัวเองนัก ในภาวะนั้นยากที่จะเพิ่มเติมข้อมูล
อื่น เพราะคำ�พูดของเขาน่าเชื่อถือ มีเสน่ห์
และนำ�เสนอได้ดีเยี่ยม อ่อนโยนและเลือกคำ�
พูดได้น่าคิด คนฟังเข้าใจได้หมดยกเว้นคนที่
รู้จักเขาดีและคนที่อยู่ร่วมกับเขา เขาเป็นคนขี้
โวยวาย ห่างไกลจากความสงบและสันติ คนที่
อยู่ด้วยอยากให้เขาอยู่ตามลำ�พังมากขึ้น เขา
ไม่เคยปล่อยให้คนอื่นได้อยู่เงียบ ๆ ความ
สนใจและสิง่ ทีเ่ ขาอยากทำ�เป็นเรือ่ งทีเ่ ป็นไปไม่
ได้ สิ่งที่เขาประกาศว่าอยากพัฒนา เป็นเรื่อง
ที่เขาไม่เคยพูดถึงมาก่อนเลย เรื่องชอบช่วย
เหลื อ คนอื่ น เขามั ก สร้ า งปั ญ หามากกว่ า
ประโยชน์ กรณีเด็กชายคนนี้อาจจะมองว่า
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เป็นเรือ่ งเล็กน้อย จะเป็นไรไปทีเ่ ด็กแต่งเติมเรือ่ งผิดไปจาก
ความจริง คุณสามารถให้เด็กคนนัน้ พูดสิง่ ทีเ่ ขาต้องการ แต่
ถ้าคุณต้องการช่วยเขา คุณจะต้องรู้ลักษณะที่แท้จริงของ
เขา
มีเด็กที่เราทราบว่าเป็นเด็กสมองบวมน้ำ�เรื้อรัง ตอน
คลอดเขามีน้ำ�หนักศีรษะพอ ๆ กับน้ำ�หนักตัว ช่วงพัฒนา
ตัวอ่อนในครรภ์ซึ่งเรียกได้ว่าช่วงศีรษะโตคงอยู่กับเด็ก
ตลอดช่วงพัฒนาการในครรภ์มารดาจนมาถึงวัยเด็กตอน
ต้น ศีรษะที่โตนี้เป็นปัจจัยกำ�หนดชีวิตของเด็ก และแม้จะ
มีการรักษาทางการแพทย์เพื่อลดน้ำ�ในศีรษะและลดขนาด
ศีรษะลงแล้วก็ตาม แนวโน้มก็ยังคงอยู่
ศีรษะส่วนบนจะเหมือนตัวอ่อนในครรภ์ คือเห็นโตเด่น
ชัดบนใบหน้าซึ่งมีลักษณะกลม เด็กมีล่าช้าในพัฒนาการ
นัง่ ยืน และเดินช้ากว่าปกติ กระหม่อมเด็กเปิดอยูน่ านกว่า
ปกติ แ ละเด็ ก มั ก จะติ ด แม่ ม าก จิ น ตนาการเด่ น เกิ น สติ
ปัญญา จินตนาการทีม่ ากล้นและความชอบในศิลปะทำ�ให้
เพ้อฝันมากกว่าเข้าใจเหตุผล ขาดสมาธิจดจ่อและมีปญ
ั หา
ในการเรียนคณิตศาสตร์ ส่วนใหญ่เด็กจะมีนิสัยเฉื่อยชา
และไม่ค่อยสนใจทำ�งาน
เด็กเริ่มพูดได้เร็วตั้งแต่เล็กและมีความสามารถทาง
ศิลปะ ทำ�ให้เด็กเหล่านี้ดูเหมือนล้ำ�หน้ากว่าเด็กอื่น ทำ�ให้
เขาเปลี่ยนจากเด็กอ่อนโยนกลายเป็นคนโมโหง่าย ไม่
อดทน และก้าวร้าวได้ถ้าเขาถูกโต้แย้งหรือท้าทาย

เด็กหัวเล็ก : The small-headed child
ถ้ า เด็ ก หั ว โตคล้ า ยกั บ เจ้ า ชายที่ นั่ ง สง่ า อยู่ บ นรถม้ า
ตลอดเส้นทางที่เต็มไปด้วยต้นไม้ มีคนขับรถม้าและคนรับ
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ใช้ติดตามไปด้วย เด็กหัวเล็กจะเหมือนกับคนขับรถแข่งที่
ขับอย่างเร่งรีบตลอดเส้นทางการแข่งรถ แทนที่จะใส่ใจ
ทำ�งานเด็กเหล่านีจ้ ะเป็นช่างเครือ่ ง วุน่ อยูแ่ ต่กบั เครือ่ งยนต์
ในกรณีรุนแรงเด็กจะรู้สึกเหมือนขมับถูกบีบ เรียนไม่
ก้าวหน้า เด็กจะตัวเล็ก หน้าซีดเซียวและแหลม หน้าผาก
ต่�ำ ร่องกะโหลกศีรษะปิดตัง้ แต่แรกคลอด แขนขายาว มีมอื
ใหญ่ ทำ � ให้ มี ฝี มื อ และชอบทางเครื่ อ งยนต์ สนใจราย
ละเอียดปลีกย่อย ไม่เหมือนกับเด็กหัวโต พวกเขาวอกแวก
ง่าย ไม่เป็นระเบียบและยุ่งอยู่กับสมบัติส่วนตัว วิ่งทั้งวัน
และเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารในโรงเรียน ยากที่จะทำ�ให้เขา
เรียนรู้จินตนาการและเข้าใจนามธรรม เพราะสิ่งนี้ต้องการ
จินตนาการเพ้อฝัน
การเล่นละครในโรงเรียนน่าสนใจที่ต้องกำ�กับตัวละคร
2 คน คนหนึ่งช่างฝันและอีกคนตัวเล็กสูงและวอกแวก ไม่
ว่าผมจะทำ�อย่างไรก็ไม่สามารถทำ�ให้เด็กชายหัวเล็กแสดง
เป็นเจ้าชายได้ส�ำ เร็จ แม้จะแต่งตัวและใส่เครือ่ งประดับแล้ว
เขาก็ยงั คงเหมือนคนงานอยูด่ ี เสือ้ ผ้าดูไม่เข้ากับตัว ท่าทาง
ก็ไม่ให้ นอกจากนี้เขายังชอบกำ�กับคนอื่นให้ทำ�อย่างโน้น
อย่างนี้ และจะขัดเคืองเวลามีคนดื้อไม่ทำ�ตาม การให้เขา
แสดงได้สมบทบาทเหมือนเรื่องในนิยายที่ยาจกกลายเป็น
เจ้าชายได้ ตรงข้ามกับคนช่างฝันหัวโตยากจะให้เขาเล่น
ละครเพราะเขาไม่สามารถเล่นต่อเนื่องไปตามบท แต่บน
เวที เขากลั บ ดู เ ป็ น ธรรมชาติ แ ละไม่ ต้ อ งพู ด สั ก คำ � เขา
สามารถสื่อถึงบุคลิกสำ�คัญตามบทได้
เด็กหัวโตจะคงลักษณะเฉพาะของเด็กเล็กโดยมีศีรษะ
ที่กลม มือและแขนขานิ่มนุ่มนวล เด็กหัวเล็กจะวอกแวก
ตลอดเวลา เป็นคนแข็งทื่อและผอมแห้ง คนหนึ่งเดินแบบ

ยกศีรษะเอนหงายไปข้างหลัง อีกคนเดินมีศรี ษะนำ�ไปก่อน
ยิ่งได้พิจารณาลักษณะเหล่านี้มากขึ้นยิ่งดลใจเราให้พบ
ความลึกลับของลักษณะเฉพาะเหล่านี้ซึ่งปรากฏออกมา
แสดงความต่างของบุคลิกของมนุษย์ได้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ภาวะ
ที่จิตใจต้องการถูกพัฒนาอย่างไม่รู้ตัวในช่วงเป็นตัวอ่อน
และวัยเด็กเล็ก เมือ่ เวลาผ่านไปภาวะนัน้ จะค่อย ๆ ปรากฏ
ชัดเจนขึน้ จนกลายเป็นของลักษณะเฉพาะของร่างกายและ
บุคลิกภาพของแต่ละคน ปรากฏการณ์นี้เห็นได้ชัดเจนใน
ความแตกต่างทางสรีระวิทยาและจิตวิทยาของเด็กหัวโต
และหัวเล็ก

สีสันที่หลากหลาย
(Colours in the spectrum)
คนที่ไปเดินปีนเขาในช่วงบ่ายของปลายฤดูหนาว และ
หยุ ด ยื น มองดู พ ระอาทิ ต ย์ ต ก สี สั น ของท้ อ งฟ้ า ช่ ว ง
พระอาทิตย์ขึ้นจะมีสีเหลืองอ่อน ชมพู และเขียวอยู่เหนือ
สีน�้ำ เงินเข้ม แต่ขณะอาทิตย์ตกท้องฟ้าจะเป็นสีแดงและส้ม
เข้ม ใต้ลงมาบริเวณลาดเขาเป็นสีม่วงและคราม สายรุ้งที่
เขาเห็นในช่วงเที่ยงดูเหมือนเป็นการรวมตัวกันของสีทุกสี
ที่ปรากฏในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นและตก เพื่อมาแต่งเติม
ท้องฟ้าให้เหมือนสรวงสวรรค์ทำ�ให้สามารถมองเห็นราย
ละเอียดของพุ่มไม้เตี้ย ๆ และทุ่งหญ้า
ทั้งหมดในบทนี้ได้กล่าวถึงสีสันต่าง ๆ ของเด็ก เรา
พยายามจะค้นหามาตรฐาน หรือค่าเฉลีย่ แต่เมือ่ เข้าไปใกล้ ๆ
เราจะมองเห็น “สิ่งที่เขาเป็น” เราพบระดับสีซึ่งต่างกันไป
ของเด็กแต่ละคน แต่ในความต่างก็มีความคล้ายคลึง เช่น
สีน�้ำ เงินและสีเขียว ช่วงแรกเด็กยังเป็นสีออ่ น ๆ แต่เมือ่ เด็ก

ได้เผชิญสิ่งต่าง ๆ ทั้งดีและไม่ดี สีของเขาก็จะเข้มขึ้น บาง
คนมีชีวิตที่ลำ�บาก บางคนรับความจริง บางคนยังฝัน บาง
คนเป็นศิลปิน
เราอาจสรุปได้ว่าเด็กที่เรากล่าวถึงมีสีที่ชัดเจน ทำ�ให้
เห็นความต่างและความพิเศษของเขา ทำ�ให้เขาต่างจากเด็ก
ที่มีพัฒนาการปกติ เราต้องไม่ขจัดความพิเศษของเขา แต่
เราพยายามช่วยให้เขาบรรลุเป้าหมายของชีวิต
เด็กทุกคนจะค่อย ๆ เติบโตออกจากอ้อมอกแม่ และ
ดำ�เนินชีวิตของเขาไปสู่เป้าหมายของชีวิตจนกระทั่งตาย
เขาไม่ได้เดินทางไปตามใจชอบ แต่ดว้ ยชะตาลิขติ จนปรากฏ
สีสันต่าง ๆ ขึ้น การศึกษาบำ�บัดมีเป้าหมายในการรับสีสัน
ของเด็กมา และพยายามนำ�เด็กจากสีสันซึ่งเคยอยู่ในที่
จำ�กัดให้เคลื่อนไปสู่ทะเลอันกว้างใหญ่ของสีสันอันหลาก
หลาย
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จังหวะและดนตรี
โดย ณภัทร ชัยสุบรรณ์กนก
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แนวคิด ในการจัดกิจกรรมจังหวะและดนตรี
ในความเชือ่ ของแนวทางมนุษยปรัชญานัน้ เชือ่ ในเรือ่ ง
ของภพชาติ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับพุทธศาสนามาก ใน
ช่วงเวลาก่อนที่เราจะมาเกิดบนโลกนี้ เรามีชีวิตอยู่ในโลก
แห่งจิตวิญญาณ จิตวิญญาณของเรานัน้ ไม่มขี อบเขต ไม่มี
ร่างกาย และเมื่อถึงเวลาที่จะต้องลงมาจุติบนโลกนี้ เราจะ
มาเกิดกับครอบครัวหรือบุคคลทีเ่ ราได้เฝ้ามองและเลือกไว้
สำ�หรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษนั้น ในช่วงของการ
จุติ ได้มีอะไรบางอย่างมากระทบใจ เกิดความลังเล สงสัย
กับครอบครัว หรือบุคคลที่กำ�ลังจะลงมาอยู่ด้วย ครูบาง
ท่านให้ภาพของช่วงนี้ว่า เป็นเหมือนเด็ก กำ�ลังก้าวลงมา
แต่ความสงสัย ความไม่แน่ใจที่เกิดขึ้นทำ�ให้เขา “ชักเท้า
กลับ” จากการก้าวลงมานั้น การจุติเกิดขึ้น แต่จิตวิญญาณ
ที่ลงมานั้น ไม่ได้ลงมาทั้งหมด ลงมาไม่เต็ม ไม่สมบูรณ์
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ จึงมีลักษณะเหมือนฝันๆ
มีร่างกายอยู่บนโลก แต่จิตวิญญาณอยู่อีกที่หนึ่ง บางคน
อาจรู้เรื่องบ้าง แต่จิตวิญญาณที่ลงมานั้น มาอย่างไม่เต็ม
ตัว เขาจึงไม่ตระหนักรูใ้ น แขนขาของตัวเอง โดยเฉพาะส่วน
ปลาย คือ มือ และ เท้า มือสามารถหยิบอาหารทานได้ แต่
เขาจะไม่รู้ว่า มือสามารถทำ�อย่างอื่นได้อีก เขาอาจเดิน
ลอยๆ ไปไหนต่อไหน แต่จะไม่รู้ว่าเขากำ�ลังยืนอยู่ที่ไหน

ฉะนั้น ในการจัดกิจกรรมสำ�หรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ จึงเป็นไปในแนวทางของการช่วยเหลือเด็กๆ ให้ได้
รูเ้ นือ้ รูต้ วั กับการอยูบ่ นโลกนี้ ทำ�งานกับมือ เท้า และ แขน
ขาเป็นส่วนใหญ่ และในการทำ�กิจกรรม เราจะร้องเพลงไป
พร้อมกับให้เขาได้ใช้แขน ขา เมื่อทำ�กิจกรรมไปหลายครั้ง
เด็กๆ จะค่อยๆ เรียนรู้ และ วางใจครู จนสามารถร้องเพลง
ไปด้วยกันได้
การร้องเพลง เปล่งเสียงออกมา เป็นการนำ�สิง่ ทีอ่ ดั อัน้
อยูภ่ ายในตัวเขาออกมา เด็กออทิสติกหลายคน ไม่สามารถ
บอกได้ว่าเขารู้สึกอย่างไร แต่ไม่ใช่ไม่รู้สึก นานวันเข้า ทุก
สิ่งกดดัน ทับถมอยู่ในตัวไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเขาต้อง กรีด
ร้องออกมาเสียงดัง เพื่อปลดปล่อยความกดดันเหล่านั้น
บ้าง หลายคนไม่เข้าใจ มุ่งสอนให้เขาเก็บความรู้สึกต่างๆ
ไม่ให้ระเบิดออกมา แต่ไม่ได้หาทางออกให้ว่า เขาควรจะ
ทำ�อย่างไร แต่หากเด็กได้มีโอกาสปลดปล่อย ความรู้สึก
ออกมาบ้าง ปลดปล่อยในแบบที่เป็น “ความงาม” ก็จะ
ทำ�ให้อาการกรีดร้อง ลดลง

หัวใจสำ�คัญในการจัดกิจกรรมจังหวะ และดนตรี
การนำ�ดนตรีมาสู่เด็กๆ เป็นเรื่องที่ไม่ยาก เพราะเด็ก
ทุกคนมีดนตรีอยู่ในตัวอยู่แล้ว แต่ครูต้องไม่ “กลัว” ดนตรี

ก่อน ครูจะต้องก้าวข้ามความกลัวของ
ตัวเอง กลัวผิด กลัวร้องไม่เพราะ กลัว
เสียงเพี้ยน ฯลฯ จริงๆ แล้ว เด็กๆ รับ
ดนตรีจากครูเข้าไปในตัวเขา ไม่ได้รับ
เฉพาะเสียง แต่รบั ทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ า
กับเสียง เช่น ความเบิกบาน ความรัก
ความอบอุ่น
ในการทำ�กิจกรรมดนตรีกับเด็ก
อาจมีหลายปัจจัยที่ต้องคำ�นึงถึง เช่น
บทเพลง เนือ้ หาทีใ่ ช้ เวลาทีเ่ หมาะสม
แต่ถ้าคิดมากเกินไป บางครั้งจะสูญ
เสียความเป็นดนตรีไป อยากให้คณ
ุ ครู
หยุดคิด แล้วเข้าไปร้องเพลงกับเด็กๆ
ด้วยความเบิกบาน ให้เวลานีเ้ ป็นเวลา
ทีเ่ รานำ�ความสุขมาถึงพวกเขา เหมือน
ช่วงเวลาที่เรามีความสุข จนฮัมเพลง
ออกมา ถ้าคิดเพลงไม่ออก ให้ถาม
เด็กๆ ทีละคน ว่าอยากร้องเพลงอะไร
แล้วทุกคนช่วยกันร้องไปด้วยกันก็ได้
เพลงทีเ่ ด็กๆ อยากร้อง อาจเป็นเพลง
อะไรก็ได้ อาจเป็นเพลงที่ร้องกันใน
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โรงเรียน หรือเป็นเพลงตามสมัยนิยม
ก็ไม่เสียหายอะไร
เด็ ก ๆ รั ก ครู ข องเขา ถ้ า เรา
สามารถนำ�ให้บรรยากาศในการทำ�
กิจกรรม เหมือนกับเป็นการทำ�เล่นๆ
เด็กจะรูส้ กึ ผ่อนคลายไปด้วย เพียงแต่
ครูจะต้องรู้ว่า เราไม่ได้ทำ�มันเล่นๆ
หากร้องเพลง เราจะร้องให้จบเพลง
ผิดถูกไม่เป็นไร อารมณ์ขันจะช่วยได้
เมื่อครูทำ�ผิด หรือร้องเพลงผิด เรา
สามารถบอกเด็กๆ ได้ว่า ครูผิดเอง
อาจถามได้ว่า มีใครช่วยบอกแบบที่
ถูกได้ไหม เด็กๆ จะรักคุณมากขึ้น ถ้า
ครูทำ�ผิดบ้างก็ได้
ในการออกแบบกิจกรรม อาจคิด
ไว้คร่าวๆ ว่า เราจะทำ�อะไร หรือจะ
ร้องเพลงอะไร ให้เป็นลำ�ดับ สามารถ
เลือ กเพลงที่ใช้สำ�หรับเริ่มต้น และ
เพลงสำ�หรับการจบกิจกรรม แล้วใช้ไป
ได้ทงั้ ปีการศึกษา เนือ้ หากิจกรรม ควร
ฝึกซ้อมให้แน่ใจ ขึน้ ใจ เพราะเราจะได้

มุง่ ความสนใจในการทำ�กิจกรรม ไปทีเ่ ด็กๆ ไม่มาพะวงกับ
เนือ้ หา เนือ้ เพลงต่างๆ และในการทำ�กิจกรรมนัน้ บางครัง้
เมือ่ เริม่ ต้นไป อาจมีความรูส้ กึ เหมือนกับว่า สิง่ ทีเ่ ราเตรียม
มา มันไม่เหมาะกับ วันนีข้ องชัน้ เรียนนี้ สักเท่าไร ขอให้เชือ่
ความรูส้ กึ ของตัวเอง และหากคิดออก ก็ให้ท�ำ ไปตามความ
รู้สึกนั้น คือเปลี่ยนบทเรียนไปเป็นสิ่งที่คิดว่าใช่มากกว่าได้
ทันที ฉะนั้น การทำ�กิจกรรมอะไรก็ตามกับเด็ก จะไม่มีข้อ
กำ�หนดตายตัว สามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลา

การแต่ ง เพลงสำ � หรั บ การจั ด กิ จ กรรมใน
ห้องเรียนศิลปะสร้างสุข
เมือ่ ครูสงั เกตเห็นปัญหาของเด็ก และอยากได้เพลงเข้า
มาประกอบกับกิจกรรมที่ได้ออกแบบเอง เป็นเรื่องยากที่
จะหาเพลงที่เหมาะสมมาได้ ฉะนั้น การแต่งเพลงขึ้นใหม่
จึงเป็นทางเลือกหนึง่ และหากเด็กๆ ได้ทราบว่า ครูของเขา
ได้แต่งเพลงให้กบั เขา หรือชัน้ เรียนของเขา เขาจะตัง้ ใจร้อง
เพลงบทนั้นมากกว่าบทอื่นๆ และในเวลาที่ครูสอน ครูจะ
สอนอย่างมั่นใจมากๆ เพราะเป็นเพลงของคุณครูเอง เด็ก
ก็ได้รับความมั่นใจนั้นด้วย เมื่อครูร้องเพลงอย่างชัดเจน
มั่นใจ เด็กก็ได้รับพลังนั้นๆ และจะร้องออกตอบออกมา
อย่างเดียวกับที่ครูร้อง

ในการ แต่งเพลงภาษาไทย โดย
คนไทย ไม่ใช่เรื่องยาก ขอให้เข้าใจ
ธรรมชาติของเสียงภาษาไทย และไม่
ฝืนธรรมชาตินนั้ เสียงในภาษาไทย มา
จากสระเช่นเดียวกับภาษาอืน่ และเรา
ยังมีวรรณยุกต์ มากำ�กับเสียงสูง ต่ำ�
ไว้ ซึ่งวรรณยุกต์นี้ เป็นสิ่งที่ภาษาทาง
ตะวันตกไม่มี ชาวตะวันตกจึงไม่เข้าใจ
ธรรมชาติของภาษาไทยสักเท่าไร (เช่น
เดียวกับทีค่ นไทยไม่เข้าใจเรือ่ ง Tense
ในภาษาอังกฤษ)
ขั้นแรก ขอให้ครูทุกท่าน ฝึกเป่า
ขลุ่ย รีคอร์เดอร์ (Recorder) เพื่อให้
คุ้นเคยกับระดับเสียงต่างๆ ซึ่งก็คือ
โน้ต โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด โดยที่
การฝึกเป่านัน้ ให้มกี ารฝึกเป่า 2 อย่าง
คือ เป่า แบบฝึกหัด และ เป่าเป็นเพลง
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_____
และหยดน้ำ�ค้าง 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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เมือ่ คุน้ เคย กับระดับเสียงแล้ว ให้
เริ่มด้วยการคิดคำ�ร้อง ที่เราอยากให้
เด็กได้รอ้ ง อาจตัง้ หัวข้อว่า เราจะแต่ง
เพลงเกี่ยวกับอะไรก่อน เช่น การแต่ง
เพลงที่ เ ปิ ด กิ จ กรรม ทั ก ทายเด็ ก ๆ
แล้ ว ลองนึ ก ดู ว่ า การมาพบกั น ที่
โรงเรียน เด็กๆ ได้ผ่านอะไรมาบ้าง
แนะนำ�ว่าให้คิดถึงสิ่งที่สวยงาม เช่น
ท้องฟ้า ต้นไม้ ใบหญ้า ไม่ใช่ การ
จราจรคับคั่ง รถติด การรีบร้อนพามา
ส่งของผู้ปกครอง
เมื่อคิดคำ�ร้องแล้ว ให้ลองอ่าน
ออกเสี ย งคำ � ร้ อ งนั้ น โดยคำ � นึ ง ถึ ง
ทิศทางของเสียงตามวรรณยุกต์ เช่น
“ท้ อ งฟ้ า กว้ า งใหญ่ ” คำ� ว่ า ท้ อ ง
และ ฟ้า เป็นคำ�ที่มีเสียงค่อนข้างสูง
เหมือนๆ กัน แต่ค�ำ ว่า กว้าง ในการพูด
จะมี หางเสียงตกลงเล็กน้อย และคำ�
ว่าใหญ่ จะมีระดับเสียงต่ำ�กว่าคำ�อื่น
ในการใส่ ทำ � นองให้ เ พลงภาษา
ไทย เราไม่ ค วรฝื น ธรรมชาติ ข อง
ทิศทางเสียง “ท้องฟ้ากว้างใหญ่” มี
ทิศทางเสียง อยูก่ บั ทีใ่ นตอนแรก แล้ว
ค่อยๆ ไต่ลงในตอนท้าย เราสามารถ
ใส่ระดับเสียงได้หลายระดับ เช่น
โด โด ที ลา ซอล หรือ ลา ลา ซอล
ฟา มี หรือ ซอล ซอล มี เร โด
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แต่หากไปฝืนทิศทางของเสียงเช่น
ซอล ซอล ลา ที โด หรือ เร เร มี ฟา
ซอล ซึ่ ง มี ทิ ศ ทางของเสี ย งไปใน
ทิศทางตรงข้ามกับเสียงพูด ทำ�ให้การ
ร้องไม่เป็นธรรมชาติ
ในขั้ น ต้ น นี้ ขอให้ ป ระโยคของ
เพลง มีความยาวเท่าๆ กับลมหายใจ
ของครู หายใจหนึ่งครั้ง ต่อการร้อง
หนึ่งประโยค แต่หากได้มีโอกาสได้
ศึกษาต่อไป ก็จะทราบรายละเอียด
อื่นๆ อีกมาก
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ตัวอย่างเพลงสำ�หรับกิจกรรม
ในตอนเริ่มต้น ให้ครูสังเกตว่า ในกลุ่มนักเรียน มีความ
พร้ อ มในการเรี ย นมากแค่ ไ หน ถ้ า ยั ง ไม่ พ ร้ อ มสามารถทำ �
กิจกรรม “ตบมือ” ก่อน
กิจกรรม ตบมือ 1
วิธีการ ยืนเป็นวงกลม แล้วตบมือส่งกันไปรอบวง
ขั้นที่ 1 ตบมือส่งไปทางหนึ่ง
ให้ครูสังเกตการตบมือของนักเรียน และขอให้ตบมือส่งให้
ได้คุณภาพของการรับ-ส่งที่ชัดเจน คือ ขอให้มองหน้า สบตา
กันเล็กน้อย ไม่ใช่ ตบมือไปทางหนึง่ ใบหน้ามองไปอีกทางหนึง่
ลองทำ�ซ้ำ�ดูอีกครั้งหนึ่ง
ขั้นที่ 2 ผู้ที่ตบมือ สามารถเลือกได้ว่าจะตบมือไปทางใด
(แต่ยังไม่ข้ามคน)
ขั้นที่ 3 สามารถส่งการตบมือให้ใครก็ได้
ในขั้นตอนนี้ ขอให้ย้ำ�ว่า ในการส่ง ผู้รับจะต้องรู้ตัวด้วยว่า
เป็นการส่งถึงเขา และหากข้ามกันไปมาหลายๆ ครั้ง จะเกิด
ความสับสนได้ ฉะนั้น จึงขอให้เมื่อส่งข้ามวงแล้ว ขอให้ส่งไป
ด้านข้างก่อน 3 ครั้ง
กิจกรรม ตบมือ 2
วิธีการ ยืนเป็นวงกลม
ขั้นที่ 1 ครูทำ�ให้ดู แล้ทำ�ไปพร้อมกันทั้งหมด 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 ทำ�คนละหนึ่งท่า จากขั้นที่ 1 ส่งต่อกันไป ทีละคน
รอบวง

เพลง อิมปอมเป
อิม ปอม เป กำ�แล้วแบ แบแล้วกำ� อิม ปอม เป อิม
ปอม เป โด มี ซอล ซอล ลา ซอล ซอล ลา ซอล
อิม ปอม เป อิม ปอม เป โด โด เร_____ เร เร มี_______
อิม ปอม เป กำ�แล้วแบ แบแล้วกำ� โด มี ซอล ซอล ลา
ซอล ซอล ลา ซอล
อิม ปอม เป โด _ เร _ โด____
วิธีการ ให้เด็กๆ นั่งเป็นวงกลม ร้องเพลง แล้วทำ�มือ
ประกอบ
ขั้นที่ 1 ทำ�มือเดียว กำ�มือ แบมือ สลับกัน จากนั้นให้
สลับข้างแล้วทำ�แบบเดียวกัน
ขั้นที่ 2 ทำ�สองมือ เหมือนกัน กำ�มือ แบมือ
ขัน้ ที่ 3 ทำ�สองมือไม่เหมือนกัน มือหนึง่ กำ� อีกมือหนึง่
แบ
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ขั้นที่ 4 จัดเด็กเป็นคู่ๆ นั่งหันหน้าเข้าหากัน คล้ายการเล่น ตบแผะ ทำ�
เหมือนขั้นที่ 3 โดยให้มือที่กำ� ไปแตะมือที่แบ ของคนตรงข้าม และมือที่แบ ก็
ไปแตะกับมือที่กำ� ของคนตรงข้าม
เพลง อิมปอมเป นี้ สามารถ นำ�ไปประยุกต์เป็นท่าทางอื่นๆ ได้อีก เช่น
เมื่อเด็ก นั่งหันหน้าไปทางคู่ของเขาในวงกลม ถ้าครูบอกให้ทุกคน “กลับหลัง
หัน” ทุกคนจะได้พบ คู่ใหม่ สามารถทำ�ขั้นที่ 4 ได้อีกครั้ง กับคู่ใหม่ หรือ อาจ
ให้ เด็กใช้ มือหนึง่ คว่�ำ อีกมือหนึง่ หงาย มือทีค่ ว่�ำ จะใช้ตบมือทีห่ งายของเพือ่ น
ส่วนมือที่หงาย จะรับมือที่คว่ำ�ของเพื่อนที่ตบลงมา เป็นต้น

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___
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วิธีการ ใช้ร่างกายทำ�จังหวะ ไปตามชีพจรจังหวะของ
เพลง
1.ตบตัก
2.ตบมือ – ตบตัก (สลับกัน)
3.ตบมือ – ตบตัก – ตบพื้น – ตบตัก
4.ตบตัก – มือซ้ายแตะจมูก มือขวาแตะหูซ้าย – ตบ
ตัก – มือขวาแตะจมูก มือซ้ายแตะหูขวา
- ข้อ 1-4 ทำ�อยูใ่ นท่านัง่ ไม่จ�ำ เป็นต้องทำ�ทุกข้อภายใน
ครั้งแรก ให้ค่อยๆ เพิ่มตามความเหมาะสมได้
- ในการทำ�ท่าตามข้อ 4 จะเกิดการไขว้แขนขึน้ ด้านหน้า
ซึ่งจะเป็นแบบเดียวกับรูปกากบาท ที่ให้ผลในเรื่อง การ
ตระหนักรู้ในตัวตนของตัวเองมากขึ้น
- เมื่ อ ทุ ก คนสามารถทำ � ได้ ค ล่ อ ง หรื อ คุ้ น เคยกั บ
กิจกรรมนี้แล้ว สามารถให้เด็กๆ ลองคิดท่าทางประกอบ
เพลง แล้วทุกคนในวงจะทำ�ตาม ทุกครั้งที่ทำ� สามารถ
เปลี่ยนความคิดไปได้เรื่อยๆ ตามต้องการ
สำ�หรับในขั้นที่มีความซับซ้อนขึ้น เมื่อใช้กับเด็ก high
function เด็กปกติ หรือผูใ้ หญ่ หลังจากผ่านขัน้ ตอนของการ
นั่งทำ�แล้ว สามารถทำ�ต่อไปอีก ในท่ายืน
5.ให้ย่ำ�เท้าเป็นชีพจรจังหวะ ในขณะที่ร้องเพลง หรือ
ถ้าต้องการให้มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น ก็อาจได้เดิน เป็น
วงกลมได้ (การเคลื่อนไหว จะทำ�ให้มีความเข้าใจทุกอย่าง
มากขึ้น)
6.ให้ตบมือตามทำ�นองเพลง ตอนแรก อาจร้องไปด้วย
แต่เมื่อทำ�ได้แล้ว ให้เด็กๆ ร้องอยู่ในใจ
7.เท้าย่ำ�เป็นชีพจรจังหวะ พร้อมกับการตบมือไปตาม
ทำ�นองเพลง
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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 ว่ายน้ำ�เร็วรี่ 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 วางคว่ำ� บนพื้น ทำ�เป็น
กบกระโดดไปตามเพลง ร้องถึงประโยคว่า “กบก็ตกใจ” ให้
ทำ�ท่าตกใจ จากนั้น ให้ทำ�มือเป็นกบ ต่อจนจบท่อน
ท่อนปลา: ให้อีกมือหนึ่ง ทำ�เป็นปลาว่ายน้ำ�ไปตาม
เพลง เมื่อร้องถึงประโยค “เมื่อเจอกบ” ให้มือที่เป็นกบเริ่ม
กระโดดไปพร้อมกับที่ปลากำ�ลังว่าย ทำ�ต่อไปจนจบเพลง
- เมือ่ ทำ�ได้ ให้ลองเปลีย่ นมือทีเ่ ป็นกบ ไปเป็นปลา และ
มือที่เป็นปลา ก็ไปเป็นกบ (สลับกัน)
- การทำ�ท่าของเพลงนี้ เป็นการแยกประสาท ที่ สอง
มือจะทำ�ในสิง่ ทีต่ า่ งกัน ซึง่ มีความยากพอควร แม้แต่ผใู้ หญ่
ปกติ ก็ไม่สามารถทำ�ได้ในครัง้ เดียว ควรให้โอกาสเด็กๆ ได้
ทำ�หลายๆ ครั้ง
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2. เพลงกบกระโดลงน้ำ�
กบ กระโดดลงน้ำ� โด เร โด เร มี___
ว่ายน้ำ� กระโดดขึ้นบก เร โด มี ___ เร โด เร โด
วิธีการ นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
ขั้นที่ 1 ยกมือซ้าย หงายขึ้น ด้านซ้ายในระดับข้อศอก
กบ -- ใช้มือขวา วางลงบนมือเพื่อน ทางขวา
กระโดดลงน้ำ� -- มือขวาที่เป็นกบ กระโดดลงมาที่พื้น
ข้างหน้า
ว่ายน้ำ� -- มือที่เป็นกบขยับเหมือนว่ายน้ำ� ไปทางซ้าย
กระโดดขึ้นบก – มือที่เป็นกบ กระโดดขึ้นมาที่มือซ้าย
ของตัวเอง (บกของตัวเอง)
-ทำ�ซ้ำ�จนเข้าใจทั้งกลุ่ม
ขั้นที่ 2 กบจะกระโดดไปที่ต่างๆ 4 แห่ง
บกหนึ่ง คือมือเพื่อนทางขวา
บกสอง คือตักขวา
บกสาม คือตักซ้าย
บกสี่ คือมือซ้ายของตัวเอง
-ครูเป็นผู้นำ�กิจกรรม ให้ทำ�ซ้ำ�ไปจนเด็กๆ เข้าใจ ไม่งง
-เด็กจะทำ�ตามที่ครูนำ� ไม่ต้องอธิบายด้วยคำ�พูด
-เมื่อได้แล้ว ให้ทำ�ต่อไป เวลาท่อง ไม่ต้องมีคำ�ว่า บก
แต่นับเป็น 1 – 2 – 3 – 4
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3 . เพลงลอยกระทง
ทำ�ต่อเนื่องจากกิจกรรม เพลง กบกระโดดลงน้ำ�
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
วิธกี าร เลือกเด็กออกมาเป็นนกตรงกลางวง เพือ่ นๆ จับมือกัน เหมือนเป็นกรง
ร้องเพลงพร้อมๆ กับ กรง เคลื่อนที่ไปรอบๆ ในท่อนเสียงนกร้อง “จิ๊บๆ ”
เพื่อนๆ ที่เป็นกรงหยุดเคลื่อน ยกมือที่จับกันอยู่ขึ้นสูง เป็นการเปิดกรง นกที่
อยูต่ รงกลางสามารถบิน ออกไปด้านนอกได้ มีอสิ ระ ว่าจะ เข้า –ออก กรงกีค่ รัง้
ก็ได้ แต่ต้องกลับมาก่อนจะจบท่อนนี้ เมื่อถึงท่อนสุดท้ายที่เป็นเนื้อร้อง กรงจะ
ปิดลง และเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้าม กับการเคลื่อนในท่อนเริ่มต้น
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การใช้ร่างกายทำ�จังหวะ
รถไฟ ไม่ใช่รถเจ๊ก
รถไฟ ย่ำ�เท้า
ไม่ใช่รถเจ๊ก ตบตัก(ทีละข้าง สลับกัน)
มันทำ�ด้วยเหล็ก ตบมือ
ฉึก ฉัก ฉึก ฉัก ดีด นิ้ว
รถเจ๊ก ดีดนิ้ว
ไม่ใช่รถไฟ ตบมือ
มันทำ�ด้วยไม้ ตบตัก
กุบ กับ กุบ กับ ย่ำ�เท้า
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กิจกรรมสำ�หรับห้องศิลปะสร้างสุข
โดย เบ็คกี้ รัสเธอร์ฟอร์ด
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เราทุกคนมีความต้องการพิเศษอยู่ในตัว เพราะว่าเรา
ทุกคนกำ�ลังทำ�งานอยูก่ บั ขวานเหล็กของเรา (จากนิทานใน
หน้า 86)และความต้องการนี้ เราสามารถมองไปได้ในสาม
เรื่อง ซึ่งก็คือ ความคิด (thinking) ความรู้สึก (feeling) และ
เจตจำ�นงค์ (will , accomplishment and doing)
ความคิดของเราบางครั้งก็สับสน และถูกเบี่ยงเบน
ทำ�ให้เกิดความไม่เข้าใจ และยากต่อการมองภาพรวม
ทัง้ หมด หรือประเด็นหลักๆ ในเรือ่ งทีเ่ ราคิด เราทุกคนต่าง
ต้องการช่วงเวลาทีท่ บทวน พิจารณามากเป็นพิเศษในเรือ่ ง
ความคิดของเรา
ความรูส้ กึ บางครัง้ มันก็อาจถาโถมใส่เราอย่างมากมาย
เกินไป จนตัวเราไม่สามารถควบคุมได้ ซึง่ อาจจะเป็นความ
รู้สึกดีๆ หรือความรู้สึกแย่ๆ ที่เกิดขึ้นได้
ในด้ า นเจตจำ � นงค์ เราอาจจะพบกั บ ข้ อ จำ � กั ด ทาง
กายภาพ เช่น บางท่านสามารถนั่งบนพื้นห้องอย่างสบาย
ตลอดสองชั่วโมง แต่บางท่านอาจมีข้อจำ�กัดทางกายภาพ
ก็อาจปวดเมื่อย เพราะไม่คุ้นเคยกับการนั่งบนพื้นนานๆ
ทั้งนี้ ความสามารถของมนุษย์ มีความแตกต่างกัน
หลากหลายระดับ เห็นได้ว่าเด็กๆ ของเราอาจมีความยาก
ลำ�บากในการคิด และแสดงออกในเรือ่ งความรูส้ กึ ของพวก
เขา เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า โดยมาก ปัญหาเหล่านีม้ กั
จะรุนแรงเกินกว่าที่พวกเขาจะจัดการกับมันได้ ส่วนข้อ
จำ�กัดทางกายภาพ ก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ของพวกเขา ที่จะ
ลงมือทำ�สิ่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

ทัง้ สามอย่างนีล้ ว้ นสัมพันธ์กนั ความต้องการในด้านใด
ด้านหนึ่ง ก็จะส่งผลกระทบต่อด้านที่เหลือ การช่วยเหลือ
ของเราต่อด้านใดด้านหนึง่ จะช่วยให้ดา้ นอืน่ ของเด็กได้รบั
การพัฒนาไปด้วย เมื่อเด็กสามารถทำ�บางอย่างที่ก้าวข้าม
ผ่านข้อจำ�กัดทางกายภาพได้ เขาจะรูส้ กึ ประสบความสำ�เร็จ
และสามารถคิดได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น อาจเปรียบได้กับเรา
ที่ไปปีนเขา เดินทางไกล หรือทำ�กิจกรรมที่คิดว่าตนเองไม่
สามารถทำ�ได้ แต่เมื่อได้ลอง และสามารถทำ�ได้สำ�เร็จ จะ
เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ มั่นใจ และเชื่อมั่นว่า ตนเอง
สามารถทำ�ได้ และจะรู้สึกว่าสามารถคิดได้กระจ่างยิ่งขึ้น
การเคลื่อนไหวตามจังหวะเป็นสิ่งสำ�คัญสิ่งหนึ่ง ใน
หลายๆ สิง่ ซึง่ จะสามารถกระตุน้ ให้เกิดความคิด ความรูส้ กึ
ที่ดีขึ้นได้ เช่น หลังจากที่เรากลับมาจากพักกลางวัน เราจะ
มีความรู้สึกหลายอย่าง เช่น อิ่มเกินไป ง่วงนอน อึดอัด ไม่
อยากทำ�อะไร แต่เมื่อเราทำ�กิจกรรมจังหวะ หรือกิจกรรม
ทีม่ กี ารเคลือ่ นไหว มีความสัมพันธ์กบั ผูอ้ นื่ จะทำ�ให้เราตืน่
และพร้อมทำ�กิจกรรมต่างๆ ต่อไปได้ดีขึ้น
จากคำ�ถามที่ว่า เรารู้จักสิ่งต่างๆ บนโลกนี้ได้อย่างไร
หรือ ทำ�อย่างไรเราจึงจะรู้สึกว่าเราอยู่บนโลกใบนี้ หาก
เปลี่ยนคำ�ถามให้ใกล้ตัวเรามากขึ้น
เรารูไ้ ด้อย่างไรว่าเราทุกคนนัง่ กันอยูใ่ นวงกลม คำ�ตอบ
นั้นก็คือ เรามองเห็น และได้ยินเสียง
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เรารู้ได้อย่างไรว่าเรานั่งอยู่บนพื้น คำ�ตอบคือ การ
สัมผัส
เพราะฉะนั้นเรียกได้ว่า เรารับรู้สิ่งต่างๆ บนโลกใบนี้
ผ่านประสาทสัมผัสหรือผัสสะต่างๆ
ผัสสะ ที่เรารู้จักกันดี ก็คือ การมองเห็น การได้ยิน การ
ได้กลิ่น การรับรส และการสัมผัส
ในสามสิบปีที่ผ่านมา มีผัสสะอีกสองอย่างที่ได้รับการ
ยอมรับจากวงการแพทย์กระแสหลัก และการศึกษาพิเศษ
ทั่วโลก นั่นก็คือ ผัสสะการเคลื่อนไหว และ ผัสสะความ
สมดุล
ผัสสะความเคลื่อนไหว ไม่ใช่ความสามารถของกล้าม
เนือ้ ในร่างกาย แต่เป็นความสามารถทีจ่ ะรับรูไ้ ด้วา่ เรากำ�ลัง
เคลื่อนที่ เช่น หากนั่งบนรถไฟขบวนหนึ่ง ซึ่งกำ�ลังจอดนิ่ง
อยู่กับที่ และมีรถไฟอีกขบวนกำ�ลังเคลื่อนที่อยู่ข้างๆ เรา
จะรู้สึกเหมือนกับว่ารถไฟขบวนที่เรานั่งอยู่กำ�ลังเคลื่อนที่
ไป แต่แท้จริงแล้ว ความรู้สึกทางด้านการเคลื่อนไหวของ
เรากำ�ลังถูกหลอก เพราะเราไม่ได้เคลือ่ นทีไ่ ปไหน แต่ความ
รู้สึกของเราถูกหลอก ว่าเรากำ�ลังเคลื่อนที่ไป
ผัสสะความสมดุล ในหูชั้นกลางของเรา มีอวัยวะชิ้น
เล็กๆ รูปก้นหอยอยู่ มันทำ�หน้าทีร่ กั ษาความสมดุลในการ
ทรงตัว หากมันถูกรบกวน จะทำ�ให้เรารู้สึกอึดอัด วิงเวียน
เช่น อาการเมารถ หรือ เมาเรือ นั่นเอง
ผัสสะสามอย่างที่สำ�คัญมากที่สุด ในการทำ�งานกับ
เด็กๆ ของเรา ก็คือ การสัมผัส (touch) การเคลื่อนไหว(movement) และความสมดุล (balance) เด็กจะแสดงอาการ
บางอย่างให้เราทราบว่า การรับรูข้ องผัสสะด้านใดด้านหนึง่
ของเขาถูกรบกวน
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เช่น เด็กที่ชอบโยกตัว ก็คือเด็กที่กำ�ลังพยายามหาผัส
สะของความสมดุล หรือเด็กที่ชอบกระตุ้นตัวเองด้วยการ
สั่นมือ หรือนิ้ว ก็คือเด็กที่กำ�ลังใช้พฤติกรรมเหล่านี้ เพื่อ
ทำ�ความเข้าใจกับสิ่งต่างๆ ที่เขาสัมผัสได้
สำ�หรับพวกเรา มันไม่ยากที่จะแยกแยะและจัดการกับ
สิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราสัมผัสได้ เราสามารถนัง่ อยู่ และรูส้ กึ ได้ถงึ ลม
ทีเ่ ข้ามาทางหน้าต่าง เรารูส้ กึ บนผิวหนัง และแยกแยะได้วา่
นี่คือลม เด็กหลายๆ คนไม่สามารถแยกแยะได้ว่า ความ
รู้สึกที่เกิดขึ้นกับผิวเขา มันเกิดขึ้นจากลม และการที่เขาไม่
สามารถแยกแยะความรู้สึกเหล่านี้ ว่าเกิดขึ้นจากสิ่งใดได้
ทำ�ให้พวกเขามีพฤติกรรมต่างๆ ที่เราเห็น เขาอาจจะอ่อน
ไหวมากในผัสสะสัมผัส จนแม้แต่ลมที่พัดผ่านผิวหนังของ
เขา อาจจะทำ�ให้เขารู้สึกไม่สบายผิว ระคายเคือง ได้ และ
เขาเองก็ไม่สามารถจะบอกเราได้วา่ ช่วยปิดหน้าต่างหน่อย
สิ่งที่เขาทำ�ได้ อาจจะเป็นการเข้าไปเขย่าตัวคนอื่น
พวกเราเองในฐานะครู ควรจะต้องพัฒนาทักษะในการ
สังเกตของเราเองให้มากขึน้ เรือ่ ยๆ การสังเกตดูวา่ เด็กของ
เราเขามีการรับรูท้ างผัสสะอย่างไร เพือ่ จะเข้าใจ พฤติกรรม
ของเขา เพราะเขาไม่สามารถแยกแยะสิ่งที่เขาสัมผัสได้ ใน
ระดับของความรูส้ กึ เขาอาจจะแสดงออกมาด้วยความกลัว
ความกังวลใจ ความโกรธ ความเจ็บปวดทางกาย เรารู้ว่า
เมือ่ เราสูญเสียความสมดุลในการทรงตัว บางครัง้ เราจึงรูส้ กึ
เวียนหัว ไม่สบาย จะอาเจียน เราอาจจะเห็นเด็กเริ่มมี
พฤติกรรมก้าวร้าว แยกตัวออกจากกลุ่ม หรือพฤติกรรมที่
แสดงออกมากกว่าปกติ อย่างคนที่โยกตัวก็ทำ�เพื่อกระตุ้น
ความสมดุลของเขา เพือ่ ให้เขาสามารถจดจ่ออยูไ่ ด้ และเรา
รู้ว่าเมื่อเด็กไม่สามารถแยกแยะการรับรู้สิ่งต่างๆ ได้ดีพอ
พวกเขาจะมีอาการป่วย ทั้งทางความคิด ความรู้สึก และ
ทางการกระทำ�
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เราสามารถช่วยเด็กๆ เหล่านี้ได้ด้วย การฝึกให้เขารับ
รู้สิ่งต่างๆ อย่างเป็นระบบ ด้วยแบบฝึกหัดทางการรับรู้ที่
ได้รับการออกแบบมาอย่างเป็นระเบียบ

กิจกรรมที่ 1 ส่งถุงถั่วกับครู
อุปกรณ์ ถุงถั่ว
เป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญมากต่อผูท้ �ำ งานทางการศึกษาบำ�บัด ถุง
ถั่วเป็นสิ่งที่ใช้กระตุ้นประสาทสัมผัสได้หลายด้าน เช่น มี
เสียงให้ ฟัง มีน้ำ�หนัก ซึ่งการรับรู้ถึงน้ำ�หนัก (ว่ามันหนัก)
จะดีต่อเด็กที่มีประสาททางการรับรู้ถูกรบกวน ซึ่งคุณครู
สามารถไปซือ้ ข้าวถุงละกิโล แล้วเอามาใส่ในถุงผ้าดีๆ ก็จะ
ได้ถงุ ถัว่ แบบหนัก และถุงถัว่ ทีห่ นักนี่ จะสามารถช่วยเด็กที่
กำ�ลังจะมีอารมณ์โกรธ หงุดหงิด หรือเกรี้ยวกราดได้ โดย
ให้เอาไปวางไว้บนตักของพวกเขา ความหนักของถุงถั่วนี้
จะทำ�ให้เขารู้สึกว่าพวกเขา “อยู่” ในร่างกายของตัวเองอีก
ครัง้ หนึง่ และรูส้ กึ สงบลงได้ หรือมีใครมีเด็กทีไ่ ม่สามารถนัง่
นิ่งๆ ได้ จะต้องเลื้อยตัวตลอดเวลา ให้เราใช้ถุงถั่วหนักๆ
มาวางบนพืน้ และ เวลาทีเ่ ขานัง่ บนเก้าอี้ ให้เขาเอาเท้าวาง
ไว้บนสิ่งนั้น

ถุงถั่วเป็นสิ่งที่ทำ�ง่ายมาก และสามารถนำ�มาใช้ใน
กิจกรรมได้หลากหลายมากในห้องเรียน โดยเราไม่จำ�เป็น
ต้องทำ�เป็นรูปสี่เหลี่ยมเท่านั้น อาจจะทำ�เป็นวงกลม หรือ
รูปพระจันทร์ ดวงดาว ก็ได้ สิ่งที่สำ�คัญมากก็คือวัสดุที่จะ
นำ�มาใช้ ให้ใช้เป็นผ้าฝ้าย พยายามหลีกเลี่ยงผ้าที่ทำ�จาก
เส้นใยสังเคราะห์
วิธกี าร ให้ครูและเด็ก ยืนหันหน้าเข้าหากัน ส่งถุงถัว่ ไป
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
การทำ�การรับส่งถุงนี้ ให้ใช้เพลง หรือบทกลอนประกอบ
การทำ�กิจกรรมนีเ้ สมอ โดยผูร้ ว่ มกิจกรรมจะต้องคอยรักษา
จังหวะการส่งให้ดี สำ�หรับเด็กออทิสติก มันเป็นเรื่องยาก
มากที่จะส่งของให้กับใครคนหนึ่ง การเล่นโยนลูกบอลกับ
พวกเขา เป็นสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ เมื่อเราส่งอะไรให้
พวกเขา พวกเขาแทบจะไม่ส่งคืนให้กับเราเลย เพราะเวลา
ทีเ่ ขาได้รบั ถุงถัว่ แล้วนี่ เขาสามารถสัมผัสสิง่ นัน้ ได้หลายทาง
ไม่ว่าจะเป็นทางฟัง การดม หรือการสัมผัส ดังนั้นเขาจึง
ชอบที่จะเก็บมันไว้ การเล่นส่งถุงถั่ว เป็นกิจกรรมท่ีพัฒนา

ตัวพวกเขาได้ดี เพราะจะเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่ง และผู้รับ
และ ยังเป็นกิจกรรมที่มีความสนุก
มากอีกด้วย เมื่อเรานำ�จังหวะเข้ามา
ในกิ จ กรรมนี้ โดยเฉพาะการใช้
บทเพลงกั บ เด็ ก ออทิ ส ติ ก เราจะ
สามารถ เชิญชวน เขา ให้มาสร้าง
ความสัมพันธ์กับเราได้ง่ายขึ้น
เมื่อเรามีการเอาถุงถั่วไปไว้ข้าง
หลังครูในบางจังหวะ มันจะเป็นการ
ก้าวที่ยิ่งใหญ่ สำ�หรับเด็กออทิสติก
หรื อ เด็ ก ที่ มี ก ารพั ฒ นาช้ า มากๆ
เพราะเขายังจะต้องเรียนรูค้ วามจริงที่
ว่า บางครั้งการที่เขามองไม่เห็นบาง
สิ่ง มันไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นไม่ได้มีอยู่
จริง นั่นคือเหตุผลที่เราสามารถเล่น
“จ๊ะเอ๋” กับเด็กเล็กๆ ได้ เพราะว่าเด็ก
เพิ่งจะเริ่มเข้าใจว่า แม้จะไม่เห็นของ
บางอย่าง แต่สงิ่ นัน้ ก็ยงั อยูต่ รงนัน้ แต่
สำ � หรั บ เด็ ก ออทิ ส ติ ก หรื อ เด็ ก ที่
พั ฒ นาการช้ า เขาจะยั ง ต้ อ งคิ ด
ไตร่ตรองว่าสิง่ นีเ้ กิดขึน้ ได้อย่างไร มัน
มีอยู่จริงหรือไม่ เขาไม่สามารถเข้าใจ
มันได้ด้วยตนเอง แต่เราสามารถช่วย
ให้ เขาเข้ า ใจได้ ด้ ว ยการลงมื อ ทำ �
กิจกรรมเช่นนี้
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กิจกรรมที่ 2 ส่งถุงถัว่ ด้วยตัวเอง แก้ไข แต่ให้ลองไตร่ตรองดูว่าอะไรเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้
วิธีการ ให้เด็กยืนในวงกลมที่ อยู่บน
พืน้ (อาจใช้ ฮูลาฮูป วางไว้บนพืน้ ก็ได้) แล้ว
ทำ�ตามครูที่ยืนอยู่ข้างนอกวง ส่งถุงถั่ว
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
เคลื่ อ นไหว การทำ � เลี ย นแบบ ซึ่ ง การ
ทำ�การเลียนแบบนี้เป็นสิ่งที่ยากมากแล้ว
สำ�หรับเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษหลายๆ
คน เราจะสามารถสังเกตเด็กที่มีปัญหา
ทางด้านการสัมผัส เป็นเพราะผัสสะถูก
รบกวนได้ เช่น เขาจะเป็นคนที่ชอบมายืน
ติ ด กั บ เรามากเกิ น ไป หรื อ เป็ น คนที่ มี
ลั ก ษณะก้ า วร้ า ว เมื่ อ เดิ น ผ่ า นกั น ก็ มี
อาการเงือ้ มือขึน้ ขอให้เรามองเด็กเหล่านี้
ให้ดีว่า จริงๆ แล้วเขามีปัญหาในการรับรู้
ทางการสัมผัสหรือไม่ เขาอาจจะกลัวมาก
ว่าจะมีใครมาสัมผัสเขา เขาจึงเลือกที่จะ
ลงมือก่อน ดังนั้นอย่าตัดสินเร็วเกินไปว่า
เด็ ก คนไหนมี พ ฤติ ก รรมอะไรที่ จ ะต้ อ ง
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พฤติกรรมเหล่านั้น มันเกิดขึ้นจากอะไร? เด็กทุกๆ คนที่
เราทำ�งานอยู่ด้วยนี้ ล้วนมีการรับรู้ที่ถูกรบกวน ในระดับที่
แตกต่างกันไป พวกเขาไม่แน่ใจว่าขอบเขตของตัวเขาอยู่
ที่ไหน ดังนั้นการยืนอยู่ภายในฮูลาฮูป เป็นการให้ขอบเขต
กับเขา ถึงแม้จะเป็นเพียงสิ่งที่รับรู้ได้จากการมองเห็น ว่ามี
เส้นวงกลมล้อมรอบเขาอยูบ่ นพืน้ แต่มนั ก็เป็นสิง่ ทีจ่ ะช่วย
เด็กๆ ได้มาก ในการที่จะเข้าใจว่าขอบเขตของเขาอยู่ที่ใด
เรามีวธิ สี งั เกตได้งา่ ยๆ ว่าเด็กทีม่ ปี ญ
ั หาการรับรูถ้ กู รบกวน
โดยการลองเอา วงกลมฮูลาฮูป มา สวมลงบนตัวของเขา
เขาจะมีอาการหวาดผวา เพราะเขาไม่ทราบว่าขอบเขตของ
ตัวเขามีอยู่เท่าใด ดังนั้นเมื่อเราพบเด็กที่มีอาการต่างๆ
เหล่านี้ เราจะควรทำ�กิจกรรมเพือ่ ช่วยพวกเขา ให้ได้คอ่ ยๆ
เริ่มเรียนรู้ถึงการรับรู้ทางสัมผัสอย่างเป็นระเบียบขั้นตอน

กิจกรรม ที่ 3 กลิ้งลูกบอลนิ่ม
วิธีการ กลิ้งลูกบอลไปตามอวัยวะต่างๆ บนร่างกาย
โดยให้ผลัดกันกำ�หนด
กิ จ กรรมนี้ สามารถใช้ อ ะไรก็ ไ ด้ แต่ ถ้ า สามารถใช้
ลูกบอลผ้า ที่เด็กๆ ทำ�เองในวิชา หัตถกรรม จะทำ�ให้
กิจกรรมนี้พิเศษมากขึ้น

แบบฝึ ก หั ด นี้ จ ะช่ ว ยพั ฒ นาการรั บ รู้
ทางการสัมผัส สอนเรื่องพื้นที่ของร่างกาย
ด้านซ้าย ขวา โดยเด็กได้ทำ�กิจกรรมนี้ไป
พร้อมๆ กับการพูดว่ากำ�ลังกลิ้งลูกบอลนี้
ไปยังอวัยวะใด เช่น หูซ้าย ไหล่ขวา เอว
สะดือ เป็นต้น
บางวันอาจมีช่วงที่ไม่รู้จะทำ�อะไรกับ
เด็ ก ในห้ อ งดี คุ ณ ครู อ าจจะสอนสิ่ ง ที่ ไ ด้
เตรียมตัวมาอย่างดีจบแล้ว แต่ก็ยังมีเวลา
เหลืออยู่ แบบฝึกหัดเช่นนี้ สามารถนำ�มา
ใช้ เพือ่ ช่วยแก้ปญ
ั หาทางการรับรูข้ องเด็กๆ

กิจกรรมที่ 4 ม้วนตัวด้วยผ้าห่ม
วิธีการ นำ�ผ้าห่มที่เตรียมไว้ มาปูบน
พื้น ให้เด็กนอนลงด้านหนึ่ง แล้วตลบชาย
ผ้ า ด้ า นนั้ น ให้ ม าอยู่ บ นตั ว เด็ ก จากนั้ น
ค่อยๆ จับเขากลิ้งไปบนผ้า อย่างนุ่มนวล
กิจกรรมนี้ ต้องทำ�ด้วยความระมัดระวัง
ต้องมั่นใจว่าเด็กรู้สึกสบายดี ในกิจกรรมนี้
เราได้ ใ ช้ ผั ส สะทางการสั ม ผั ส การ
เคลื่อนไหว และความสมดุล ในลักษณะที่
เป็นระเบียบ ตามลำ�ดับขั้นตอน และเด็ก

สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้ ทำ�ให้เขาไม่กลัว
และตระหนกตกใจ เด็กทีถ่ กู ห่อเอาไว้ทงั้ ตัวก็จะ
เริ่มเรียนรู้ผัสสะการเคลื่อนไหว และ ความ
สมดุล เด็กจะรู้สึกผ่อนคลาย หากเราได้ร้อง
เพลงไปด้วยขณะที่เรากำ�ลังห่อตัวเด็ก
เมื่อห่อตัวเด็กแล้ว สามารถแทรกกิจกรรม
การเรียนรูไ้ ด้ โดยการเขียน รูปทรงบางอย่างลง
บนตัวเด็ก แล้วให้เด็กๆ คิด ทายกันว่า มันเป็น
รูปทรงอะไร สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หรือวงกลม
เราจะเห็นได้ว่ามันมีหลากหลายวิธีที่จะสอน
เด็กๆ เรื่องรูปทรง หรือตัวหนังสือ นอกเหนือ
จากการให้เด็กๆ นั่งเรียนอยู่กับที่ในห้องเรียน
และเรายั ง สามารถให้ เ ด็ ก คนอื่ น ๆ มาร่ ว ม
กิจกรรม และมาเล่นทำ�ขนมปัง หรือพิซซ่า ซึ่ง
มันเป็นกิจกรรมที่มีความสนุกสนานมาก และ
ยังช่วยให้เด็กออทิสติกมีทักษะทางสังคมมาก
ขึ้นด้วย
ในตอนจบกิจกรรม ให้เขาได้เป็นคนพาตัว
เองออกมาจากผ้าห่ม
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กิจกรรมที่ 5 เดินบนแผ่นกระดาน
วิธีการตามขั้นตอนดังนี้
> เริ่มเดินไปข้างหน้า
ด้วยกิจกรรมง่ายๆ นี้ อาจเป็นเรื่องยากสำ�หรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ เพียงเรื่องการเดินบนแผ่นกระดาน ก็
เป็นเรื่องที่ท้าทายเลยทีเดียว เด็กบางคนก็จะทำ�อย่าง
รวดเร็วมาก ให้เราบอกเขาว่า ให้เดินแบบธรรมดา ไม่ต้อง
รีบเดิน
> ลองเดินถอยหลัง
> เดินทีละก้าว สลับกับการตบมือ 1 ครั้ง
การใส่จังหวะเข้าไปในกิจกรรม จะทำ�ให้เขามีความ
ตระหนักรู้มากขึ้น และความตระหนักรู้ ในการเคลื่อนไหว
ก็จะทำ�ให้เขาพัฒนาไปได้ดีขึ้น บางครั้งเราสามารถใส่การ
พูดเข้าไปได้
> เดินทีละก้าว ไปกับคำ�พูดทีละคำ�
กิจกรรมนี้ ไม่จำ�เป็นต้องทำ�กับบทกวี แต่ให้เด็กได้
ตระหนักรู้ถึงคำ�ต่างๆ ที่พูดออกมา ซึ่งมันจะยากกว่าการ
เดินกับจังหวะ และเราสามารถใช้แบบฝึกหัดนี้ กับการสะกด
คำ� ก็ได้ โดยให้เดินไปกับตัวอักษรที่เปล่งเสียงออกมา
เราได้ใช้สัมผัสในด้านการเคลื่อนไหว สมดุล การมอง
การฟัง และการสัมผัส นี่เป็นการรับรู้ถึงสัมผัสต่างๆ ที่ถูก
จัดขึ้นอย่างเป็นระเบียบ เหมาะกับเด็กที่มักจะมีความ
วุ่นวายอยู่รอบๆ ตัวเขา
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กิจกรรมที่ 6 การยืนบนไม้กระดก
วิธีการ นำ�หมอนมาวางที่พื้น ให้เด็กยืนโยกตัวบนไม้
กระดานที่ ว างไว้ ด้ า นบน ให้ เ ล่ น เหมื อ นกั บ การเล่ น ไม้
กระดก ควรให้มีเพลงประกอบด้วย
เราทราบดีวา่ ผัสสะความสมดุลนัน้ ไม่ใช่ความสามารถ
ในการหาสมดุลบนแผ่นไม้ แต่เป็นความสามารถในการยืน
ตรงอยู่ และนิ่งได้ นอกจากนั้น ยังสามารถใช้กิจกรรมนี้ใน
การสอนเรื่องอื่นๆ อีกได้ เช่น เรื่องเลขคณิต เป็นต้น
มีกจิ กรรมอีกหลากหลายมากทีเ่ ราจะสามารถสร้างขึน้
มาได้ ขอให้เรานึงถึงผัสสะ 3 อย่าง ทีเ่ ราจะพัฒนาเด็กของ
เรา นั่นก็คือการสัมผัส(touch) ความสมดุล(balance) และ
การเคลื่อนไหว (movement) ถ้าเราทำ�กิจกรรมเรื่องการ
เคลือ่ นไหวกับเด็กในตอนเช้า แม้เพียงสิบนาที ก็สร้างความ
ต่างของการเรียนรูไ้ ด้ทงั้ วัน พวกเขาจะสามารถจดจ่อกับสิง่
ต่างๆ ได้ดีมากขึ้น กิจกรรมเหล่านี้ไม่ใช่กิจกรรมพิเศษที่จะ
ต้องทำ�เพียงอาทิตย์ละครั้ง หรือสองครั้ง ในห้องกิจกรรม
พิเศษ แต่ให้ปรับใช้กจิ กรรมเหล่านีใ้ นห้องเรียนในทุกๆ วัน
เพราะเรารู้ว่าการเคลื่อนไหวนั้น สร้างความสนุกสนานได้
เมือ่ เราเองรูส้ กึ หดหู่ สิง่ ดีทสี่ ดุ ทีจ่ ะจัดการกับความหดหูน่ นั้
ก็คือการออกไปเดินเล่น มันจะทำ�ให้เราได้รู้สึกได้ถึงการมี
ชีวิตที่ดี

กิ จ กรรมที่ แ นะนำ � มาทั้ ง หมดนี้
ควรจะทำ�ไปพร้อมกับดนตรี บทเพลง
หรือบทกวี เพื่อเป็นการนำ�เอาศิลปะ
เข้ า มาอยู่ ใ นกิ จ กรรมที่ ทำ � กั บ เด็ ก ๆ
เพราะว่าศิลปะเป็นกิจกรรมอันเป็น
แก่นของมนุษย์ ไม่ใช่เฉพาะสำ�หรับคน
ทีม่ พี รสวรรค์เท่านัน้ แต่เป็นของทุกๆ
คน นี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องเรียนรู้
ไว้ เพราะว่ า เรามั ก จะคิ ด ว่ า ตนเอง
ไม่ใช่ศิลปิน หรือต้องเป็นนักวาดผู้ยิ่ง
ใหญ่ที่มือชื่อเสียงเท่านั้นจึงจะเป็น
ศิลปินที่แท้จริง แท้จริงแล้ว เราเป็น
ศิลปินทุกคน และครูส�ำ หรับการศึกษา
พิเศษนี้ ถือเป็นศิลปินเฉพาะทาง โดย
เป็นศิลปินด้านความสัมพันธ์ เพราะ
เรารู้ว่ากับเด็กคนหนึ่ง เราจะสามารถ
ทำ�กิจกรรมหนึ่งกับเขาได้วันนี้ แต่วัน
ต่อไปอาจจะไม่สามารถทำ�ได้ สิง่ หนึง่
ที่เด็กๆ สอนเรา ก็คือการรู้จักมีความ
คิดสร้างสรรค์ ในทุกๆ ขณะ พวกเขา
ได้ให้โอกาสพวกเราในการเป็นศิลปิน
กับพวกเขา เราสามารถทำ�ให้ความ
สัมพันธ์ของเรากับเด็กน่าเบื่อ ซ้ำ�ซาก
หรือเราอาจจะทำ�ให้มันเป็นช่วงที่มี
ชีวิตชีวาได้ เมื่อทุกๆ วัน เรามีโอกาส
เป็ น ศิ ล ปิ น ที่ ส ร้ า งสรรค์ ศิ ล ปะกั บ
เด็กๆ ของเรา
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ถาม-ตอบ
กับครูเบ็คกี้

ถาม เวลาทีค่ ณุ ครูเห็นพฤติกรรม
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ของเด็กบางอย่างเช่น บางทีเด็กนั่ง
โยกตัว คุณครูมักจะเคยชินกับการ
พยายามหยุดพฤติกรรมนั้นของเด็ก
แท้จริงแล้วเราควรทำ�เช่นไร
ตอบ เราได้เรียนรูร้ ว่ มกันแล้วว่า
การทีเ่ ด็กนัง่ โยกตัวนัน้ เป็นเพราะ เขา
พยายามเรียนรู้เรื่องผัสสะทางด้าน
ความสมดุล และพฤติกรรมโยกตัวนี้
จะทำ�ให้เขาจดจ่อได้ดีขึ้น แต่หลายๆ
ครั้ ง พฤติ ก รรมนี้ ไ ด้ ก ลายเป็ น ความ
เคยชิน และไม่ได้ช่วยให้เขาจดจ่อได้
อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีสองวิธีที่จะช่วย
เขาได้ อย่างแรกก็คือ ในตอนเช้า ให้
เราทำ�กิจกรรมทีใ่ ห้เด็กได้มโี อกาสโยก
ตัวให้พอใจ ก่อนที่จะเริ่มต้นการสอน
บางครั้ ง อาจจะมี เ ด็ ก ที่ ต้ อ งไปเล่ น

ชิงช้า ก่อนที่จะเริ่มเรียน หรืออย่าง
กิจกรรมที่เราทำ�ไป อย่างเช่นการเล่น
ยืนบนกระดาน ก็จะช่วยเขาได้มาก
อี ก วิ ธี ห นึ่ ง ก็คือ การเปลี่ย นกิจกรรม
เมือ่ เราเห็นว่าเด็กเริม่ จะโยกตัว ให้หา
กิจกรรมใหม่ให้เขาทำ� เช่น ให้เขาช่วย
ไปหยิบของ ออกไปเดินเก็บดอกไม้มา
ให้ห้องเรียน หรือเอาขยะไปทิ้ง
ถาม มีเด็กออทิสติกคนหนึ่งที่มี
ความสนใจจดจ่อกับการชมโทรทัศน์
หรือรายการวิทยุ โดยจะคอยจดราย
ละเอียดทุกอย่าง ทั้งลำ�ดับเวลา ราย
ชื่ อ ที่ ร่ ว มรายการ คุ ณ ครู ส งสั ย ว่ า
พฤติกรรมเช่นนีไ้ ด้สร้างผลดีกบั เด็กใน
แง่ใดบ้างหรือไม่ เราควรจะกังวลกับ
พฤติกรรมนีห้ รือไม่ และคุณครูควรจะ
ทำ�อย่างไร
ตอบ ควรจะเอาโทรทัศน์ออกไป
หรือ พยายามหากิจกรรมให้เขาทำ�
เพือ่ ทีจ่ ะสร้างเสริมทักษะทางสังคมให้
มากขึน้ ถ้าเขาชอบเขียนเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้
ในโทรทัศน์ เขาสามารถที่จะนำ�สิ่งที่
เขาเขี ย นนั้ น มาเล่ า ให้ เ พื่ อ นๆ ใน
ห้องเรียนฟังได้หรือไม่ หรือเราอาจจะ
เอาสิง่ ทีเ่ ขาเขียนนัน้ มาใช้ทดสอบการ
สะกดคำ�ของเขาได้หรือไม่ เราต้อง
เข้าใจว่าการหมกมุ่นในการเขียนของ

เขา เป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยให้เขาทำ�ความเข้าใจกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ บนโลก
ใบนี้มากขึ้น และครูควรพยายามสร้างสมดุลให้เขา ด้วย
การนำ�เขาไปสู่ธรรมชาติให้มากขึ้น
การดูแลเด็กจำ�นวนถึง 40 คน ต่อครูเพียง 2 คนใน
หอพัก ครูยอ่ มต้องการตัวช่วย เพือ่ ทีจ่ ะให้เด็กๆ มีอะไรทำ�
แต่ มั น เป็ น ปั ญ หาที่ เราทราบกั น ดี ว่ า โทรทั ศ น์ นั้ น มี ผ ล
กระทบกับเด็กออทิสติก หรือแม้กระทั่งกับเด็กปกติ ที่ไม่
อ่อนไหวมากเท่าเด็กออกทิสติกก็ตาม การรับข้อมูลจาก
การชมโทรทัศน์ หรือเครื่องมืออิเลกโทรนิกนั้น อาจจะ
ทำ�ให้เกิดมีสิ่งที่ติดอยู่ในความคิด ในหัว ของเด็ก และสิ่ง
นั้นก็จะวนเวียนไปมาอยู่ในใจของเด็กซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่า และ
สำ�หรับบางคน โดยเฉพาะกับเด็กออทิสติก ปรากฏการณ์
นี้อาจจะเป็นสิ่งที่รุนแรงมาก จนทำ�ให้มันเป็นการยาก
สำ�หรับเด็กที่จะรับรู้และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรืออาจกล่าว
อย่างรุนแรงได้ว่าการรับข้อมูลจากเครื่องมือเหล่านี้เป็น
ประสบการการรับรู้ที่เป็นพิษ สิ่งที่เป็นพิษนี้หมายถึงสิ่งที่
เมื่อเรารับเข้าไปสู่ร่างกายของเราแล้ว เราจะไม่สามารถ
แยก หรือย่อยมันออก แล้วค่อยๆ ซึมซับมันไปได้ ซึ่งเรา
สามารถรับสิง่ ทีเ่ ป็นพิษนีท้ างการรับรูท้ างอืน่ นอกเหนือไป
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จากการกินได้เช่นกัน และสำ�หรับพวกเรา
เราสามารถรับสิ่งที่เป็นพิษนี้แล้วย่อยมัน
ได้ แต่สำ�หรับเด็กออทิสติกแล้ว เขาไม่มี
ความสามารถทีจ่ ะทำ�ได้ ดังนัน้ ในโลกแห่ง
อุดมคติ มันจะดีมากที่จะให้เด็กๆ ได้อยู่
กับธรรมชาติ ได้ซึมซับธรรมชาติเข้าสู่ตัว
เขา เช่นการได้ฟงั ดนตรีสด เป็นต้น แต่หาก
หลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ ที่ จ ะให้ เ ด็ ก ๆ รั บ ชม
โทรทัศน์ หรือวิทยุ ก็ขอให้เราเพิม่ กิจกรรม
อื่นๆ ที่ให้เด็กได้สัมผัสกับธรรมชาติ หรือ
กิจกรรมทางศิลปะ อย่างเช่นการวาดภาพ
หรือกิจกรรมเสริมสร้างการสัมผัสอื่นๆ ที่
ไม่มีกฏ หรือข้อบังคับมากมาย ปัญหานี้
เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วโลกกับเด็กที่
อ่อนไหวเหล่านี้ และมันยิ่งเลวร้ายขึ้นอีก
ตรงทีเ่ ด็กๆ จะเสพย์ตดิ การรับชมสิง่ เหล่า
นี้ด้วย
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ถาม เราจะจัดการกับเด็กทีไ่ ม่ทราบขอบเขต อย่างเช่น
เวลาทักเพื่อนก็จะตบที่ตัวเพื่อนแรงๆ
ตอบ นั่นหมายถึงว่า เขากำ�ลังเสาะหาสัมผัสต่างๆ
เขากำ�ลังมองหาประสบการณ์การสัมผัสที่เข้มข้นรุนแรง
เพื่อที่จะได้เข้าในถึงขอบเขตของตนเอง ดังนั้นแบบฝึกหัด
อย่างที่เราทำ� ที่เกี่ยวกับการรับรู้ทางการสัมผัส จะสำ�คัญ
ต่อเขามาก เขายังดูเหมือนจะเสาะหาประสบการณ์ของการ
ถูก “กด” ด้วยแรง และดูเหมือนว่า ถ้าจะทำ�กิจกรรมถุงถั่ว
กับเขา จะต้องใช้การกด หรือสัมผัสอย่างรุนแรง ในการทำ�
กิจกรรมต่างๆ ให้เราหาแบบฝึกหัดที่เขาจะทำ�สิ่งเหล่านั้น
ได้ โดยให้เป็นกิจกรรมทีเ่ ป็นขัน้ ตอน มีระเบียบชัดเจน และ
คาดเดาได้ เราควรจะให้กจิ กรรมเหล่านีเ้ ป็นกิจวัตรของเขา
ที่เขาจะได้ทำ�ทุกวัน ได้มีส่วนร่วม โดยเฉพาะตามข้อต่อ
ต่างๆ ให้กดให้เขารูส้ กึ และเขาจะได้รบั ประโยชน์อย่างมาก
จากการใช้ถุงถั่วหนักๆ ที่เราพูดถึง และเราจะต้องจำ�ไว้ว่า
เขาเป็นคนที่ไม่แน่ใจว่าขอบเขตของตัวเขาเองอยู่ตรงไหน
เมื่ อ เราเข้ า ใจสิ่ ง นั้ น เกี่ ย วกั บ ตั ว เขา เราจะสามารถจั ด
กิจกรรม แบบฝึกหัดให้เขาได้ดี
ถาม นอกจากนี้ เด็กคนเดียวกันนี้ชอบตีถังแก๊สมาก
โดยจะทำ�เป็นเวลา บางครั้งก็หมุนเปิดด้วย เขาจะตี อย่าง
มีจังหวะ แล้วนับ หนึ่งถึงสิบ แล้วจะเอามาดม
ตอบ เขาเป็นคนทีพ่ ยายามรวมการรับรูต้ า่ งๆ หลายๆ
ด้านเข้าด้วยกัน ซึ่งเขาจะได้รับรู้ได้หลายทางจากการตีถัง
แก๊ส ต้องระวังเรือ่ งการดมแก๊ส เพราะมันอันตรายมาก แต่
จากพฤติกรรมนี้ เราเห็นได้ว่า เขามีอุปสรรคอย่างมากใน
การรับเข้า และ ย่อยประสบการณ์ในโลกใบนี้ ดังนั้นเขาจึง
กำ�หนด กฎ หรือวิธีการของเขา เพื่อสร้างการรับรู้ในแบบ

ของเขาเอง ดังนั้น เราในฐานะครู จึงควรสร้างกิจกรรมให้
เขาได้ รั บ รู้ อ ย่ า งมี ร ะบบ เป็ น ขั้ น ตอนให้ เขาเมื่ อ อยู่ ใ น
ห้องเรียนเช่น อาจให้เขาตีโต๊ะให้เป็นจังหวะ หรือเอาเท้า
ตบกั บ พื้ น อย่า งเป็น จัง หวะ โดยโยงกิจกรรมเหล่านี้ใ ห้
ดำ�เนินไปอย่างมีศิลปะ อย่างเช่นให้ทำ�ประกอบการเล่า
นิทาน
ไม่จำ�เป็นว่า พฤติกรรมการกระตุ้นการรับรู้ของเด็ก
เหล่านี้ควรจะต้องหมดไป หากพฤติกรรมนั้นไม่ได้รบกวน
ผู้อื่น มันจะน่าสนใจมากสำ�หรับเรา ในฐานะครู เพราะว่า
สิง่ นีไ้ ด้ท�ำ ให้เราได้ทราบว่าประสบการณ์การรับรูแ้ บบใด ที่
เด็กคนนั้นกำ�ลังมองหาอยู่ ดังนั้น หากเราสังเกตได้ว่าเด็ก
คนนี้กำ�ลังเสาะหากิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้จังหวะ และ
เสียง เราก็สามารถสร้างกิจกรรมที่ตอบสนองสิ่งที่เด็ก
ต้องการนี้ โดยรวมมันเข้ากับการเรียนการสอนในห้องเรียน
ที่สามารถเชื่อมโยงเขาให้เข้ากับเด็กคนอื่นในห้องเรียนได้
ในรูปแบบทางศิลปะ และเมื่อเราทำ�เช่นนี้ เด็กจะเลิก
พฤติกรรมที่เขาชอบทำ�อยู่ (ในกรณีนี้ คือการตีถังแก๊ส) แต่
เราได้เรียนรู้ที่จะนำ�สิ่งที่เราสังเกตได้จากเด็ก มาสร้างเป็น
กิจกรรมที่จะช่วยบำ�บัดเด็กได้ และเมื่อเวลาผ่านไป เด็ก
อาจจะตี ถั ง แก๊ ส น้ อ ยลง หรื อ อาจจะไม่ ก็ ไ ด้ แต่ ห ากมี
พฤติกรรมที่สร้างปัญหา เช่น ทำ�ให้เกิดอันตราย หรือไป

รบกวนผู้อื่นได้ เราจะต้องเรียนรู้จาก
การสังเกตว่า เราจะหากิจกรรมใดให้
เขาทำ � แทน จึ ง จะเหมาะสมกั บ เขา
และทำ � ให้ เขาได้ พั ฒ นาทั ก ษะทาง
สังคม มีความเป็นศิลปะมากขึ้น มี
อิสระมากขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งกับ
ชีวิตเด็ก และการมีการสัมพันธ์กับผู้
อื่นมากขึ้น ดังนั้นเราทุกคนจะต้องใช้
วิจารณญาณ การสังเกต และความคิด
สร้างสรรค์เพื่อช่วยเด็กๆ เหล่านี้

ถาม อยากให้ทางคุณครู เล่าถึง
การจั ด การเรี ย นการสอนแคมป์
ฮิลล์(Camphill) ให้พวกเราฟัง
ตอบโดยคุณญาณ โรงเรียน
ของเราเป็นโรงเรียนประจำ� แต่กม็ เี ด็ก
ไปกลับด้วย โรงเรียนถูกสร้างขึ้นใน
ลักษณะการอยู่ร่วมกันแบบชุมชน มี
คนเข้ า มาอยู่ ร่ ว มกั น ในวิ ท ยาเขต
เพราะด้วยแนวคิดหนึง่ ของโรงเรียน ก็
คือการสร้างชุมชนของผู้คนที่อาศัย
อยู่ร่วมกัน มีการเฉลิมฉลองเทศกาล
ร่วมกัน มีสังคมร่วมกัน เพื่อให้เด็กที่
อยู่ในโรงเรียนนี้สามารถอยู่ร่วมกับ
ชุมชนได้ดว้ ย ดังนัน้ ครูหลายๆ คน นัก
บำ�บัดหลายๆ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ
หลายๆ คนของโรงเรียนก็อาศัยอยูใ่ น
พื้นที่ของโรงเรียน โดยมีบ้านหลังเล็ก
ใหญ่ ซึง่ พวกเขาก็อยูร่ ว่ มกับครอบครัว
ของตัวเอง แต่ในบ้านแต่ละหลัง จะมี

59

60

เด็กที่มีความต้องการพิเศษอาศัยอยู่ด้วย
ตั้งแต่สามถึงเก้าคน นอกจากนี้ยังมีอาสา
สมัคร หรือเด็กฝึกงานที่มาอาศัยอยู่เป็น
ระยะยาว เช่นหนึ่งปี ภายในบ้านแต่ละ
บ้าน เขาจะพยายามอยูก่ นั แบบครอบครัว
โดยการใช้ชีวิตร่วมกัน พวกเขาโชคดีมาก
ที่มีโอกาสทำ�เช่นนี้ กับเด็กจำ�นวนน้อยๆ
ไม่ได้อยู่เป็นจำ�นวนมากอย่างสามสิบ สี่
สิบคน ทำ�ให้มีลักษณะเหมือนกับครอบ
ครัวใหญ่ๆ ครอบครัวหนึ่ง สิ่งที่จำ�เป็น
สำ � หรั บ การอยู่ ใ นลั ก ษณะนี้ คื อ คนที่ มี
ความทุม่ เท และสามารถทีจ่ ะแบ่งปัน เปิด
ชีวิตส่วนตัวให้กับผู้อื่น
ตอบโดยคุณเบคกี้ ปกติแล้วใน
สหรัฐอเมริกา โรงเรียนจะมีการแบ่งกลุ่ม
อย่างชัดเจนสำ�หรับเด็กที่มีลักษณะพิเศษ
ที่แตกต่างกัน โดยจะให้เด็กออทิสติกอยู่
รวมกัน เด็กดาวน์ซินโดรมอยู่รวมกัน แต่
โรงเรียนของคุณเบกกี้นั้น มีการแบ่งกลุ่ม
ตามช่วงอายุของเด็ก เขามีโรงเรียนที่เริ่ม
ตั้งแต่อนุบาล ประถม ไล่ขึ้นไปจนถึงจบ
มัธยมปลาย มีหลักสูตรสามปีสำ�หรับวัย
รุ่น จนถึงอายุ 21 และในห้องเรียนแต่ละ
ห้ อ ง จะมี เ ด็ ก ที่ มี ลั ก ษณะแตกต่ า งกั น
ความสามารถแตกต่างกัน เราใช้การศึกษา
แนว วอลดอร์ฟ และเป็นโรงเรียนสำ�หรับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษแห่งเดียวใน
อเมริกาที่ใช้หลักสูตรนี้ (มีโรงเรียนอื่นที่ใช้
ด้วยแต่ไม่เต็มรูปแบบ) เขาแบ่งเด็กตาม

ช่วงอายุ เนือ่ งจากในเด็กแต่ละคนนัน้
แม้ว่าพวกเขาจะมีความสามารถแตก
ต่างกัน แต่พวกเขาก็ตอ้ งการเนือ้ หาที่
เหมาะสมกับช่วงอายุนั้นๆ ของเขา
อย่างเช่นเด็กอายุ 12 ปี ในชั้นป.6
เป็นช่วงที่เริ่มจะเข้าสู่ความเป็นวัยรุ่น
เมื่ อ ทุ ก อย่ า งทั้ ง ในร่ า งกาย และ
ภายนอกร่างกายกำ�ลังเปลี่ยนแปลง
เขาจะได้รบั ประโยชน์อย่างมากในการ
เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับความเจริญทาง
อารยธรรมที่ ถู ก ปกครองด้ ว ยกฏ
ระเบี ย บ อย่ า งเช่ น เรื่ อ งของ
อารยธรรมโรมัน อีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้น
เมื่อเราแบ่งกลุ่มเด็กตามอายุ ก็คือ
เด็กๆ จะได้สังคมที่หลากหลายและ
น่าสนใจมาก ได้ให้โอกาสเด็กในการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั คนในกลุม่ ซึง่ อาจจะไม่
เกิ ด ขึ้ น หากไม่ ไ ด้ อ ยู่ ร่ ว มกั น ใน
ลักษณะนี้ เช่น เด็กออทิสติกอาจจะมี
โอกาสได้ช่วยเหลือเด็กที่มีความผิด
ปกติทางสมอง ซึง่ สิง่ นีจ้ ะไม่เกิดขึน้ ใน
ห้องที่มีแต่เด็กออทิสติก นอกจากนั้น
ในโรงเรียนยังมีกิจกรรมต่างๆ อย่าง
สภานักเรียน ชมรม มีงานเต้นรำ� เช่น
เดียวกับโรงเรียนสำ�หรับเด็กปกติ
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ดนตรี เพื่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
โดย สเตฟาน คูเนอร์
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ดนตรี คืออะไร
คำ�ถามนี้ เป็นคำ�ถามง่ายๆ แต่ ให้
คำ�ตอบ หรือคำ�จำ�กัดความได้ยากที
เดียว บางท่านก็บอกว่า ดนตรีเป็น
เสี ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น มาอย่ า งมี ร ะเบี ย บ
แบบแผน มีจงั หวะ มีระดับเสียงต่างๆ
บ้างก็นิยามว่า ดนตรีคือภาษาสากล
ทีใ่ ช้สอื่ สารกันได้ทวั่ โลก ดนตรีคอื ชีวติ
คำ�ตอบเหล่านี้ ล้วนเป็นคำ�ตอบที่ทุก
คนต่างคุ้นเคยกันดี หากทว่าคำ�ตอบ
เหล่านี้ อาจดูคับแคบไปสักนิด หาก
จะยึดติดอยู่กับ “เสียง” หากเช่นนั้น
คนหู ห นวกที่ ไ ม่ ส ามารถได้ ยิ น เสี ย ง
อะไร คงไม่สามารถรูจ้ กั ดนตรีได้ตลอด
ชีวิต ในโลกของ ดนตรีร่วมสมัย ได้มี
คีตกวี นักประพันธ์เพลงท่านหนึ่ง ชื่อ
ว่า จอหน์ เคจ (John Cage, 19121992) ได้ประพันธ์เพลงทีช่ อื่ ว่า ความ
เงียบ (The Silent 4’33’’) มีความยาว
4 นาที 33 วินาที โดย ผู้แสดง มีหน้า
ที่เพียงนั่งเงียบๆ หน้าเครื่องดนตรี
จนครบตามเวลาทีก่ �ำ หนดเท่านัน้ บท
ประพันธ์ชิ้นนี้ ผู้ประพันธ์มีแนวคิดที่
ว่ า ความเงี ย บก็ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
ดนตรีเช่นเดียวกับเสียงต่างๆ และ
เสียงทุกเสียงที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานั้น

ถือเป็นดนตรีของบทประพันธ์ในเวลา
นัน้ ฉะนัน้ ไม่วา่ จะแสดงในสถานทีใ่ ด
อาจเป็ น ในหอแสดงดนตรี ซึ่ ง จะมี
ความเงียบ เสียงหายใจของผูช้ ม เสียง
ไอ จาม เสียงเครื่องปรับอากาศ หรือ
ในสวนสาธารณะที่เต็มไปด้วยเสียง
จากธรรมชาติ เช่นเสียงนกร้อง เสียง
ลมพัด หรือกลางสี่แยกในเมืองอัน
วุ่นวาย ที่เต็มไปด้วยเสียงเครื่องยนต์
จากรถบนถนน เสียงแตร เสียงคนเดิน
เสียงคนคุยกัน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลา
ใดก็ตาม ดนตรีทอี่ อกมา จะเป็นดนตรี
ทีไ่ ม่สามารถแสดงซ้�ำ ให้เหมือนเดิมได้
ไม่ว่าจะเล่นบทเพลงนี้กี่ครั้ง ดนตรีที่
ได้ก็จะไม่เหมือนกันเลย ในการแสดง
เพลงบทนี้ อย่างน้อยต้องมี ผู้แสดง
และ ผู้ฟัง เสมือนเป็นผู้ให้ และผู้รับ
ดนตรีที่เกิดขึ้นจะเป็นเหมือนกับการ
ชักชวนจากผู้แสดง ให้ผู้รับได้รับฟัง
เสี ย งต่ า งๆ รอบตั ว ในช่ ว งเวลาที่
กำ�หนด
ในการทำ�ดนตรีบำ�บัดนั้น ครูควร
เปิดใจให้กว้าง ไม่ยึดติดอยู่เพียงว่า
ดนตรีจะต้องมีระดับเสียง มีจังหวะ
แต่ดนตรีเป็นสิง่ เชือ่ มโยงสิง่ ต่างๆ เข้า
ด้วยกัน เสมือนเป็นสะพานที่เชื่อมให้

คนสองคน สามารถสื่อสารถึงกันได้
ในความเป็นครู เราจะต้องฟัง หรือ
พิจารณา ว่า นักเรียนต้องการอะไร ซึง่
บางครั้ง เราก็มีนักเรียนที่ไม่สามารถ
พูดได้ หรือไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เขา
รูส้ กึ ออกมาให้เราเข้าใจได้ บางคนอาจ
หูหนวก หรือตาบอด ดนตรีจะเป็นสิ่ง
ที่เชื่อมโยงเรากับเด็กๆ เหล่านั้น

เครื่องดนตรี

ครูสเตฟานกับแนวคิดในการ
เมื่อครูไม่ยึดติดเพียงว่า ดนตรี จัดกิจกรรมดนตรีส�ำ หรับเด็กทีม่ ี
ต้องเป็นเสียง เป็นเพลง เครื่องดนตรี ความต้องการพิเศษ
ที่จะใช้ จึงสามารถเป็นอะไรก็ได้ อาจ
ใช้เครื่องดนตรีจริงๆ หรืออาจเป็น
ของเล่น ต่างๆ ที่เราสามารถนำ�มาใช้
เชื่อมโยงกับเด็กๆ ได้ บางครั้ง เรา
สามารถใช้ร่างกายของเราทำ�ให้เกิด
ดนตรีขนึ้ ได้ เช่น การตบมือ ตบตัก ย่�ำ
เท้า ดีดนิ้ว ผิวปาก หรือ ร้องเพลง
อาจใช้สิ่งที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ท่อน
ไม้ ลู ก บอลหวายขนาดต่ า งๆ (ลู ก
ตะกร้อ) เครื่องดนตรีในท้องถิ่น ของ
เล่นพื้นบ้าน
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สำ � หรั บ เด็ ก ที่ มี ค วามต้ อ งการ
พิเศษนั้น ถ้าเรามองเขาในเชิง สติ
ปัญญา ตามแบบของระบบการศึกษา
ในปั จ จุ บั น เราแทบจะมองไม่ เ ห็ น
อนาคตของเด็กเหล่านี้เลย แต่ถ้าเรา
มองเขา ถึงความเป็นมนุษย์ ในแบบที่
รูดอล์ฟ สไตน์เนอร์ ได้แนะนำ�ไว้ มอง
ให้ถึงตัวตนด้านใน เราจะสามารถค้น
พบแนวทางในการที่จะพัฒนาต่อไป
ได้ ฉะนัน้ การศึกษาในเรือ่ งพัฒนาการ
ของเด็กแต่ละช่วงวัยอย่างละเอียด
จึงเป็นสิ่งจำ�เป็นมาก เพื่อให้เข้าใจว่า

เด็กที่มีความต้องการพิเศษ มีความต้องการอะไรมากกว่า
หรือน้อยกว่าเด็กปกติอย่างไร การเรียนรู้ทฤษฏีต่างๆ ควร
ทำ�ควบคู่ไปกับการลงมือปฏิบัติจริงในการสอนนักเรียน
เพื่อทดสอบความเข้าใจ และฝึกฝนเทคนิคการสอนใน
ลักษณะต่างๆ ของตัวครู
ดนตรี เป็นศิลปะแขนงหนึ่ง ซึ่งหมายความว่า เป็น
ความงามทีเ่ ราจะสามารถสัมผัสมันได้ ในความงามนัน้ บาง
คนอาจเห็นว่างาม บางคนอาจเห็นว่า ไม่งาม ฉะนั้น จึงจะ
ไม่มีการตัดสินว่าสิ่งที่เราทำ�นั้นถูก หรือผิด สามสิ่งที่ไม่มี
ใครสามารถบังคับกะเกณฑ์ ให้เป็นไปตามต้องการได้ ก็คอื
ความเป็นเพื่อน ความรัก และดนตรี
จากตอนที่ทำ�ดนตรีบำ�บัดกับเด็กนั้น ได้นำ�กระเป๋าใบ
ใหญ่ออกมา และแสดงท่าทางที่ทำ�ให้เด็กๆ สนใจ และ
สงสัยว่าในกระเป๋าใบนี้มีอะไรอยู่ เด็กๆ ตื่นเต้นมาก ให้
ความสนใจ ปนเปไปกับความสงสัย ปัจจุบันนี้เราให้ข้อมูล
กับเด็กด้วยคำ�พูดมากเกินไป ทำ�ให้ขาดความลึกลับ ขาด

ความฝัน และจินตนาการ คุณครูทกุ คนควรจะมีกระเป๋ากัน
คนละใบ เพื่อสร้างความสงสัยโดยไม่ต้อง “พูด” เราไม่ควร
จะไปให้ขอ้ มูลทีซ่ บั ซ้อนมากเกินไป เพราะข้อมูลทีซ่ บั ซ้อน
มากเกินไปนั้นจะทำ�ให้เหนื่อย ให้เราใช้จินตนาการและ
ข้อมูลสลับกันไปอย่างสมดุลกับดนตรี ดนตรีที่เกิดขึ้นใน
กิจกรรมที่ทำ�นั้น ไม่ใช่เพลงฮิต หรือเพลงของใครคนใดคน
หนึ่ง แต่เป็นเพลงที่เกิดขึ้นจากพวกเขาในเวลานั้น เวลาที่
ครูสเตฟานเล่นดนตรีกับเด็ก จะเห็นได้ว่าบางครั้งเด็กจะรู้
ว่าเพลง จบ แล้ว และรู้ว่าจะหยุดเมื่อใด จะเริ่มเมื่อใด การ
ทีเ่ ด็กทำ�ได้ไม่เท่าเพือ่ น อย่าพยายามให้เขาทำ�ให้ได้เหมือน
คนอื่น เพราะมันจะเหมือนเป็นการลงโทษอย่างหนึ่ง ให้
พยายามเข้าใจความแตกต่างของเขา
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การสังเกตเด็กๆ นั้น เป็นสิ่งที่สำ�คัญ และต้องใช้พลัง
อย่างมากสำ�หรับครู ทำ�ให้ครูรู้สึกเหนื่อยล้า แต่ก็เป็นสิ่ง
จำ�เป็น ที่ครูจะต้องมีสติกับการทำ�งานกับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษเสมอ ครูต้องฟังว่า นักเรียนต้องการอะไร
การเชือ่ มต่อ เกิดขึน้ อยูท่ กุ ขณะ อาจใช้ค�ำ ถามทักทายเด็กๆ
เช่น วันนี้มือของคุณเป็นอย่างไร (How are your hands?)
หรือ วันนี้มือของคุณรู้สึกอย่างไร (How do your hands
feel like today?) คนเราจะไม่ค่อยนึกถึงมือของตัวเอง แต่
เมือ่ ได้ยนิ คำ�ถามเหล่านี้ คนจะตระหนักและสนใจในมือของ
ตัวเองมากขึ้น ใส่ใจว่ามือของพวกเขารู้สึกอย่างไร และ จะ
ตระหนักได้ว่า ตัวพวกเขาเองรู้สึกอย่างไร นอกจากนั้น
คำ�ถามนี้ ยังมีความหมายไปในทางเชิญชวน ให้เขาได้ลงมือ
ทำ�สิง่ ต่างๆ อีกด้วย สำ�หรับเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษนัน้
การทักทายกับส่วนต่างๆ ของร่างกายเด็ก แทนตัวเด็ก
ตรงๆ จะทำ�ให้เด็กรู้สึกว่า ไม่ใช่ตัวเขาที่ต้องตอบ ตาก็ไม่
ต้องจ้องมองกัน ลดความกังวลใจไปได้มาก แต่กับบางคน
ที่มีลักษณะการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ด้วยเท้า สำ�รวจโลกด้วย
เท้า ถ้าครูสังเกตเห็น สามารถใช้คำ�ถามว่า วันนี้เท้าของ
คุณเป็นอย่างไร (How are your feet?) ก็ได้ เชื่อว่า ใน
โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลนี้ มีเด็กที่เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ
ด้วยเท้า ไม่ต่ำ�กว่า 10 -20 คนแน่ๆ
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เด็กๆ แอสเพอร์เกอร์ที่เข้ารับการบำ�บัดทุกๆ คนล้วน
รักนักบำ�บัด แต่เด็กๆ มักจะบอกเขาว่านักดนตรีบำ�บัด
รบกวนพวกเขามากเกินไป นั่นก็เพราะว่านักบำ�บัด ได้
พยายามพาพวกเขาออกมาจากเทคโนโลยีทเี่ ขาใจจดจ่ออยู่
และพวกเขาก็รตู้ วั และก็ไม่อยากออกไปจากโลกเล็กๆ ของ
พวกเขา พวกเขาอยากจะกลับไปอยู่ในโลกที่มีแต่พวกเขา
เขาบอกคุณสเตฟานว่าคุณสเตฟานทำ�ให้เขามีความสุข
ทำ�ให้เขาหัวเราะ แต่อย่ามารบกวนเขาเลย ขอให้เขาได้อยู่
ในโลกของพวกเขาต่อไปเถิด เขาไม่ชอบการทำ�ดนตรีบ�ำ บัด
ของสเตฟานเลย แต่ก็อยากกลับมาอีก เราจะเห็นว่าเด็ก
กำ�ลังมีความคิดสองขัว้ ทีข่ ดั แย้งกันอยูใ่ นตัวพวกเขา ถึงแม้
บางครั้งพวกเขาจะมีท่าทีบึ้งตึง แต่ในใจเขากลับเรียกร้อง
ให้คณ
ุ สเตฟานเล่นดนตรีกบั พวกเขา มีครัง้ หนึง่ มีเด็กผูช้ าย
คนหนึ่ง ได้บอกกับคุณสเตฟานว่า เขาชอบที่เขาได้เล่น
ดนตรีโดยที่ไม่ได้ “โปรแกรม” ไว้ก่อน (หมายถึงการเล่น
อิมโพรไวสเซชั่น) เขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาชอบเล่น
แบบไม่ได้ตงั้ โปรแกรมไว้ เด็กคนนีร้ สู้ กึ ตืน่ เต้นมาก บางครัง้
เขากรีดร้องด้วยเสียงสูงมากเพราะเขามีความสุขจริงๆ

ดนตรีบำ�บัดจึงขอให้เรียนรู้ภาษา
ของหัวใจนี้จากเด็ก เพื่อที่เราจะได้
ช่วยเหลือเด็กได้อย่างดี และสามารถ
เข้าใจความหมายที่แท้จริง ที่อาจจะ
ไม่ ใช่ สิ่ ง ที่ เ ด็ ก แสดงออกในขณะนั้ น
โดยให้ ศึ ก ษาจากการเคลื่ อ นไหว
ดนตรี การทำ�กิจกรรมต่างๆ โดยให้
เราเชื่อมั่นในใจของเราเองด้วย แต่
อย่าทำ�ตามที่เด็กคาดไว้ทุกอย่าง ขอ
ให้เว้นระยะห่างไว้หนึ่งก้าวเสมอ การ
ทำ�ให้เด็กมีความสุขนัน้ ไม่ยากเลย แต่
ถ้าเราทำ�แค่นี้ หลังจากนี้สามครั้งเขา
จะจำ�ได้ และทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ทำ�ให้ไม่ตั้งใจจดจ่ออีกต่อไป เราจะ
ต้องมีสิ่งใหม่ๆ ทุกครั้ง และทำ�ตาม
ภาษาใจ นอกจากนี้ ขอให้เราให้ความ
สำ�คัญกับมืออยู่เสมอ เพราะทุกสิ่งที่
เราทำ�ด้วยมือ จะส่งผลในอนาคต นัน่
คือเหตุผลว่าทำ�ไมภาษามือจะโกหก
ยากกว่า เพราะสารจะส่งมาจากใจ
มากกว่า เขาคิดว่าเราทุกคนควรจะเรียน
ภาษามือด้วยซ้ำ�
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การที่ ค รู จ ะสื่ อ สารกั บ เด็ ก แอส
เพอร์เกอร์ ต้องจริงใจมาก เพราะเด็ก
เหล่านี้จะสามารถ สัมผัสความรู้สึก
ของครูได้ทันที วิธีที่แสดงว่าเราจริงใจ
ก็คือเราจะต้องเชื่อมโยงหัวใจเรากับ
หัวใจเขาให้จงได้
แม้ ค รู ห รื อ นั ก บำ � บั ด จะพาเด็ ก
ออกจากโลกของเขามาสูโ่ ลกภายนอก
เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา และมีความ
มั่ น ใจเสมอว่ า กิ จ กรรมต่ า งๆ ไม่
ว่าการเคลื่อนไหว ดนตรี เป็นสิ่งที่ดี
และเด็กจะได้รับผลดีในอนาคต จาก
กิ จ กรรมเหล่ า นี้ ความช่ า งสั ง เกต
ความอดทน ความคิดสร้างสรรค์ทุก
ขณะทีท่ �ำ งานกับเด็ก จึงเป็นสิง่ สำ�คัญ
การเรี ย นรู้ ภ าษาของใจ เพื่ อ ให้ ค รู
สามารถเข้าใจภาษาและความหมาย
ที่แท้จริง จากสิ่งที่เด็กแสดงออก เป็น
เรื่องที่สำ�คัญยิ่ง การทำ�การบำ�บัด ไม่
เน้นถึงการทำ�ให้เด็กมีความสุข แต่
เน้นถึงขั้นตอน และการเปลี่ยนแปลง
ของกิจกรรม ที่จะนำ�ไปสู่ความแปลก
ใหม่ ให้เด็กต้องหยุดคิด สังเกต และ
ทำ�ความเข้าใจอย่างช้าๆ
การเป็นครูนจี้ งึ ไม่ใช้เรือ่ งง่าย การ
เปิดใจก็ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่จำ�เป็นต้อง
ทำ� เพื่อที่จะให้เด็กยอมรับเรา และ
เด็กๆ เป็นอนาคต เราจะต้องสอนจาก
อนาคต ไม่ใช่จากอดีต ซึ่งเป็นสิ่งที่เรา
ผ่านมาแล้ว แต่อนาคตเป็นจุดที่เด็ก
กำ�ลังจะมุ่งไปสู่ต่างหาก

ตัวอย่างกิจกรรมดนตรี
สำ�หรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

กิจกรรมกลอง Indian drum
วิธีการแบบที่ 1 ให้เด็กๆ นั่งเป็นวงกลม ครู
นำ�กลองไปให้เด็กตีทีละคน (ใช้มือตี)
กลองจะเป็นสิง่ เชือ่ มโยงระหว่างครูกบั เด็ก ครู
จะสามารถสั ง เกตได้ ว่ า เขาตี ก ลองที่ ค รู นำ � มา
อย่างไร บางคนชอบ บางคนไม่ชอบ การตอบ
สนองของเด็กแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน
สำ�หรับเด็กที่มีการพัฒนาตนมาได้น้อย (Low
Function) ที่มีอาการ เหม่อลอย มากๆ เหมือนไม่
รับรู้เรื่องราวอะไร แค่เพียงการยกมือขึ้นมาแตะ
สั ม ผั ส กั บ กลอง ก็ ถื อ ว่ า มี ค วามหมายมากแล้ ว
แสดงว่า มีบางส่วนในตัวของเขา ที่ร่วมไปกับ
กิจกรรมในกลุ่ม

ส่ ว นในเด็ ก กลุ่ ม ปานกลางไป
จนถึ ง เด็ ก พั ฒ นาตนเองมาได้ ม าก
(high function) สามารถยกมือขี้นตี
ลอง สังเกตดูว่า คุณภาพเสียงการตี
เป็นอย่างไร ครูสามารถตีกลองไปกับ
เขาได้ คล้ายเป็นการเชิญชวน ใช้เสียง
กลองโต้ตอบกันไปมา การตีกลองให้
ได้เสียงกังวานชัด คือเมื่อใช้มือตีไปที่
หนังกลองแล้ว จะต้องปล่อยมือออก
ทันที หากมือไม่ปล่อยออก มือจะจับ
หนั ง กลองไม่ ใ ห้ สั่ น ทำ � ให้ ไ ด้ เ สี ย ง
“บอด” ในกรณีนี้ ครูสามารถแสดงวิธี
การตี ใ ห้ ไ ด้ เ สี ย งที่ กั ง วาน เมื่ อ เด็ ก
ได้ ยิ น เสี ย งที่ ต่ า งกั น เขาจะสั ง เกต
ค้นหาว่า ครูตีกลองอย่างไร ขอให้ครู
ใจเย็นๆ ให้เวลาเด็กได้ทดลองการตี
แบบต่างๆ ถ้าตีสลับกับครู ครูอาจใช้
วิธกี ารเล่นแบบต่างๆ เช่น ใช้นวิ้ ดีด ใช้

นิ้วตี ใช้มือถูที่หนังกลอง ทีละอย่างให้เขาทำ�ตาม สุดท้าย
อาจกลับมาที่การใช้มือตี ครูอาจตีให้เขาดู และตอนปล่อย
มือออก ให้ปล่อยมือออกไปไกลมากๆ (แบบ over acting
ซึ่งจะทำ�ให้เด็กสังเกตได้ง่ายขึ้น) แล้วให้เด็กทำ�ตาม จน
กระทัง่ รูส้ กึ ว่าเขาทำ�ได้ดแี ล้ว ก็ให้น�ำ กลองผ่านไปยังคนต่อ
ไป
กิจกรรมตีกลองนี้ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ครูสามารถ
สังเกตเด็กได้ในหลายๆ มุม เช่น เขานั่งรอให้กลองมาตาม
ลำ�ดับจนถึงตัวเขาได้หรือไม่ มีความสนใจขณะที่เพื่อนๆ
คนก่อนหน้าตีกลองมากแค่ไหน เมื่อกลองมาถึง สามารถ
ควบคุมอาการตื่นเต้นไว้ได้หรือไม่ เมื่อได้ตีแล้ว เด็กเป็น
อย่างไร โดยมากแล้ว กิจกรรมนี้สามารถช่วยพัฒนา เด็กที่
มีความต้องการพิเศษได้มาก ปกติ พวกเขาจะถูกมองไปใน
ทางที่ว่า เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ บางคนช่วยตัว
เองแทบไม่ได้ เรียนหนังสือก็ไม่ได้แบบเด็กปกติ โตขึ้น
อนาคตก็แทบไม่มีทางจะทำ�อาชีพอะไรได้ การถูกมอง ถูก
ตัดสินโดยไม่ได้ให้โอกาสในการทดสอบ หรือเรียนรูท้ จ่ี ะทำ�
หลายๆ อย่าง ทำ�ให้อนาคตของเขาดูมืดมน ความรู้สึก
เหล่านี้ เป็นสิ่งที่สังคมยื่นให้เขาตั้งแต่แรก เด็กเติบโตขึ้น
ภายใต้ความคิดเหล่านี้ตลอดเวลา เหมือนกับเป็นการถูก
กดตรึงอย่างด้อยค่าไว้ทสี่ ถานะเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
โดยไม่มีทางออก การตีกลองเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ให้โอกาส
เขาได้ระบายสิง่ ทีอ่ ดั อัน้ อยูใ่ นตัวออกมา เมือ่ เขาสามารถตี
ได้คุณภาพเสียงกังวานมีพลัง เขาจะเกิดความภาคภูมิใจที่
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เขาสามารถทำ�ได้ (จะมีกคี่ รัง้ ในชีวติ ของเด็กเหล่านี้ ทีจ่ ะได้
มีความรู้สึกแบบนี้) สีหน้าของเขาจะ เต็มไปด้วยความภาค
ภูมิ การนั่งก็จะนั่งตัวตรงขึ้นอย่างสง่างาม กิจกรรมนี้ มี
ความหมายกับตัวตนด้านในของเด็กอย่างมากมาย การ
ปล่อยมือออกหลังจากที่มือสัมผัสหน้ากลอง เพื่อให้ได้
คุณภาพเสียงกังวานนัน้ เป็นเช่นเดียวกับ การปล่อยวางลง
เพื่อสิ่งดีๆ ที่จะตามมานั่นเอง
ข้อแนะนำ� - ในการทำ�กิจกรรมกับเด็ก การให้เด็กเรียน
รู้ด้วยการทำ�ตาม ได้ผลดีกว่า การที่เขาทำ�ตามที่ครูบอก
ด้วยคำ�พูด
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วิธีการ แบบที่ 2 เด็กนั่งเป็นวงกลม ใช้กลองกลิ้งส่งไป
ถึงคนที่ต้องการ
กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่โยงใยคนที่อยู่ในวงกลมให้
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การกลิ้งกลองไปข้างหน้าตาม
ความตัง้ ใจทีม่ นั่ คง บวกกับแรงส่งทีพ่ อดีกบั ระยะทาง กลอง
จะไปถึงยังผู้ที่เราตั้งใจให้อย่างดี แต่หากมีความลังเลเกิด
ขึ้น ทิศทางที่ส่งออกไปไม่แน่นอน แรงที่ส่งกลองไปก็ไม่
มัน่ คง กลอง (ซึง่ เป็นทรงกลม) ก็จะมีลกั ษณะเดียวกับอาการ
ของผู้ส่ง คือง่อนแง่นส่ายไปมา บางทีอาจเลี้ยวไปทางอื่น
บางทีอาจล้มลงเลยทีเดียว บางคนอาจได้รบั หลายครัง้ บาง
คนอาจไม่ได้เลย สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในวงกลม จะเป็นภาพสะท้อน

อยู่ ด้ า นในตั ว เด็ ก ว่ า ในการทำ � สิ่ ง
ต่างๆ บางที มันก็ไม่เป็นไปตามที่เรา
คิดเสมอไป ในการทำ�กิจกรรมกับเด็ก
ครูไม่ตอ้ งพูดสรุปประเด็นให้เด็กทราบ
ให้ภาพทีเ่ ขาได้รบั นี้ สะท้อนอยูภ่ ายใน
ครูเพียงคอยสังเกต และเก็บข้อมูล
ของนั ก เรี ย นแต่ ล ะคนไว้ การสรุ ป
ประเด็นให้เด็กทราบ จะเหมือนกับ
เป็นการทำ�ลาย ความศักดิ์สิทธิในผล
ของกิ จ กรรมเหล่ า นี้ ไ ป เวลาที่ ทำ �
กิ จ กรรมนี้ กั บ เด็ ก ออทิ ส ติ ก อาจดู
เหมือนว่าเด็กไม่ตงั้ ใจแต่จริงๆ มันเกิด
ผลกับเขาอย่างมาก ในหัวใจเด็กได้
ตามกลองไปจนกว่ า กลองจะถึ ง จุ ด
หมาย เด็กสนใจจดจ่ออยู่กับกลองไป
ตามเส้นทางที่กลองไป
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กิจกรรมลูกระนาดเสียงเดียว (Single Tone
Xylophone and Single Tone Metalphone)
วิธีการ ผู้เข้าร่วมนั่งเป็นวงกลม ครูนำ�ลูกระนาดเหล็ก
เข้ามา เล่นโดยการใช้นวิ้ ตีทลี่ กู ระนาดให้ได้เสียงกังวาน เป็น
ตัวอย่าง แล้วถือนำ�ไปสู่ผู้เข้าร่วม ให้ทำ�ตามทีละคน

กิจกรรมนี้ ใช้วธิ กี ารเล่นเหมือนกิจกรรม ตีกลอง Indian
Drum แต่การเล่นจะยากขึ้น ที่ต้องใช้แรงจากนิ้วตีให้เกิด
เสียง ไม่ได้ใช้ทั้งมือตีแบบกลอง และเช่นกัน การตีให้ได้
คุณภาพเสียงกังวาน เมื่อใช้นิ้วตีลงไปแล้ว จะต้องปล่อย
ออกทันที
เมื่อสามารถตีลูกระนาดเหล็กได้เสียงกังวานแล้ว ขั้น
ต่อไปคือการใช้ลูกระนาดไม้ ซึ่งมีความยากขึ้นอีกขั้นหนึ่ง
แต่ใช้วิธีการเดียวกัน
กิจกรรมนี้ไม่ได้ให้ผลดีกับเฉพาะเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้า
ไม่สามารถปล่อยวางอดีต หรือความทรงจำ�ได้ ใช้กับเด็กที่
เจ้าคิดเจ้าแค้น ไม่ยอมปล่อยอะไรให้ผ่านไปง่ายๆ ผู้เข้า
ร่วมกิจกรรม จะเรียนรู้อย่างรวดเร็วว่าจะต้องปล่อยวาง
จากการฟัง การเคลือ่ นไหว และการเข้าหาเครือ่ งดนตรีของ
ตัวเอง ค่อยๆ เรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงตนเองกับเครื่องดนตรี
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กิจกรรม ท่อไม้ (Wooden Tube)
ท่อไม้ มีลกั ษณะ เป็นท่อนไม้ มีรกู ลวง
ตรงกลาง เหมือนท่อน้�ำ ทัว่ ไป มีความยาว
หลายขนาดแตกต่ า งกั น ไป แต่ เ ส้ น ผ่ า
ศูนย์กลางของทุกชิ้นจะเท่ากัน

ในการทำ�กิจกรรมครั้งแรก ไม่มีใคร
ทราบว่า ท่อไม้นสี้ ามารถเป็นเครือ่ งดนตรี
ได้ ครูแนะนำ�ให้เรารู้จักกับท่อไม้นี้โดยไม่
ได้พูดอธิบายอะไร แต่ให้ทุกคน หยิบมัน
ไว้ ค นละหนึ่ ง ชิ้ น จากนั้ น ใช้ น้ำ � มั น
ธรรมชาติจากดอกไม้ ทาลงไปบนผิวของ
ท่อนั้น น้ำ�มันจะช่วยให้เนื้อไม้ไม่แห้งเกิน
ไป ช่วยรักษาเนื้อไม้ให้มีความคงทนมาก
ขึ้น นอกจากนั้น ยังเป็นช่วงเวลา ให้ทุก
คนได้สัมผัส ทำ�ความรู้จักกับเครื่องดนตรี
ใหม่นี้ ด้วยการสัมผัสด้วยมือ เด็กบางคน
จะเชือ่ มโยงกับสิง่ ต่างๆ ด้วยการสัมผัส ได้
ดีกว่าการมองเห็น หรือการได้ยนิ เสียง (ให้
ทบทวนเรื่อง sense ต่างๆ) ในการทำ�
กิจกรรมกับเด็ก อาจให้เด็กๆ ได้ดมกลิ่น
น้ำ�มันนี้ก่อน การดม จะทำ�ให้เด็กๆ รู้จัก
ทีจ่ ะฟังมากขึน้ และยังทำ�ให้จดจำ�อะไรได้
มากขึ้นอีกด้วย

ส่วนนำ�เสนอ ในช่วงเริ่มทำ�กิจกรรม เด็กๆ อาจยังไม่
ค่อยสนใจครูนัก ครูสามารถนำ�กิจกรรมด้วยการใช้ท่อไม้นี้
เพื่อ ทดสอบ และเรียกความสนใจจากผู้ร่วมกิจกรรม เป็น
ช่วงนำ�เสนอ เช่น ชูท่อไม้ขึ้น วางท่อไม้บนไหล่ วางบน
ศีรษะ เอามาส่องดู ฯลฯ ในช่วงนี้ ครูจะสามารถสังเกตได้
ว่า ผูร้ ว่ มกิจกรรม ทำ�ตามครูบา้ งหรือยัง ความยาวของส่วน
นำ�นี้ ขึ้นอยู่กับว่า ครูได้รับความสนใจจากทั้งกลุ่มหรือยัง
ในขณะเดียวกัน ครูจะสามารถเก็บข้อมูลเกีย่ วกับผูเ้ ข้าร่วม
ได้ดว้ ย เช่น ตอนทีใ่ ห้เอาท่อไม้มาส่องเป็นกล้องนัน้ เราจะ
รู้ได้ทันทีว่า คนไหน ถนัดตาข้างไหน (การทำ�ความรู้จักกับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือเด็กๆ นั้น บางครั้งการได้รู้ถึงด้านที่
มีความถนัด ของอวัยวะต่างๆ ก็มีความสำ�คัญ เช่น ตา หู
มือ ขา บางครั้ง มีบางคนที่มีความถนัดอยู่ด้านขวา หรือ
ด้านซ้ายเพียงด้านเดียว แต่บางคนก็คละไป เช่น ถนัดตาขวา
แต่ฟงั ด้วยหูขา้ งซ้าย ถนัดมือซ้าย แต่ขาจะถนัดขาขวา เรือ่ ง
นี้เป็นเรื่องที่ครูควรจะรู้ เช่น เรื่องของดวงตา เพราะเราจะ
ต้องรู้ว่า เขามองเราหรือไม่มอง
วิธีการที่ 1 ใช้ท่อไม้เคาะที่มือให้เกิดเสียงคล้ายหยด
น้ำ� มี 4 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 ครูเคาะท่อไม้ที่มือไปเรื่อยๆ จนทุกคนเคาะ
ตาม ครูให้สัญญาณด้วยท่าทางการเคาะพิเศษ ให้ทุกคน
หยุดพร้อมกัน ทำ�ซ้ำ�อีกครั้ง(หรืออีกหลายครั้ง) จนทุกคน
หยุดได้พร้อมกัน
ขัน้ ตอนนี้ สามารถทำ�ต่อจากส่วนนำ�เสนอได้ทนั ที เป็น
ขัน้ ตอนการรวมความสนใจของทุกคนให้เป็นหนึง่ เดียว เมือ่
ผูเ้ ข้าร่วมสามารถหยุดเล่นได้ตามท่าทางของครู ทุกคน นัน่
หมายถึงว่า ทุกคนให้ความสนใจมาที่ผู้นำ�กิจกรรมเป็น
อย่างดีแล้ว ก็จะสามารถทำ�ต่อในขั้นตอนต่อไป
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ขัน้ ที่ 2.1 เคาะท่อไม้ทมี่ อื เป็นเสียงหยดน้�ำ ทีละคน ส่ง
ต่อกันไปทั้งวง
เมื่อเคาะท่อไม้ที่มือทีละคน ส่งต่อกันไป เสียงที่ได้จะ
ดังคล้ายหยดน้ำ�ขนาดต่างๆ ซึ่งเกิดจากความยาวที่ไม่เท่า
กันของท่อไม้นั้นเอง นอกจากนั้น จังหวะการส่งไปรอบวง
ของแต่ละคนก็จะแตกต่างกัน บางคนตื่นเต้นมาก เมื่อจะ
ถึ ง ตาของเขา ทำ � ให้ ก ารเคาะมี
จังหวะลนลานไปด้วย ส่วนคนที่
ไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไร ก็จะมีจังหวะ
การส่งที่แน่วแน่มั่นคง มันสำ�คัญ
มากที่ คุ ณ ครู จ ะต้ อ งสั ง เกตการ
ตอบสนองของเด็กๆ ตลอดเวลา
เกมนี้ ห ลั ก สำ � คั ญ ในการเล่ น คื อ
การต้องตามการเคลื่อนไหวของ
เสียง หากมัวนั่งคิดว่าถึงตาเรา
แล้ว จะเกิดการชะงัก และเสียงไม่ลื่นไหล
ขั้นตอนนี้ อาจทำ�ซ้ำ�ได้หลายรอบ จนผู้เข้าร่วมคลาย
ความตื่นเต้น คลายจังหวะที่ลนลานลง แต่ครูไม่ต้องเอ่ย
อธิบายสิ่งเหล่านี้ออกมา แต่ควรชี้นำ�ให้ทุกคนได้ฟังเสียง
หยดน้�ำ ขนาดต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในจังหวะเฉพาะของแต่ละคน
และเมือ่ ได้น�ำ มาต่อกันในวงกลม เราจะได้บทเพลงหยดน้�ำ
ทีไ่ พเราะมากทีเดียว และยังเป็นดนตรีทเี่ ราได้ชว่ ยกันสร้าง
ขึ้ น ในวั น นี้ อี ก ด้ ว ย เกมนี้ เ มื่ อ ใช้ เ ล่ น กั บ เด็ ก ๆ ใส่ ก าร
เคลื่อนไหวเข้าไป จะทำ�ให้เด็กเกิดความมั่นใจ ให้เวลาเด็ก
ได้เล่น อย่าให้กลัว หรือรู้สึกว่าทำ�ผิด โดยตอนแรกให้เล่น
เป็นวงกลมก่อน แล้วค่อยๆ เริม่ ส่งไปในทิศทางอืน่ บ้าง (ขัน้
ต่อไป)
ขั้นที่ 2.2 เคาะท่อไม้ที่มือส่งต่อกัน แบบไม่ต้องส่งแค่
คนข้างๆ สามารถส่งให้ใครก็ได้ทตี่ อ้ งการ ด้วยการใช้ทา่ ทาง
เป็นหลัก

การสื่ อ สารเป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ ใน
กิจกรรมนี้ เวลาเราส่งไปให้ใคร ก็ต้อง
แน่ใจว่าคนรับ ให้ความสนใจในการรับ
ด้วย ขอแนะนำ�ว่า ให้ฝกึ กิจกรรมนีท้ กุ
วัน เพื่อให้เคยชิน และมีสติ ไม่ตกใจ
เมื่อมาถึงตาของเรา เมื่อเล่นได้ดีขึ้น
ก็ จ ะสร้ า งพลั ง ให้ ก ลุ่ ม ได้ ม าก ใน
ประเทศไทยมีการแสดงความรู้สึกกัน
น้อย ด้วยวัฒนธรรมของเราเอง เรา
ถู ก สอนให้ เ ก็ บ ความรู้ สึ ก ไว้ ภ ายใน
ตั้งแต่เล็ก เช่น ถ้าดีใจ ก็ไม่ควรแสดง
ความดีใจมากเกินไป หรือเวลาโกรธ
ใคร ก็ต้องเก็บความรู้สึกไว้ การฝึก
กิ จ กรรมนี้ จ ะทำ � ให้ เ ราสามารถ
แสดงออกได้มากขึ้น ชัดเจนมากขึ้น
เหมือนเวลาทำ�งานกับเด็ก เด็กที่มี
ความต้ อ งการพิ เ ศษจะต้ อ งการ
พลังงานเป็นสองเท่าจากเรา เราจะ
ต้องแสดงออกให้ชดั เจน บางครัง้ อาจ
เหมือนจะเกินจริง (over acting) เขา
จึงจะเข้าใจ โดยเฉพาะเด็กออทิสติก
ที่ พ วกเขาไม่ ส ามารถสื่ อ สาร ส่ ง

ข้อความผ่านกล้ามเนื้อออกมาให้เรารับรู้ หรือเข้าใจได้ สิ่ง
นี้จึงเป็นสิ่งที่ เขารอคอย ให้เราสอนเขา ให้รู้จักแสดงออก
แบบต่างๆ ซึง่ กิจกรรมนีจ้ ะช่วยทำ�ให้เขารูจ้ กั การแสดงออก
มากขึ้น
ขั้นที่ 3 เคาะท่อไม้ที่มือ ส่งเสียงหยดน้ำ�ไปรอบวง แต่
ให้ผู้เข้าร่วมหลับตา
ขั้นตอนนี้ เป็นการนำ�ให้ผู้เข้าร่วมได้ เข้าสู่การ “ฟัง”
อย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงการได้ยินผ่านหูไปเท่านั้น การ
หลับตา เป็นการลดการรับรู้ของตัวเราลง เมื่อ sense การ
มองหายไป ทำ�ให้ได้มุ่งไปใน การฟังมากขึ้น การส่งเสียง
หยดน้�ำ ต่อกันไป อาจไม่ราบรืน่ นัก อาจมีบางคนทีไ่ ม่ทราบ
ว่า ถึงเวลาที่จะต้องเล่นแล้ว เพราะไม่แน่ใจ ไม่ได้ยินเสียง
ชัดเจนพอ ก็เลยจะเกิดความเงียบขึ้นมา นอกจากนั้น
การนำ�พาให้ทุกคนได้ฝึกฝน “การฟัง” อย่างจริงจัง ก็ควร
จะตัดเสียงรบกวนที่ไม่มีประโยชน์อะไรออกไป เช่น เสียง
แอร์ หรือเสียงจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ (มีงานวิจัยชัดเจน
ว่า การได้รับเสียงรบกวนมากๆ ทำ�ให้เกิดอาการความดัน
โลหิตสูงได้)
ขั้นที่ 4 การใช้ท่อไม้ ทำ�เสียงหยดน้ำ�เป็นรูปแบบจังหวะ กับร่างกาย ส่งต่อกัน
สามารถใช้ท่อไม้ทำ�เสียงหยดน้ำ� 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)
ข้อแนะนำ�ในขั้นตอนนี้ คือ ให้คิดถึงทิศทางในการเคาะ จากขวาไปซ้าย หรือจากซ้ายไปขวา จะ
ทำ�ให้ผู้เข้าร่วมทำ�ตามได้ง่ายขึ้น
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กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่เรียบ
ง่าย ต้องใช้การประสานส่วนต่างๆ
ของร่ า งกาย การคิ ด และการ
เคลือ่ นไหวทีด่ ี จึงจะสามารถทำ�ได้ถกู
ต้ อ ง แต่ เ หมาะจะใช้ เ ป็ น กิ จ กรรม
เปลี่ยนอิริยาบถ จากการนั่งนิ่งๆ ใน
ขั้นตอนที่แล้ว ให้ทำ�ค่อนข้างเร็ว ผิด
บ้าง ถูกบ้างไม่เป็นไร
อนึง่ กิจกรรมตามขัน้ ตอนทัง้ หมด
นี้ ไม่จ�ำ เป็นต้องทำ�ทุกขัน้ ตอนภายใน
ครั้งเดียว แต่ให้ครูพิจารณาถึงผู้เข้า
ร่วมเป็นหลัก บางครั้งเมื่อสอน หรือ
นำ�กิจกรรมไป เนื้อหาอาจมากเกินไป
สำ�หรับผูเ้ รียน และเขาอาจไม่สามารถ
บอกกับผู้สอนได้ว่า มากเกินไป เรียน
ต่อไม่ไหว ซึง่ ให้สงั เกตจากอาการของ
ผูเ้ ข้าร่วมเป็นหลัก ถ้าหากเขาทำ�ต่อไม่
ไหว ให้เปลี่ยนกิจกรรมไปก่อน
วิธีการที่ 2 ใช้ท่อไม้เป่า
การเป่าท่อไม้นี้ ควรเป็นกิจกรรม
ที่ตอ่ เนือ่ งมาจากวิธกี ารที่ 1 เมือ่ ผู้เข้า
ร่วมมีความคุ้นเคยกับท่อไม้นี้แล้วใน
ระดับหนึ่ง
วิธีการ ครูเป่าให้ดู แล้วให้ทุกคน
ฝึกตาม
เทคนิคในการเป่าท่อไม้นี้ เป็นเช่น
เดียวกับการเป่าแตรชนิดต่างๆ คือ
ไม่ใช่เพียงเป่าลมผ่านท่อไปเหมือน
เป่าขลุ่ย แต่ ริมฝีปากจะต้องประกบ
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ปิด แล้วเป่าลมผ่านออกมาจนเกิด
เสียง ริมฝีปากจะสั่น เหมือนที่เด็กๆ
เล่นกัน และเมื่อใช้วิธีการนี้เป่าลงใน
ท่ อ ไม้ จะทำ � ให้ เ กิ ด การสั่ น ของริ ม
ฝีปากกับท่อไม้ ได้เป็นเสียงออกมา
กิจกรรมนี้ ให้ผลดีกับระบบย่อย
อาหารของเรามาก เมื่อผู้ที่มีปัญหา
กับระบบย่อยอาหารไปพบแพทย์ จะ
ได้รับคำ�ถามแรกคือ การขับถ่ายของ
คุณเป็นอย่างไร ถ้าเราเป็นครู เราก็
ควรจะรู้ว่าระบบการขับถ่ายของเด็ก
ของเราเป็นอย่างไร ตอนนี้เขาเสียน้ำ�
เยอะเกินไปหรือไม่ ที่จริงจากแบบ
ฝึกหัดกลองที่กล่าวถึงไปแล้วนั้น ก็
สามารถบอกได้เช่นกันว่าแต่ละคนมี
ระบบการขั บ ถ่ า ยอย่ า งไร โดย
พิจารณาจากลักษณะการเคลื่อนไหว
ส่ ว นในการเป่ า ท่ อ ไม้ นี้ หากเรา
สามารถเป่าได้ สร้างแรงดันได้ นั่น
หมายถึงว่าเราหายใจได้ลกึ และทัว่ ถึง
ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ดี ม ากกั บ ช่ ว งท้ อ ง และ
ระบบขั บ ถ่ า ยของเรา สำ � หรั บ เด็ ก
ออทิสติกบางคน เมือ่ ตืน่ เต้นมากจะมี
อาการท้องไส้ปนั่ ป่วน บางครัง้ ปัญหา
ของการย่อยอาหารนั้น ซึ่งไม่ได้เป็น
ปั ญ หาจากภายนอก แต่ เ กิ ด จาก
ปัญหาของความกังวลภายในที่คนๆ
นั้ น ไม่ ส ามารถหายใจได้ อ ย่ า งปกติ
ทำ�ให้ส่งผลต่อระบบการย่อยและขับ
ถ่าย

เมือ่ ได้ฝกึ กันไปสักพักหนึง่ ให้เป่าทีละคนต่อกันไป โดย
ให้แต่ละคนเป่าเพียงครั้งเดียว ในตอนนี้ จะมีทั้งคนที่เป่า
ได้ และคนที่เป่าไม่ได้ ให้ผ่านไปโดยไม่ต้องมีท่าทีใดๆ คน
เราไม่จำ�เป็นต้องสมบูรณ์แบบ ทำ�ผิดบ้างก็ได้ แล้วเด็กๆ
จะรักคุณ
กิจกรรมนี้ ช่วยในเรื่องการตัดสินใจ ทำ�หรือไม่ทำ� ใช่
หรือไม่ใช่ ในโลกของดนตรี เราสามารถเปลี่ยนบรรยากาศ
ได้ตลอดเวลา ขอให้สังเกต และเรียนรู้จากเด็ก หรือผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมตลอดเวลา

กิจกรรมตีฆ้อง (Gong)
แนวทางของมนุษยปรัชญานั้น มีจุดเริ่มต้นมาจาก
ประเทศแถบยุโรป ฆ้องทีน่ �ำ มาใช้ในการบำ�บัดนัน้ เป็นฆ้อง
ที่ทำ�ขึ้นเพื่อเลียนเสียงระฆังโบสถ์ ที่ให้คุณภาพเสียงทุ้ม
กังวาน เมือ่ ฟังแล้วจะรูส้ กึ ได้ถงึ ความอบอุน่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ซึง่ ใน
ประเทศไทยเอง เราก็มีฆ้องที่ใช้กันแพร่หลายทั่วไป มีทั้งที่
ใช้ในวัด และทีใ่ ช้ในงานรืน่ เริงต่างๆ เช่นวงกลองยาวในงาน
ประเพณีการแต่งงาน มีฆ้องที่ทำ�ขึ้นหลายขนาด วัสดุที่ใช้
ทำ� ก็มีความหนาแตกต่างกัน ให้เสียงแตกต่างกัน ฉะนั้น
การเลื อ กฆ้ อ งมาใช้ ใ นการบำ � บั ด ควรจะเลื อ กชิ้ น ที่ ใ ห้
คุณภาพเสียงที่เหมาะสม
ฆ้องที่ครูนำ�มาให้เรารู้จัก มี 2 แบบ คือฆ้องไทย และ
ฆ้องจีน ทั้งสองให้คุณภาพเสียงไปในทางตรงข้ามกัน

ฆ้องไทย เป็นฆ้องที่ให้คุณภาพ
เสียงแบบเดียวกับที่ใช้ทางยุโรป คือ
เสียงทุ้ม กังวาน เมื่อได้ฟังเสียงอย่าง
จริงจัง เหมือนกับเสียงนั้นจะมีความ
ศักดิ์สิทธิ์ และสามารถดังสะท้อนเข้า
ลึกไปถึงจิตวิญญาณเลยทีเดียว
วิธีการ ครูตีให้ดู จากนั้น จึงนำ�
ฆ้องให้ผู้เข้าร่วมตีทีละคน
ในการตีฆ้อง (คนเดียว)นั้น แขนที่
ถือฆ้องจะแกว่งไปด้วย การแกว่งฆ้อง
ให้ ยื น กางขาเล็ ก น้ อ ย ควรจะต้ อ ง
แกว่ ง โดยให้ นึ ก ถึ ง ความสมดุ ล สอง
ด้ า น โดยมี ตั ว ของเราอยู่ ต รงกลาง
แกว่งช้าๆ อย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อ
รู้สึกสมดุลดีแล้ว ให้เริ่มตี จังหวะใน
การตีที่ดี คือจังหวะที่ฆ้องเริ่มแกว่ง
“ขากลับ” มือที่ใช้ตี มีทิศทางเดียวกับ
แขนที่ แ กว่ ง ฆ้ อ ง หากเราตี ฆ้ อ งใน
จังหวะแกว่ง “ขาไป” เหมือนกับเอาไม้
ตีมาปะทะกับฆ้อง เสียงที่ได้จะเป็น
เสียงแบบ ปะทะ เช่นเดียวกัน ซึ่งจะ
ไม่ใช่คุณภาพเสียงที่ควรจะเป็น แต่
หากเราตีในการแกว่ง “ขากลับ” จะได้
เสียงที่มีคุณภาพอย่างดี

77

การแกว่งฆ้องช้าๆ ให้ได้สมดุลกับร่างกายตัวเอง เป็น
เช่นเดียวกับการฝึกสมาธิ และการตีฆอ้ งในจังหวะทีถ่ กู ต้อง
เป็นการฝึก ตา และมือ ให้ทำ�งานได้สอดประสานกันได้ดี
ขึ้น
ส่วนการนำ�ฆ้องไปให้ผู้อื่น หรือเด็กตีนั้น จังหวะของ
คนตี และคนแกว่งจะต้องไปด้วยกัน ใจต้องไปด้วยกัน ครู
จะเป็นผู้แกว่งฆ้องให้เด็กตี โดยจังหวะการแกว่งที่ช้า จะ
คอยคุมไม่ให้เด็ก เร่งการตีได้ เด็กออทิสติก หลายคน พอ
ครูให้ทำ�อะไรบางอย่าง ก็จะมีอาการแบบ “วิ่งเข้าใส่” จะ
ทำ�ทันที โดยไม่รออะไร ซึง่ ถ้าทำ�กิจกรรมนี้ จังหวะการแกว่ง
ฆ้องของครู จะเป็นตัวควบคุมการตีของเด็กไว้ เพราะใน
การตีผิดจังหวะ ก็จะได้เสียงที่ไม่เพราะ ไม่เป็นเสียงดนตรี
เขาจะเรียนรู้ผ่านการเคลื่อนไหว และ การฟัง
ฆ้องจีน
ฆ้องจีน เป็นฆ้องทีบ่ างกว่าฆ้องไทยมาก ให้เสียงแหลม
มากกว่า ไม้ตี ก็มีลักษณะเล็ก และบางกว่าไม้ตีฆ้องไทย
หัวไม้เป็นเหมือนสำ�ลีพันไว้ ดูมีน้ำ�หนักเบา ไม่น่าจะสร้าง
เสียงอะไรใหญ่โตได้
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วิธีการ ครูทำ�ให้ดู
ใช้ไม้ตี ค่อยๆ รัวเบาทีฆ่ อ้ ง รัวไปเรือ่ ยๆ เสียงจะดังขึน้
เมื่อการรัวนั้น ทำ�ให้ฆ้องทั้งใบสั่นสะเทือน
ฆ้องนีใ้ ห้เสียงทีย่ าวมาก เสียงทีไ่ ด้เหมือนเราโยนหินไป
ในน้�ำ เสียงก้องกังวานไปรอบๆ เป็นเครือ่ งดนตรีทอี่ ศั จรรย์
มาก เพราะเล่นด้วยการใช้การเคลือ่ นไหวเพียงเล็กน้อยแต่
สร้างเสียงที่ใหญ่มาก เราสามารถสร้างเสียงที่เบามาก ไป
จนถึงเสียงทีด่ งั มาก เครือ่ งดนตรีนคี้ อ่ นข้างเบา แต่กใ็ ห้เสียง
ที่พุ่งออกมาข้างนอก
เครือ่ งดนตรีนใ้ี ช้กบั เด็กผูห้ ญิงหลายคนทีเ่ ป็น อนอเร็กเซีย
(Anorexia) บู ลิ เ มี ย (Bulimia) ทั้ ง สอง เป็ น โรคในกลุ่ ม
ของอาการผิดปกติในการกินอาหาร (โรคกลัวความอ้วน)
มักมีความเศร้า ความโกรธ อยู่ในตัวมาก ซึ่ง โรค อนอเร็ก
เซีย นี้ มักเกิดจากเหตุผลบางอย่าง เช่น การถูกทำ�ร้าย
คนไข้โรคนี้มารับการบำ�บัด เคยพูดถึงตัวเขาว่า เมื่อความ
โกรธคุกรุ่นอยู่ภายใน และเขาต้องการจะให้มันพ้นไป เขา
จึงต้องกรีดที่ผิวหนัง หรือทำ�ร้ายตนเองเพื่อให้ได้รู้สึกว่า
เขาหลุดพ้นออกมาได้อีกครั้ง ในตอนช่วงแรกของโรค เขา
จะเริ่ม กรีดผิวหนัง ที่อยู่ใต้ร่มผ้า ในที่ๆ คนอื่นมองไม่เห็น
แต่เมื่อเวลาผ่านไป เขาจะทำ�จนเกิดมีแผลนับร้อยๆ แห่ง
บนร่างกาย ในประเทศไทยยังมีไม่มาก แต่เชื่อว่าจะมีเพิ่ม
ขึ้นเรื่อยๆ
ฆ้องจีนนี้ น่าสนใจตรงที่เราสามารถควบคุมเสียงของ
มันได้ เราสามารถทำ�ให้เสียงค่อยๆ ดังขึ้นได้ แต่ในขณะ
เดียวกัน เราก็ค่อยๆ ทำ�ให้เสียงเบาลงได้ด้วย หากเปรียบ
กับความโกรธแล้ว มันเป็นอารมณ์ที่อันตรายมากเมื่อเกิด
ขึน้ เพราะมันจะค่อยๆ ใหญ่ขนึ้ มากขึน้ แต่หากเราสามารถ
จัดการให้มันค่อยๆ เบาลง ย้อนกลับมาได้ ก็คงจะดีกว่า

เสียงฆ้องจีนนีจ้ ะสัมพันธ์กบั ความรูส้ กึ
ของผูร้ บั การบำ�บัด หากเราเล่นเครือ่ ง
ดนตรีนี้ จนเสียงใหญ่ และค่อยๆ ไล่
ให้เสียงเบาลง ความรู้สึกของผู้บำ�บัด
จะค่อยๆ ถูกผ่อน จากหนัก ให้เป็น
เบาได้ด้วย

กิ จ ก ร ร ม ลู ก บ อ ล ไ ม้
(Wooden Ball)
วิธกี าร ที่ 1 กลิง้ ลูกบอลไม้ภายใน
พื้นที่วงกลมที่นั่งกันอยู่ เริ่มจากการ
กลิ้งเพียงลูกเดียว แล้วค่อยๆ เพิ่ม
จำ � นวนลู ก บอลขึ้ น เรื่ อ ยๆ จนมี
ลูกบอลกระจายเต็มพื้นที่ ตอนท้าย
ครูค่อยๆ เก็บลูกบอล ทีละลูก จน
กระทั่งหมด
กิ จ กรรมนี้ ครู จ ะมี โ อกาสเก็ บ
ข้อมูล และสังเกตเด็กๆ ได้มาก เช่น
เด็กจับลูกบอลด้วยมือข้างไหน (คือ
เขาถนัดข้างนั้น) จับลูกบอลอย่างไร
(ใช้มือเดียว หรือสองมือ นำ�มือข้างที่
ถนัดข้ามฝั่งไปรับลูกบอลจากอีกด้าน
ได้หรือไม่ หรือ ถ้าลูกมาด้านซ้าย ใช้
มือซ้ายรับได้หรือไม่ เป็นต้น) ในตอน
ที่กลิ้งลูกบอลลูกเดียว เขาให้ความ
สนใจ มองตามมันไปหรือไม่ เวลาที่มี
ลู ก บอลหลายๆ ลู ก ในวง เขา
แสดงออกอย่างไร ถ้าครูสงั เกตดีๆ จะ
ได้รับข้อมูลมากมายเลยทีเดียว
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บรรยากาศในวงกลม จะค่อยๆ
เปลี่ ย นไป จากที่ ค่ อ นข้ า งสงบ มี
ลู ก บอลกลิ้ ง เพี ย งลู ก เดี ย ว แต่ เ มื่ อ
ลูกบอลเพิ่มมากขึ้น ผู้เข้าร่วมทุกคน
จะมีความตื่นเต้นเพิ่มมากขึ้น เรื่อยๆ
จนเหมื อ นทุ ก อย่ า งวุ่ น วายไปหมด
จากนั้น บรรยากาศจะค่อยๆ คลาย
ลงอย่ า งช้ า ๆ เมื่ อ ครู ค่ อ ยๆ เก็ บ
ลูกบอลกลับทีละลูก
กิ จ กรรมนี้ ส ะท้ อ นลั ก ษณะของ
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เด็กออทิสติกได้ดี คือ เมื่อมีมากเกิน
ไป ไม่รู้ว่าจะเอาอันไหน หรือจะทำ�
อย่างไร พอทำ�ผิดครั้งหนึ่ง จะรู้สึกว่า
อาจจะเกิดอะไรแย่ๆ ก็เป็นได้ แต่ถ้า
มีเพียงหนึง่ ลูกก็จะชัดเจนว่าจะไปทาง
ไหน
วิธกี ารที่ 2 ทุกคนหยิบลูกบอลไม้
คนละ 1 ลูก แล้วกลิ้งไปให้ได้อยู่ตรง
กลางมากที่สุด
กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่ต้องหา
จุ ด กึ่ ง กลาง หรื อ จุ ด ศู น ย์ ก ลาง ซึ่ ง

จำ�เป็นมากสำ�หรับเด็กบางคน เป็นกิจกรรมที่จะทำ�ได้ดีขึ้น
เมื่อผ่านการทำ�ซ้ำ�หลายๆ ครั้ง ความจริงก็คือ ไม่มีใคร
สามารถส่งลูกบอลไปที่จุดนั้นได้จริงๆ ด้วยความตั้งใจ มี
แต่ได้ใกล้เคียงเท่านั้น เป็นภาพที่สามารถประทับลงในใจ
ของเด็กๆ ทุกอย่าง ไม่จำ�เป็นต้องสมบูรณ์แบบเสมอไป
วิธีการที่ 3 เกมทำ�ความสะอาด (Cleaning game) ทำ�
ต่อจากวิธีการที่ 2 เมื่อลูกบอลกระจายอยู่บนพื้น ครูเริ่ม
ด้วยลูกบอลลูกเดียว ให้กลิ้งไปกระทบลูกอื่นๆ จนกระทั่ง
ไม่มีลูกบอลเหลืออยู่ในวงเลย ครูอาจตั้งเป้าหมายไว้ใน
ตอนแรก ว่ า ถ้ า ใครได้ ลู ก บอลจำ � นวนมากที่ สุ ด จะได้
รางวัล...เครื่องซักผ้า !!! (ครูล้อเล่น)
จากเป้าหมายทีค่ รูตงั้ ไว้ ทุกคนจะพยายามเก็บลูกบอล
ให้ได้มากที่สุด แต่ว่า เมื่อลูกบอลมาถึงเรา แล้วเราเก็บไว้
ก็จะไม่มีลูกบอลไปกระทบลูกอื่นๆ ที่ยังเหลืออยู่กลางวง
ฉะนั้น ก็ควรจะต้องกลิ้งให้ลูกบอลออกไป เพื่อจะได้มี
ลูกบอลเข้ามามากขึน้ นัน่ คือ ยิง่ ต้องการ หรืออยากได้มาก
เท่าไร ก็ต้องยิ่งส่งออกไปมากเช่นกัน
ในตอนจบเกมนี้ เมื่อได้คนที่มีลูกบอลมากที่สุด นั่น
หมายถึง คนที่นั่งฝั่งตรงข้าม ก็เป็นผู้ที่ให้มากที่สุดเช่นด้วย
วิธีการที่ 4 ใช้ลูกบอลไข่วางไว้ตรงจุดกึ่งกลาง ใช้
ลูกบอลไม้ธรรมดากลิ้งไปกระทบ และถ้าลูกบอลไข่ ไปตก
ทีค่ นใด คนนัน้ จะต้องออกมาร้องเพลง หรือแสดงอะไรบาง
อย่างก็ได้

เมื่ อ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มส่ ง ลู ก บอลออกไป
กระทบ ลูกบอลไข่ ลูกบอลไข่ก็จะกลิ้งไป
ตามแรงทีม่ ากระทบ แต่เนือ่ งจากมันไม่ได้
เป็นทรงกลมเหมือนลูกบอลทั่วไป การ
กลิ้งของมันจึงไม่มีทิศทางที่แน่นอน ไม่
สามารถกำ�หนดได้ ฉะนัน้ ผูเ้ ข้าร่วมทุกคน
จะพยายามเก็บลูกบอลไว้ เพือ่ ป้องกันตัว
ในยามที่ลูกบอลไข่มาใกล้ตัว
กิจกรรมนี้ นำ�ความสนุกตืน่ เต้นมาสูผ่ ู้
เข้าร่วมอย่างมาก และแน่นอน ในฐานะที่
เราเป็นครู เราจะสามารถสังเกต ผูเ้ ข้าร่วม
ได้มาก บางคนกลัวมาก ก็จะเก็บลูกบอล
ไว้หลายลูก บางคนก็ มีน้ำ�ใจมาก พอคน
ที่นั่งใกล้ๆ จะโดนลูกบอลไข่ ก็ยอมเอา
ลูกบอลที่ตัวเองเก็บไว้ออกมาช่วย
ในการทำ � กิ จ กรรมกั บ เด็ ก ที่ มี ค วาม
ต้องการพิเศษ ขอให้ครูพิจารณาให้ดี ใน
วิธีที่ 3 และ 4 อาจจะซับซ้อนเกินไป
สำ�หรับเขา
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ถามตอบ
กับครูสเตฟาน
ถาม หากเจอเด็กที่ low function
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คละอยู่ ใ นกลุ่ ม เด็ ก ๆ ที่ มี ค วาม
สามารถไม่เท่ากัน สเตฟานจะแนะนำ�
ให้คุณครูทำ�กิจกรรมอย่างไร
ตอบ ให้ทำ�กิจกรรมดนตรี (musical activity) กับพวกเขา คุณครูจะ
พบหนทางของตนเอง อะไรก็ ไ ด้ ที่
เกี่ยวข้องกับร่างกาย การเคลื่อนไหว
ไม่ว่าจะภายนอก หรือภายในตัวเด็ก
จะไปกระตุ้นพวกเขา และเด็กๆ low
function อาจจะทำ�ไม่ได้ในทันที แต่
จะเริ่มทำ�ได้ 3 วันหลังจากนั้น
หลายๆ ครั้งคุณครูต้องการการ
ตอบรับจากเด็กทันที หากเด็กๆ ไม่
ตอบรับทันที คุณครูจะคิดว่ามีความ
ผิ ด พลาดเกิ ด ขึ้ น หรื อ เป็ น สิ่ ง ไม่ ดี
จริงๆ แล้ว เด็ก low function นั้น ไม่
ได้หมายถึงความสามารถต่�ำ แต่หมาย
ถึงเด็กๆ จะมีการตอบรับทีช่ า้ กว่าเด็ก
ทัว่ ไปเท่านัน้ นอกจากนี้ อาจมีการทำ�
กิ จ กรรมตั ว ต่ อ ตั ว กั บ เด็ ก เสริ ม นอก
เหนื อ จากการทำ � กิ จ กรรมกลุ่ ม ด้ ว ย
เป็นกรณีๆ ไป สิ่งพิเศษของดนตรีก็

คือ การทีม่ นั เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ภายนอก
แต่สามารถเชื่อมโยงได้ถึงข้างในของ
แต่ละคนได้ ซึง่ เป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญมากต่อ
โลกของเด็กออทิสติก
ดนตรี จ ะต้ อ งประกอบไปด้ ว ย
เครื่องดนตรี และจิตวิญญาณของผู้
เล่นเสมอๆ ขอให้ทกุ คนเชือ่ มัน่ ในการ
ใช้ ด นตรี ไม่ ว่ า จะเป็ น การฮั ม เพลง
เคลื่อนไหว ขับร้อง เช่นเดียวกับกับ
การใช้ข้าวของต่างๆ

ถาม เวลาที่เหมาะสมกับการทำ�
กิจกรรมกับเด็กๆ ควรใช้เวลานาน
เท่าไร
ตอบ ตัง้ แต่ 45-90 นาที แต่กแ็ ล้ว
แต่ ถ้ากิจกรรมนั้นๆ น่าสนใจ เด็กก็
จะไม่เบือ่ โดยเราต้องรูจ้ กั ปรับอารมณ์
บรรยากาศของห้องเรียนให้น่าสนใจ
และอาจทำ�ให้ยาวถึง 90 นาทีได้ อยูท่ ่ี
การเตรียมตัว ความสามารถในการ
ยื ด หยุ่ น และความสามารถในการ
ควบคุมบรรยากาศของห้องเรียน หรือ
ปรับตัวก่อนที่เด็กจะเริ่มหมดความ
สนใจ

ถาม หากไม่สามารถเล่นดนตรีให้เป็นเพลงได้ จะทำ�
อย่างไร

ตอบ การเล่นดนตรีที่ สเตฟานทำ�เป็นตัวอย่าง ไม่มี

ชิ้นไหนเป็นเพลงเลย สเตฟานไม่สามารถเล่นซ้ำ�ได้ เพียง
แต่เล่นให้ได้จังหวะไหลไป โดยบางครั้งอาจทำ�ให้เข้ากับ
จังหวะของเด็ก หากเด็กได้รว่ มเล่นด้วย การใช้ดนตรีในการ
ทำ�กิจกรรมกับเด็กนั้น ก็ไม่จำ�เป็นต้องเล่นให้เป็นเพลงเลย
ให้ใช้การคิดสด เพราะนีไ่ ม่ใช่การสอนให้เด็กเล่น ดนตรีเป็น
เพลง แต่เป็นการบำ�บัด ด้วยดนตรี จึงไม่จำ�เป็นต้องเล่น
ดนตรีเป็นเพลง แต่เราต้องเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องดนตรีให้
เป็น
การด้นสด หรือคิดสดนั้น เป็นการสร้างเสียงให้เข้ากับ
การเคลื่อนไหว ไหลไปตามธรรมชาติ และจะใช้เข้าถึงเด็ก
ได้ดี ในประเทศไทยนั้น อาจจะเป็นปัญหาเล็กน้อย เพราะ
หลังจากทีท่ �ำ การเล่นแบบคิดสดไปพักหนึง่ แล้ว เพลงจะฟัง
ดูมสี �ำ เนียงอีสาน ซึง่ เป็นเพราะลักษณะของดนตรีอสี านนัน้
มีอยูใ่ นสายเลือดของเรามาก เราจะต้องพยายามหลุดออก
จากจังหวะแบบนี้และเล่นแบบอิสระให้ได้
จริงๆ เราทุกคนมีดนตรีในตนเองอยู่แล้ว อย่างดนตรี
ที่คุณสเตฟานเล่นออกมาในเวลานั้นๆ เกิดจากอารมณ์
ตอนนั้นๆ เพลงเหล่านั้นไม่ใช่เพลงอีสาน หรือเยอรมัน
หรือของชาติใดชาติหนึง่ แต่เขาปรับเพลงให้เป็นบรรยากาศ
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
84

ความหมายที่พิเศษ
จากเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
บนแนวทางมนุษยปรัชญา
ดร. ญาณ คริสโตเฟอร์ เกอซเชล
“ กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในป่าใหญ่แห่งหนึ่ง มีชาย
ตัดฟืนยากจนคนหนึ่งอาศัยกับครอบครัว ทุกๆ เช้า เขาจะ
ตืน่ ขึน้ มาลับขวานเล่มเก่าๆ ของเขา และเดินออกจากบ้าน
ไปตัดฟืนด้วยความหวัง แต่ดว้ ยขวานเหล็กเล่มเก่าของเขา
ทำ�ให้เขาต้องทำ�งานหนักมากขึ้น ๆ แต่ก็ได้ฟืนกลับมาแค่
เพียงน้อยนิด ต่างจากเพือ่ นบ้านของเขาทีม่ ขี วานเหล็กใหม่
เอีย่ ม คมกริบ ทำ�ให้เขาได้ฟนื กลับมาเป็นจำ�นวนมาก ชาย
ตัดฟืนก็ไม่เคยย่อท้อ ยังคงตั้งหน้าตั้งตาทำ�งานหนักตั้งแต่
เช้าจรดเย็นเป็นอย่างนี้ทุกวัน
อยูม่ าวันหนึง่ ชายตัดฟืนได้เข้าป่าไปตัดฟืนเหมือนเช่น
ทุกวัน แต่วันนี้เขาเลือกที่จะตัดต้นไม้ใหญ่ริมแม่น้ำ� ด้วย
ขวานเหล็กเก่าๆ ของเขาไม่สามารถตัดไม้ใหญ่เนื้อแข็งได้
ขวานเหล็กจึงกระเด็นหลุดมือของเขา ตกลงไปในแม่น้ำ�ที่
ลึก และเชี่ยวกราก จนไม่สามารถลงไปงมหาขวานได้ แต่
เขาก็พยายามหากิ่งไม้เพื่อควานหาขวานเหล็กของเขาขึ้น
มา ถึงกระนั้นก็ไม่เจอขวานเหล็กของเขา
ชายตัดฟืนผู้นั้นไม่สามารถกลับบ้านโดยไร้ขวานคู่กาย
เขาจึงเริ่มอธิษฐานกับต้นไม้ใหญ่ ทันใดนั้น เทพารักษ์ได้
ปรากฏกายออกมา ชายตัดฟืนจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้
เทพารั ก ษ์ ฟั ง และขอร้ อ งให้ ท่ า นช่ ว ยหาขวานของเขา
เทพารักษ์จึงเริ่มโบกมือ และมีขวานทอง ทอแสงอร่ามอัน
อบอุน่ ปรากฏขึน้ ชายตัดฟืนมองขวานทองอย่างชืน่ ชม แต่
กลับกล่าวกับเทพารักษ์ไปว่า ขวานของเขานั้นเป็นเพียง
ขวานเหล็กเก่าๆ หาใช่ขวานทองเล่มนี้ไม่

เทพารักษ์จึงโบกมืออีกครั้ง และ
ในครานี้ได้ปรากฏขวานเงิน เงางาม
ราวกระจกขึ้น แต่ชายตัดฟืนก็ยังคง
ยืนยันตามความจริงดังเดิม จนในทีส่ ดุ
เทพารักษ์ได้เสกขวานเหล็กเก่าๆ ของ
เขาออกมา ชายตัดฟืนปิติดีใจ รีบ
กล่าวกับเทพารักษ์ว่า ขวานเหล็กเล่ม
นี้แหละ คือ ขวานคู่ใจของเขา
เทพารักษ์เห็นถึงความซือ่ สัตย์ตอ่
ขวานเหล็กของชายตัดฟืน จึงได้มอบ
ขวานทอง และขวานเงิ น ให้ แ ก่ เขา
ชายตัดฟืนกลับมาบ้านพร้อมขวานทัง้
สามเล่มด้วยความปิติ แม้เขาจะไม่เอ่ย
ถึงเรื่องนี้แก่ใคร แต่พวกชาวบ้านก็รับ
รู้ถึงสิ่งพิเศษที่เกิดขึ้นกับชายตัดฟืน
จนเพื่ อ นบ้ า นของเขามาถามด้ ว ย
ความสงสัย ชายตัดฟืนจึงเล่าเรือ่ งราว
ทัง้ หมด และให้เพือ่ นบ้านดูขวานทอง
และขวานเงิน
เพื่อนบ้านนึกอยากได้ขวานทอง
และขวานเงินอย่างชายตัดฟืนบ้าง จึง
เข้าไปในป่า ที่ต้นไม้ริมแม่นำ้�ตามที่
ชายตัดฟืนเล่า และโยนขวานเหล็ก
ใหม่เอี่ยมของเขาลงไปในแม่น้ำ� โดย

หวังว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับชายตัดฟืน แต่เมื่อ
เทพารักษ์ปรากฏกายขึน้ พร้อมขวานทอง และเอ่ยถามเขา
ว่า ขวานทองเล่มนีใ้ ช่ขวานของเจ้าหรือไม่ เพือ่ นบ้านตอบ
โดยทันทีว่าใช่ เทพารักษ์จึงได้กล่าวกับเขาว่า ขวานทอง
เล่มนีห้ าใช่ขวานของเจ้าไม่ เจ้าเองนัน่ แหละทีโ่ ยนขวานดีๆ
ที่ยังใช้การได้ดีอยู่ของเจ้าลงน้ำ�ไป แล้วเทพารักษ์ก็หายตัว
ไป ทิ้งให้เพื่อนบ้านกลับบ้านไปมือเปล่า โดยสูญเสียขวาน
ดีๆ ที่เขาใช้ทำ�งานไป ”
นิทานเรื่องนี้แฝงสาระด้วยภูมิปัญญา ที่ซ่อนความ
หมายไว้หลายชั้น ขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละคน ผ่าน
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
อาจจะทำ�ให้เราได้พบมุมมองใหม่ที่เคยละเลยไปได้ หาก
เราจะเชือ่ มโยงนิทานชายตัดฟืนนีก้ บั ความเข้าใจในเด็กทีม่ ี
ความต้องการพิเศษแล้ว เราอาจได้สาระทีแ่ ฝงอยูใ่ นนิทาน
ดังที่ได้ลองแยกแยะไว้
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ขวานเหล็ก
แท้จริงแล้ว เป็นขวานเล่มที่ใช้งานได้ดีที่สุด หากเรา
นึกถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่เราทำ�งานด้วยว่า อะไร
คือขวานเหล็กของเขา อะไรคือความสามารถ หรือศักยภาพ
ในการทำ�งานต่างๆ อะไรทีเ่ ป็นอุปสวรรค ความยากลำ�บาก
เราทุกคนล้วนมีขวานเหล็กในตัว ซึ่งมีคุณภาพแตกต่างกัน
ไปในแต่ละคน นั่นก็คือความสามารถทางกายภาพ การ
เคลื่อนไหว ภาษาและสติปัญญา
เด็กที่มีความต้องการพิเศษอาจถูกเปรียบได้กับขวาน
เหล็กเก่าๆ ของชายตัดฟืน ที่ต้องหมั่นลับคมอยู่ทุกวัน ใช้
งานอย่างทะนุถนอม และเข้าใจ แต่ผลงานที่ได้นั้น อาจมี
เพียงน้อยนิด และไม่สวยสมบูรณ์ เมือ่ เทียบกับฟืนทีไ่ ด้จาก
ขวานใหม่ๆ ของเพื่อนบ้าน
แต่เราลองมองจากสายตาของเทพารักษ์ดูว่า ขวาน
ทองที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็กที่มีความต้องการพิเศษซึ่งเราดูแล
หรือทำ�งานด้วยนั้นเป็นอย่างไร?

ขวานทอง

อะไรคือขวานเหล็ก ขวานทอง ขวานเงิน ในตัว
คุณสมบัติของทองนั้น มีความบริสุทธิ์ ไม่มัวหมอง เด็กที่มีความต้องการพิเศษของคุณ?
เปล่ ง แสงสว่ า งอั น อบอุ่ น ดั่ ง พระอาทิ ต ย์ เปรี ย บได้ กั บ
คุณธรรม ความงดงามในจิตใจที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็กๆ ที่เรา
ดูแล และทำ�งานอยู่ เมื่อเราค้นหาขวานทองในตัวของเขา
ได้แล้ว เราจะหาทางพัฒนาสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร
ไม่เพียงแต่เราที่จะพัฒนาการเรียนรู้และศักยภาพของ
เด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่เขาได้ชว่ ย
ให้เราได้พัฒนาคุณธรรมในตัวของเราเองอีกทางหนึ่งด้วย
นัน่ ก็คอื ขวานเงินทีเ่ ด็กๆ ทีม่ คี วามต้องการพิเศษ สะท้อน
ให้เราได้เห็นตัวตนของเรา

ขวานเงิน
เงินมีคุณลักษณะเงาวาว สามารถสะท้อนสิ่งต่างๆ ได้
ดี ไม่ ต่ า งอะไรกั บ เด็ ก ที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษเหล่ า นี้ ที่
สะท้อนให้เราได้เห็นตัวตนของเรา เมื่อเราได้สัมผัส หรือ
ใกล้ชิดกับเด็กๆ เราต้องใช้ความพยายาม ความอดทน ใน
การทำ�ความเข้าใจ และเรียนรูพ้ วกเขา ซึง่ ทำ�ให้เราได้พฒ
ั นา
ศักยภาพในตัวของเราเองไปด้วย
เหมือนอย่างชายตัดฟืนที่เพียรพยายามตัดฟืนจาก
ขวานเหล็กเก่าๆ ได้ฟนื เพียงน้อยนิด ผิดกับเพือ่ นบ้านของ
เขาที่ใช้ขวานด้ามใหม่ตัดฟืน ได้จำ�นวนมาก ได้ฟืนที่มีรอย
ตัดคมสวยงาม ใครๆ ต่างมองว่า เพือ่ นบ้านของเขาเป็นคน
ตัดฟืนทีเ่ ก่ง แต่หากพิจารณาลึกลงไป เราจะเห็นว่า แท้จริง
แล้วชายตัดฟืนต่างหากเล่า ทีท่ �ำ งานมากกว่า หนักกว่า ถึง
แม้ความสำ�เร็จที่ปรากฏขึ้นจากภายนอกจะดูน้อยนิด แต่
สิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวของเขาได้ถูกพัฒนาขึ้นทีละเล็กทีละ
น้อยจากการทำ�งาน ไม่วา่ จะเป็นความซือ่ สัตย์ ขยัน มุง่ มัน่
ตั้งใจ อดทน ซึ่งคุณธรรมในตัวเขาไม่ใช่สิ่งที่สร้างได้ภายใน
ระยะเวลาอันสั้น หากแต่ต้องผ่านความยากลำ�บาก และ
สั่งสมประสบการณ์มาเป็นเวลายาวนาน

หากเราจะมองเด็กที่มีความต้องการพิเศษสักหนึ่งคน
อย่าเพียงแค่มองว่า เด็กคนนีท้ �ำ อะไรได้หรือไม่ได้บา้ ง หรือ
อะไรทีเ่ ป็นอุปสรรคของเขาเท่านัน้ เแต่ควรมองลึกลงไปว่า
อะไรคือสิ่งที่เด็กคนนี้ต้องการจะสอนเรา เขาทำ�ให้เราเห็น
ว่า ตัวตนของเราเป็นอย่างไร
เด็กทุกคนทีเ่ ราทำ�งานอยูด่ ว้ ย จะสอนให้เรารูจ้ กั ตัวตน
ของเราเองมากขึ้น และมักเป็นเรื่องที่เราเลี่ยงที่จะรู้เกี่ยว
กับตัวเองด้วยซ้ำ� ตัวเราอาจจะคิดว่า เป็นคนที่อดทนมาก
แล้ว จนกระทั่งเราได้มาพบกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ทำ�ให้เรารู้ว่า ต้องพยายามมากขึ้น ต้องปรับตัวอย่างไร ดัง
นัน้ ให้ถามตัวเองเสมอว่า เด็กแต่ละคนในชัน้ เรียนแสดงให้
เราเห็นตัวตนของเราในด้านไหน
หากเราอยากจะพัฒนาตัวตนภายในของเรา เราอาจ
จะไปวัด หรือไปปฏิบัติธรรม หรืออีกอย่างหนึ่งคือ การที่
เราได้ท�ำ งานกับเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ ก็สามารถช่วย
พัฒนาตัวตนภายในของเราได้เช่นกัน เด็กเหล่านีจ้ ะให้แบบ
ฝึกหัดทางจิตใจแก่เราด้วยวิธีที่แตกต่างกัน แต่ผลที่ได้จะ
คล้ายกัน
อีกทั้งเราควรจะมองหาคุณสมบัติทางคุณธรรมในเด็ก
แต่ละคนในชัน้ เรียนทีเ่ ขาจะสามารถพัฒนาขึน้ ได้ อาทิเช่น
ความสามารถในการยอมรับผูค้ น ความไว้วางใจ การกระทำ�
โดยไม่หวังผลตอบแทน การมีสติ บางครั้งสิ่งเหล่านี้อาจ
ซ่อนอยูใ่ นพฤติกรรมต่างๆ ของพวกเขา ทำ�ให้เราเห็นได้ไม่
ชัดเจนนัก เหมือนไข่มกุ ทีซ่ อ่ นตัวอยูใ่ นเปลือกหอย เมือ่ เรา
ได้คน้ พบคุณสมบัตทิ างคุณธรรมเหล่านีแ้ ล้ว ความสัมพันธ์
ของเรากับเด็กๆ ที่มีความต้องการพิเศษ ก็จะเปลี่ยนไป
เมือ่ เข้าใจสิง่ นีแ้ ล้ว ก็จะเข้าใจหน้าทีค่ รูการศึกษาบำ�บัด
ที่ดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ต่างออกไป
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นัให้คบวามงามที
กลีบ่กดอกไม้
ลั่นจากธรรมชาติ
สู่โลกด้านใน

ดอกไม้เบ่งบานขึ้นอย่างเงียบงัน
และจะหลุดร่วงไปโดยไร้สำ�เนียง
มาบัดนี้ ณ กาลนี้และ ณ สถานที่นี้
ดอกไม้ทั้งหมดโลกทั้งหมดล้วนเบิกบานขึ้น
นี่คือจำ�นรรจาแห่งดอกไม้
คือสัจจะแห่งการเบ่งบาน
แสงอันเรืองรองชั่วนิรันดร์
ได้ฉายฉานลง ณ ที่นี้แล้ว
เชนไค ชิบายามะ
พจนา จันทรสันติ ถ่ายทอดเป็นภาษาไทย
ศิลปะในแง่มุมจิตวิญญาณที่มีความโดดเด่นอีกอย่าง
คือการจัดดอกไม้โคริงกะ ซึ่งโมกิจิ โอกาดะ (ค.ศ.18821955) เป็นผูน้ �ำ เสนอความเข้าใจตามแบบฉบับนี้ “ไม่ยดึ ติด
แบบฉบับให้จัดโดยคิดว่าเหมือนกำ�ลังวาดภาพอยู่” นี่เป็น
หัวใจที่สำ�คัญของศิลปะจัดดอกไม้โดยเฉพาะถ้อยคำ�ที่
ว่า”ให้จดั ไปตามธรรมชาตินนั้ ” ในห้องเรียนธรรมดาๆ หรือ
ห้องทำ�งานถ้ามีดอกไม้สกั ดอกกับแจกันทีม่ คี วามงาม ผูค้ น
ทัง้ หมดทีเ่ ข้ามาในบริเวณนัน้ ย่อมได้รบั พลังจากดอกไม้เป็น
อย่างแน่แท้
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“ดอกไม้จัดใจครู”
การจัดดอกไม้ที่คุณค่าเกิดจากขั้นตอน

1.

ยืนในสถานที่ที่จะจัด

จุดประสงค์ เริม่ ต้นด้วยจิตใจอันสงบ “จากนีไ้ ป
จะจัดดอกไม้” เพราะว่าทีผ่ า่ นมาจิตใจอาจมีความคิดในสิง่
ต่างๆ

2.

เพียงแค่ดพ
ู ชื (ดอกไม้)ทัง้ หมดตามสภาพ
จริง

จุดประสงค์ เพื่อติดต่อสื่อสารกับดอกไม้
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3.

เลือกดอกไม้ที่รู้สึกว่า”ดีที่สุด” 1 ดอก

จุดประสงค์ เลือกดอกไม้ที่รู้สึกว่าดีที่สุดจาก
ดอกไม้ที่มีอยู่ ในจำ�นวนดอกไม้เหล่านั้นคงต้องมีสักดอก
ว่า”ใช่แล้ว”ซึง่ กำ�ลังดูเหมือนกำ�ลังพูดคุยหรือเรียกเราอยูใ่ ห้
ตัดสินใจเลือกขณะนั้นเลยทันที

4.

นำ�พืชที่เลือกมาดูอย่างละเอียด

จุ ด ประสงค์ ให้ สั ง เกตว่ า พื ช มี รู ป ร่ า ง สี
ความยาว ความสมดุล การสัมผัส กลิ่นเป็นอย่างไร
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5.

ดูแจกันทั้งหมดอย่างละเอียดและเลือก
แจกันที่รู้สึกว่า”ดี”

จุดประสงค์ เหมือนการเลือกพืขทีร่ สู้ กึ ว่าดีแต่ให้ความ
สำ�คัญกับการสื่อสารกับแจกัน

6.

พิจารณาดูแจกันและกำ�หนดตำ�แหน่งที่
จะอยู่ด้านหน้า

จุดประสงค์ เป็นการกำ�หนดว่าด้านหน้าแจกันคือตรง
นี้ ต่อไปจึงใส่น้ำ�ในแจกัน

7.

กำ�หนดจุดหมายไว้

จุดประสงค์ สังเกตพืช(ดอกไม้) 1 ดอกอีกครั้ง
ในระหว่างที่สังเกตให้กำ�หนดตำ�แหน่งที่เราคิดว่ารู้สีกสวย
ที่สุด

8.

รีบตัด

9.

รีบปัก

จุดประสงค์ ถ้าตัดพืช (ดอกไม้) แล้ว ให้เล็งไป
ยังตำ�แหน่งที่ได้กำ�หนดไว้ แล้วรีบปักลงในแจกัน

10.

ถอยหลั ง ออกมาแล้ ว ดู ภ าพรวม
จุดประสงค์ ถ้ากำ�หนดจุดหมายได้แน่ชัดแล้ว
ถ้าเป็นอันสมบูรณ์แบบแล้วเป็นอัน
ก็สามารถที่จะตัดได้ทันที
เสร็จสิ้นการจัด
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11.
12.

เก็บอุปกรณ์

จุ ด ประสงค์ ตรวจดู ป ริ ม าณน้ำ � และ
ทำ�ความสะอาดรอบบริเวณที่ผลงานวางอยู่

ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

จุดประสงค์ การปฏิบัติให้จบรอบของขั้น
ตอนการจัดพืช (ดอกไม้) ผลงานทีเ่ สร็จสมบูรณ์จะเป็นภาพ
ที่ติดตรึงอยู่ในใจของผู้จัด

หลักสูตรการจัดดอกไม้โคริงกะ MOA
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชีวิตและศิลปะ
โทรศัพท์ : 02-975-9982
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เมื่อผนัง

เสมือนมีลมหายใจ
‘Lazure’ เป็นคำ�ในภาษาเยอรมัน มาจากคำ�
ว่า “lasur” ที่ ดร.รูดอล์ฟ สไตเนอร์ ได้ใช้เรียก
ศิลปะการระบายสีแบบโปร่งแสงบนพื้นผิวผนัง ที่
เขาได้ริเริ่มขึ้นมาในช่วงปี 1907 -1908 โดยมี
อาคารต้นแบบของการใช้เทคนิค ลาซัวร์ (Lazure)
ระบายอยู่ ที่ อ าคารรู ป ทรงโดมเกอเธอานั ม ใน
สวิตเซอร์แลนด์
หั ว ใจสำ � คั ญ ประการหนึ่ ง ของเทคนิ ค การ
ระบายสีแบบ ลาซัวร์ คือ การสร้างความรู้สึก
“Breathing colour” หรือให้สีเสมือนเคลื่อนไหว
เฉกเช่นผนังนัน้ สามารถหายใจได้ เมือ่ เรามองเห็น
สีทมี่ คี ณ
ุ สมบัตโิ ปร่งแสง (tranparent) เหล่านัน้ แต่ง
แต้ ม บนผนั ง ราวกั บ ว่ า ผนั ง ห้ อ งมี ล มหายใจ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนผ่าน โดยมีองค์ประกอบที่จะ
สร้างลมหายใจให้กับผนังห้อง
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ข้อมูลเกีย่ วกับพืน้ ที่ สภาพภูมปิ ระเทศ
ภูมิอากาศ ทิศทางของแสง แหล่งกำ�เนิด
แสง
ลักษณะการเคลื่อนที่หรือการหายใจ
ของแสงสี
บรรยากาศ ความรูส้ กึ ทีเ่ อือ้ ประโยชน์
ใช้สอยของสถานที่นั้น
วัสดุ อุปกรณ์สำ�หรับการเพ้นท์ เนื้อสี
กาว พื้นผิววัสดุ โครงสร้างสถาปัตยกรรม
นอกจากนี้ในการเลือกใช้สีที่สร้างลม
หายใจให้ผนังห้องต่างๆ อย่างห้องของ
เด็กเล็ก เราควรเลือกใช้สอี อ่ นเบานุม่ นวล
อย่างสีชมพู หรือเลือกตามใจเด็ก อาจจะ
เป็นสีรุ้ง แม้กระทั่งการระบายเป็นภาพ
เรื่ อ งราวก็ ส ามารถทำ � ได้ แต่ ถ้ า เป็ น
โรงเรียนอนุบาลควรเลือกสีชมพูอ่อน ใน
โรงเรียนประถมควรเป็นสีแดงอมส้ม ไปถึง
สีส้ม หากเป็นห้องผู้สูงอายุเลือกสีสุภาพ
เรียบๆ และถ้าเป็นองค์กรต่างๆ ก็ควรเป็น
สีตรงข้ามกัน เช่น ส้มกับน้ำ�เงิน
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การใช้แสงสีในเทคนิคนีส้ ง่ ผลกับอารมณ์ ความรูส้ กึ
ในเชิงผ่อนคลายให้แก่ผู้คน เริ่มจากการเคลื่อนไหวฝี
แปรงที่ สั ม พั น ธ์ กั บ จั ง หวะหั ว ใจและลมหายใจอั น
สม่ำ�เสมอ ไปสู่การพัฒนาการเคลื่อนไหวของรอยฝี
แปรงนัน้ ทีส่ มั พันธ์กบั ความรูส้ กึ อันเกิดจากสีตา่ งๆ ทัง้
สีโทน ร้อน อุ่น และเย็น สู่การมองสีในธรรมชาติรอบ
ตัวเรา จนถึงดาวเคราะห์ต่างๆ ในระบบสุริยจักวาล
จักรราศี ทั้งหมดทั้งมวลล้วนแต่สามารถสะท้อนพลัง
ออกมาได้ด้วยสีและท่วงท่าที่แตกต่างกัน
โดยพื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์ตามแนวมนุษย
ปรัชญาที่กล่าวว่า มนุษย์ต่างมีพัฒนาการ และล้วน
ต้องการความสมดุลในชีวิตอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน อวัยวะ
ภายในของมนุษย์ก็เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นซี่โครง ปอด
หัวใจต่างทำ�งานอย่างเป็นจังหวะและมีโครงสร้างที่
สะท้ อ นถึ ง ความมี จั ง หวะนั้ น สอดคล้ อ งกั น กั บ หลั ก
ปรัชญาเต๋า ที่ใช้วงกลมหยินหยางเป็นสัญลักษณ์แห่ง
ความสมดุลอันสะท้อนความจริงในธรรมชาติสองขั้ว
ชาย-หญิ ง มื ด -สว่ า ง กาย-ใจ นอกเหนื อ จากนี้
ธรรมชาติ ฤดูกาลต่างๆ ล้วนมีสีสื่อสัญลักษณ์ที่แตก
ต่างกันและผันเปลี่ยนดั่งวงจรสี

สีแต่ละสีมีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงได้ เป็นพลวัตร
(Dynamic) เช่นเดียวกับชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ เพื่อ
ปรับเข้าหาสมดุลให้ตัวเอง เรามีชีวิตที่ต้องการความมีระเบียบ
แบบแผน ใช้เหตุใช้ผล และในเวลาเดียวกันเราก็มชี วี ติ ทีต่ อ้ งการ
อิสระ ไร้รูปแบบ ผันแปรตามอารมณ์ความรู้สึก แต่ชีวิตที่เป็น
กลางระหว่างสุดขัว้ ทัง้ สองฝ่ายนัน้ ต่างหากทีท่ �ำ ให้เรารูส้ กึ อิสระ
หลุดพ้นอย่างแท้จริง นัน่ คือการดำ�รงอยูอ่ ย่างเป็นอิสระ ณ ชัว่
ขณะหนึ่งด้วยความรู้สึกอันมีชีวิตชีวา (Urge to play)
และเพือ่ ให้ชวี ติ สามารถพัฒนาไปสูร่ ะดับดังกล่าวได้ เราจึง
ควรฝึกฝนแบบฝึกหัดทั้ง 6 ของสไตเนอร์ ได้แก่
• การคิดชัดเจน
• การลงมือทำ�อย่างชัดเจน
• การฝึกรับรู้ความรู้สึก
• การมองในเชิงบวก
• การเปิดกว้าง ยืดหยุ่น
• การสร้างสมดุลระหว่างทั้งห้าข้อ
ศิลปะระบายสีแบบลาซัวร์นี้ ทำ�ให้ผปู้ ฏิบตั ทิ งั้ หลายได้มอง
เห็นความคิดที่ชัดเจน การลงมือทำ�ที่ชัดเจน ฉับไว อารมณ์สี
กับอารมณ์ตัวเอง ตลอดจนการได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนใหม่ๆ
อย่างเปิดกว้างและร่วมมือกันอย่างแท้จริง ในการสร้างสรรค์
แต่ละครัง้ มิได้เกิดขึน้ เฉพาะจากมือของคนทีต่ วัดแปรงแต่เพียง
ผูเ้ ดียว หากแต่มาจากหลายๆ มือทีร่ ว่ มแรงกัน ทัง้ ช่วยส่งแปรง
ที่ชุ่มพอดีไม่แห้งเกิน ไม่เปียกเกิน ช่วยจับบันได ช่วยเช็ดพื้น
แม้ ก ระทั่ ง ช่ ว ยมองดู แ ละชี้ แ นะให้ เ ติ ม เต็ ม ในส่ ว นต่ า งๆ
นอกจากความงามที่กลมกลืนอย่างพอดี ยังเป็นงานที่สร้าง
การกลอมรวมของผู้คนได้เป็นอย่างดีด้วยและยังช่วยปรับ
อารมณ์จิตใจของผู้ที่ได้สัมผัสให้มีความผ่อนคลาย นุ่มนวลไม่
ต่างกับการเพาะปลูกดอกไม้เลยทีเดียว
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ให้สีน้ำ�ระบายสีที่หัวใจของเด็ก
โดย อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี
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ระบายฤดูกาลผ่านสีสัน
เมือ่ เราตัง้ คำ�ถามว่าเด็กๆ พิเศษควรจะวาดรูปอะไร คำ�
ตอบในศิลปะสร้างสุขจึงอยากให้ข้อคิดง่ายๆ ถึงพลังของ
ศิลปะที่จะส่งผลถึงโลกด้านในของพวกเขา เด็กๆ สามารถ
สร้างสรรค์อารมณ์สีที่หลากหลายได้ด้วยการเลือกสีสันที่
แตกต่าง เพราะเหตุนดี้ ว้ ยการระบายสี เราจึงสามารถนำ�พา
เด็ก ๆ ทั้งเด็กทั่วไปหรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สู่
ประสบการณ์แห่งฤดูกาลและเทศกาลต่าง ๆ ได้ตลอดทั้ง
ปี ข้อเสนอแนะจากความรู้นี้อาจนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้กับ
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศ และเทศกาล
ในแต่ละท้องถิ่นผมขอหยิบยกความรู้ของ Brunhild MÜller
จากหนังสือ Painting with Children บรมครูในการวาดภาพ
กับเด็กมาเป็นแนวทางให้ผู้สนใจการระบายสีกับเด็กใน
ศิลปะสร้างสุข
“โทนสี ห ลากหลายระดั บ จากอ่ อ นสู่ เข้ ม สามารถ
สร้างสรรค์รูปทรงได้อย่างหลายหลากมากมาย
เด็ก ๆ จะรู้สึกอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งเมื่อได้เห็นภาพฤดู
หนาวจริง ๆ สร้างสรรค์ลงบนกระดาษสีขาว
หรือปลายฤดูหนาวเด็ก ๆ จะสนุกสนานกับการระบาย
สีออ่ น ๆ อย่างสีเหลือง lemon ไปจนถึงสีเข้มอย่างสีน�้ำ เงิน
ultramarine ณ จุดทีส่ นี �้ำ เงินและสีเหลืองมาผสมกัน สีเขียว
อันสดใสจะปรากฏขึน้ พร้อมกับนำ�ความเบิกบานมาสูเ่ ด็ก ๆ
แล้วเด็ก ๆ (รวมทัง้ ตัวเราด้วย) จะได้สมั ผัสกับประสบการณ์

อันเร้นลับของสีเขียว สีอ่อนและสีเข้มก่อกำ�เนิดสีใหม่ขึ้น
มา และในการพบกันของสีเหลืองและสีน้ำ�เงิน สีทั้งสอง
ก็ได้ละทิ้งตัวตนดั้งเดิมไปสิ้น
เมื่อได้เห็นสีสันแพรวพราวของดอกอย่างราชพฤกษ์
และดอกชงโคที่ปลูกอยู่ในสวน เด็กก็จะอยากระบายสีที่
ร้อนแรงมากขึ้น เช่น สีเหลืองทอง และสีแสด vermillion
เมื่อใดที่เด็ก ๆ แต้มสีแดง เหลือง และฟ้า ลงบนพื้นสีเขียว
เมือ่ นัน้ เองเด็ก ๆ ก็ได้สร้างสรรค์อารมณ์สขุ สันต์ดงั่ เทศกาล
สงกรานต์
เมือ่ ถึงฤดูรอ้ น เรารูส้ กึ เหมือนอยากวาดภาพด้วยสีแดง
เหลือง และส้ม สีแดงเปรียบดั่งวีรบุรุษผู้กล้าในสนามรบ สี
เหลืองเปรียบได้กับสหายผู้ส่องแสงให้โลกสว่างไสว
ธรรมชาติที่เปี่ยมด้วยความงามจะปรากฏให้เห็นด้วย
สีสนั ทีห่ ลากหลายอีกครัง้ หนึง่ แล้วอะไรเล่าจะดีไปกว่าการ
ลอกเลียนธรรมชาติด้วยพู่กัน ? เด็ก ๆ ตั้งต้นทำ�งานด้วย
ความองอาจหาญกล้า ระบายทุกสีลงไปจนกว่าจะถอด
แบบธรรมชาติหลากสีลงบนกระดาษได้สำ�เร็จ
ในเดือนสิงหาคมเราจะถูกห้อมล้อมด้วยสีที่เงียบงัน
อย่างสีเขียวเข้ม มันจะเริ่มจุดประกายแสงภายในตัวเรา
เด็ก ๆ จะสัมผัสเรือ่ งนีไ้ ด้ และอย่างเงียบ ๆ และสุขมุ เด็ก ๆ
จะรูส้ กึ อยากวาดภาพอะไรบางอย่างทีน่ า่ รักเป็นพิเศษเพือ่
ให้กับแม่ โดยเลือกใช้โทนสีเขียวอมแดง นั่นเป็นอารมณ์
แห่งการกำ�เนิดของพระคริสต์ในเทศกาลคริสตมาส

ภูมิหลังของเรื่องราวสี
เมื่อเราเริ่มต้นให้เด็ก ๆ วาดภาพ
ในลักษณะทีไ่ ด้อธิบายมา ในไม่ชา้ เรา
ก็จะกำ�หนดเรื่องราวและท่วงทำ�นอง
ของเราเองได้ ซึง่ จะเป็นประโยชน์ชว่ ย
ส่งเสริมการวาดภาพ และช่วยให้เด็ก
เข้าถึงความสัมพันธ์กบั สีได้ดีขนึ้ อย่าง
มาก เด็กจะเริม่ พูดคุยกับสีและเล่นกับ
สีเหมือนเล่นกับเพื่อน และในขณะ
ระบายสีเด็กจะหลอมรวมเข้าเป็นหนึง่
เดียวกับสีทงั้ หลายนัน้ สำ�หรับเด็กแล้ว
การได้ระบายสีส�ำ คัญกว่ารูปภาพทีจ่ ะ
ได้ รูปภาพนั้นเป็นเพียงผลที่จะต้อง
เกิดขึ้นตามมา -- บ่อยครั้งที่เด็กจะ
ต้องประหลาดใจ -- และด้วยความ
ภาคภูมิใจในสิ่งที่เกิดขึ้น เด็กจะเที่ยว
อวดผลงานกับทุก ๆ คน ท่วงทำ�นอง
และเรื่ อ งราวจะถั ก ทอรวมกั น เป็ น
ประสบการณ์ สี แ ละตราตรึ ง อยู่ ใ น
ความทรงจำ � ของเด็ ก สิ่ ง นี้ จ ะช่ ว ย
กระตุน้ การขับเคลือ่ นทางความคิดอัน
จะนำ�ไปสู่การพัฒนาของแนวคิดและ
ความสำ�นึกรู้สึกให้กว้างไกลมากกว่า
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เด็กคนไหนทีต่ อ้ งการทำ�งานลวก ๆ
ให้เสร็จเร็ว ๆ อยู่เสมอ จะรู้สึกว่าการ
เข้าถึงประสบการณ์สเี ป็นเรือ่ งยาก แต่
เราช่วยเด็กให้วาดภาพต่อไปได้โดยให้
เด็ ก วาดภาพซ้ำ � ในท่ ว งทำ � นองเดิ ม
หรื อ พู ด ชี้ แ นะบ้ า งเล็ ก ๆ น้ อ ย ๆ
อย่างเช่น “สีเหลืองของเธอมันอยาก
จะไหลเรื่อยต่อไปอีกหน่อยนะ” หรือ
“สี เ หลื อ งมี อ ะไรจะให้ สี น้ำ � เงิ น ล่ ะ
อยากรูเ้ หมือนกันนะว่าอะไร” หรือ “สี
แดงยังไม่ได้ทักทายกับสีเหลืองเลย”
เด็กแต่ละคนต้องการเวลาเฉพาะ
ตนในการเข้าถึงกิจกรรมวาดภาพ บาง
คนอาจเข้าถึงเต็มที่ตั้งแต่เริ่ม บางคน
ต้ อ งรอจนกว่ า จะได้ แ ต้ ม สี ล งบน
กระดาษและสีเริ่มพูดคุยกับเขา เรื่อง
นี้ต้องจำ�ไว้ให้แม่นโดยเฉพาะตอนที่
เด็ก ๆ รวมกลุ่มกันวาดภาพ และเรา
จะต้องไม่ยุติการวาดปุบปับเกินไป

99

รู ด อล์ ฟ สไตเนอร์ ได้ ใ ห้
ตัวอย่างวิธีการนำ�ประสบการณ์
สีมาสู่เด็กนักเรียนทั่วๆ ไป ดังนี้
แต่ขอให้เราปลุกภายในเด็กให้รถู้ งึ
ความหมายเมื่อมองดูสีดำ� แดง เขียว
เหลือง ขาว ขอให้เราเรียกหาภายใน
เด็กถึงความหมายเมือ่ เราล้อมรอบจุด ๆ
หนึ่ ง ด้ ว ยวงกลม ขอให้ เราเรี ย กหา
ประสบการณ์ อั น ยิ่ ง ใหญ่ ที่ มี อ ยู่ ใ น
ความแตกต่ า งเมื่ อ เราวาดวงกลมสี
เขียวสองวง แต่ละวงมีวงกลมสีแดง
สามวงอยู่ภายใน แล้ววาดวงกลมสี
แดงสองวง แต่ละวงมีวงกลมสีเขียว
สามวงอยูภ่ ายใน วงกลมสีเหลืองสอง
วงโดยมี ว งกลมสี น้ำ � เงิ น สามวงอยู่
ภายใน แล้ววงกลมสีน้ำ�เงินอีกสองวง
ที่ บ รรจุ ว งกลมสี เ หลื อ งสามวงไว้
ภายใน ปล่อยให้เด็กได้มปี ระสบการณ์
กั บ สี ว่ า สี พ วกนี้ จ ะพู ด คุ ย อะไรกั บ
สัญชาติญาณของเขา เพราะในโลก
ของสีกม็ โี ลกอยูท่ งั้ โลก แต่เราก็ตอ้ งให้
เด็กได้มีประสบการณ์ว่าพวกสีพูดคุย
อะไรกันเองด้วย สีเขียวพูดอะไรกับสี
แดง สี น้ำ � เงิ น พู ด อะไรกั บ สี เ หลื อ ง
สี น้ำ � เงิ น กั บ สี เ ขี ย ว และสี แ ดงกั บ
สีน้ำ�เงิน -- ตอนนี้เราได้รู้ถึงความ
สัมพันธ์อันวิเศษสุดระหว่างบรรดาสี
ต่าง ๆ
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แต่กบั เด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
เองพวกเขามีความยากลำ�บากในการ
ประสานโลกภายในและโลกภายนอก
นี้จึงมีความจำ�เป็นที่ต้องสร้างลำ�ดับ
ขั้นตอนให้ชัดเจนประกอบด้วย เรื่อง
ราวการระบายที่ เ หมาะสมแต่ ล ะ
บุคคล, ขั้นตอน, ความชัดเจนของสิ่ง
ที่จะทำ�
ในโรงเรี ย นที่ มี เ ด็ ก ที่ มี ค วาม
ต้องการพิเศษ ผูส้ อนสามารถช่วยวาด
ได้แต่ให้คำ�นึงว่าเขาได้เรียนรู้อะไร

สดใส แข็งแรงและกระฉับกระเฉง อย่างสีเหลืองทอง หรือ
สีแดงสด สำ�หรับตอนเย็นเป็นสีน�้ำ เงิน ultramarine สีน�้ำ เงิน
cobalt และสีแดง carmine สีส้มและสีม่วงจะถูกผลิตขึ้น
ขณะระบายสี

ให้วาดภาพที่เห็น

อารมณ์จากธรรมชาติเป็นบท
บ่อยครัง้ ขณะทีเ่ ด็กวาดภาพด้วยสีน�้ำ เขาอยากจะวาด
ฝึกห้ดการระบายได้เหมาะสมกับ ภาพสิ่งของที่เขาพบเห็นอยู่รอบ ๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
บ้า นเรือน ถนนหนทาง รถยนต์ เครื่องบิน สัต ว์ คน
หลากหลายอารมณ์ในธรรมชาติที่
แสดงความเป็นรูปธรรมยกตัวอย่าง
เช่ น การเติ บ โตของดอกไม้ ต้ น ไม้
ทิ ว ทั ศ น์ ใ นทุ่ ง หญ้ า และความต่ า ง
ระหว่างเช้ากับเย็น พายุฝนฟ้าคะนอง
ลมพายุในท้องทะเล วันร้อน ๆ ในฤดู
ร้อน สร้างแรงจูงใจเด็กโต (อายุ 9 - 13
ปี) ให้อยากวาดภาพ แต่มันสำ�คัญว่า
แรงขับนั้นควรจะต้องออกมาจากสี
สำ�หรับตอนเช้าเด็ก ๆ จะเลือกสีที่

พระอาทิตย์ พระจันทร์ และดวงดาว เด็กจะไม่รู้สึกลำ�บาก
ถ้าจะสรรสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอีกครั้งด้วยปลายพู่กัน ใน
ทางตรงกันข้าม ด้วยสีเหลว ๆ ที่ปลายพู่กัน เด็กกลับ
สามารถปล่อยให้ภาพนั้น ๆ ปรากฏบนกระดาษได้สมดัง
จินตนาการ โดยไม่ได้รสู้ กึ ตีกรอบจำ�กัดตัวเองไว้เพียงในรูป
ร่าง รูปทรง ที่ตายตัว หรือสี ‘จริง’ ของสิ่งทั้งหลายนั้น การ
วาดภาพแบบนี้เหมาะสำ�หรับเด็กที่ไม่ชอบวาดภาพด้วยสี
ดินสอ สีเมจิก หรือสีชอล์ก การวาดด้วยพู่กันและสีน้ำ�จะ
ช่วยให้เด็ก ๆ เหล่านี้ได้แสดงตัวตนของเขาออกมาในเชิง
ศิลปะ
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ตัวสีเองเป็นตัวที่กระตุ้นให้เด็ก ๆ วาดภาพ ไม่นานนัก
สีจะให้อารมณ์กบั ภาพ และจากอารมณ์นนั้ เด็กก็จะค้นพบ
แรงขับเคลื่อนสำ�หรับภาพของเขาด้วย

ระบายสีบนพื้นฐานการเล่น
หลายต่อหลายครัง้ ทีเ่ ด็กได้ท�ำ งานศิลปะในแง่มมุ ต่างๆ
การระบายสีอย่างมีชวี ติ ชีวา ในรูปแบบนี้ มี จุดมุง่ หมายให้
เด็กได้มที ศิ ทางในการเล่นด้วย นอกจากความเป็นอิสรภาพ
ในบริบททีศ่ ลิ ปะได้มอบคุณค่านีอ้ ยูเ่ สมอแล้ว การทีพ่ อ่ แม่
และครูช่วยวางการทำ�งานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จะมีคุณ
ประโยชน์กับเด็กเล็กเป็นอย่างมากทั้งด้านอารมณ์ความ
รู้สึก และพลังสร้างสรรค์ในตัวเขา
ตระเตรียมอุปกรณ์
• สีนำ้� ผสมอยู่ในรูปการถูกทำ�ละลายจากน้ำ� ไม่บีบ
จากหลอดมาใช้ โดยตรงผสมอยู่ในขวดแก้วเล็ก 3 สี แบ่ง
เป็นสีแดง (Crimson) สีน�้ำ เงิน (Ultramarine-Prussian Blue)
และสีเหลือง (Lemon Yellow –Gold Yellow) ทั้ง 3 โทนนี้
เหมาะสมกับธรรมชาติภายในของเด็กเล็ก
• ฟองน้ำ�ธรรมชาติ สำ�หรับซับกระดาษให้หมาด หรือ
ใช้ผ้าสีขาวผืนเล็ก กลิ้งให้กระดาษหมาดได้
• พู่กับเบอร์ 18 เป็นพู่กันแบน
• กระดาษสีน�้ำ แคนสัน หรือเรเนสซองค์ (กระดาษ 100
ปอนด์) ขนาดตัด ¼ ของแผ่นใหญ่
• กระดานอะครีลคิ รองวาดขนาดประมาณ 30x40 ซม.
หาได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไป
• แก้วน้ำ�ใส เพื่อล้างพู่กันให้สะอาดทุกครั้งก่อนที่จะ
ระบายครั้งต่อๆ ไป
• โต๊ะที่เด็กเล็กนั่งถนัด
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เริ่มระบายสีน�้ำกับเด็ก ๆ กันเถอะ
เมือ่ กระดาษสีน�้ำ ขนาดตัด ¼ ถูกแช่น�้ำ สักประมาณ 4-5
นาที นำ�กระดาษเปียกวางบนแผ่นอะครีลิคบนโต๊ะแล้ว
อุปกรณ์ที่กล่าวถึงทั้งหมดวางไว้ด้านหน้า หรือตำ�แหน่งที่
เด็กถนัด (ซ้าย-ขวา) หลังจากนี้แล้วชวนเด็กๆ เลือกสีที่เขา
ชอบจากสีทั้ง 3 โทน (อย่าลืมล้างพู่กันด้วย) ระบายไปยัง
อาณาบริเวณต่างๆ ของกระดาษ สีสนั ต่างๆ จะเคลือ่ นไหว
ซึมซับเข้าหากัน บางครัง้ ซ้อนทับกันอย่างเป็นธรรมชาติ จน
กระทั่งเด็กๆ รู้สึกพอใจ และสำ�เร็จกับจุดหมายการระบาย
ครั้งนี้ ข้อควรระวังไม่ควรระบายจนกระดาษขาด หรือ
ควบคุมการระบายสีท่ีมีจุดหมายเสมือนการเล่นนี้มากจน
เกิ น ไป ทำ � ได้ อ ย่ า งสม่ำ � เสมอจะช่ ว ยให้ เ ด็ ก ๆ มี ก าร
แสดงออกทางอารมณ์ และการรับรู้ของสีดีขึ้น

บทฝึกหัดการระบายสีน้ำ�ที่ 1
“เพลิดเพลินกับรุ้งสี” Play with
Three Colours
โลกเรานี้มีสีสันหลากหลายจากสีท้ัง
สามนี้ มันสามารถเกิดเป็นรุ้งการเดินทาง
ของการระบายนี้จึงเริ่มแรกจากตรงกลาง
ที่เป็นสีเหลือง (Lemon Yellow) พยายาม
หาตรงกลางในกระดาษให้ เจอเป็ น ตรง
กลางที่ให้ความหมายเดียวกับ หัวใจ แล้ว
ระบายอย่างบรรจงแผ่วเบาแต่ให้ทรงพลัง
สีต่อไปคือสีน้ำ�เงิน (Ultramarine) อยู่
ด้านบนสุดประหนึ่งเป็นท้องฟ้า ทิศทาง
การระบายเริ่มจากด้านซ้ายค่อยๆ ลาก
โดยพยายามไม่ยกมือไปทางขวา และพา
จากด้านบนสู่ด้านล่าง จนเกือบแนบกับสี
เหลือง
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สีแดง (Crimson) จึงเป็นสีทมี่ าอยูด่ า้ น
ล่างการระบายจะกลับกันคือพาจากด้าน
ล่างสู่ด้านบน จนเกือบแนบกับสีน้ำ�เงิน
ระหว่างรอยต่อของแต่ละสีให้สนี �้ำ เงิน
ได้เข้ามาสู่สีเหลือง และสีเหลืองได้ผสาน
กับสีแดง จึงเกิดเป็นสีรงุ้ จากสามสีแบบพืน้
ฐานได้
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บทฝึกหัดการระบายสีน้ำ�ที่ 2
“ดวงตะวันลับขอบฟ้า” The Setting Sun
ธรรมชาติของดวงอาทิตย์ก�ำ ลังลับขอบฟ้า บรรยากาศ
ในขณะนั้นโอบคลุมไปด้วยไอของแสงสีเหลือง(Gold Yellow) ดังนีพ้ นื้ กระดาษจึงถูกระบายจากซ้ายไปด้านขวา และ
เคลื่อนจากด้านบนสู่ด้านล่างอย่างช้าๆ กับแสงสีนี้
เพิ่มแสงที่ร้อนมากยิ่งขึ้น (Vermillion Red) ด้านล่างสุด
ค่ อ ยๆ ไล้ พู่ กั น ขึ้ น มา จนแสงสี แ ดงมลายหายไปใน
บรรยากาศของด้านบน
พาทิวและเทือกเขาค่อยๆ โผล่ขึ้นจากขอบฟ้าด้วย
สีน�้ำ เงิน (Prussian Blue) โดยไม่ลากเป็นเส้นกรอบก่อนแล้ว
ระบายข้างใน แต่ระบายให้เป็นธรรมชาติที่สุดเหมือนทิว
เขาค่อยๆ เกิดเป็นกองพื้นดินและเติบโต ยิ่งๆ ขึ้น
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บทฝึกหัดการระบายสีน้ำ�ที่ 3
“เพลิดเพลินกับวงจรสายรุ้ง”
เป็ น การระบายโดยมี จุ ด หมายด้ า น
ความสัมพันธ์และการนำ�พาด้านในออกสู่
ด้านนอกและโดยใช้สีเป็นตัวนำ�พา คราว
นี้ ใช้ สี ทั้ ง สามสี แ ต่ ข ยายเป็ น หกโทนสี
ไล่ เ ลี ย งเป็ น วงกลมอยู่ บ ริ เ วณกลาง
กระดาษคล้ายกับวงจรของสี
แผ่สอี อกอย่างช้าๆ ด้วยการระบายที่
ใช้ พู่ กั น พาจากด้า นในออกไปด้า นนอก
ตามพื้นที่กระดาษจนสีทั้งหกแนบติดกัน
ระบายขอบสีแต่ละสีให้ผสานซึง่ กันจน
กลมกลื น วงจรสี รุ้ ง ก็ จึ ง เกิ ด ขึ้ น อย่ า ง
สวยงาม
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ลากเส้นรูปทรง

(Form Drawing)
เป็ น การท�ำงานกั บ การลากเส้ น ซึ่ ง ในแต่ ล ะ
วัฒนธรรมมีลวดลายที่ต่างกันออกไป
การลากเส้ น จึ ง มี ค วามเหมาะสมกั บ เด็ ก ที่ มี ค วาม
ต้องการพิเศษทุกช่วงอายุ เพราะการลากนีจ้ ะเกิดทัศนภาพ
และประสิทธิผลทีแ่ ตกต่างกันทัง้ ผลด้านประสาทสัมผัสโดย
เฉพาะสัมผัสด้านสมดุล และรวมไปถึงการเกิดระเบียบของ
ลำ�ดับขั้นตอนในตัวผู้ลาก
บทฝึกหัดการลากเส้น (Form Drawing)
ให้ลากจากซ้ายไปขวาด้วยสีเครยอง หรือดินสอสีไม้
แว็กซ์ เครยอน หรือ จัดบทฝึกหัดให้มีขนาดเกือบเต็มแผ่น
กระดาษขนาดเอ 3
สำ�หรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษแล้วเลือกจากสิ่งที่
ง่ายที่สุด ทำ�ซ้ำ�หลายๆ ครั้งในบทฝึกหัดเดิมและค่อย
เปลี่ยนบทฝึกหัดใหม่
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นิทานบนความหมายจินตภาพ
แนวคิดของการศึกษาวอลดอร์ฟ
โดย อภิสิรี จรัลชวนะเพท
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การเล่านิทานให้ราบรื่นและเชื่อมโยง
กับคนฟัง เสมือนแม่หรือครู เล่านิทานให้
ลูก ๆ ฟัง ด้ว ยความรัก ความเชื่อมโยง
ผูกพัน ก็บอกไม่ถูกว่า การเล่านิทานได้
ทำ � ให้ เ กิ ด สิ่ ง นี้ อ ย่ า งไร แต่ ว่ า เวลาครู
อนุบาลเล่าเรื่องต่างๆ ให้เด็กนักเรียนฟัง
ทั้งๆ ที่เด็กอายุเพียง 3 - 4 ขวบ เป็นเด็ก
วัยที่กำ�ลังวิ่งวุ่นวาย แต่ทำ�ไมเวลาเราเล่า
นิทานถึงเงียบ ตั้งใจฟัง เป็นอย่างดี
เพราะคนที่เล่าได้นำ�จินตภาพ ภาพ
ของการเล่าได้ดึงดูดความสนใจของเด็ก
อย่างมาก เป็นครูเด็กที่มีความต้องการ
พิ เ ศษ ควรทำ � ความเข้ า ใจเรื่ อ งนี้ ก่ อ น
เพราะว่าเด็กของเราเป็นเด็กทีย่ าก ไม่งา่ ย
เหมือนเด็กอนุบาล เด็กอนุบาลปกติ นั้น
แค่ครูมีภาพในใจ พอเล่าปั้บเด็กก็ฟัง แต่
เด็กที่มีความต้องการพิเศษของเรานี่ ถ้า
ครูภาพในใจไม่ชัด ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลย
เพราะฉะนัน้ อย่างแรก ขอให้เรามีภาพ
ชั ด ในใจเสี ย ก่ อ น เวลาที่ เราพู ด ไปแล้ ว
อาการของลูกเรา ฟังบ้างไม่ฟงั บ้าง มันจะ
ได้คอยดึงดูดเด็กมาอยู่กับเราได้ เมื่อเขา
ไม่สนใจเราแล้ว เราจะได้หาวิธีอื่นที่น่า
สนใจกว่า ทำ�ให้เด็กนั่งฟังเราได้ หรือเรา
จะได้ คิ ด ถึ ง ว่ า นิ ท านอะไร ถึ ง จะทำ � ให้
ดึงดูดเด็กพอ ยาวเกินไปเด็กก็หมดความ
สนใจ นี่เป็นผลดีของพวกเราที่จะได้เรียน
รู้ในเรื่องนี้

ให้นทิ านเป็นจุดเริม่ การเดินทางระหว่าง
ครูกับเด็กในห้องศิลปะสร้างสุข
ในหนึ่งปีนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
ในรอบปีเพือ่ ทีว่ า่ จะได้หาเรือ่ งนิทานหรือ
เรือ่ งเล่าต่างๆ มาให้สอดคล้องกับฤดูกาล
ถ้าหนึง่ รอบปีมองดูวา่ ช่วงนีเ้ ป็นช่วงอะไร
ช่วงฝน ช่วงน้ำ�เยอะ ฝนตกเยอะเลย ช่วง
ก่อนหน้านี้ ฝนตกนิดๆ หน่อยๆ ตกเป็น
สาย มาถึงตอนนี้ตกมาก ตกจนน้ำ�นอง
(ในวงจรแสดงสีน้ำ�เงิน) พอเลยฝน ก็เป็น
หน้าหนาว ฝนก็ไม่ตกแล้ว พอฝนไม่ตก
แล้วในหน้าหนาว อากาศเริ่มแห้ง ก็ใส่สี
ของความแห้ ง ลงไป (ในวงจรแสดงสี
เหลืองส้ม แดง) จะได้รู้สึกได้ว่า แห้งจริง
ช่วงก่อนฝนจะตก อบอ้าว ประมาณเดือน
มีนา - เมษา (วงจรเติมสีแดงเข้าไปอีก)
ร้อนพอหรือยัง
ถ้าโลกทั้งใบสวยงามอย่างนี้ ครูจึงมี
นิทานดีๆ มาเล่าให้เด็กฟังได้ทั้งปี ช่วงที่
เรากำ�ลังอบรมอยู่นี้ เป็นช่วงที่ฝนมาน้ำ�
เยอะ นิทานควรเป็นเรื่องอะไร ฝนมาน้ำ�
เยอะ คนเรารูส้ กึ อย่างไรเวลาอากาศเย็นๆ
อย่างนี้ อยากจะออกไปตากฝนหรืออยาก
จะอยู่ในบ้าน นิทานมันก็จะเป็นเรื่องที่
ทำ�ให้เรารู้สึกว่า เราแคบเข้ามาในบ้าน
อยากจะมีใครสักคนมาโอบเรากอดเรา ให้
อบอุ่นอยู่ในบ้าน ให้เข้ามาใกล้ชิดใช่ไหม
เย็นๆ ชื้นๆ อย่างนี้ อยากออกไปเดิน

ลำ�พังตากฝน เดินไปในป่าไหม อยากจะมีใครสักคนที่รู้ว่า
เราอยู่ไหน อยากจะกลับบ้าน เพราะฉะนั้นความรู้สึกตรง
นี้มันโหยหาว่า ต้องการบ้านและการแคบเข้ามาอีก
ช่วงหน้าร้อน ข้าวที่เกี่ยวรวงแล้ว นาก็มีให้วิ่งเล่น
เด็กๆ ไม่วงิ่ อยูใ่ นบ้าน เช้าก็อยากจะออกไปวิง่ แล้ว คำ�ถาม
ว่านัน้ นิทานควรเป็นอย่างไร ถ้าเค้าอยากออกไปโลกกว้าง
ถ้าเช่นนั้นเราพบได้ว่า โลกหนึ่งใบเปรียบเสมือนลมหายใจ
เข้า แล้วก็ลมหายใจออก โลกหนึ่ง ใบการหมุนเวียนในโลก
หนึง่ รอบปี เสมือนกับลมหายใจเข้า แล้วลมหายใจออก ใน
ลมหายใจเข้า และลมหายใจออกมีเหตุการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลง
ในโลกมากมาย
ช่วงต้นฤดูฝนเป็นช่วงของต้นไม้ ถ้ามียอดอ่อนก็กำ�ลัง
แทงยอดขึ้น กล้าอ่อนกำ�ลังแทงยอดขึ้น พอถึงช่วงนี้ฝน
ตกลงมาอย่างนี้ ชาวนาดีใจมากเลย ข้าวเริ่มงอกงาม ถ้า
ข้าวไม่โตพ้นน้ำ�ข้าวก็ต้องตายสามเดือนพอดิบพอดี ข้าวก็
พร้อมให้เกี่ยว และพอมาถึงช่วง ต้นฤดูหนาวมันควรจะ
เกี่ยวแล้ว เหตุใดธรรมชาติจึงเป็นอย่างนี้ สอดคล้องกับลม
หายใจเป็ น อย่ า งดี ในฤดู ห นาวตรงนี้ เ ตรี ย มนา อั น นี้
เหตุการณ์ธรรมชาติเป็นอย่างนี้ ลมหายใจเข้า ลมหายใจ
ออก
ในหน้าร้อน เรากำ�ลังพูดถึงดิน พอช่วงหน้าฝนนี้ เรา
กำ�ลังพูดถึงน้ำ� พอหมดหน้าน้ำ� น้ำ�ยังไม่หมดดี เรามีการ
แข่งเรือแล้ว เรามีการไหลเรือไฟแล้ว น้ำ�จะได้ออกไปเร็วๆ
ออกไปจากท้องนา ไหลลงสู่แม่น้ำ�ลำ�คลอง แล้วถึงเวลาที่
ใช้น�้ำ ไปเราก็ตอ้ งมีการขอบคุณขอโทษต่อจิตวิญญาณของ
น้�ำ เราก็มวี นั ลอยกระทง เทศกาลในหนึง่ ปีเรือ่ งราวมาอย่าง
นี้อยู่แล้ว ถ้าเราไม่สามารถที่จะหานิทานเรื่องเล่าได้ เราก็
ลองเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเทศกาล ช่วงนี้ (ต้นฤดูฝน) มีสัตว์
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ต่างๆ รอคอยน้ำ�ฝน เช่น ปลา กบ ช่วงนี้
เป็นช่วงแรกนาขวัญ น่าจะเล่าถึงความ
ผูกพัน ระหว่าง ชาวนากับวัว พอถึง (กลาง
ฤดูฝน) เป็นช่วงที่ข้าวกำ�ลังตั้งท้อง ช่วง
(ปลายฤดูฝน) ข้าวออกรวง พร้อมเก็บ
เกี่ยว หากนึกอะไรไม่ออก ว่าจะพาเล่า
เรื่องราวของโลกใบนี้ ลองมองดูเทศกาล
จะได้นึกออก พอลอยกระทงแล้ว ฝนไม่
ตก ชาวอีสาน มีแห่นางแมว เราอยู่ไหน
เราก็เลือกเรื่องที่เกี่ยวกับชุมชนของเรา
ศาสนาของเรา ถ้าเราเป็นอิสลาม เราก็หา
เรือ่ งทีผ่ กู พันกับศาสนาของเรา ชุมชนของ
เรา ถ้ามองในทั่วโลก เราอาจพูดถึงเรื่อง
ศาสนา พิธีกรรมต่างๆ ในศาสนาของเรา
แต่ถา้ ในวงแคบเข้ามาเราจะพูดถึงชุมชนที่
อยู่ อย่างในจังหวัดเพชรบุรี มีอะไรดี มี
อะไรเด่น เราก็หยิบยกเรื่องนั้นขึ้นมาเล่า
ได้ ที่สำ�คัญเรื่องราวเหล่านี้กลายเป็นจุด
เริ่ ม เนื้ อ หา ในห้ อ งศิ ล ปะสร้ า งสุ ข ที่
สอดคล้ อ งกั บ ฤดู ก าล วั ฒ นธรรมและ
ประเพณี อาจใชัเป็นศิลปะแขนงอืน่ ๆ ร่วม
ด้วย เช่นระบายสีจากนิทานนั้นๆ หรือมี
เพลงที่ครูแต่งขึ้นและร้องในโอกาสฤดูฝน
โดยคำ � นึ ง ให้ เ หมาะสมกั บ กลุ่ ม เด็ ก ที่ มี
ความต้องการพิเศษแต่ละช่วงชั้น
ห้ อ งเรี ย นของเราก็ จ ะอบอุ่ น ด้ ว ย
เพราะเด็กได้ชื่นชมศิลปะที่มีอยู่ในตัวครู
อันนี้น่าจะสำ�คัญที่สุด
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ประวัติวิทยากรโครงการศิลปะสร้างสุข
อภิสิรี จรัลชวนะเพท (ครูอุ้ย)
จบการศึ ก ษาศิ ล ปะศึ ก ษา คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ศึกษาต่อ Waldorf Educucation Early
Childhood, Rudolf Steiner College Fair
Oak CA. ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้ง
โรงเรี ย นอนุ บ าลบ้ า นรั ก ที่ จั ด การศึ ก ษา
แนวทางวอลดอร์ฟและเป็นผู้ริเริ่มการนำ�
การศึ ก ษานี้ เ ผยแพร่ ใ นประเทศไทย
มากกว่ า 25ปี แนวคิ ด ด้ า นเด็ ก ที่ มี ค วาม
ต้องการพิเศษเกิดขึน้ ในอนุบาลบ้านรักโดย
เปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
เรียนร่วมกับเด็กปกติ รวมไปถึงการทำ�งาน
เป็นทีป่ รึกษาให้กบั วิทยาลัยราชสุดาตลอด
เจ็ดปีที่ผ่านมา ปัจจุบันเป็นวิทยากรด้าน
ศิลปะ ศิลปะศึกษาและการศึกษาอนุบาล
วอลดอร์ฟให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วเอเชีย
รวมถึงเป็นผู้วางรากฐานให้โครงการศิลปะ
สร้างสุขนับแต่ก้าวแรก
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ณภัทร (สีห์โสภณ) ชัยสุบรรณ์กนก
(ครูมัย)
เริ่ ม ต้ น เป็ น นั ก เปี ย โนและนั ก ร้ อ งใน
คณะนักร้องประสานเสียงตั้งแต่ครั้งอยู่ที่
โรงเรี ย นวั ฒ นาวิ ท ยาลั ย จากนั้ น มุ่ ง มั่ น
ศึกษาดนตรีจนจบคณะดุริยางคศิลป์ คณะ
ศิลปกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชา
เอกเปียโน จวบจนกระทัง่ ตลอดสิบปีทผี่ า่ น
มาได้ ศึ ก ษาดนตรี บำ � บั ด กั บ อ.สเตฟาน
คูนเนอร์นกั ดนตรีบ�ำ บัดชาวเยอรมัน อีกทัง้
ครูมัยยังเป็นครูดนตรีที่โรงเรียนแสนสนุก
ไตรทักษะ ตลอดระยะเวลาที่ท�ำ งานอย่าง
เข้มข้น บทบาทที่สำ�คัญคือการเผยแพร่
ความรู้ดนตรีมนุษยปรัชญาและให้แนวคิด
สำ�คัญกับการสอนดนตรี รวมถึงการขับร้อง
ทัง้ เด็กปกติในแต่ละกลุม่ ทีต่ อ้ งการใช้ดนตรี
ดู แ ลด้ า นจิ ต วิ ญ ญาณรวมไปถึ ง เด็ ก ที่ มี
ความต้องการพิเศษ

อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี (ครูมอส)
เส้ น ทางการศึ ก ษาภาควิ ช าประถม
ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นจุดเริม่
ต้ น แรกของการค้ น หาแนวทางศิ ล ปะที่
เหมาะสมกับเด็กกลุ่มต่างๆ ครูมอสเป็น
จิตรกรผูบ้ กุ เบิกศิลปะบำ�บัดในประเทศไทย
โดยก่ อ นหน้ า นั้ น ศึ ก ษาศิ ล ปะและศิ ล ปะ
บำ�บัดใน Therapeutikum am Kraherwald
ในเยอรมันมาร่วมสิบปี โดยก่อนหน้านี้เขา
สนใจในเรือ่ งสีในเชิงการทำ�งานศิลปะ และ
เชิงบำ�บัด ครูมอสสนใจสีอย่างลึกซึง้ ในการ
บำ�บัดกับเด็กพิเศษทัง้ การระบายและสัมผัส
จากการมองเห็ น ในฐานะที่ เขาเป็ น ผู้
อำ�นวยการโครงการศิลปะสร้างสุข ครูมอส
ได้เน้นแนวทางสำ�คัญพัฒนาทั้งกายและ
จิ ต วิ ญ ญาณของเด็ ก ๆ ผ่ า นสี แ ละการ
ระบายสีกับเด็กเชิงบำ�บัด

เบ็คกี้ รัสเธอร์ฟอร์ด (Becky Rutherford)
เป็นชาวอเมริกันจบการศึกษาปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิจิตรศิลป์ และ ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
ศิลปะบำ�บัด และได้รบั ประกาศนียบัตรด้านการศึกษาพิเศษ อีก
ทั้งมีความสามารถในการใช้ภาษามือได้เป็นอย่างดี
อาจารย์ เ บ็ ค กี้ มี ป ระสบการณ์ ก ารสอนเด็ ก ตั้ ง แต่ ร ะดั บ
ประถมจนถึงมัธยมปลายให้กบั เด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ โดย
เป็นครูประจำ�ชั้นมากว่า 35 ปี ปัจจุบันเป็นครูประจำ�ชั้น, ที่
ปรึกษาคณะครู, ทำ�หน้าที่พัฒนาหลักสูตรการศึกษา และเป็น
คณาจารย์ของหลักสูตรการศึกษาผูใ้ หญ่ (Seminar) ของโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ และชุมชนบำ�บัดแคมป์ฮลิ ล์ (Camphill Special
School)
นอกจากนั้นยังเป็นคณาจารย์สมทบ ของหลักสูตรศึกษา
ศาตร์มหาบัณฑิตวิทยาลัยซันบริดจ์ (Sunbridge College) และ
เป็นตัวแทนของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ และชุมชนบำ�บัด
แคมป์ ฮิ ล ล์ เข้ า ร่ ว มในสมาคมโรงเรี ย นวอลดอร์ ฟ ใน
อเมริกาเหนือ (AWSNA) มาเป็นวิทยากรตามคำ�เชิญของ
โครงการศิลปะสร้างสุขเพื่อให้ความรู้เชิงลึก
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ดร. ญาณ คริสโตเฟอร์ เกอซเชล
(Jan Christopher Goeschel)
เป็นชาวเยอรมัน จบการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต
สาขาจิตวิทยา และสาขาศึกษาศาสตร์ เกียรตินยิ มอันดับหนึง่
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาศึกษาพิเศษและ วิทยาศาสตร์
การฟืน้ ฟูสมรรถภาพ เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ จากมหาวิทยาลัย
โคโลญจ์ ประเทศเยอรมัน และได้รับประกาศนียบัตรใน
ด้านการศึกษาพิเศษ
ดร.ญาณผ่านการอบรมการเป็นครูวอลดอร์ฟ เคยเป็น
ครูประจำ�ชั้นระดับมัธยมปลายโรงเรียนศึกษาพิเศษ และ
ชุมชนบำ�บัดแคมป์ฮลิ ล์ (Camphill Special School) ปัจจุบนั
ดำ�รงตำ�แหน่งผูอ้ �ำ นวยการโครงการการของโรงเรียนศึกษา
พิเศษ และชุมชนบำ�บัดแคมป์ฮิลล์ (Camphill Special
School) และผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนเพือ่ การศึกษาพิเศษ และ
การบำ�บัดทางสังคม (School of Curative Education and
Social Therapy) นอกจากนี้ยังทำ�หน้าที่เป็นหัวหน้าบ้าน
ในโครงการเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษทีอ่ ยูป่ ระจำ�ในชุมชน
เพื่อการบำ�บัดอีกด้วย
นอกจากนั้นดร.ญาณเป็นสมาชิก ในสภาการศึกษา
พิ เ ศษและสั ง คมบำ � บั ด นานาชาติ และได้ รั บ เชิ ญ เป็ น ผู้
บรรยายและเป็นทีป่ รึกษาให้กบั องค์กรอืน่ ๆ ทัง้ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, เม็กซิโก, เยอรมัน, ไต้หวัน,
รัสเชียและคีรก์ ซี สถาน และมีบทบาทในการขับเคลือ่ นการ
ศึกษาบำ�บัดในประเทศไทยในช่วงห้าปีที่ผ่านมา
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ณัฐภัทร พินิตตานนท์ (ครูเจี๊ยบ)
มีประสบการณ์ การเป็นครูอนุบาลกว่าสิบปี ในโรงเรียน
อนุบาลบ้านรัก ขณะที่เป็นครูอนุบาลอยู่ที่โรงเรียนบ้านรัก
ก็ได้รับการแนะนำ�ให้รู้จักการศึกษาในแนววอลดอร์ฟจาก
ครูอุ้ย ความสนใจขยายไปสู่เรื่องของการศึกษาเพื่อการ
บำ�บัดในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เมื่อครูเจี๊ยบได้มี
โอกาสรับลูกศิษย์ที่มีความต้องการพิเศษทั้ง ออทิสติก,
ดาวน์ซนิ โดรม, แอสเพอร์เกอร์ และได้ใช้หลักการเรียนการ
สอนในแบบวอลดอร์ฟที่ได้เข้าอบรมหรือฟังการบรรยาย
มาใช้ทำ�งานกับเด็ก ซึ่งพบว่าเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น จาก
จุดนี้เองทำ�ให้ครูเจี๊ยบเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำ�การศึกษา
เพิม่ เติมเกีย่ วกับการศึกษาเพือ่ การบำ�บัด จึงได้ตดั สินใจเดิน
ทางไปหาความรู้ต่อที่ต่างประเทศ
ปัจจุบันครูเจี๊ยบยังศึกษาเกี่ยวกับการบำ�บัดของใน
ชุ ม ชนและโรงเรี ย นเพื่ อ การบำ � บั ด บี เ วอร์ รั น ที่ รั ฐ
เพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำ�การสอนกลุม่ สร้าง
เสริมประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะทางให้กบั เด็ก
วัยรุ่นในโรงเรียนเพื่อการบำ�บัด และเป็นหัวหน้าบ้านร่วม
ในบ้านเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษในชัน้ ปฐมวัยของชุมชน
เพื่อการบำ�บัดด้วย
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ขอขอบคุณ

คุณวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำ�นวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
คุณอภิสิรี จรัลชวนะเพท
คุณณภัทร ชัยสุบรรณ์กนก
คุณเบ็คกี้ รูเธอร์ฟอร์ด
คุณสเตฟาน คูเนอร์
คุณญาณ คริสโตเฟอร์ เกอซเชล
คุณรินธาร ลัธธนันท์
คุณณัฐภัทร พินิตตานนท์
คุณสาธิตา โรจน์พจนรัตน์
คุณวรนาถ ทองศรี
คุณสิริรัตน์ ดอนสระ
คณะครูและเด็กๆ จากโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
ทีมงานสถาบันศิลปะบำ�บัดในแนวทางมนุษยปรัชญา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชีวิตและศิลปะ (MOA)

