
บทที่ ๙
ภาพรวมการส่งเสรมิ 
เดก็พฒันาการล่าช้า 

เดก็พเิศษ
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น้องต้นข้าว อายุ 2 ปี 3 เดือน ถูก ่งมาพบแพทย์โดยคุณครู ้องเด็กเล็ก ด้วยเรื่องไม่มี
ปฏิ ัมพันธ์กับครู รือเพื่อนๆ มีภา าล่าช้า และมีพฤติกรรมแปลกๆ เช่น เดินเขย่ง มุนตัว  
ไม่นิ่ง คุณพ่อคุณแม่พาน้องต้นข้าวไปพบแพทย์และได้รับการวินิจฉัยออทิ ติก

แพทย์ประเมินพัฒนาการของน้องต้นข้าวตามแนวทาง DIR/ฟลอร์ไทม์ พบว่าน้องต้นข้าว 
มีพัฒนาการระดับ 1-2 คือ น้องต้นข้าวเข้า าพ่อแม่บ้างเป็นครั้งคราว แต่มกัจะชอบอยูค่นเดยีว ไม่
สนใจคนอืน่ ไม่เล่นกบัใคร มีพฤติกรรมซ�้าๆ และไม่นิ่ง แพทย์ได้แนะน�าคุณพ่อคุณแม่ใ ้เน้นการ 
่งเ ริมพัฒนาการลูกที่บ้าน โดยมีเป้า มาย �าคัญ คือ ใ ้น้องต้นข้าว นใจคน ผูกพันกับคน  

ซึ่งบุคคลแรกในชีวิตท่ีน้องต้นข้าวควรจะเข้า าและผูกพัน คือ พ่อแม่ แพทย์ยังได้แนะน�าใ ้น้อง 
ต้นข้าวมาฝึกกับนักจิตวิทยาในช่วงแรกๆเพื่อ อนแ ดงใ ้คุณพ่อคุณแม่รู้จักเทคนิคฟลอร์ไทม์ 

คุณพ่อคุณแม่ต้ด ินใจใ ้น้องต้นข้าวออกจากโรงเรียน โดยมองเ ็นว่าการไปโรงเรียนมี
ประโยชน์น้อย เพราะ น้องต้นข้าวแยกตัวอยู่คนเดียว และไม่ได้ นใจร่วมกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนๆ  
คณุพ่อคณุแม่เชือ่ว่าถ้าน้องต้นข้าวได้รบัการ ง่เ รมิพฒันาการทีบ้่านอย่างเตม็ทีน่่าจะได้ประโยชน์
มากกว่า

คุณพ่อแม่เร่ิมต้นด้วยการทุ่มเทท�าฟลอร์ไทม์ เล่นสนกุกบัลกูทกุวนั เปลี่ยนกิจกรรมที่น้อง
ต้นข้าวท�าอยู่เป็นท�าด้วยกัน เช่น ขณะที่น้องต้นข้าวก�าลังนั่งเล่นเรียงของซ�า้ๆ คุณแม่ก็เข้าไปร่วม
เล่นด้วย รือ บางครั้งน้องต้นข้าวตื่นเต้น กระโดด มุนตัว คุณแม่ก็เข้าจับมือแล้วร่วมกระโดด  
มุนตัวเล่นไปกับลูก น้องต้นข้าวเร่ิมรูสึ้กสนกุ ทีพ่่อแม่เข้ามาร่วมเล่นด้วย 
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8 เดือนผ่านไป พฤติรรม มุนตัว กระตุ้นตัวเอง อยู่ในโลก ่วนตัวของนัองต้นข้าวก็ค่อยๆลด
น้อยลง น้องต้นข้าวเร่ิมสนใจทีจ่ะอยูก่บัคน เร่ิมมองเดก็คนอืน่ น้องต้นข้าวติดพ่อแม่มากขึ้น  
เมื่อคุณพ่อกลับมาจากท่ีท�างาน น้องต้นข้าวจะวิง่เข้าไปเปิดประต ู ย้ิม จงูมอืชกัชวนพ่อให้มาเล่น
ด้วยกนัอกี 

ช่วงนีค้ณุพ่อคณุแม่เริม่ งัเกตว่าน้องต้นข้าวสือ่สารด้วยภาษาท่าทางมากขึน้ และ เร่ิมใช้ค�า
สัน้ๆ มากขึ้น   คุณพ่อคุณแม่จึงปรับเทคนิคการท�าฟลอร์ไทม์ใ ้เริ่มยากขึ้น คุณแม่เริ่มแกล้งงง โดย
ร้างอปุ รรคในในชวีติประจ�าวนัใ ซ้บัซ้อนมากขึน้ โดยมจีดุประ งค์เพือ่ฝึกการคดิแก้ปัญ า และ

ฝึกการ ือ่ ารเพือ่แก้ปัญ า เช่น ขณะทีน้่องต้นข้าวอยากออกไปเล่นนอกบ้านมากๆ คณุแม่ก็แกล้ง
ท�าเป็นยนืงงอยูท่ีป่ระต ูเ มอืนกบัไม่รูว่้าน้องต้นข้าวต้องการอะไร แรกๆน้องต้นข้าวกใ็ช้วธิแีก้ปัญ า
แบบเด็กเล็กๆ คือ ร้องโวยวาย ผลักคุณแม่ออก ดึงมือ คณุแม่รบีตอบสนองการสื่อสารของต้นข้าว
โดยถอยออกจากประตู แล้วพากย์ค�า ั้นๆ “ออกไป ออก ออก” ักพักต้นข้าวเริ่มพูดตามคุณแม่ 
“ออก ออก” คณุแม่รบีตอบสนองการสื่อสารของต้นข้าวอกี โดยพยายามช่วยต้นข้าวเปิดประตู 
แต่บังเอิญเปิดไม่ได้ คณุแม่มองต้นข้าวพร้อมกบัท�าสหีน้างง “แม่เปิดไม่ได้ ท�าอย่างไรดี” ต้นข้าว
กับคุณแม่มอง น้ากัน พยายามช่วยกันคิดว่าจะแก้ปัญ าอย่างไร ักพักคุณแม่ ื่อ าร ชี้ชวนต้น
ข้าวใ ้ไป ยิบกุญแจ ช่วยกัน ากุญแจ แล้วกลับมาช่วยกันไขรูกุญแจ บิดลูกบิดประตู ผลักประตู
ออกจนเปิดได้ �าเร็จ คณุแม่ย้ิม ตบมอืเชยีร์ในความส�าเรจ็ทีต้่นข้าวเป็นผูล้งมอืท�าเอง 
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ตลอดช่วงเวลา ัน้ๆ นี ้น้องต้นข้าวได้เรยีนรู้ทีจ่ะเจอกบัอปุสรรคง่ายๆในชวีติประจ�าวนั เรยีน
รูท้ีจ่ะลงมอืท�าเพื่อแก้ปัญหา เรยีนรูท้ี่จะสื่อสารกลบัไป กลบัมา อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยกนัแก้ปัญหา
จนส�าเรจ็

คุณแม่พบว่าไม่นาน น้องต้นข้าวเริ่มมีการคิดแก้ปัญ าที่ ลาก ลายวิธีการมากขึ้น ซับซ้อน
มากขึน้ น้องต้นข้าวเร่ิมเปลีย่นจากการใช้พฤติกรรมในการแก้ปัญหามาเป็นการใช้ค�าพดูสัน้ๆเพือ่
แก้ปัญหา การแ ดงอารมณ์ก็เริ่มมีความ ลาก ลายเ มือนเด็กเล็กๆทั่วไปมากขึ้น เช่น บางครั้ง
แ ดง ี น้ากลวั กงัวล บางครัง้แ ดง ี น้าโกรธ บางครัง้กต็ืน่เต้น ภา าพดูของน้องต้นข้าวมลีกั ณะ
เ มือนเด็กเล็กๆทั่วไป คือ ใช้ค�า ั้นๆ ใช้ค�าได้ตรง ถานการณ์ และมีการใช้ท่าทาง ี น้า แววตา
แ ดงอารมณ์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ  ที่ �าคัญพฤติกรรมแปลกๆ ทีด่เูป็นเด็กพิเศษ เช่น ยึดติดในกิจ
วตัรซ�า้ๆ พดูคนเดยีว แยกตวั แทบจะไม่เหลอืเลย น้องต้นข้าว ามารถ ื่อ ารบอกข้อขับข้องใจ 
ความอยาก ความต้องการของตวัเองใ ค้นอืน่รบัทราบได้มากขึน้ เวลาไป นามเดก็เล่น น้องต้นข้าว
กเ็ร่ิมสนใจมองเด็กคนอืน่ เร่ิมเข้าไปอยูใ่นกลุม่เด็กด้วยกนัได้ เร่ิมสนใจเล่นของเล่นมากขึน้

เมือ่น้องต้นข้าวมพีฒันาการระดบั 3-4 ทีแ่น่นข้ึน คณุ มอได้แนะน�าคณุพ่อคณุแม่ว่าน้องต้น
ข้าวน่าจะเข้าโรงเรียนได้แล้ว โดยแนะน�าให้เลอืกโรงเรยีนเลก็ๆ ใกล้ๆบ้าน ห้องเรยีนมจี�านวน
นกัเรยีนไม่มากนกั ที่ส�าคญั คอื คณุครมูคีวามรกัเดก็ พ่อแม่ ามารถเข้าไปพดูคยุด้วยได้ วนันีน้้อง
ต้นข้าวมอีาย ุ4 ปีเตม็แล้ว แต่อายพุฒันาการจรงิน่าจะประมาณเด็กเกอืบ 2 ขวบ คณุ มอจงึแนะน�า
ว่าน่าจะอยูห้่องเดก็เลก็ตามอายพุฒันาการของน้องต้นข้าวไปก่อน

A B C
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เมื่อน้องต้นข้าวมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ จน ามารถพดูคยุโต้ตอบได้สัน้ๆ ในหลากหลาย
สถานการณ์ และเริ่ม นใจเล่นของเล่นมากขึ้น ลายคร้งคุณพ่อเริ่ม ังเกตเ ็นว่าน้องต้นข้าว 
เร่ิมเล่นเลยีนแบบง่ายๆ เช่น อุ้มตุ๊กตา กอดน้อง คุณพ่อคุณแม่จึงเริ่มปรับเทคนิคการท�าฟลอร์ไทม์
ใ ้ตรงกับระดับพัฒนาการของน้องต้นข้าวโดยเน้นเรือ่ง การเล่นสมมต ิการพดูคยุ และตือ้ให้ตอบ
ค�าถามในชวีติประจ�าวนัมากขึน้

ช่วงแรกๆที่เริ่มต้นเล่น มมติ คณุพ่อคณุแม่พบว่าไม่ง่ายเลย เพราะ พ่อกบัแม่กร็ูสึ้กไม่ถนดั 
เล่นไม่เป็น น้องต้นข้าวก็ดูจะไม่ค่อยเข้าใจการเล่น มมติ เล่นได้ ั้นๆ เช่น ป้อนข้าวน้อง ลับมา
ป้อนคุณพ่อ พาน้องไปนอน พอคุณแม่เริ่มใ ่อุป รรคเข้าไปในการเล่น เช่น “น้องร้องไ ้ น้อง ิว
นม ท�ายังไงดี” น้องต้นข้าวก็โยนตุ๊กตาทิ้งแล้วเปลี่ยนไป นใจอย่างอื่น การพูดคุยในชีวิตประจ�าวัน
ก็ไม่ง่ายนัก ถ้าเป็นค�าถามที่ต้องใช้ความคิด บางทีน้องต้นข้าวก็ ลบเลี่ยงไป รือ ถ้า งุด งิด โกรธ 
กเ็ริม่มพีดูเป็น คริปตาม นงั อืนทิาน พดูซ�า้ๆ รือร้องโวยวาย ตแีม่บ้าง คณุพ่อคณุแม่รูส้กึหนกัใจ
และกงัวลมากว่าลกูดถูดถอยลง

คณุพ่อคณุแม่จึงได้พยายามศกึษาหาความรูเ้พ่ิมเติม ทัง้จาการอ่าน นงั อื การเข้าร่วมอบรม 
การปรึก าพูดคุยกับนักบ�าบัด การเรียนรู้ที่เพ่ิมมากขึ้นท�าให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจพฤติกรรม  
การแสดงออกของลกูและรูเ้ส้นทางทีจ่ะก้าวต่อในการส่งเสรมิพฒันาการลกู

แล้วคณุแม่ท�ายงัไงค่ะ อ๋อ ! เป็นแบบนี้เองเหรอค่ะ

เดีย๋ววนันีจ้ะกลบัไปลองท�าดบู้าง
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คณุแม่ได้เรยีนรู้ว่า พฒันาการของลกูยงัไม่แน่น บางครัง้เวลาลกูมอีารมณ์โกรธ โมโ  งดุ งดิ 
รือเ ียใจ ลูกจะยังมีพัฒนาการถดถอยได้ การเล่น มมติจะเป็นค�าตอบที่ช่วย ่งเ ริมพัฒนาการ

ด้านอารมณ์ของลกู เป็นเวททีีป่ลอดภยั กบัคนทีเ่ดก็ไว้วางใจ คอื พ่อและแม่ ลกูจะกล้าแ ดงอารมณ์
ต่างๆผ่านการเล่นของตัวละคร ลูกจะได้ฝึกการพูดคุยโต้ตอบ ใ ้มีเ ตุและผลขณะที่มีอารมณ์แรง
ต่างๆ

โปรแกรมการฝึกในช่วงนีน้อกจากไปโรงเรยีนเพือ่ใ น้้องต้นข้าวได้มโีอกา เล่นกบัเพือ่นแล้ว 
คุณแม่ยังพาน้องต้นข้าวไปฝึกพดูกบันกัอรรถบ�าบดั ฝึกบรูณาการประสาทสมัผสั (Sensory  
Integration) และกล้ามเนื้อมัดเล็กกับนักกิจกรรมบ�าบัด และพบนกัจติวทิยา เพือ่สอนแสดงการ
ท�าฟลอร์ไทม์ การเล่นสมมติกบัลกูด้วย

การฝึกกับนักอรรถบ�าบัด คุณแม่เลอืกคณุครทูีเ่น้นการฝึกแบบเป็นธรรมชาตแิละใกล้เคยีง
กบัขวีติจริงมากที่ ุด ตัวอย่างเช่น การฝึกพูด คุณครูจะกระตุ้นใ ้น้องต้นข้าวใช้ภา าที่ออกมาจาก
อารมณ์ ความรู้ กึของน้องต้นข้าวเอง ฝึกบรรยายภาพจาก นงั อืทีน้่องต้นข้าวชอบ พดูคยุโต้ตอบ
ในเรื่องที่น้องต้นข้าว นใจ นอกจากนั้นยังเน้นฝึกทัก ะภา าทาง ังคม ได้แก่ การ ังเกต ี น้า  
แววตา ภา าท่าทางของคู่ นทนา เช่น เมือ่น้องต้นข้าวพูดไม่ชัด รอื พูด ลบัค�าไปมา คณุครไูม่เข้าใจ 
คณุครกูจ็ะแกล้งท�า ี น้างง เพือ่ใ น้้องต้นข้าวเกดิการเรยีนรูท้ีจ่ะปรบัเปลีย่นการพดู การใช้ภา า
ของตัวเองใ ้ถูกต้อง เป็นการฝึกให้น้องต้นข้าวรูจ้กัเอ๊ะใจ สงสยัด้วยตวัเองก่อน จากนั้นคุณครูจึง
ค่อยบอก ิ่งที่ถูกต้องอีกครั้ง 

การฝึกกับนักกิจกรรมบ�าบัด คุณครูได้ใช้เวลาประมาณครึ่ง นึ่งในการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
เช่น ต่อบล๊อก ัดวาดรูปบนกระดาน และปั้นดินน�้ามัน คุณแม่ได้ขอใ ้คุณครูเน้นการ ่งเ ริมการ
คิด จินตนาการและการพดูคยุโต้ตอบแทรกไปในระหว่างการฝึกด้วย เช่น การฝึก ัดวาดรูปทรง
ต่างๆ ก็ใ ้ตั้งค�าถามใ ้น้องต้นข้าวคิด จินตนาการ “รูปทรง ี่เ ลี่ยมเ มือนอะไรนะ” “ใช่แล้ว 
เ มือนบ้าน แล้วน้องต้นข้าวชอบท�าอะไรที่บ้านมากที่ ุดค่ะ” เวลาที่เ ลืออีกครึ่ง นึ่งคุณครูเน้น
กจิกรรมส่งเสริมการบรูณาการประสาทสมัผสั เช่น ฝึกกระโดดบนแทรมโบลีน เล่นกระโดดเชือก 
ฝึกกิจกรรมโยนบอล รับบอล โดยเน้นใ ้การฝึกมีความยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
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การท�าฟลอร์ไทม์ที่บ้านและการเ ริมประ บการณ์ในชีวิตใ ้ ลาก ลายเป็นเรื่อง �าคัญ  
ทกุวนัเ าร์อาทิตย์ คณุแม่จะพาน้องต้นข้าวไปตลาดตอนเช้า คณุแม่จะเลอืกซือ้ขนมครกกับร้านเลก็ๆ
ของคุณยาย คณุยายใจเย็น คยุเก่ง กระตอืรอืร้นที่จะพดูคยุถามน้องต้นข้าว ว่าจะเอาอะไร  
เอาอนัไหน เอากีอ่นั และใ เ้วลาน้องต้นข้าวพดูคยุ จ่ายเงินด้วยตวัเอง ระ ว่างทางกลบับ้านคุณแม่

จะถือโอกา ร้าง ถานการณ์ท่ี ลาก ลาย เช่น แวะเติมน�้ามันรถ แวะกินอา ารเช้าที่ร้านเล็กๆ 
ให้น้องต้นข้าวได้มโีอกาสสัง่อาหารด้วยตวัเอง บางอาทิตย์คุณแม่เพิ่มประ บการณ์เรื่องการเดิน
ทางใ ้น้องต้นข้าว ด้วยการพาลูกนั่งรถเมล์ รถแท๊กซี่ รถตุก๊ๆ รถสองแถว รถไฟฟ้า น้องต้นข้าวได้
รับประ บการณ์แปลกใ ม่ ได้เรยีนรูค้�าศพัท์เพ่ิมมากขึน้ และ เป็นการเรยีนรูท้ีผ่่านการลงมอืท�า 
สมัผสัจริง ประ บการณ์เ ล่านี้ยังน�ามาใช้ในการเล่น มมติกับคุณแม่ที่บ้านได้อีกด้วย 

เมื่อกลับถึงบ้าน น้องต้นข้าวเล่นอิ ระ คุณแม่ลงมาเล่น นุกกับลูก ชวนกันกินขนม และพัก
ผ่อนด้วยกัน ช่วงบ่ายน้องต้นข้าวช่วยคุณแม่เตรียมอา ารเย็น วันนี้ น้าที่ของน้องต้นข้าว คือ ช่วย
ปอกกระเทยีม และช่วยหกัถัว่ฟักยาวเป็นท่อนเลก็ๆ กจิกรรมงานบ้านนอกจากช่วยทกั ะกล้ามเนือ้
มัดเล็ก การท�างานเป็นขั้นตอนแล้ว คุณแม่ยังเ ริมใ ้น้องต้นข้าวฝึกคดิแก้ปัญหาง่ายๆ  ฝึกการ
ตดัสินใจ สือ่สารโต้ตอบ และแสดงความคิดเห็น เช่น คุณแม่ใ ้น้องต้นข้าว ยิบของใช้ต่างๆเอง 
น้องต้นข้าวต้องคดิเองว่าของแต่ละชิน้น่าจะเก็บไว้ทีต่รงไ น ดัเปิดฝาขวดและกล่องต่างๆด้วยตวั
เอง  คุณแม่ยังชวนตั้งค�าถามธรรมดาๆขณะท�างานด้วยกัน เช่น ท�าไมเราต้องล้างผกั ถ้าเราไม่ล้าง
จะเกิดอะไรขึน้ ท�าไมต้องเก็บน�้าไว้ในตู้เย็น น�า้ที่เก็บในตู้เย็นแตกต่างจากน�า้ที่อยู่นอกตู้เย็นอย่างไร 
รือใ ้น้องต้นข้าวคิดว่าจะ ยิบขนมออกมาเยอะ รือน้อย รวมแล้วจะ ยิบทั้ง มดกี่ชิ้น 
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ช่วง ลังอา ารเย็นคุณพ่อลงมาเล่น มมติกับน้องต้นข้าว น้องต้นข้าวเลือกเล่นบทนั่งเรือไป
เทีย่วป่า คณุพ่อ ร้าง ถานการณ์ต่อยอดความคิดของลกูโดยเอาไม้บล๊อคและตุก๊ตา ตัว์มาวางเรยีง
เป็นฉาก มมติเป็นต้นไม้ และ ัตว์ต่างๆ ตลอดเวลาของการเล่นคุณพ่อใ ้น้องต้นข้าวเป็นผู้น�าใน
การเล่น จะเล่นแบบไ น อย่างไร โดยคณุพ่อลงไปร่วมเล่นเป็นตวัละคร ช่วย ร้าง ถานการณ์  
คอยกระตุน้ให้น้องต้นข้าวพดูคยุโต้ตอบ ส่งเสริมการคดิให้หลากหลายเหตผุล และสอบถามอารมณ์ 
ความรูส้กึ เช่น เมื่อเล่นถึงตอนที่ ลงเข้าไปในป่าใ ญ่ ไปเจอเ ือก�าลังจ้องมองมาที่น้องต้นข้าว  
คณุพ่อกจ็ะตัง้ค�าถามว่าจะท�าอย่างไร และรู้ กึอย่างไร ว่นใ ญ่น้องต้นข้าวมกัจะใ ค้�าตอบว่ารู้ กึ 
“กลัว” คุณพ่อก็จะชวนน้องต้นข้าวคิดต่อว่า ท�าไมถงึกลวั กลวัสตัว์จะท�าอะไร จะท�าอย่างไรด ี 
จะวิง่หน ี รอืจะปีนขึน้ไปบนต้นไม้ รอืเลือกทีจ่ะ ู ้ ถ้า ูจ้ะ ูอ้ย่างไร การด�าเนนิเรือ่งของน้องต้นข้าว
ยงัมลีกั ณะซ�า้ๆ คณุพ่อต้องช่วยขยายเรือ่งราว ชวนน้องต้นข้าวคดิต่อว่า อะไรจะเกดิขึน้ถ้าเปลีย่น
เรื่องเป็นแบบนี้ รือแบบนั้น คอยช่วยเชื่อมโยงเรื่องราว เชื่อมโยงเ ตุและผลของ ถานการณ์และ
การกระท�าต่างๆ โดยมีเป้าหมายหลกัทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัการเล่นสมมติ คอื ให้น้องต้นข้าวเข้าใจ
พฤตกิรรม อารมณ์ ความรูส้กึของตวัเอง และคดิหาทางแก้ปัญหาเมือ่เจอสถานการณ์ต่างๆ
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3 ปีกว่าๆผ่านไป น้องต้นข้าวมีอายุจริงประมาณ 5 ปี 4 เดือน (อายุพัฒนาการประมาณ  
เด็ก 3 ปี 7 เดือน น้องต้นข้าวมีภา าเพิ่มมากขึ้น มีความคิดจินตนาการ เล่น มมุติได้เป็นเรื่องราว 

ลาก ลายบทบาทและ ลาก ลายอารมณ์ คิดแก้ปัญ าในการเล่น มมติได้อย่างต่อเนื่อง  
ความก้าว น้าในการเล่น มมติ ่งผลถึงพัฒนาการในชีวิตจริง น้องต้นข้าวสามารถพดูคยุ โต้ตอบ
ได้ต่อเนือ่ง เล่าเรือ่งได้ มคีวามคดิสร้างสรรค์และจนิตนาการ สามารถเข้ากลุม่เล่นกบัเพือ่นได้  
การคิดแก้ปัญ าในชีวิตจริงก็ดูเป็นเ ตุเป็นผลมากขึ้น

ช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ก็เริ่ม บายใจมากขึ้น เพราะ มั่นใจแล้วว่าน้องต้นข้าวมีทัก ะชีวิตที่ 
ไม่แตกต่างจากเด็กอายุ 3-4 ปีทั่วไป คือ ามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ เรียนรู้จากการมีปฏิ ัมพันธ์
กับคนได้ ามารถพูดคุยโต้ตอบ เถียง ใ ้เ ตุผล และบอกอารมณ์ความรู้ ึกของตัวเองได้

คณุ มอได้แนะน�าภาพรวมการ ง่เ รมิพฒันาการต่อโดยยงัคงเน้นใ คุ้ณพ่อคณุแม่เล่น มมติ
กับลูก พูดคุยโต้ตอบใ ้ต่อเนื่อง ออกก�าลังกาย และพาลูกเผชิญโลก เจอประ บการณ์ใ ม่ๆ  
การฝึกกบันกัวชิาชพี าขาต่างๆ กย็งัมคีวามจ�าเป็นในการช่วยเกบ็รายละเอยีดในส่วนของพฒันาการ
แยกย่อยเฉพาะด้าน โดยเฉพาะการฝึกร่างกาย เพือ่ช่วยให้พืน้ฐานระบบประสาทแขง็แรงขึน้
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นอกจากนั้นคุณหมอยังแนะน�าให้คุณพ่อคุณแม่มั่นไปสงัเกตลกูทีส่นามเดก็เล่นทีโ่รงเรยีน
บ่อยๆ เมื่อลูกเล่นกับเพื่อน ลกูยงัมอีะไรที่แตกต่าง กจิกรรมการเล่นอะไรที่ลกูยงัท�าไม่ได้ เพื่อน
ประเภทไหนที่ลูกยังอาจจะหนี กลัว ไม่อยากเล่นด้วย การสงัเกตปัญหาของลกูในชวิีตจริงเหล่านี้
ก็จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เห็นภาพรวมของพัฒนาการของลูกได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 


