86

ับ
ฉบับความสุข

การประมวลข้อมูลผ่านการได้ยิน
เด็กที่การรับรู้ผ่านการได้ยินค่อนข้างติดขัด ช่องทางการเรียนรู้ผ่านการได้ยิน
ไม่ค่อยดีมาก เราจะพบ ่า
• เด็กมักจะยุกยิก งุด งิด ไม่คอ่ ยมีสมาธิในห้องทีม่ เี สียงรบกวน
รือ ้องเรียนที่มีเ ียงดัง
• เด็กมีค ามยากล�าบากในการจดจ�าข้อมูลทีพ่ ดู ให้ฟงั เช่น ค�า งั่ บอก
ใ ้ท�าอะไร
• มีค ามยากล�าบากในการจดจ่อฟังเรือ่ งยาวๆ รือการเรียนใน ้อง
นานๆที่ต้องใช้การฟัง การเรียน นัง ือ อาจมีปัญ า เช่น ไม่ นุก
และ ับ นกับการเล่นค�าคล้องจอง ไม่ ามารถจ�าตั อัก รและเ ียง
ของตั อัก รได้ มีปัญ าการเรียน การจับใจค ามจากการฟัง

เมื่อหูได้ยิน แต่สมองตีความติดๆขัดๆ
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ระบบสั่งการกล้ามเนือ้
ลักๆที่ �าคัญ ได้แก่ การ ั่งการกล้ามเนื้อ การท�างานเป็นขัน้ ตอน
(motor planning) ความตึงตัวของกล้ามเนือ้ (muscle tone) ความแข็ง
แรง ทนทานของกล้ามเนือ้ (muscle strength)
นอกจากนัน้ ยังมีรายละเอียดอืน่ ๆ ทีอ่ าจต้องใ น้ กั ชิ าชีพช่ ยประเมิน
ใ ้ เช่น เด็ก ามารถใช้แขน องข้างได้พร้อมๆกันไ ม เด็กประ านการมอง
เ ็นและค บคุมการเคลื่อนไ ได้ ัมพันธ์กัน รือไม่ การทรงตั เป็นอย่างไร
การค บคุมกล้ามเนื้อปากเป็นอย่างไร ค าม ามารถในการค บคุมกล้าม
เนื้อตา (กลอกตาไปมา ก าด ายตาดู ิ่งรอบตั ) เป็นอย่างไร เด็ก ามารถ
ริเริ่มใช้ร่างกายท�ากิจกรรมต่างๆได้คล่องแคล่ รือไม่

คุณพ่อคุณแม่อาจลองประเมินระบบสัง่ การกล้ามเนือ้ ของลูกเบือ้ งต้น
ได้ ดังนี้









ลูกชอบเดินไปมา ไม่ค่อยมีจุดมุ่ง มาย ไม่เล่นของเล่น
ลูกมักเดินชนสิง่ รอบตัวบ่อยๆ
ลูกดูงมุ่ ง่าม ไม่คล่องแคล่ ล้มบ่อย
ลูกมีความยากล�าบากในการเล่นเกมง่ายๆ เช่น ิ่งไล่จับ กระโดดเชือก
มีปัญ าการจับดิน อ
ลูกมักเล่นของเล่นในแบบเดิมๆ เล่นง่ายๆ ขัน้ ตอนเดียว เช่น ไถรถไปมา
เรียงของเล่นเป็นแถ โยนลูกบอลซ�้าๆ
ลูกเล่นของเล่นได้ไม่นาน เปลีย่ นไปมา ยิบจับแล้ าง
ลูกไม่สามารถท�างานทีซ่ บั ซ้อน ลายขั้นตอนได้ตั้งแต่ต้นจนเ ร็จ เช่น
ใ ่ถุงเท้า ช่ ยล้างจาน
ลูกมีค ามยากล�าบากในการเลียนแบบท่าทาง เช่น ท�าท่าเป็นจัง ะ
ตามเพลง
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สรุปความแตกต่างระบบประสาทของเด็ก
ระบบรับความรู้สึก
• เฉือ่ ย - ิ่งกระตุ้นต้องแรง ถึงจะรู้ ึก เล่นแรงๆ กลิ่นแรงๆ ร จัดๆ
• ไว - ิ่งกระตุ้นนิดเดีย ก็รู้ ึก ่ามากแล้ ไม่เอาแล้ ขี้กลั ขี้ตกใจ
ร้องงอแง ิ่ง นี

ระบบประมวลข้อมูล
• เร็ว - การ ่งต่อข้อมูลใน มอง คล่องแคล่ ร ดเร็
• ช้า - การ ่งต่อข้อมูลใน มอง ะเปะ ะปะ ปิดๆเปิดๆ ติดขัด

ระบบสั่งการกล้ามเนือ้
• รวดเร็ว ปราดเปรียว ทนทาน
• เชือ่ งช้า ชอบอยูน่ ง่ิ ๆ ล้าง่าย
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มองปัญหาพฤติกรรมเด็กปกติอย่างเข้าใจความแตกต่างระบบ
ประสาท

ไวสมั ผสั ไมช่ อบสระผม ห
วีผม
ไวเสยี ง ชอบเอามอื ปดห
ู

า
นอนยาก ดนิ้ ไปดนิ้ ม
ไมค่ อ่ ยนงิ่

กินยาก กินอาหารซ�า้ ๆ

ไวแสง ชอ
บเอามอื ป
ดตา

บจบั ดนิ สอ
ไมช่ อบขดี เขยี น ไมช่ อ

ชอบเล่นแรงๆ กระแทกใสเ่ พือ่ น
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เด็กทุกคนมีปญ
ั หาเล็กๆ น้อย
ที่แตกต่างกัน

เลย
ัร แมท่ ี่สดุ
ก

เด็กต้องการพ่อแม่ที่เข้าใจ
ยอมรับ
และค่อยๆหาวิธชี ว่ ยเหลือลูก
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มองปัญหาพฤติกรรมเด็กพิเศษอย่างเข้าใจ และเห็นอกเห็นใจใน
ความยากล�าบาก

เด็กพิเศษ
เด็กพัฒนาการช้ามากๆ

ระบบรับความรูส้ กึ - ไวมากๆ / เฉือ่ ยมากๆ
สมอง - ติดขัด สะเปะสะปะ
กล้ามเนือ้ - ไม่คล่องแคล่ว
ไมค่ อ่ ย
สอ่ื สาร เขา้ ใจสงิ่ รอบ
กไ็ มไ่
ตวั
ทา� เอง ด้ (อดึ อดั . .)
กไ็ มไ่ ด
้

พฤติกรรมทีแ่ สดงออกดูแปลกๆ
เช่น หมุนตัว เอามือปดหู เอามือปดตา
เดินวนไปมา พูดซ�า้ ๆ โวยวาย
อยูน่ งิ่ ๆ ไม่สนใจอะไร
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ตัวอย่างการน�าความเข้าใจเร่อื่ งความแตกต่างระบบประสาทของ
เด็กมาใช้ในชีวิตประจ�าวัน
เด็กที่ไม่ชอบแปรงฟัน
• คุณพ่อคุณแม่อาจเลือกยา ีฟันที่มรี ชาติอ่อนลง รือ กลิ่นที่อ่อนลง ไม่มีกลิ่น
• อาจลองใช้แปรงไฟฟ้า ที่ช่ ยน ด กระตุ้นในปาก เด็กอาจรู้ ึก บายขึ้น มากก ่าการได้
ัมผั จากแปรงอย่างเดีย
• ท�ากิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อปากก่อนแปรงฟัน เช่น เล่นเป่าฟองลูกโป่ง เล่นเป่านก ีด
• ใ ้เคี้ย น�้าแข็ง เพิ่มกิจกรรม นุกๆ บายๆ น ดปาก รือกระตุ้นในปากด้ ยแปรงไฟฟ้า
• จัดท่าแปรงฟันใ พ้ อดีกบั ตั เด็ก เช่น ถ้าอ่างล้าง น้าอยู่ งู เกินไป ค รมีเก้าอีเ้ ล็กๆใ เ้ ด็กยืน

เด็กที่ไม่ชอบหวีผม
• คุณแม่อาจนั่ง น้ากระจกทุกครั้งที่ ีผม ใ ้เด็กได้มองเ ็นร่ มด้ ย เด็ก ามารถมองเ ็น
่าจะ ีตรงไ น อย่างไร
• เปลี่ยน ีเป็นแบบต่างๆ เช่น แปรง ี รือเริ่มต้นด้ ยผ้านิ่มๆใช้ลูบผมแทนการ ี
• ปรับจัง ะการ ีผมใ ้เป็นจัง ะเท่าๆกัน ใ ้เด็กคาดเดาได้
• เปลี่ยนจากการ ีอย่างเดีย เป็นน ด ีร ะ และพูดคุย บายๆ กับเด็กไปด้ ย

เด็กที่ไม่ชอบอาบน�า้ สระผม
• ลองเปลี่ยน ิธีการอาบน�า้ ังเกต ่าลูกชอบแบบไ น อาบในกาละมังใ ญ่ อาบน�้าฝักบั
นั่งที่พื้น แล้ ใ ้เด็กท�าเองโดยใช้ขันตักน�้าจากในถัง (เด็กค บคุมจัง ะที่นา�้ จะโดนตั ได้
เอง)
• ระ ังเรื่องกลิ่นของ บู่ เนื้อ บู่ บางยีี่ ้อมีทรายละเอียดปนเด็กอาจไม่ชอบ
• เด็กบางคนชอบการน ดตั ไปด้ ยขณะถู บู่ ท�าใ ้เด็กผ่อนคลายมากขึ้น
• ช่ ยน ดตั เด็กใ ้เป็นจัง ะขณะเช็ดตั และอาจเพิ่มการเช็ดตั น้ากระจก ร้องเพลง
พูดบอกอ ัย ะต่างๆก่อนเช็ดแต่ละต�าแ น่ง เด็กคาดเดาได้ ่าก�าลังจะท�าอะไร และได้
เรียนรู้อ ัย ะไปด้ ยในขณะเดีย กัน
• เปิดเพลงที่เด็กชอบเบาๆขณะอาบน�้า ระผม
• มีของเล่นในอ่างน�้า เช่น ฟอง บู่ ตุ๊กตายาง ข ด ขัน กร ยกรองน�้า เด็ก นุกกับการ
อาบน�้ามากขึ้น
• จัดท่านอนในขณะ ระผม เพื่อไม่ใ ้น�้าโดน น้า เข้าตา รือช่ ยใ ้ ีร ะเด็กไม่เปลี่ยน
ทิ ทางไปมามาก
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เด็กที่กินยาก
• พ่อแม่สงั เกตลัก ณะ ี กลิ่น ร ชาติ ค ามเ นีย แข็ง ค ามร้อน เย็น ของอา ารที่
ลูกชอบ ไม่ชอบ
• เด็กบางคนอาจ นุกมากขึ้นกับการได้ ยิบจับ ลงมือท�าเอง เช่น ผักชุบแป้งทอด จิ้มซอ
มะเขือเท
• เปลี่ยนการเดินตามป้อนเด็ก เป็นใ ้นั่งบนลูกบอลใ ญ่ เด็ก ามารถโยกตั ไปมา กระเด้ง
ตั ไปมาบนลูกบอล
• น ดปาก น ดกราม รือใช้แปรงไฟฟ้า กระตุ้นในปากก่อนกินอา าร
• เล่นกิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อปาก เช่น เป่าฟองลูกโป่ง เป่านก ีดเล่น เคี้ย น�า้ แข็ง
• ใ ้เด็กได้ถือช้อนเอง ได้พยายามกินเอง
• ใช้แก้ น�้าที่เ มาะ ม เช่น บางคนถนัดใช้ ลอด บางคนถนัดแก้ น�้าที่มี ู ิ้

เด็กที่นอนยาก
• เด็กบางคนชอบ ถ้าพ่อแม่เอา มอนขนาดใ ญ่มาทับตั เด็ก เด็กรู้ ึกกระชับ อบอุ่น งบ
ตั เองได้เร็ ขึ้น ลับง่ายขึ้น รือ บางคนอาจชอบใ ้เอาผ้า ่มมา ่อตั แน่นๆแบบ
เปาะเปี้ยทอด
• บางคนชอบใ ้แม่น ดตั และตบก้น
• บางคนต้องนอนเปล รือ ใ ้แม่อุ้มโยก
• บางคนชอบใ ้แม่เปิดเพลงเบาๆ รือ แม่ร้องเพลง รือเล่านิทานเบาๆจนเด็ก ลับไป
พร้อมกับเ ียง
• บางคนอาจต้องปรับเรื่องแ ง ี ใน ้องนอน เช่น เปลี่ยน ลอดไฟเป็นแบบแ ง ลั ๆ
บางคนไม่ชอบปิดมืด มดเพราะกลั รือบางคน ใี น อ้ งนอนทีจ่ า้ เกินไปก็กระตุน้ ใ เ้ ด็ก
รู้ ึไม่ งบ
• ลองใช้ผ้าปูที่นอน รือ ผ้า ่ม ที่เป็นเนื้อผ้าที่เด็กชอบ
• การมีกิ จิ ตั รก่อนนอนที่ ม�า่ เ มอก็ช่ ยใ เ้ ด็กคาดเดาได้ า่ ต้องท�าอะไร ช่ ยใ เ้ ด็กเตรียม
พร้อมตั เองและพร้อมจะนอนได้ง่ายขึ้น

ช่วยลูกในขณะท�ากิจกรรมต่างๆ
• เด็กบางคนไม่ค่อยจดจ่อ ไม่ค่อยนิ่ง ท�าใ ้การพูดคุยไม่ต่อเนื่อง พ่อแม่อาจลองใ ้เด็กนั่ง
ชิงช้า แก ่งเบาๆ แล้ คุยกับลูก รือ เด็กบางคนชอบเเคลื่อนไ พ่อแม่อาจใ ้ลูกนั่งบน
ลูกบอลใ ญ่ ลูกยัง ามารถเคลื่อนไ โดยกระเด้งตั เองบนลูกบอล และคุยกับพ่อแม่ได้
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• เด็กบางคนไม่ ามารถนัง่ ท�ากิจกรรมกับพืน้ ได้นาน มักจะลงไปเลือ้ ยนอนกับพืน้ พ่อแม่จัด
เก้าอี้ที่ช่ ยประคอง ลัง อาจเอา มอน นุนด้าน ลัง มีพนัก ลัง ใ ้ท่านั่งกระชับขึ้น
เด็กรู้ ึกมั่นคงขึ้น ก็จะท�ากิจกรรมได้นานขึ้น

การใส่เสื้อผ้า
• เลือกเนื้อผ้าที่เด็กชอบ เด็กมักชอบผ้าที่นิ่ม ไม่มีตะเข็บข้างใน
• ตัดป้ายชื่อที่คอเ ื้อออก
• ใช้ผงซักฟอกที่ไม่มีกลิ่นน�้า อมแรงเกินไป
• เด็กบางคน การใ ้ใ ่เ ื้อผ้าที่ น้ากระจก ท�าใ ้เด็กมองเ ็น ่าก�าลังท�าอะไร ช่ ยใ ้
แต่งตั ได้เร็ ขึ้น
• ท�ากิจกรรมการใ ่เ ื้อใ ้เป็นขั้นตอนที่ง่ายขึ้น เช่น ช่ ยยกมือ ช่ ยดึงกางเกงขึ้นก่อน
• เก็บตู้เ ื้อผ้าใ ้เป็นระเบียบ เด็กมองเ ็นได้ง่าย ยิบได้เอง
• ช่ ยกันเตรียมเ ื้อผ้าตั้งแต่ก่อนนอน เพื่อไม่ใ ้มีปัญ าในตอนเช้า

การควบคุมอารมณ์
• ในเด็กทีพ่ ดู คุยรูเ้ รือ่ ง พ่อแม่อาจ อนเด็ก ธิ ผี อ่ นคลายตั เองเ ลามีอารมณ์แรงๆ เช่น อาจ
มีลูกบอลเล็กๆ ใ ้บีบเ ลามีอารมณ์แรงๆ รือ อนใ ้เด็ก งบตั เองด้ ย ิ่งที่ชอบ เช่น
เด็กบางคนชอบไปซุกตั ในที่แคบๆ คุณพ่อคุณแม่อาจ าซอกมุม จัดพื้นที่ใ ้ บายๆ
มี มอน มีผ้า ่ม ใ ้เด็ก ามารถ งบตั เอง

การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยเด็กสงบ พร้อมเรียนรู้
• คุณครูจัดเตรียม “ที่ซ่อนตั ” ใ ้เด็กๆที่ด้าน ลัง ้องเรียน ซุกตั ในผ้า ่ม มอนใบใ ญ่
ที่มุมเล็กๆด้าน ลัง ้องเรียน อาจเป็นมุมที่มี มอนใบใ ญ่ บ้านลม อ่างบอล ใ ้เด็กมีที่
งบตั เอง เ ลามีอารมณ์
• จัดของเล่นในบ้านไม่ใ ้กระจัดกระจาย
• ระ ังไม่ใ ้ในบ้านมีเ ียงรบก น เช่น ไม่เปิดที ีตลอดเ ลาในบ้าน
• แ งในบ้าน ไม่จ้าเกินไป ติดม่าน
• อุปกรณ์ในบ้าน เช่น แทรมโบลีนกระโดด ชิงช้า เก้าอี้โยก
• ใ ้เด็กได้พักไปเล่นเครื่องเล่นที่ตั เองชอบบ่อยๆ
• จัด ิ่งแ ดล้อมใน ้องใ ้มกี ิจกรรม sensory เพื่อเพิ่มค ามตื่นตั ใ ้เด็ก เช่น มีกิจกรรม
เคลื่อนไ
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สรุป (อีกครั้ง) ..... พ่อแม่ต้องสังเกตความแตกต่างระบบประสาท
อะไรบ้าง
1. ลูกชอบอะไร ไม่ชอบอะไร
• ลูกชอบถือของไปมาในมือ
• ลูกชอบจ้องมองของ มุนๆ มองประตูเปิดปิด
• ลูกชอบเล่นเคลือ่ นไหวแรงๆ เร็ ๆ มัน ์ๆ โลดโผน
• ลูกไม่ชอบเสียงดัง เ ียงเครื่องปัน เครื่องซักผ้า
• ลูกไม่ชอบใ ้ น้าเปียกน�า้ ไม่ชอบเ ื้อผ้าเปียก

2. การใช้ร่างกายลูกเป็นอย่างไร
• ลูกปกปองตัวเองง่ายๆได้ รือไม่ เช่น ใ ้นอนค า�่ บนลูกบอลใ ญ่ เมื่อกลิ้งลูกบอลไปมา
ลูกผ ามือกันไม่ใ ้ น้าขม�า
• เ ลาลูกอยากได้อะไรมากๆ ลูกใช้รา่ งกายได้หลากหลาย
• ความทนทานกล้ามเนือ้ ทนทานในการเล่นประเภทไ น ล้าง่ายในกิจกรรมทีต่ อ้ งใช้ทา่ ทาง
แบบไ น
• ลูกท�าท่าตาม เลียนแบบง่ายๆ เช่น ท�าท่าเต้นตามเพลงง่ายๆ
• การท�างานหลายข้นั้ ตอนได้ ลาก ลาย เช่น �าร จ ทดลองเล่นของเล่น การช่ ยตั เอง
ในชี ิตประจ�า ัน การเล่นกลับไปมา
• การใช้แขนสองข้างท�าอะไรพร้อมๆกัน เช่น รับบอลด้ ยมือ องข้าง แตะ ลับ ถ้ามือข้าง
นึ่งถือของ มืออีกข้างใช้ทา� งานอื่นได้ รือไม่
• คุณเคยเ ็นลูกริเริม่ อะไรใหม่ๆ เ ลาเล่น นุกด้ ยกัน เช่น ลูกน�าใ ้การเล่นใ ้มีขั้นตอน
มากขึ้น ซับซ้อนขึ้น

3. ลูกตอบสนองต่อการได้ยินเป็นอย่างไร/ความเข้าใจภาษาลูกเป็นอย่างไร
• ลูกรับรูท้ ศิ ทาง ที่มาของเ ียง ตอบสนองต่อเ ียงเรียก
• คุณมักต้องใช้ทา่ ทางประกอบการพูดเพื่อใ ้ลูกเข้าใจมากขึ้น
• ถ้าอยู่ในที่มีเสียงรบกวน เช่น ใน ้าง ตลาด รือ มีเ ียงที ีดังอยู่ใน ้อง ลูกดู ับ น รับรู้
ภา าได้น้อยลง
• ในเด็กที่มีภา า รู้เรื่องแล้ ท�าตามค�าสัง่ ๑ ขั้นตอน ๒ ขั้นตอน เข้าใจภา าพูดยา ๆ
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. ลูกตอบสนองต่อการมองเห็นเป็นอย่างไร
• ลูกมองสิง่ รอบตัวได้คล่องแคล่ กว้างขวางเพียงใด เช่น งิ่ ไล่จบั ใน อ้ ง ใ ล้ กู ฝึกการมอง
ตามการเคลื่อนไ
• ลูกมองรายละเอียดเล็ก กลอก ายตาไปมา มอง าได้ เช่น อ่าน นัง ือ ชี้ช นใ ้ลูกมอง
า ิ่งที่ซ่อนอยู่ในภาพ าของในตู้เ ื้อผ้า ยิบของที่ซ่อนอยู่
• ถ้าอยู่ในที่ ุ่น ายมีภาพเคลือ่ นไหวเยอะๆ เช่น ้าง ้องที ี ลูกเป็นอย่างไร ดู ับ น
• ห้องรก ๆ ห้องโล่งๆ การจดจ่อในการเล่นของลูกแตกต่างกัน รือไม่

. การควบคุมกล้ามเนือ้ ปากของลูกเป็นอย่างไร
• ลูกเลียนแบบท�าปากท่าทางต่างๆ
• ลูกเป่าฟองลูกโป่ง เป่านก ีด เป่าลูกโป่ง ได้
• ลูกส่งเสียงตามซ�้าๆ เช่น ปาปา มามา ปาปูปี
• เล่นริมฝปาก ท�าเ ียงจากริมฝีปาก
• การแลบลิน้ ไปมาด้านข้าง ด้านบน

ับ
ฉบับความสุข

Individual differences (I)
• Sensory - ลูกชอบอะไร ไม่ชอบอะไร
• Motor control function - การใช้ร่างกายลูกเป็นอย่างไร
• uditory - ลูกตอบ นองต่อการได้ยิน/ค ามเข้าใจภา าเป็นอย่างไร
• Visual - ลูกตอบ นองต่อการมองเ ็นเป็นอย่างไร
• ral motor - การค บคุมกล้ามเนื้อปากของลูกเป็นอย่างไร
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ฝึกสังเกตตัวคุณ ... คุณมักใช้เวลากับลูกในแบบใด

ก�ากับสัง่
ท�าให้ทกุ อย่าง

เหนือ่ ย หมดแรง

?
อบอุน่ รับฟัง ให้โอกาส

ยุง่ วุน่ วาย

ับ
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สัมพันธภาพ
ฝึกสังเกตตัวเอง คุณมักใช้เวลากับลูกในแบบใด
• พ่อแม่ที่ชอบก�ากับ ั่งใ ้ทา�
• พ่อแม่ที่ยุ่งตลอดเ ลา
• พ่อแม่ที่ทา� ใ ้ลูกทุกอย่าง
• พ่อแม่ที่ท้อแท้ มดแรง มดก�าลังใจ
• พ่อแม่ที่อบอุ่น ใ ้เ ลา ใ ้โอกา ลูก

พัฒนาการของลูกขึ้นกับเวลาคุณภาพที่คุณให้กบั ลูก
พัฒนาการของลูกขึ้นกับวิธีการที่คุณมีป ิสมั พันธ์กับลูก
สัมพันธภาพกับการมองพัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม

• พ่อแม่มีเ ลา ใ ้เ ลาดูแลลูก
• พ่อแม่ฝึกการ ังเกตและเข้าใจค ามแตกต่างของลูก
• พ่อแม่เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนตั เอง จัด ิ่งแ ดล้อม ใ ้พอเ มาะ พอดีกับการเจริญ
เติบโตของลูก

แบบทดสอบการสังเกตตัวคุณ
คุณมักใช้เวลากับลูกในแบบใด

คุณมักจะชอบเป็นผู้สั่ง ก�ากับบอกลูกว่าต้องท�าอะไร
เวลาเล่นกับลูก คุณมักจะเป็นผู้เลือกว่าลูกควรจะเล่นอะไร เพื่อประโยชน์อะไร
คุณชอบถามค�าถาม เวลาเล่นกับลูก จะเน้นถามค�าถาม เพื่อฝึกลูก ทดสอบลูก
คุณมักจะท�าทุกอย่างให้ลกู และมักจะรีบท�าให้เสร็จ ๆ เพราะมีงานอื่นอีกหลายอย่าง
รออยู่
คุณไม่ค่อยมีเวลาสบายๆผ่อนคลายกับลูก
คุณดูแลลูกอย่างดี พยายามช่วยเหลือและท�าให้ลูกทุกอย่าง
คุณมีเวลาอยู่กับลูก แต่ไม่ค่อยได้เล่นกับลูก มักใช้เวลาหมดไปกับกิจวัตรประจ�าวัน
คุณมักจะสังเกตความต้องการของลูก ลูกก�าลังสนใจอะไร ชอบอะไร อยากเล่นอะไร
คุณพยายามเล่นตามสิ่งที่ลูกสนใจ และรู้สึกมีความสุขที่ ได้อยู่กับลูก
คุณสามารถรอได้ถา้ ลูกก�าลังลงมือท�า เพือ่ เปดโอกาสให้สมองลูกได้คดิ ได้ทดลองท�า
คุณมองเห็นโอกาสในสิ่งรอบตัว พยายามพลิกแพลงสิ่งรอบตัวมาเป็นโอกาสในการ
ฝึกฝนลูก
คุณรูส้ กึ มีความหวัง เชื่ อมั่นว่าลูกจะต้องดีขนึ้ อาจมีทอ้ แท้ หมดก�าลังใจบ้างเป็นช่วงๆ
แต่เมื่อได้รับค�าแนะน�า ได้เรียนรู้วิ ธีการ คุณก็เริ่มต้นพยายามใหม่

104

ับ
ฉบับความสุข

พ่อแม่ที่ชอบก�ากับ สั่งให้ท�า

• พ่อแม่ที่มักจะก�ากับสัง่ ลูกไปทุกเรือ่ ง ไม่เปิดโอกา ใ ้ลูกได้คิด
• ชอบค ามร ดเร็ รอ ไม่ได้ เน้นผลลัพท์ทเี่ ห็นได้ทนั ที จับต้องได้
• เ ลาเล่นกับลูก จะเป็นผู้เลือก ่าเล่นอะไร เพื่อประโยชน์อะไร
• ถามเยอะ เ ลาเล่นกับลูก จะเน้นถามค�าถาม เพือ่ ฝึกลูก ทดสอบลูก

ผลที่ตามมา ถ้าคุณเป็นพ่อแม่ที่ชอบก�ากับ สั่งลูก
• ลูกท�าตามค�า ั่งได้ดี ดูเป็นเด็กเชื่อฟัง เงียบๆ เรียบร้อย บอกให้ทา� ก็ท�า
• ลูกไม่กล้าคิดริเริ่ม เคยชินกับการท�าตามค�า ั่ง ต้องรอให้มคี นมาบอกหรือริเริม่ ก่อนจึง

จะท�า

• ลูกมักจะพูดสัน้ ๆ ถามค�าตอบค�า ไม่พูดเป็นประโยคยา ๆ ไม่ค่อยแ ดงค ามคิดเ ็น
ไม่เล่าเรื่อง เพราะขาดโอกาสในการพูด ไม่มีคนฟัง
• คุณพ่อคุณแม่จะขาดโอกา ในการรู้จักลูก ังเกตลูก ่าชอบอะไร อยากท�าอะไร อยากคุย
เรื่องอะไร
• ความสุข ความอบอุ่นในครอบครัวลดน้อยลงไป

ับ
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พ่อแม่ที่ย่งุ ตลอดเวลา

• ชีวติ วุน่ วาย มีหลายเรือ่ งทั้งเรื่องงาน เรื่องลูก เรืื่องธุรกิจ ปัญ าญาติพี่น้อง
• ใช้เ ลาไปกับกับโทร ัพท์ / social media / line / facebook
• จัดการทุกอย่างให้ลกู รีบท�าใ ้เ ร็จ ต้องรีบไปท�าอย่างอื่นต่อ
• บริ ารจัดการเก่ง มักพาลูกไปฝึกกับครูฝึก ลายๆที่ พ่อแม่ท�า น้าที่ขับรถรับ ่งลูก นั่งรอ
ครูฝึก
• ไม่ค่อยมีเวลาสบายๆผ่อนคลายกับลูก

ผลที่ตามมา ถ้าคุณเป็นพ่อแม่ที่ย่งุ ตลอดเวลา
• ัมพันธภาพ ค ามอบอุ่นในครอบครั ไม่ค่อยแน่นอน
• พ่อแม่ขาดโอกาสทีจ่ ะรูจ้ กั ลูกอย่างแท้จริง ไม่รู้ ่าลูกชอบอะไร นใจอะไร
• ลูกมีพฒ
ั นาการดีขนึ้ แบบขึน้ ๆลงๆ เพราะ พ่อแม่ไม่ค่อยมีเ ลา ไม่ได้คุยกับลูกยา ๆ ไม่ได้
เล่นกับลูกนานๆ เพียงพอ
• เด็กที่มีปัญ าไม่นิ่งร่ มด้ ยจะไม่ค่อยดีขึ้นมาก เพราะ พ่อแม่ไม่นงิ่ ิ่งแ ดล้อมรอบตั ก็
ุ่น าย เด็กขาดโอกาสฝึกฝนการจดจ่อ มี มาธิในชี ิตประจ�า ัน การเรียนรู้จะเกิดขึ้น
น้อย
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พ่อแม่ที่ท�าให้ลกู ทุกอย่าง

• พ่อแม่ที่รักลูก ดูแลลูกอย่างดี โดยไม่รเู้ นือ้ รูต้ วั ท�าให้ลกู ทุกอย่าง
• พ่อแม่ทีเร่งริีบ มีภาระงาน ลายอย่าง ท�า ิ่งต่างๆใ ้ลูก เพราะ ต้องรีบท�าให้เสร็จๆ
• ปู่ย่า ตายาย ที่เลี้ยง ลานด้ ยค ามรัก อยากท�าใ ้ทุกอย่าง ท่านมักจะให้เหตุผลว่า

เด็กมันยังเล็ก........

ผลที่ตามมาเมื่อคุณเป็นพ่อแม่ที่ท�าให้ลกู ทุกอย่าง
• สมองของเด็กขาดโอกาสที่จะได้รับการฝึกฝน ฝึกการคิด การแก้ปัญ าง่ายๆเบื้องต้นใน
ชี ิตประจ�า ัน
• เด็กใช้ร่างกายท�างานได้ไม่คล่องแคล่ว เพราะ ไม่ค่อยได้ลงมือท�า
• โตขึน้ จะเรียน นัง อื ไม่คอ่ ยเก่ง รือถ้าเรียนได้ ก็ตอ้ งขยัน นักก า่ คนอืน่ ๆ ใช้พลังมากก า่
คนอื่น

ข้อสังเกต
ปัญ าเรื่องพ่อแม่ท�าใ ้ลูกทุกอย่าง มักพบในกลุม่ เด็กทีม่ ปี ญ
ั หาเรือ่ งการสัง่ การกล้ามเนือ้
หรือ ความตึงตัวกล้ามเนือ้ น้อยกว่าเพือ่ นๆ คือ เด็กก็จะงุม่ ง่ามท�าอะไรไม่คอ่ ยคล่องแคล่ ด้ ย ภา ะ
ของระบบกล้ามเนื้อของตั เองอยู่แล้ พ่อแม่เ ็น ่าลูกท�าไม่ค่อยได้ ยิบจับท�าอะไรก็ไม่คล่อง
งิ่ ก็ลม้ บ่อย พอจะใ ท้ า� อะไรลูกก็มกั จะบ่ายเบีย่ ง งอแง ไม่ยอมท�า ไม่อยากท�า พ่อแม่จงึ มักจะท�าใ ้

เป็นวงจรทีเ่ ด็กก็ยงิ่ ขาดการฝึกฝน ท�าไม่ได้ วนไปวนมาอยูเ่ ช่นนี้

าเ ตุของพัฒนาการล่าช้าจึงมาจากปัจจัยทัง้ จากตั เด็กเองทีพ่ นื้ ฐานระบบประ าทไม่คอ่ ย
คล่องแคล่ และปัจจัยจากการเลีย้ งดู ทีพ่ อ่ แม่ทา� ใ ล้ กู ทุกอย่าง การช่วยลูกก็ตอ้ งแก้ทงั้ สองอย่าง
คือ ฝึกร่างกายมากขึ้น และ ปรับเปลี่ยน ิธีการดูแลลูก พ่อแม่ต้องเปิดโอกา ใ ้ลูกลงมือท�ามากขึ้น
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พ่อแม่ที่ท้อแท้ หมดแรง หมดก�าลังใจ

• พ่อแม่ที่มีเ ลาอยู่กับลูก แต่ไม่ได้เล่นกับลูก ใช้เวลาหมดไปกับกิจวัตรประจ�าวัน และจม

อยูก่ บั ปัญหา

• พ่อแม่ไม่ ามารถมองเ น็ งิ่ ดีๆ รือค ามน่ารักในตั ลูก ถ้าใ บ้ อก งิ่ ดีๆ ค ามน่ารักของ
ลูก พ่อแม่จะใช้เ ลานึกนานมาก เ มือนกับ ่าไม่เคยนึกถึง ไม่รู้จริงๆ ลูกมีอะไรที่เป็นข้อดี
ด้ ย รือ
• ่ น นึ่งอาจเกิดจากปัจจัย นับ นุนจากครอบครั คนรอบตั ไม่เพียงพอ แต่อีกปัจจัย
นึ่ง คือ พ่อแม่มองสิง่ รอบตัวในด้านลบ ไม่ ามารถมองเ ็นแ ง ่าง รือ ทางออก

ผลที่ตามมาเมื่อคุณเป็นพ่อแม่ที่ท้อแท้ หมดแรง หมดก�าลังใจ
• เด็กจะมีพฒ
ั นาการดีขนึ้ ช้า เพราะ ไม่มีใครเล่นด้ ย ไม่มีใครพูดคุยด้ ย เด็กไม่ค่อยได้
ั เราะ
• เด็กไม่ค่อยมีอารมณ์แจ่มใ น้าตานิ่งๆ ถ้าต้องเล่นกับคนที่ไม่คุ้นชิน ก็จะกลั ๆ กล้า ไม่
ค่อยมั่นใจ
• เมื่อไปพบแพทย์ นักบ�าบัดก็อาจจะได้รับค�าบอกกล่า ่าลูกยังไม่คอ่ ยดีขนึ้ พ่อแม่กจ็ ะยิง่
หมดแรง หมดก�าลังใจมากขึน้ เป็น งจรที่แพทย์ นักบ�าบัดเองก็ไม่ทราบจะช่ ยน�าพาต่อ
อย่างไรจริงๆ
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พ่อแม่ทีอบอุ่น ให้เวลา ให้โอกาสลูก

• พ่อแม่ยมิ้ แย้ม ให้เวลาสนใจลูก
• พ่อแม่สงั เกตความต้องการของลูก ลูกก�าลังสนใจอะไร ชอบอะไร อยากเล่นอะไร
• พ่อแม่เล่นตาม ิ่งที่ลูก นใจ มีค าม ุขเมืื่อได้อยู่กับลูก
• พ่อแม่ รอได้ เปิดโอกา ใ ้ลูกได้คิด ได้ทดลองท�า
• พ่อแม่มองเห็นโอกาสในสิง่ รอบตัว พยายามพลิกแพลงมาเป็น ถานการณ์ในการฝึกฝนลูก
• ลายครอบครั ลูกมีค ามบกพร่องมาก แต่พ่อแม่ก็ดูเ มือนมองไม่เ ็น พยายามยิ้ม
กับลูก และลงมือท�า ท�า
• คุณพ่อคุณแม่มีค าม ัง มีความเชือ่ มัน่ ว่าลูกจะต้องดีขนึ้ อาจมีท้อแท้ มดก�าลังใจบ้าง
เป็นช่ งๆ แต่เมื่อได้รับค�าแนะน�า ได้เรียนรู้ ิธีการ ก็พลิกตั เองได้เร็
• อาจเป็นด้ ยปัจจัยในตั คุณพ่อ คุณแม่เอง เด็กมักได้รับโอกา ดีๆจาก ิ่งรอบตั เช่น ครู
ใน ้องที่ นใจเด็ก เพื่อนบ้านคอยช่ ยเ ลือเล็กๆน้อยๆ เ ลาไป นามเด็กเล่นก็มีคนมา
ช่ ยเล่นกับลูก เข้ามาคุยกับลูก
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ผลที่ตามมาเมื่อคุณเป็นพ่อแม่ที่อบอ่่นุ ให้เวลา ให้โอกาสลูก
เด็กมีพฒ
ั นาการทีด่ ขี นึ้ โดยเฉพาะด้านอารมณ์ เด็กมักจะแจ่มใส สนใจสิง่ รอบตัว เล่นกับ
คนอืน่ ได้งา่ ย พัฒนาการโดยร มด้านอืน่ ๆ อาจจะดีขนึ้ เร็ รือช้า ขึน้ กับปัจจัยค ามรุนแรง ของค าม

บกพร่องในตั เด็กด้ ยในเด็กทีบ่ กพร่องมาก ช่ งแรกๆทีเ่ ริม่ ลงแรงใ ม่ๆอาจจะมองเ น็ พัฒนาการ
ที่ดีขึ้นได้ช้า แต่เมื่อผ่านไป ักพัก อาจจะประมาณอย่างน้อย ๑-๒ ปีเต็ม เมื่อพ่อแม่ได้ใ ่ค าม
พยายามลงไปอย่างเต็มที่ พ่อแม่รู้จักลูกมากขึ้น รู้ ิธีการในการดูแลลูกมากขึ้น ได้ผ่านการลองผิด
ลองถูกมาจนคล่องแคล่ แล้ และการเชื่อมต่อเซลประสาทในสมองของลูกเริ่มเข้าที่เข้าทาง
มากขึน้ ก็จะมีช่ งที่เด็กดีขึ้นอย่างร ดเร็ เรียกได้ ่าดีขึ้นทุกครั้งที่เจอกัน
เมื่อได้รับค�าบอกกล่า ่าลูกมีพัฒนาการดีขึ้น พ่อแม่ก็จะมีก�าลังใจมากขึ้น ผ่อนคลาย
มากขึ้น เริ่มมีเ ลาคิดไตร่ตรองใคร่คร ญ ิ่งที่ได้ลงมือท�า เกิดกระบวนการเรียนรูแ้ ละเริม่ สามารถ

แบ่งปันสิง่ ทีไ่ ด้ลงมือท�าให้กบั แพทย์ นักบ�าบัด และพ่อแม่คนอืน่ ๆ ได้เรียนรูต้ อ่ ไป

พั ฒนาการของลูกจะดี ขึ้นมากแค่ไหน ขึ้นกับเวลาคุณภาพ
และวิธกี ารที่คุณมีป ิสัมพั นธ์กับลูก

112

ับ
ฉบับความสุข

พัฒนาการของลูกขึ้นกับเวลาคุณภาพที่คุณให้กบั ลูก
ในชีิ ติ จริงพ่อแม่คงไม่ ามารถเป็นแบบใดแบบ นึง่ ได้ตลอดเ ลา แต่อยากใ พ้ อ่ แม่ลองมัน่
สังเกตตัวเองบ่อยๆ และเรียนรูท้ จ่ี ะค่อยๆปรับเปลีย่ นตัวเองก่อน การฝึก ังเกตตั เรา ่าเรามักเป็น
พ่อแม่ทีใช้เ ลากับลูกในแบบใด แล้ เริ่มต้นที่การปรับที่ตั พ่อแม่เองก่อน เป็นปัจจัย า� คัญมากๆที่
ช่ ยใ ้ลูกดีขึ้น เช่น

ถ้าคุณเป็นพ่อแม่ทเี่ ร่งรีบตลอด ชีวติ วุน่ วาย ิ่งแรกที่ต้องท�า คือ บริหารจัดชีวติ ของพ่อแม่
เองก่อน เช่น ลดการเล่น line facebook email ที ี โทร ัพท์มิือถือ เ ลาที่อยู่บ้านกับลูก พ่อแม่
บางคนบอกที่ท�างานเพื่อขอเ ลาใ ้ครอบครั เพิ่มมากขึ้น บางครอบครั าคนมาช่ ยเพิ่ม การ ัน
น้าเข้าคุยกันและเลือกทีจ่ ะปรับเ ลาในการใช้ชี ติ ครอบครั เพือ่ ช่ ยเ ลือลูก เป็นก้า แรกที่ า� คัญ
ที่จะช่ ยก�า นดทิ ทางและบ่งชี้ได้ ่าลูกจะดีขึ้นมากน้อยเพียงใด

ถ้าคุณเป็นพ่อแม่ทชี่ อบก�ากับ สัง่ ลูก ิ่งแรกที่ต้องท�า คือ ฝึกฝนตัวเอง (ก่อนฝึกลูก) ทุกครั้ง
ที่อยู่กับลูก คุณจะฝึกฝนตั เอง คอย ังเกตตั เอง ังเกตค�าพูดและการกระท�าของตั เองมากขึ้น
ลดการพูด บอกความต้องการของตัวเองลง รับฟังลูกมากขึ้น เปิดโอกา ใ ้ลูกได้คิด ได้ทดลองท�า
อาจผิดบ้าง ถูกบ้าง ไม่เป็นไร ฝึกฝนตัวเองทีจ่ ะยอมรับสิง่ ทีล่ กู แสดงออก
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ถ้าเราเป็นพ่อแม่ทเี่ ศร้า หมดแรง หมดก�าลังใจตลอดเ ลา ในช่ งแรกคุณอาจเริม่ ต้นด้ ยการ
หาคนทีค่ ณ
ุ ไว้วางใจ พูดคุยด้วย เพือ่ ช่วยคลีค่ ลายความรูส้ กึ ทุกข์ใจต่างๆ อย่างไรก็ตามมีคุณพ่อ
ท่าน นึ่งเล่าใ ้ฟัง ่า ิ่ง �าคัญที่ ุดในการดูแลลูกเด็กพิเ คือ การเรียนรู้ที่จะ ร้างก�าลังใจใ ้
ตั เอง คุณพ่อเน้น ่าก�าลังใจเป็น ิ่งที่ต้อง ร้างด้ ยตั เอง คนอื่นที่เข้ามาช่ ยเราก็อาจช่ ยได้เพียง
ครั้งครา เท่านั้น คุณพ่อเล่า ่าก�าลังใจที่ �าคัญที่ ุดก็ตอนที่ได้เล่นกับลูก ทุกครั้งที่ได้เ ็นรอยยิม้
เสียงหัวเราะของลูก นัน้ เป็นก�าลังใจทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ คุณพ่อบอก า่ ค ามอดทนเป็นเรือ่ ง า� คัญ เ ลา
เรามีลกู เป็นเด็กพิเ เราต้องพิเ ก า่ ลูก ค ามรักต้องพิเ ก า่ ค ามอดทนต้องพิเ ก า่ และ
การลงมือท�าก็ต้องพิเ ก ่าด้ ย

ถ้าเราเป็นพ่อแม่ทมี่ กั เผลอท�าให้ลกู ทุกอย่าง ก็เริ่มต้นด้ ยการ มีสติ เตือนตัวเองทุกครัง้ ที่
อยูก่ บั ลูก ่าเราจะเปิดโอกา ใ ้ มองลูกคิด เราจะเปดโอกาสให้รา่ งกายลูกได้ทดลองท�า เราจะ

เปลีย่ นบทบาทจากผูท้ า� ให้ลกู ทุกอย่าง เป็นผูใ้ ห้กา� ลังใจ ให้แรงเชียร์ ช่วยประคับประคองให้ลกู
ค่อยๆลงมือท�าสิง่ ต่างๆด้วยตัวเอง การอยูข่ า้ งๆลูก ใช้เ ยี ง อารมณ์ทถี่ า่ ยทอดผ่านรอยยิม้ และเ ยี ง
ั เราะจากคุณพ่อคุณแม่ การรับฟังลูก จะเป็นพลัง า� คัญทีช่ ่ ยใ ล้ กู ลงมือท�า คิดออก และ อื่ าร
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พัฒนาการของลูกขึ้นกับวิธีการที่คุณมีป ิสมั พันธ์กับลูก
การรู้จักลูกอย่างละเอียด โดยเฉพาะเรื่องค ามแตกต่างระบบประ าทของลูก
เป็นอีกเรื่องที่ �าคัญที่จะช่ ยใ ้พัฒนาการของลูกดีขึ้นช้า รือเร็
ตั อย่างเช่น
• คุณแม่ช่ ยเพิม่ ช่องทางการรับข้อมูลใ ล้ กู โดย ย่อเข่าลงเ ลาพูดคุยกับลูก เพือ่
ช่วยให้ลกู เห็นสีหน้า ท่าทาง และอารมณ์ของแม่ได้ชัดขึ้น ลูกจะ นใจฟังมาก
ขึ้น
• ลูกเป็นเด็กไ เ ียง คุณพ่อคุณแม่ปรับการพูด น�า้ เสียงขณะเล่นกับลูกใ ้
เบาลง ไม่ ่งเ ียงเร็ ๆ แบบไม่รู้ทิ ทาง ใ ้ลูกตกใจ กลั
• ลูกเป็นเด็กที่ไ ายตา คุณพ่อคุณแม่อาจเลือก ิธีการเล่นกับลูกแบบอยู่กับที่
นิ่งๆมากก ่าจะเคลื่อนไ ไปมามากๆ
คุณพ่อคุณแม่ทเี่ รียนรูท้ จี่ ะปรับท่าทีของตัวเอง จัง ะน�้าเ ียงการพูด การเล่น
ค ามเร็ ช้า ค ามแรงในการเล่น การพูดคุย กับลูก จะสังเกตเห็นการตอบสนองจาก
ลูกทีแ่ ตกต่างกัน ลูกจะนิ่งฟังมากขึ้น รับข้อมูลได้มากขึ้น เล่นได้นานขึ้น พูดคุยกับ
พ่อแม่มากขึ้น

พ่อแม่เรียนรู้ที่จะปรับท่าทีของตั เอง
จะ ังเกตเ ็นการตอบ นองจากลูกที่แตกต่างออกไป
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สัมพันธภาพ การมองเด็กอย่างเป็นองค์รวม

ัมพันธภาพในค าม มายของการมองพัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์ร ม
มายถึง
• พ่อแม่มีเ ลา ใ ้เ ลาดูแลลูก
• พ่อแม่ฝึกการ ังเกตและเข้าใจค ามแตกต่างของลูก
• พ่อแม่เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนตั เอง จัด ิ่งแ ดล้อม ใ ้พอเ มาะ พอดีกับ
การเจริญเติบโตของลูก
Dr.Greenspan เปรี ย บ ั ม พั น ธภาพของพ่ อ แม่ เ มื อ นคนดู แ ลต้ น ไม้
คน องคนที่ปลูกต้นไม้ชนิดเดีย กัน ่งผลถึงการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่แตกต่าง
กัน คนดูแลต้นไม้ที่รู้จัก ่าต้นไม้ที่ตั เองปลูกชอบดินแบบไ น ชอบน�้าเยอะ รือ
น�า้ น้อย แ งแดดจ้า รืออ่อน และพยายามปรับเปลีย่ น งิ่ แ ดล้อมใ พ้ อเ มาะ พอดี
ก็จะ ่งผลถึงต้นไม้ที่เจริญเติบโตงอกงามมากก ่า
พ่อแม่ที่ที่ข นข ายเรียนรู้ รู้จัก ังเกต ่าลูกชอบอะไร ไม่ชอบอะไร ทดลอง
ปรับเปลี่ยนตั เอง และจัด ิ่งแ ดล้อม ใ ้พอเ มาะพอดีกับลูก ก็จะ ่งผลถึง
พัฒนาการของลูกที่ดีขึ้นอย่างเต็มที่ สูงสุดตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

บทที่ ๕
เล่นกับลูก...
เวลาคุณภาพ
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เล่นกับลูก .... เวลาคุณภาพ
ฟลอร์ไทม์ คืออะไร
การเล่นกับลูกแบบฟลอร์ไทม์เป็นอย่างไร
ฟลอร์ไทม์ในชีวิตประจ�าวัน - Floortime all the times every here
เทคนิคฟลอร์ไทม์ตามระดับขั้นพัฒนาการองค์รวม
ฟลอร์ไทม์ I ส�าหรับพัฒนาการขั้น ๑ - ๒
ช่วยลูกให้สนใจจดจ่อ และสัมพันธภาพแน่นแฟน
• เล่น นุกกับลูกเยอะๆ
• ัมพันธภาพทุกอารมณ์

ฟลอร์ไทม์ II ส�าหรับพัฒนาการขั้น ๓ - ๔
ช่วยลูกให้สื่อสารด้วยท่าทาง และสื่อสารได้ต่อเนือื่ งเพื่อแก้ปัญหา
• แกล้งงง
• เล่น นุกใ ้ซับซ้อนขึ้น ยากขึ้น มัน ์ ท้าทาย
• ฝึกลูกใ ้แก้ปัญ า ใ ้ลูกลงมือท�า

ฟลอร์ไทม์ III ส�าหรับพัฒนาการขั้น ๕
ช่วยให้ลกู แสดงความคิดและใช้ภาษาพูดคุย
• เล่น มมุติ
• ช นพูดคุยโต้ตอบ

ฟลอร์ไทม์ I ส�าหรับพัฒนาการขั้น ๖
ช่วยลูกให้เข้าใจเหตุและผล
• ถามเ ตุผล
• ช นคุยรายละเอียด
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การเล่นกับลูกแบบฟลอร์ไทม์เป็นอย่างไร
การเล่นกับลูกแบบฟลอร์ไทม์ มายถึง ช่ งเ ลาที่พ่อแม่คอยสังเกตว่าลูกก�าลังท�าอะไร
สนใจอะไร อยากท�าอะไร แล้วเข้าไปร่วมเป็นเพื่อนอยู่ด้ ย ช่ ยกันคิด ช่ ยกันท�า ร่ มเล่นด้ ย
เป็นช่ งเ ลาที่พ่อแม่ตระ นักรู้ ่า เราจะเป็นผู้ท�าตามลูกบ้าง เพราะ ตลอดเ ลาทั้ง ันลูกต้องคอย
ท�าตามเรามาตลอดแล้ ที่ �าคัญ พ่อแม่รู้ ึกมีค าม ุขที่ได้อยู่กับลูก ได้ท�าใน ิ่งที่ลูก นใจ
ได้ท�าตามค ามต้องการของลูก
เป็นเรื่องไม่ง่ายที่พ่อแม่จะจัดช่ งเ ลาพิเ ที่พ่อแม่เป็นผู้คอยท�าตาม ิ่งที่ลูก นใจ เพราะ
พ่อแม่ทุกคนจะชินกับการต้องคอย อน คอยบอก คอยตักเตือนลูก รือ จัดกิจกรรมใ ้ลูกได้ท�า
ค ามยากในการเล่นกับลูกจึงเริ่มที่การฝึกตัวคุณพ่อคุณแม่เองก่อน เมื่อลูกก�าลังท�าอะไร
เล่นอะไร คุณพ่อคุณแม่ลองฝึก ังเกตลูกใ ้ละเอียดขึ้น ใ ้นานขึ้น ลูกก�าลังท�าอะไร ลูกก�าลัง นใจ
อะไร ลูกก�าลังรู้ ึกอย่างไร เมื่อ ังเกตได้นานพอ จนรู้ ึกอยากเข้าไปร่ มเล่นด้ ย พ่อแม่ก็เข้าไป
ร่ มเล่น เมื่อเล่นไป ักพักแล้ พ่อแม่เริ่มรู้ ึกตั ได้ ่าก�าลังเผลอ อน เผลอบอก เผลอก�ากับ ั่งใ ้
ลูกท�าตามอีกแล้ คุณพ่อคุณแม่กอ็ าจจะเลือกถอยออกมา แล้ กลับมาฝึกการรอ และ ฝึกการ งั เกต
ลูกใ ม่อีกครั้ง

การฝึกการรอ และคอยเตือนตัวเองให้กลับมาสังเกตลูกบ่อยๆ เป็นทักษะที่ส�าคัญใน
การเล่นกับลูกแบบฟลอร์ไทม์ เ ตุผลที่เราต้องรอ และกลับมา ังเกตลูกบ่อยๆ เพราะ ลูกของเรา

มีพัฒนาการล่าช้า การเชื่อมต่อ การท�างานของเซล มองของลูกเราช้าก ่าเด็กคนอื่นๆ ถ้าเรารีบ
ท�าใ ้ลูก รือ ท�าอะไรไปเร็ ๆ ลูกก็จะขาดโอกา ในการได้ลงมือท�า ได้คิดเอง ได้เรียนรู้ ได้ริเริ่ม
แต่ถ้าเราใ ้โอกา ลูก ใ ้เ ลาลูก ภายใต้บรรยากา ที่อบอุ่น ไม่คาดคั้น เราจะพบ ่าลูกจะค่อยๆ
เรียนรู้ ลองผิดลองถูก และทดลองท�าจนได้

ผลที่ตามมาเมื่อพ่อแม่ ามารถฝึกฝนตั เองในการเล่นตามลูกได้มากขึ้น คือ พ่อแม่จะเริ่ม
รู้ ึก ่าเล่นกับลูกได้นานขึ้น และโดยไม่รู้ตั คุณพ่อคุณแม่จะพบ ่าการเล่นจะค่อยๆซับซ้อนขึ้น
พลิกแพลงขึ้น ด้ ยตั ของมันเอง ค าม นุกจะเพิ่มมากขึ้น เด็กจะเริ่มมันส์ เริ่มมีเสียงหัวเราะ
อยากเล่นอีก อยากเอาอีก อยากท�าอีก เมือ่ ถึงตอนนีแ้ ล้ คุณพ่อคุณแม่อาจเริม่ อดแทรกค าม
ท้าทาย ค ามมัน ์ ค าม นุก เข้าไปเพิ่มขึ้น ซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะแปลกใจเมื่อพบ ่า ลูกจะพยายาม
ท�า พยายามแก้ปญ
ั า พยายามพูดคุย พยายามท�าตาม เป็นจัง ะทีก่ ารเล่นจะเริม่ ลับเปลีย่ นจาก
การทีพ่ อ่ แม่เป็นผูต้ ามอย่างเดีย เปลีย่ นเป็นผลัดกันผูน้ า� ผลัดกันเป็นผูต้ าม รูจ้ งั หวะกันมากขึน้
การเล่นนี้ก็จะกลายเป็นการเล่นที่พ่อแม่ช่ ย ่งเ ริมพัฒนาการลูก โดยลูกมีอารมณ์ร่ ม
มีค ามรู้ กึ นุก อยากท�า อยากเล่น ท้าทาย อบอุน่ ไม่คาดคัน้ รือ เรียกด้ ยค�าง่ายๆ า่ ฟลอร์ไทม์

ฟลอร์ ไทม์ หมายถึง ช่วงเวลาพิเศษในการเล่น
หรือท�ากิจกรรมกับลูก บนพื้น านของความ
เข้าใจพั ฒนาการองค์รวม

การฝึกการรอ และคอยเตือนตัวเอง ให้กลับสังเกตลูกบ่อยๆ
เป็นทั กษะที่ส�าคัญในการเล่นกับลูกแบบฟลอร์ ไทม์
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ฟลอร์ไทม์ในชีวิตประจ�าวัน
การท�าฟลอร์ไทม์ในชี ติ ประจ�า ัน มายถึง ช่ งเ ลาที่พ่อแม่ท�ากิจกรรมกับลูก โดยพ่อแม่
เข้าใจพัฒนาการองค์รวม (D) เข้าใจความแตกต่างระบบประสาทของลูก ( I ) และใช้การท�า
กิจกรรมต่างๆ เป็นโอกา ในการ อดแทรกเทคนิค ธิ กี ารเพือ่ ช่ ย ง่ เ ริมพัฒนาการลูก บนพืน้ าน
ของสัมพันธภาพอันดี (R)
ฟลอร์ไทม์ ามารถท�าได้ตลอด ทุกเ ลา ทุก ถานที่ โดยพ่อแม่ ังเกต ่าในขณะนั้นลูกก�าลัง
นใจอะไร ก�าลังมีค ามต้องการอะไร
พ่อแม่เข้าไปร่ มใช้เ ลาท�ากิจกรรมกับลูก
• ช่ ยลูกต่อยอดค ามคิด
• ช น ื่อ ารโต้ตอบ
• ใ ้ลูกลงมือท�า พ่อแม่ช่ ยเชียร์

ตัวอย่าง
• กิจกรรมทุกอย่างที่ลูกก�าลังรอให้คณ
ุ พ่อคุณแม่ช่วยท�าให้ เช่น รอใ ้แม่รินน�า้ ใ ้ รอใ ้
แม่เปิดกล่องของเล่นใ ้
• กิจกรรมที่ลูกก�าลังอยากท�าด้วยตัวเอง เช่น ก�าลังพยายามเปิดถุงขนม ก�าลังพยายาม
เปิดประตู
• กิจกรรมที่เกี่ย ข้องกับความต้องการของลูก เช่น อยากเปิดที ี อยากออกไปข้างนอก
• กิจ ัตรทีก่ �าลังเป็นปัญหา เช่น ไม่ยอมอาบน�า้ ร้องไ ้งอแงจะเอาของเล่น
• กิจวัตรประจ�าวันของลูก เช่น เ ลาแต่งตั ใ ่เ ื้อผ้า ถอดเ ื้อผ้า กินอา าร เ ลาอาบน�า้
เ ลาอ่านนิทาน ช่ งเ ลาก่อนนอน

ฟลอร์ไทม์ทุกที่...ทุกเ ลา

à·¤¹Ô¤¿ÅÍÃä·ÁµÒÁÃÐ´Ñº¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ
àª×èÍÁâÂ§ ¶ÒÁàËµØ¼Å ¾Ù´¤ØÂÃÒÂÅÐàÍÕÂ´
àËµØáÅÐ¼Å

ÀÒÉÒ
¡ÒÃ¤Ô´

àÅ‹¹ÊÁÁØµÔ ªÇ¹¾Ù´¤ØÂàÂÍÐæ

Ê×èÍÊÒÃà¾×èÍá¡Œ»Þ
˜ ËÒ
Ê×èÍÊÒÃ´ŒÇÂ·‹Ò·Ò§
ÊÑÁ¾Ñ¹¸ÀÒ¾ ¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹
Ê§º Ê¹ã¨ÊÔè§ÃÍºµÑÇ

á¡ÅŒ§§§
àÅ‹¹Ê¹Ø¡ãËŒ«Ñº«ŒÍ¹
ãËŒÅÙ¡Å§Á×Í·ÓàÂÍÐæ
àÅ‹¹¡ÑºÅÙ¡àÂÍÐæ
ÊÑÁ¾Ñ¹¸ÀÒ¾·Ø¡ÍÒÃÁ³
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เทคนิคฟลอร์ไทม์ตามระดับพัฒนาการ
ฟลอร์ไทม์ I
�า รับพัฒนาการขั้น ๑ - ๒

เล่นกับลูกเยอะๆ
สัมพั นธภาพทุกอารมณ์

ช่ ยลูกใ ้ นใจ จดจ่อ และ ัมพันธภาพแน่นแฟ้น

ฟลอร์ไทม์ II
�า รับพัฒนาการขั้น ๓ - ๔
ช่ ยลูกใ ้ ื่อ ารด้ ยท่าทาง และ ื่อ ารเพื่อแก้ปัญ า

แกล้งงง
เล่นสนุกให้ซับซ้อนขึ้น
ให้ลูกลงมือท�าเยอะๆ

ฟลอร์ไทม์ III
�า รับพัฒนาการขั้น ๕

เล่นสมมุตติ
ชวนพูดคุยเยอะๆๆ

ช่ ยใ ้ลูกแ ดงค ามคิดและใช้ภา าพูดคุย

ฟลอร์ไทม์ I
�า รับพัฒนาการขั้น ๖
ช่ ยลูกใ ้เข้าใจและ ื่อ ารเ ตุผล

ถามเหตุและผล
พูดคุยรายละเอียด
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ฟลอร์ไทม์ I
ส�าหรับพัฒนาการขั้น ๑ - ๒

ช่วยลูกให้สนใจจดจ่อ
และสัมพั นธภาพแน่นแฟน

เปาหมาย
ช่ ยใ เ้ ด็ก ามารถ งบตั เอง นใจ จดจ่อกับ งิ่ รอบตั มี มาธิใน
การท�ากิจกรรม
มี มั พันธภาพกับพ่อแม่ได้ในทุกอารมณ์ เช่น อารมณ์ นุก เล่นด้ ย
กันได้ต่อเนื่อง อารมณโกรธ งุด งิดก็ยังอยู่กับพ่อแม่ได้

เทคนิค
เล่นกับลูกเยอะๆ
เน้น ัมพันธภาพในทุกอารมณ์
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เล่นเครื่องบิ น
นา กา ติกตอก

ขี่ ช้าง

นั่งเรือลาก

เล่นสนุกเยอะๆ ให้ลูกมีเสียงหัวเราะทุกวัน
เด็กๆชอบการเล่นแบบเคลื่อนไหว เช่น เล่นเครื่องบิ น นั่งโยกแยกบนตัวพ่อ
แกว่งเป็นนา กา จั กกะจี วิ่ งไล่จั บ ลากผ้าห่ม ปาหมอน
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ร่วมเล่นในสิ่งที่ลูกสนใจ

สัมพั นธภาพในทุกอารมณ์
ปลอบโยนเวลาเสียใจ

ยอมรับอารมณ์ของลูก ปลอบโยน
อย่าทิ้งลูก อย่าเดินหนีไป

ลดการก�ากับ สั่ง ห้าม
เปดโอกาสให้ลูกคิดและลงมือท�า
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ฟลอร์ไทม์ II
ส�าหรับพัฒนาการขั้น ๓ - ๔

ช่วยลูกให้สื่อสารด้วยท่าทาง
และสื่อสารเพื่อแก้ปัญหา

เปาหมาย
ใ ้เด็กแสดงความต้องการด้ ย ี น้า แ ตา ภา าท่าทาง เช่น เล่น นุก ยิ้ม ั เราะ
ท�าท่าใ ้อุ้ม แ ดง ี น้าเ ียใจ
ใ ้เด็กเข้าใจความต้องการของคนอื่นที่ ื่อ ารผ่านภา ากาย เช่น ลูกเดินมา า เมื่อ
เ ็นพ่อก ักมือเรียก ลูกชี้บอกอีกที ่าต้องการอะไร เมื่อเ ็นแม่ท�า ี น้างง ง ัย
ใ ้เด็ก ื่อ ารค ามต้องการ กลับไปมา ได้ต่อเนือ่ ง จน ามารถแก้ปัญ าใ ้ตั เองได้

เทคนิค
แกล้งงง คือ แกล้งท�าเป็นไม่เข้าใจ งง ใน ิ่งที่เด็ก ื่อ าร เพื่อใ เ้ ด็กต้องพยายาม ฝึกการ
ื่อ ารใ ้ต่อเนื่อง ลัก �าคัญ คือ ต้องท�าบน ัมพันธภาพที่ดี นุกๆ งงจริงๆ ไม่รู้จริงๆ

แกล้งงง --------- เพื่อฝึกการสื่อสารจนแก้ปัญหาได้
เล่น นุกใ ้ซับซ้อนขึ้น ยากขึ้น มัน ์ ท้าทาย --------- เพื่อใ ้ลูกฝึกคิดแก้ปัญ า
ถ้าลูกท�าไม่ได้ รอ ใ ้ลูก ื่อ ารบอกใ ้ช่ ย
อย่าลืม รอให้นานพอ เพื่อ ังเกตการริเริ่มจากลูก
ฝีกใ ้ลูกลงมือท�าเอง ใ ้ มองลูกท�างาน หนูท�าได้ ผมเก่งที่สดุ
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แกล้งงง ฝึกการเอะใจ สงสัย
ให้ลูกสื่อสารด้วยสีหน้า แววตา
ท่าทาง กลับไปมาได้ต่อเนื่อง

ตัวอย่างกิจกรรมให้เด็กสื่อสารเพื่อแก้ปัญหา
• เล่นขี้ช้าง ลูกชี้ใ ้ไปทางซ้าย พ่อแกล้งไปทางข า
• รินน�า้ใ ่แก้ ใ ้ทีละน้อย ถ้าอยากกินอีกต้อง ื่อ ารเพื่อขอเพิ่ม
• ช นเด็กไปเล่นน�า้ในกาละมัง แต่ไม่ใ ่น�า้ใ ้
• ขณะก�าลังช่ ยลูกใ ่กางเกง เอาแขนเ ื้อใ ้ลูกใ ่แทนขากางเกง
• ยิบผิด ยิบถูก เอาตะเกียบใ ้ลูกแทนที่จะใ ้ช้อน
• เอาของเล่นโปรดใ ่กล่องที่มี lock รือใ ่ถุงรัด นัง ติก
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จั ดท่านั่งเด็กให้เล่นแล้วเห็นหน้ากัน
ท�าท่าเลียนแบบ ส่งเสียงเลียนแบบกันสนุกๆ
โต้ตอบกลับไปมา

ฝึกการโต้ตอบกลับไปมาด้วยท่าทาง
เช่น เล่นบอลโยนกลับไปกลับมา สนุกๆ
ให้ ได้ต่อเนื่อง

อยากพั ฒนาอารมณ์ลูก
พ่อแม่ต้องมีอารมณ์ก่อน
ต้องมีอารมณ์เวลาการเล่นกับลูก
อารมณ์มีความสุข อารมณ์แจ่มใส
อารมณ์สนุกสนาน

ับ
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เรื่องของเด็กๆ
พาลูกไปเจอเด็กๆวัยเดี ยวกัน
ลูกอาจแค่ยืนมองเพื่อนเล่น
ลูกอาจแย่งของเล่นกับ เพื่อน

ชวนลูกเล่นซ่อนแอบ

ชวนลูกท�างานบ้านด้วยกัน
(ฝึกสมอง ฝึกการลงมือท�างานใหม่ๆ

134

ับ
ฉบับความสุข

ฟลอร์ไทม์ III
ส�าหรับพัฒนาการขั้น ๕

ช่วยให้ลูกแสดงความคิดและ
ใช้ภาษาพูดคุย
เปาหมาย
ช่ ยใ ้ลูกใช้ภา าบอก ความคิดของตัวเอง
ช่ ยใ ล้ ูกใช้ภา าบอก ความต้องการ
ช่ ยใ ล้ ูกใช้ภา าบอก อารมณ์ ความรู้สึก

เทคนิค
เล่น มมุติ ช่ ยใ ้ลูกเแ ดง ค ามคิด อารมณ์ ค ามรู้ ึก ผ่านการเล่น
ช นลูกพูดคุย เยอะๆ

ับ
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ชวนลูกเล่นสมมุติง่ายๆ เลียนแบบชี วิ ตประจ�าวัน
จั ดบ้านให้มีของเล่นสมมุติง่ายๆ

ให้ลูกเป็นผู้น�าการเล่น
ให้ลูกได้แสดงความคิดของลูก ผ่านการเล่น
หยุด

การก�ากับ การสั่งให้ท�าตาม

หยุด การถามค�าถามที่รู้คา� ตอบแล้ว
เช่น นีส่ ีอะไร นีต้ ัวอะไรลูก

ลูกพ่อเก่งจั ง
พ่อยังคิดไม่ออกเลยนะเนีย่

ให้ลูกช่วยคิดเยอะๆ
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สบายจั ง
ถ้าลูกไม่นงิ่ ให้ลูกนั่งบนลูกบอล
หรือ นั่งชิงช้า แล้วชวนคุย
ลูกจะจดจ่อ พูดคุยได้มากขึ้น

ให้ลูกเป็นผู้ช่วยท�างานบ้าน ชวนพูดคุย
อย่าปล่อยให้ลูกเล่นเกมส์
แล้วพ่อแม่ท�างานบ้าน

ชวนลูกไปเล่นกลางแจ้ง
ออกก�าลังกายกับลูกตอนเช้า

ับ
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ให้ลูกช่วยเหลือตัวเองเยอะๆ
พ่อแม่คอยตบมือ เชี ยร์

เปดโอกาสให้ลูกได้พูดคุยกับคนอื่น
ทุกที่ ทุกเวลา

พาลูกไปเที่ยว ได้ค�าศัพท์ ใหม่ๆเพิ่มขึ้น
สนุก มีความสุขด้วยกัน
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ความรู้พ้นื าน ล�าดับขั้นการเล่นสมมุติในเด็กปกติ
อายุ 1-1 1/2 ป - เล่นเลียนแบบ ท�าตาม

เริ่มใ ่อารมณ์ในการเล่นของเล่น เช่น ท�าท่ากอดน้อง มี รักน้อง มี
เล่นเลียนแบบ ท�าตามที่พ่อแม่บอกขั้นตอนเดีย ง่ายๆ เช่น ป้อนพ่อ ป้อนน้องตุ๊กตา
เล่น มมุติที่เกี่ย ข้องกับกิจ ัตรประจ�า ันง่ายๆ เช่น กิน นอน อาบน�า้
เข้าใจเฉพาะของเล่นที่เ มือนจริงเท่านั้น เช่น ช้อนของเล่น (ถ้าเอากิ่งไม้มา มมุติเป็น
ช้อน เด็กจะไม่เข้าใจ)

อายุ 1 1/2 - 2 ป - เล่นสมมุติง่ายๆ
ย
เครื่องบิ น บิ นสูงเล

น้องหิวนมแล้ว
บิ น บิ น ไปเ

ลย

กินนม กินน

เล่น มมมุติได้เอง มมุติกับของเล่นได้ ลาก ลายมากขึ้น เช่น เอาเครื่องบินของเล่น
มา “บิน” ไปมา เอาโทร ัพท์ของเล่นมาท�าท่าพูดแบบผู้ใ ญ่ เอารองเท้าของแม่มาใ ่
การเล่นยังเป็นแบบซ�า้ ๆ เช่น ป้อนอา ารตุก๊ ตาทุกตั แล้ ก็ นมาป้อนอีก ม่ ผ้าใ น้ อ้ ง
ซ�า้ ไปมา
ยังแยกของจริงกับของเล่นไม่ได้ เช่น พยายามนั่งเก้าอี้ตุ๊กตา พยายามนั่งบนรถของเล่น
(แล้ ก็พบ ่านั่งไม่ได้)

ม

ับ

139

ฉบับความสุข

อายุ 2- 2 1/2 ป - เล่นสมมุติได้หลายขั้นตอน
ีเข้าห้องนา�้

น้องหมีกิน น้องหม

เริ่มมีค ามคิดของตั เอง เอากิจ ัตรที่คุ้นเคยมาเล่นต่อๆกัน เช่น ป้อนนมตุ๊กตา พาเข้า
้องน�า้ เ ร็จแล้ ไปนอนที่เตียง แล้ ก็ ่มผ้าใ ้
ขั้นตอนการเล่นยังอาจ ลับไปมา แล้ แต่ ่านึกอะไรออก

อายุ 2 1/2 - 3 ป เล่นสมมุติในเรื่องที่ไม่คุ้นเคย
ไป ไป

เราไปเที่ยวส
วน

สัตว์กันนะ

เชื่อมโยง มมุติได้เป็นเรื่องรา ั้นๆ
เริ่มทดลองเล่นในบทบาทที่ไม่ค่อยคุ้นเคย เช่น ไป าคุณ มอ เล่น มมุติไปตลาด ไป
เที่ย น ัต ์
เข้าใจของเล่นที่ไม่เ มือนจริง เช่น เอาใบไม้มา มมุติเป็นอา าร รือเล่น มมุติโดยไม่
ต้องใช้ของเล่น เช่น ก�ามือเป็นแก้ น�า้ แล้ ดื่ม
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อายุ 3 - ป - เล่นสมมุติ/จินตนาการเป็นเรื่องราว
้อยนะค่ะ
เด็กๆ นั่งให้เรียบร ังค่ะ
ให้ฟ
คุณครูจะเล่านทิ าน

เล่น มมุติกับเพื่อนได้เป็นเรื่องรา ทุกคนมีบทบาทของตั เอง เช่น เล่นครูนักเรียน
มมุติใน ิ่งที่อยู่นอกเ นือค ามจริง รือประ บการณ์ใ ม่ๆที่ไม่เคยเจอในชี ิตจริง
เช่น มมุติตั เองเป็น Superman เป็นเจ้า ญิง เป็นนางเองในละคร
ใช้ภา าในการเล่น พูดโต้ตอบได้คล่องแคล่ อธิบายบอกบทของตั เองใ ้เพื่อนฟังได้

ับ
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ฟลอร์ไทม์ I
ส�าหรับพัฒนาการขั้น ๖

ช่วยลูกให้เชื่ อมโยงเหตุผล

เปาหมาย
ช่ ยใ ้เด็กเชื่อมโยงค ามคิด อารมณ์ ค ามรู้ ึก กับค ามเป็นจริงภายนอก
ช่ ยใ เ้ ด็กเข้าใจเ ตุและผล ของคนอื่น ิ่งรอบตั

เทคนิค
ช นพูดคุย อบถามเ ตุและผล
อบถามอารมณ์ ค ามรู้ ึก ถาม าเ ตุ
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ู้หรือยัง
เหตุผลง่ายๆ ลูกร ”
ดพื้น
“ทา� ไมเราต้องกวา
ชวนลูกพูดคุย สอบถามเหตุผล
เริ่มต้นด้วยเหตุผลง่ายๆในชี วิตประจ�าวัน

รับฟัง แต่ไม่ตามใจ

เปดโอกาสให้ลูกได้โต้เถียง ต่อรอง

ให้ลูกได้พูดคุย เล่นกับ เพื่อนมากๆ
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ชนะอย่างเดี ยว
แรกๆ ลูกจะอยาก
เป็นเรื่องปกติ
เล่นสนุกๆ เริ่มเล่นเกมที่มีก
กติกา ผลัดกันแพ้ชนะ

ชี้ ชวนให้ลูกเข้าใจอารมณ์
ความรู้สึกของคนอื่น พุ ดคุย ถามสาเหตุ

ให้ลูกลงมือท�างานที่เป็นขั้นตอนยากขึ้น
เช่น รดน�า้ ต้อนไม้ ล้างจาน
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ถ้าหนูเป็นหนูนอ้ ยหมวกแดง
หนูจะท�ายังไงค่ะ

อ่านนิทานให้ลูกฟัง แล้วชวนลูกพูดคุย
สอบถามความเข้าใจ
ฝึกคาดการณ์ล่วงหน้า

ฝึกให้ลูกเล่นกี า ฝึกความคล่องแคล่ว
ทนทาน เข้าใจก กติกา
เช่น ว่ายน�า้ แบดมินตัน เทควันโด

เล่นสนุกกับลูกเยอะๆ
ชวนลูกพูดคุย ช่วยกันวางแผน ก่อนการเล่น
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ฟลอร์ไทม์กบั ความแตกต่างระบบประสาทของเด็ก
ประ ิทธิภาพของการท�าฟลอร์ไทม์อยู่ที่ค ามเข้าใจค ามแตกต่างระบบประ าทขของเด็ก
ถ้าพ่อแม่พยายามปรับจัง ะและท่าทีใ ้ อดคล้องกับลูก คุณพ่อคุณแม่จะพบ ่า ลูกจะ ามารถ
งบตั เอง จดจ่อกับการเล่น การท�ากิจกรรม การคิดแก้ปัญ า พูดคุย ื่อ ารโต้ตอบได้มากขึ้น
ตั อย่างเช่น

ฟลอร์ไทม์กบั เด็กที่ระบบการรับรู้ค่อนข้างไว กลัวๆกล้าๆ

• ใช้อารมณ์ นุก นาน แจ่มใ ในการช นลูกลอง ิ่งใ ม่ๆ
• มั่น ังเกต ี น้า แ ตาลูกขณะเล่น เช่น ลูกเปลี่ยนจากยิ้ม นุกเป็น น้านิ่งๆ เรียบๆ
ดูกลั ๆ พ่อแม่ปรับน�้าเ ียง และอารมณ์ใ ้เบาลง จัง ะการเล่นช้าลง เปลี่ยนใ ้ลูกเป็น
ผู้ค บคุมจัง ะการเล่น
• ใ ้ลูกคาดการณ์ได้ ่าอะไรจะเกิดขึ้น เช่น ใ ้จัง ะ 1-2-3 ก่อนโยนบอล
• การมั่นปรับจัง ะการเล่นใ ้ อดคล้องกับลูก คุณพ่อคุณแม่จะพบ ่าลูกจะ งบจดจ่อได้
นานขึ้น นุก และ ื่อ ารโต้ตอบได้มากขึ้น

ฟลอร์ไทม์กบั เด็กทีม่ ภี าษาล่าช้า
(มักพบว่ามีปญั หาการประมวลข้อมูลผ่านการฟังร่วมด้วย)
• พ่อแม่ปรับจัง ะการพูดใ ้ช้าลง น�้าเ ียงกระชับ
• ใ ่อารมณ์ร่ มในการพูดคุย จะช่ ยดึงค าม นใจจากลูกได้มากขึ้น
• ใช้ภา า ั้นๆง่ายๆ
• พยายามใ ้ลูกมองเ ็น น้าขณะคุยกัน เพื่อช่ ยเพิ่มการรับรู้ผ่านการมองเ ็น ี น้า
แ ตา อารมณ์ ลูกจะเข้าใจภา าที่พ่อแม่พูดได้มากขึ้น
• ใช้ภา าท่าทางประกอบ
• รอ ใ ้ มองลูกแปลและเรียบเรียงข้อมูลที่ได้ยินก่อน ลูกจะ ามารถโต้ตอบได้มากขึ้น
ถ้าเรารอใ ้นานพอ
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ฟลอร์ไทม์กบั เด็กที่ไวเสียง

• คุณพ่อคุณแม่เลือกการเล่น การพูดคุยกับลูกด้ ยน�้าเ ียงที่เบา นุ่นน ล
• ระ ังเ ียงที่อาจมาแบบเร็ ๆ แรงๆ โดยลูกไม่ได้เตรียมตั ไ ้ก่อน เช่น เ ียงรถดับเพลิง
เ ียงฟ้าร้อง

ฟลอร์ไทม์กบั เด็กที่ระบบการรับรู้ค่อนข้างเฉื่อย

• คุณพ่อเลือกการเล่นแบบโลดโผน มัน ์ ๆ
• จับตั ลูกใ ้แน่น กระชับ
• ใช้น�้าเ ียงของคุณพ่อที่ดัง นักแน่น ชัดเจน
• จัดท่าการเล่นใ ้ลูกมองเ ็น น้าพ่อได้ชัดๆ
• รอ ใ ้ลูกตอบ นอง มองของลูกต้องใช้เ ลาในการรับรู้ข้อมูลนานก ่าเด็กคนอื่นๆ
ถ้าคุณพ่อรอได้นานพอ ( นใจ เชียร์) คุณพ่อจะแปลกใจที่เ ็นการริเริ่ม และการ ื่อ าร
โต้ตอบจากลูกมากขึ้น

ฟลอรไืทม์กับเด็กที่มักจะซุ่มซ่าม หาของไม่ค่อยเจอ
(การประมวลข้อมูลผ่านการมองเห็นกระพร่องกระแพร่ง)

• จัด ้องใ ้ไม่รก เ ลาเล่นกับลูก จ�าน นของเล่นไม่เยอะเกินไป
• ใช้น�้าเ ียง อารมณ์ และภา าพูด เพิ่มช่องทางการรับรู้ ิ่งรอบตั
• เด็กอาจไม่ชอบ การเล่นที่ต้องเปลี่ยนต�าแ น่งไปมาบ่อยๆ เช่น ิ่งไล่จับ ิ่งเปลี่ยนทิ ทาง
ไปมา มักจะเล่นได้ไม่นาน
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ฟลอร์ไทม์กบั เด็กที่ความทนทานกล้ามเนือ้ น้อย (ไม่ค่อยมีแรง ล้าง่าย)

เด็กที่ค ามทนทานกล้ามเนื้อล�าตั ไม่ค่อยแข็งแรง จะเ ็นเด็กนั่งเล่นได้ไม่นาน รือ ถ้าต้อง
เล่นอะไรที่ต้องอา ัยการทรงตั ด้ ยตั เอง เด็กก็อาจจะล้าง่าย เลิกเล่น เปลี่ยนเป็นเดินไปมาแทน
รือ นอนเลือ้ ยไปกับพืน้ การท�าฟลอร์ไทม์ทชี่ ่ ยประคับประคอง ่ น ลังของเด็ก ใ เ้ ด็กทรงตั ได้
ง่ายขึน้ เช่น นัง่ บนตั แม่ แล้ เอา ลังพิงขาของแม่ รือ การเล่นทีใ่ ช้ มอนประคอง ลังเด็กไ ้ รือ
การท�ากิจกรรมอืน่ ๆ ทีช่ ่ ยจัดท่าใ เ้ ด็กนัง่ ได้มนั่ คงขึน้ เราจะพบ า่ เด็กจดจ่อในการเล่น นุกได้นาน
ขึ้น ื่อ ารโต้ตอบได้มากขึ้น

บทที่ ๖
โปรแกรมส่งเสริมเด็ก
พัฒนาการล่าช้า
เด็กพิเศษทีบ่ า้ น
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โปรแกรม ่งเ ริมเด็กพัฒนาการล่าช้าที่บ้าน
(Home-based Program)

ฟลอร์ไทม์

ฝึกทัก ะใน
ชี ิตประจ�า ัน

ัญหา
ึฝ แกป้ ือท�า
ก
ฝึกลงม

ฝึกร่างกาย
(sensory/motor)

เล่นกับเพื่อน
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โปรแกรมส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษที่บ้าน
การส่งเสริมพัฒนาการลูกอย่างเป็นองค์รวม และมีประสิทธิภาพที่บ้าน
• การเล่นกับลูก รือ การท�าฟลอร์ไทม์
• การฝึกทัก ะในชี ิตประจ�า ัน
• การฝึกร่างกาย
• การเล่นกับเพื่อน

ฟังดูง่ายจัง ..... แต่ความแตกต่างอยู่ที่คุณภาพของการลงมือท�า
• พอเ มาะ พอดีกับค ามแตกต่างของลูกเรา รือเปล่า
• ค ามถี่แค่ไ น
• ค ามแรงพอไ ม
• ลาก ลายรูปแบบและ ิธีการ และเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ รือเปล่า
• เป็นอะไรใ ม่ๆที่ท�าใ ้ มองรู้ ึกต่ื่นตั พร้อมเรียนรู้ รือไม่

It’s not what you do but how you do it !

เล่นกับลูกที่บ้าน...เรื่องเล่าจากคุณพ่อ
หล่อเลี้ยงโลกภายในของลูก
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โปรแกรมส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษที่บ้าน
ในบทนี้ขอเริ่มต้นด้ ยการใ ้คุณพ่อคุณแม่ลองหลับตา แล้วค่อยๆนึกทบทวนดูว่าใน
หนึง่ วัน หน่ึ่งอาทิตย์ หนึง่ เดือนที่ผ่านมา ลูกของเราได้ท�ากิจกรรมอะไรบ้าง ลูกได้ไปไ น
ไปเล่นกับใคร และเราได้เปิดโอกา ชี้ช นใ ้ลูกได้ท�ากิจกรรมใ ม่ๆอะไรบ้าง แต่ละกิจกรรมที่
ลูกท�า ลูกได้ท�าบ่อยแค่ไ น กิจกรรม ลาก ลาย รือไ่ม่ คุณภาพของการท�าแต่ละกิจกรรม
เป็นอย่างไร ถ้าเป็นไปได้ อยากใ ้คุณพ่อคุณแม่ลองเขียนใ ่กระดา เพื่อใ ้เ ็นภาพที่ชัดขึ้นค่ะ
จากประ บกาณ์ที่ท�างานมาบ่อยครั้งพบ ่า ลายครอบครั ใช้เ ลาไปจมอยู่กับเรื่องใดเรื่อง
นึ่งเป็นเ ลานานๆ เช่น บางคน นอยู่กับเรื่องพยายามใ ้ลูกกินข้า บางครอบครั นอยู่กับเรื่อง
ปัญ าที่โรงเรียนที่ครูบอก เช่น ลูกยังระบาย ีไมได้ พ่อแม่ก็พยายามใ ้ลูกฝึกตามที่คุณครูบอก
บางครอบครั ก็ดูแลใช้เ ลากับลูกที่มีพัฒนาการล่าช้า เ มือนการดูแลเด็กปกติทั่ ๆไป คือ กินข้า
อาบน�้า พาไปโรงเรียน โดยอาจมีเพิ่มก ่าพี่น้องเด็กปกติ คือ พาไปพบแพทย์ พาไปฝึกกับนักบ�าบัด
บ้าง และเล่นกับลูกบ้างตามเท่าที่เ ลามี บางครอบครั ก็บอกเล่าอย่างตรงไปตรงมา ่าเล่นกับลูก
เพิ่มขึ้นเฉพาะช่ งใกล้ๆที่จะได้คิ นัดพบแพทย์ เพราะ กลั ถูกถาม ่าท�าอะไรบ้างแล้ ตอบไม่ได้
เป็นค ามแตกต่างกันไปของแต่ละครอบครั ขึ้นกับ ลาก ลายปัจจัย
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โปรแกรม ง่ เ ริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเ ทีบ่ า้ น มายถึง ภาพร ม า่ เ ลาคุณพ่อคุณ
แม่อยู่บ้านกับลูกค รต้องท�าอะไรบ้าง เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการลูกอย่างเป็นองค์รวม

และมีประสิทธิภาพ

Dr.Greenspan ได้น�าเ นอภาพร มการ ่งเ ริมพัฒนาการลูกที่บ้าน คือ

1. การเล่นกับลูก หรือ การท�าฟลอร์ไทม์

2. การฝึกทักษะในชีวิตประจ�าวัน

3. การฝึกร่างกาย

4. การเล่นกับเพื่อน
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การเล่นกับลูก หรือ การท�าฟลอร์ไทม์
การเล่นกับลูก หรือ การท�าฟลอร์ไทม์ มายถึง ช่ งเ ลาที่พ่อแม่คอย ังเกต ่าลูกก�าลัง

ท�าอะไร นใจอะไร อยากท�าอะไร แล้ เข้าไปร่ มเป็นเพื่อนอยู่ด้ ย ช่ ยกันคิด ช่ ยกันท�า ร่ มเล่น
ด้ ย เป็นช่ งเ ลาที่พ่อแม่ตระ นักรู้ ่า เราจะเป็นผู้ท�าตามลูกบ้าง เพราะ ตลอดเ ลาทั้ง ันลูกต้อง
คอยท�าตามเรามาตลอดแล้ ที่ �าคัญ พ่อแม่รู้ ึกมีค าม ุขที่ได้อยู่กับลูก ได้ท�าใน ิ่งที่ลูก นใจ
ได้ท�าตามค ามต้องการของลูก

การฝึกทักษะในชีวิตประจ�าวัน
การฝึกทักษะในชีวิตประจ�าวัน มายถึง การน�ากิจ ัตรประจ�า ันที่เด็กต้องท�าเป็นประจ�า

อยู่แล้ มาเป็นโอกา ในการฝึก มองและพัฒนาการของลูก ได้แก่ การฝึกช่ ยเ ลือตั เอง + การ
ช่ ยพ่อแม่ท�างานบ้าน
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การฝึกร่างกาย
การฝึกร่างกาย มายถึง การออกก�าลังกาย การฝึกระบบของ มองและร่างกาย ใ ท้ า� งาน

ได้คล่องแคล่ ขึ้น แข็งแรงทนทานมากขึ้น และ ามารถท�างานพร้อมๆกันได้ร ดเร็ ขึ้น

การเล่นกับเพื่อน
การเล่นกับเพื่อน มายถึง การเปิดโอกา ใ ้ลูกได้ไปอยู่กับเด็ก ัยเดีย กัน อาจเป็น นาม

เด็กเล่น น้าบ้าน น าธารณะ รือ ช นลูกเพื่อนมาเล่นกับลูกของเราที่บ้าน เป็นต้น การพาลูก
ไปเล่นกับเพื่อนมีประโยชน์ คือ เด็กได้มีโอกา เล่นกับเด็ก ัยเดีย กัน ซึ่งจะแตกต่างจากเล่นกับ
พ่อแม่ ซึ่งพ่อแม่จะคอยเล่นตาม รือรู้ใจลูก ลูกจะได้มีโอกา ฝึกทัก ะทาง ังคม อยากได้ของเล่น
ท�าอย่างไร อยากช นเพื่อนมาเล่นด้ ยท�าอย่างไร ถ้าเพื่อนไม่ยอมใ ้เล่นด้ ยจะท�าอย่างไร ทัก ะ
ทาง ังคมเ ล่านี้เป็น ่ิงที่ อนกันไม่ได้ ต้องใ ้ลูกไปมีประ บการณ์ด้ ยตั เอง
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การพาลูกไปเล่นกับเพื่อน คุณพ่อคุณแม่อาจต้องรูพ้ ฒ
ั นาการทางสังคม หรือการเล่นกับ
เด็กวัยเดียวกัน คร่า ๆ ดังนี้ เด็กอายุน้อยก ่า ๑๘ เดือน มักจะแค่ยืนมองเด็กคนอื่นเล่น
เด็ก นใจ อยากรู้ ่าเด็กคนอื่นท�าอะไร เด็กอายุ ๒ - ๓ ปี รือ ันที่เริ่มเข้าเนอร์เซอรี่ เราจะเ ็นเด็ก
เล่นอยู่ในกลุ่มเพื่อนได้ เป็นแบบเล่นข้างๆกัน สนใจของเล่นเหมือนกัน แต่อาจจะยังไม่ได้มี
ปฏิ ัมพันธ์พูดคุยกันมากนัก คือ ต่างคนต่างเล่นของตั เอง แต่นั่งอยู่เป็นกลุ่มด้ ยกันได้ เด็กอายุ
๓ ปีขึ้นไป จะเริ่มเ ็นเด็กเล่นสมมุติ จินตนาการกับเพื่อน เล่นด้วยกัน เป็นกลุ่ม เล่น ิ่งไล่จับ
เล่น ร้างประ าททรายด้ ยกัน เด็กอายุ ๔ - ๕ ปีขึ้นไป เราจะพบค าม ามารถในการเล่นที่
ซับซ้อนขึน้ เด็กจะเริม่ เล่นเกมทีม่ กี กติกา มีควาท้าทาย แข่งกันแพ้ชนะ รือ อาจเป็นลัก ณะ
เกมกระดาน เช่น งูตกกระได เกมบิงโก เป็นต้น
ถ้าลูกของเรามีพัฒนาการล่าช้า ิ่ง า� คัญที่คุณพ่อคุณแม่อาจต้องทราบ คือ เรื่อง ค ามแตก
ต่างของอายุพัฒนาการกับอายุจริงของลูก อายุจริง มายถึง อายุตามวันเดือนปเกิด อายุ

พัฒนาการหมายถึง อายุตามความสามารถของเด็ก

ตั อย่างเช่น น้องต้นข้า อายุจริง เท่ากับ ๕ ปี แต่ค าม ามารถเของต้นข้า ยังน้อยก ่าเด็ก
ัยเดีย กัน คือ น้องต้นข้า งบ นใจ ิ่งรอบตั ได้ ื่อ ารโต้ตอบ บอกค ามต้องการได้เป็นประ
โยค นั้ ๆ เข้าใจภา าทีพ่ อ่ แม่พดู อยูใ่ นกลุม่ ฟังนิทานกับเพือ่ นได้ แต่ถา้ ครูถามอะไรยากๆทีเ่ ป็นเ ตุ
เป็นผล ต้นข้า มักจะเลี่ยงไม่ตอบ รือ ตอบไม่ค่อยตรงค�าถาม ต้นข้า ชอบเล่นในกลุ่มเพื่อน
เล่นของเล่นง่ายๆ เล่น มมุตติ ามเพ่อื่ น ค าม ามารถของน้องต้นข้า เท่ากับเด็กอายุประมาณ ๓ ปี
อายุพัฒนาการของน้องต้นข้า ก็เท่ากับ ๓ ปี
เ ลาที่เราจะใ ้ลูกฝึกทัก ะอะไร รือ ดู ่าพัฒนาการการเล่นกับเพื่อนของลูกได้แค่ไ น
พยายามกลับมามองทีอ่ ายุพฒ
ั นาการ เช่น ถ้าพาน้องต้นข้า ไปที่ นามเด็กเล่น น้องต้นข้า อาจ
ิ่งเล่นเป็นกลุ่มกับเพื่อนได้ เล่นตามเพื่อนๆคนอื่นได้ แต่เม่ื่อเพื่อนๆ ัย ๕ ปีเปลี่ยนไปเล่นเกมที่มี
กฏ กติกา เช่น ลมเพลมพัด เล่นจระเข้น�้าขึ้นน�้าลง น้องต้นข้า ก็อาจจะไม่เข้าใจ เล่นไม่ได้ รือ
ที่ค่อนข้างท�าใ ้คุณพ่อคุณแม่เ ียใจ คือ เด็กคนอื่นก็อาจไม่ใ ้น้องต้นข้า เล่นด้ ย รือถูกผลัก
ออกไป ไม่อยากใ ้อยู่ในกลุ่มด้ ย ก็เป็นเ ตุการณ์ที่เจอได้บ่อยๆใน นามเด็กเล่น
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ฟังดูง่ายจัง ..... แต่ความแตกต่างอยู่ที่คุณภาพของการลงมือท�า
เ ลาบอกโปรแกรมง่ายๆ ่าการฝึกลูกทีบ้าน คือ การใ ้เ ลาเล่นกับลูก การออกก�าลังกาย
การช่ ยเ ลือตั เองในชี ิตประจ�า ัน การท�างานบ้าน พ่อแม่ ลายครอบครั ก็มักจะบอก ่าท�า
ตามนี้ มดแล้
ค าม �าคัญของการท�า ไม่ใช่ผลลัพธ์ คือ ามารถท�า ิ่งต่างๆได้ เช่น เล่นกับลูกทุก ัน
พาลูกไป นามเด็กเล่นทุก นั ไปเล่นบ้านบอลทุก นั แล้ ลูกใ เ่ อื่้ เองได้แล้ ติดกระดุมได้แล้ รือ
เข้า ้องน�้านั่ง ้ มได้แล้ ทัก ะภายนอกเ ล่านี้ก็ �าคัญ แต่ถ้าเราเข้าใจลึกลงไปอีก เราต้องเข้าใจ
่ากิจกรรมเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือที่เราใช้เป็นโอกา ในการฝึก มองของลูก ถ้าเรามาดู
่าเราอยากให้สมองของลูก ตื่นขึ้น คล่องแคล่วว่องไว พร้อมเรียนรู้มากขึ้น รือ ในบางคน
เปลี่ยนจากเด็กพัฒนาการล่าช้าเป็นเด็กปกติที่มีพัฒนาการไม่แตกต่างจากเพื่อน เรียน นัง ือได้
เ มือนเพื่อนๆ เราอาจต้อง �าร จเพิ่มเติม ่าเราได้ช่ ยพัฒนา มองของลูกอย่างมีประ ิทธิภาพ
เพียงพอแล้ รือยัง
• ความจ�าเพาะ เรารู้จักพัฒนาการองค์ร ม (D) และเข้าใจค ามแตกต่างระบบประ าท
ของลูก ( I ) รือยัง เราได้พยายามปรับเปลี่ยนตั เรา (R) ใ ้เข้ากับค ามแตกต่างของลูก
รือไม่
• ความถีใ่ นการท�ากิจกรรมต่างๆพอไ ม ได้ ิ่งเล่นออกก�าลังกายมากน้อยแค่ไ น เด็กที่ได้
เล่นอาทิตย์ละครั้ง กับเด็กที่ได้เล่นทุก ัน ผลที่ได้ก็แตกต่างกัน
• ความแรงพอไ ม ฝึกแบบซ�า้ ๆเดิมๆ รือ เพิ่มค ามแรง ค ามเข้มข้นในการท�ากิจกรรม
• หลากหลายรูปแบบและวิธีการ เพิ่มช่องทางการเรียนรู้หรือเปล่า ใ ่ค าม นุก
ใ ่ค าม ลาก ลาย ค ามซับซ้อน ทั้งตาดู ูฟัง มือท�า มองคิด
• เป็นอะไรใหม่ๆที่ท�าให้สมองรู้สึกต่ื่นตัวพร้อมเรียนรู้หรือไม่ คุณพ่อคุณแม่อาจลอง
ทบท น ่าลูกได้มีกิจกรรมใ ม่ๆ เราได้พลิกแพลงการเล่นกับลูกบ้าง รือไม่
Rosemary White นักกิจกรรมบ�าบัดคน า� คัญ ผู้มีประ บการณ์การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
มานานก ่า ๔๐ ปี เล่าใ ้ฟัง ่า It’s not what you do but how you do it !
คุณภาพของการลงมือท�าจึงเป็นเรื่อง า� คัญ ถ้าพ่อแม่ ามารถจัดเ ลาท�าได้แล้ อาจลองมา
ลงรายละเอียดเรื่องของคุณภาพการท�าเพิ่มขึ้น ก็จะช่ ยฝึก มองลูก ท�าใ ้พัฒนาการลูกไปได้เร็
ขึ้นค่ะ
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เล่นกับลูกที่บ้าน....เรื่องเล่าจากคุณพ่อ

คุณพ่อท่าน นึ่งเล่าใ ้ฟังเรื่องการเล่นกับลูก ผมรู้สึกว่าการเล่นกับลูกท�าให้ผมคลาย
เครียด ผมได้กลับมาเป็นเด็กอีก ได้เล่นเหมือนตอนที่ผมเป็นเด็กๆ ฝนตกผมก็พาลูกไปเล่น
น�า้ ฝน เล่นเ มือนทีผ่ มเคยเล่นตอนเด็กๆ ลูกเค้า นุกมากเลยครับ เราเล่นโคลนด้ ยกัน เ าร์อาทิตย์
ผมก็ขับรถพาเขาไปเที่ย
คุณพ่อนิ่ง ักพัก แล้ เล่าต่อ ั้นๆ ถึงภาระต่างๆภายในครอบครั บางครั้งผมรู้ ึกเ มือน
ภาระต่างๆ ตกอยู่ที่ผมคนเดีย เลิกงานมาผมก็กลับมาดูแลลูก เล่นกับลูก คุณพ่อนิ่งอีก ักพักแล้
บอกต่อ า่ ผมก็อดทนครับ คุณพ่อไม่ได้พดู อะไรต่อมากนัก เมือ่ นั น้าไปเ น็ ลูก คุณพ่อก็ไปช น
ลูกเล่น ยิ้ม ั เราะด้ ยกันอีกอย่างเป็นอัตโนมัติ
่ิงที่ประทับใจคุณพ่อท่านนี้มาก ก็ตรงที่ลูกของคุณพ่อที่เป็นเด็กออทิ ติกคน นึ่ง ภายใต้
ภาระและค ามเครียดของชี ติ ทีไ่ ม่แตกต่างกันในแต่ละครอบครั คุณพ่อยังคง ามารถปรับเปลีย่ น
ตั เอง มีอารมณ์สนุก แจ่มใส ได้ทุกครั้งที่มองเห็นหน้าลูก ผลลัพธ์ที่ได้รับก็คุ้มค่ามาก เด็กมี
พัฒนาการที่ดีขึ้นมาก จากเด็กที่นิ่งๆ ไม่ค่อย นใจอะไร ชอบอยู่ในโลก ่ นตั ผ่านไป ๑ ปเต็ม
เด็กดูดีขึ้นมาก มีค ามเป็นธรรมชาติของ ี น้า แ ตา ที่ �าคัญเด็กดูมีอารมณ์แจ่มใ นใจ
มองคน และเริ่ม ื่อ ารโต้ตอบกับคนด้ ยภา ากายและภา าพูดได้ ั้นๆ
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หล่อเลี้ยงโลกภายในของลูก
เม่ื่อได้ฟังคุณพ่อคุณแม่ ลายๆท่านเล่าเรื่องแน ทางการดูแล ่งเ ริมพัฒนาการลูกที่บ้าน
ก็พบ ่ามีอีกด้าน นึ่งที่น่า นใจ อยากแบ่งปันใ ้คุณพ่อคุณแม่ฟัง
คุณแม่ท่าน นึ่งเล่าใ ้ฟัง ่า ก่อนนอนทุกคืน จะเอามือจับที่ ั ใจของลูก พูดกับลูกด้ ยถ้อย
ค�าดีๆ ถ้อยค�าที่ ยงาม กล่าวความรู้สึกขอบคุณ ขอบคุณที่ลูกเกิดมาเป็นลูกของแม่ ขอบคุณ
ค าม ุขที่แม่ได้รับจากการดูแลลูก ...ลูกจะค่อยๆ หลับไปพร้อมกับค�าพูดที่งดงามเหล่านั้น
คุณแม่เล่า ่าเป็นช่ งเ ลาที่คุณแม่รู้ ึกดี เป็นค าม งบที่แม่กับลูกอยู่ด้ ยกัน คุณแม่พบ ่าตั้งแต่
ฝึกการกล่า ถ้อยค�าดีๆกับลูกก่อนนอนทุก ัน เ ลาที่ลูกดู ุ่น าย ดูไม่ งบในตอนกลาง ัน บางครั้ง
คุณแม่ก็น�าถ้อยค�า น�้าเ ียง และ จัง ะการพูดแบบเดีย กันนี้มาใช้กับลูก คุณแม่พบ ่าลูกดู งบ
นใจ และ ก�ากับตั เองได้ดีขึ้น ที่ �าคัญ คุณแม่รู้ ึก ่าการบอกกล่า ถ้อยค�า ร้าง รรค์ การได้มอง
ลูกขณะที่ลูกก�าลังนอน ลับ ช่ ยใ ้จิตใจของคุณแม่มีพลังพร้อมที่จะต่อ ู้กับ ันใ ม่ต่อๆไป
คุณแม่อกี ท่าน นึง่ เล่าเรือ่ งการพยายามเพิม่ ช่องทางการเรียนรูใ้ ล้ กู ทุก นั ผ่านกิจกรรมต่างๆ
ทั้งการมองเ ็น การ ยิบจับ ัมผั การรับฟังเ ียง ภา าพูด คุณแม่เล่าเรื่องการอ่านนิทานใ ้ลูก
ฟังในช่ งก่อนนอน ่า คุณแม่เลือกทีจะอ่านนิทานคุณธรรม นิทานสีขาว คุณแม่ไม่ได้แน่ใจ ่าลูก
จะเข้าใจเรือ่ งรา ตามตั นัง อื ทัง้ มด แต่คณ
ุ แม่เลือกทีจ่ ะใช้นา�้ เสียง และจังหวะการเล่าทีช่ ว่ ย
กล่อมให้ลกู ค่อยๆหลับไปกับเรือ่ งราวดีๆ คุณแม่เล่า า่ การอ่านนิทาน นึง่ เรือ่ ง คุณแม่จะอ่านเรือ่ ง
เดิมซ�า้ ๆทุก ันเป็นเ ลาอย่างน้อย 21 ัน คุณแม่เชื่อ ่า �า รับลูกของเรา การท�าซ�้าๆที่นานพอ

เป็นเรือ่ งส�าคัญ คุณแม่เชือ่ ว่าลูกสามารถเรียนรูไ้ ด้เหมือนเด็กคนอืน่ แต่อาจต้องพยายามเพิม่
ช่องทางการเรียนรูใ้ ห้ลกู และทีส่ า� คัญ ส�าหรับลูกของเราคุณแม่บอกว่าอาจต้องท�าซ�า้ ๆ หลาย
ครั้งมากกว่าเด็กคนอื่น
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คุณพ่ออีกท่าน นึ่งเล่าใ ้ฟังถึงการชวนลูกนั่งสมาธิ ก่อนนอนทุกวัน ใช้ค�า ่าฝึกนั่งนิ่งๆ
ก่อนนอนก็แล้ กัน คุณพ่อจะ ดมนต์ แล้ ฝึกใ ้ลูกนั่งนิ่งๆ ช่ งแรกๆลูกก็ไม่ได้นั่งนิ่งๆเท่าไ ร่
มักจะยุกยิกไปมาตลอด แต่ก็นั่งอยู่กับที่ได้นานขึ้น จนจบเ ียง ดมนต์ คุณพ่อ ดมนต์กับลูกเป็น
กิจ ัตรทุก ัน คุณพ่อเล่าเ ลาตอนกลาง ันที่ลูกมีอารมณ์โมโ งุด งิด ดู ุ่น าย ไม่นิ่ง คุณแม่
คุณพ่อจะพยายามค่อยๆช่ ยใ ้ลูก งบลง ช นใ ้ลูกนิ่งขึ้น คุณพ่อเล่า ่าตั้งแต่ ดมนต์กับลูกมา
๖ เดือนแล้ ลูกดูจะก�ากับตัวเอง สงบตัวเอง ได้ง่ายขึ้น
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กล่าวความรู้สึกขอบคุณ ขอบคุณที่ลูกเกิดมาเป็นลูกของพ่อและแม่
ขอบคุณความสุขที่พ ่อและแม่ได้รับจากการดูแลลูก
ลูกจะค่อยๆ หลับไปพร้อมกับค�าพูดที่งดงามเหล่านั้น

บทที่ ๗
การฝึกร่างกาย
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การฝึกร่างกาย
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การฝึกร่างกาย
การฝึกร่างกาย

• ร่างกายแข็งแรง ทนทาน
• ร่างกายคล่องแคล่

การฝึกร่างกายมีประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันอย่างไร
สังเกตอย่างไรว่าร่างกายของลูกคล่องแคล่ว ทนทาน หรือไม่
วิ่งเล่น ออกก�าลังกาย แล้วจะช่วยให้ลกู พูดได้เร็วขึ้นจริงหรือ
การฝึกร่างกายที่ส�าคัญมีอะไรบ้าง
ต้องฝึกมากแค่ไหน บ่อยแค่ไหน
ถ้าลูกมีพฒ
ั นาการล่าช้ามาก อยู่ในกลุ่มเด็กพิเศษ
ควรเน้นฝึกร่างกายลูกมากแค่ไหน
ฝึกอะไรก่อนหลัง
การฝึกร่างกายกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม
ตัวอย่างกิจกรรมฝึกร่างกาย
• ออกก�าลังกายพื้นฐาน
• ฝึกการฟัง
• ฝึกการมอง

สรุปหลักส�าคัญในการฝึกร่างกาย
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การฝึกร่างกาย
การฝึกร่างกาย มายถึง การออกก�าลังกาย รือ การฝึกใ ้ มอง ั่งร่างกาย ใ ้ท�างาน

พร้อมๆกันได้คล่องแคล่ ขึ้น ร ดเร็ ขึ้น และแข็งแรงทนทานมากขึ้น

ร่างกายแข็งแรง ทนทาน มายถึง ท�าอะไรได้นาน ไม่เ นื่อยง่าย ไม่ล้าง่าย เช่น นั่งเล่น

ได้นาน ไม่ลงไปนอน ิ่งเล่น นามเด็กเล่นได้นาน

ร่างกายคล่องแคล่ว มายถึง มอง งั่ ร่างกาย ลายๆ ่ นใ ท้ า� งานได้พร้อมๆกันได้ เช่น

กระโดดเชือก มอง ั่งใ ้มือแก ่ง ั่งใ ้ตามอง และ ั่งใ ้ขากระโดดได้เป็นจัง ะที่พอดีกัน รือ
การขี่จักรยาน ขาต้องถีบเป็น งรอบ มือต้องก�าที่บังคับจักรยาน เปลี่ยนทิ ทางไปมา ร่างกายต้อง
พยายามทรงตั ในท่านั่ง ตามองไปข้าง น้าและรอบๆ ูฟังเ ียงรถ จะเ ็น ่าร่างกายท�างานได้

พร้อมๆกันหลายส่วน

การฝึกร่างกายมีประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันอย่างไร
• เด็กกระฉับกระเฉงขึ้น เ ม่อลอยน้อยลง
• มอง ั่งการท�างานที่เป็นขั้นตอนได้คล่องแคล่ ขึ้น ท�างานซับซ้อนได้จนเสร็จ เช่น ช่ ย
แม่ล้างจาน ช่ ยแม่รดน�า้ ต้นไม้
• เด็กเรียนหนังสือได้ง่ายขึ้น เก่งขึ้น ามารถใช้ร่างกายท�างานพร้อมๆกันได้ เช่น ใน
้องเรียนเด็กต้องฟังครูพูด และจดตามกระดาน ( ูฟังครู - ตามองกระดาน - มือจด)
• เด็กท�ากิจกรรมได้นานขึ้น ไม่นอนเลื้อยกับพื้น ไม่เ นื่อยง่าย ไม่ล้าง่าย
• เด็ก งบตั เองได้เร็ ขึ้น ปัญ าอารมณ์รุนแรง เล่นแรงๆกับเพื่อน ลดน้อยลง ก�ากับ

ควบคุมร่างกายตัวเองได้ดีขึ้น
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สังเกตอย่างไรว่าร่างกายของลูกคล่องแคล่ว ทนทาน หรือไม่
เด็กที่มีปัญ าพัฒนาการช้า เช่น พูดช้า เรียนรู้ได้ช้าก ่าเพื่อนๆใน ้อง ชอบเ ม่อลอย อน
อะไรแล้ จ�าไม่ค่อยได้ รือขีดเขียน นัง ือไม่คล่อง ถ้าเราเอาเด็กกลุ่มนี้มาประเมินทัก ะด้าน
ร่างกาย เราจะพบ า่ เด็กจะดูไม่คอ่ ยแข็งแรง ไม่คอ่ ยคล่องแคล่ ซึง่ คุณพ่อคุณแม่อาจลอง งั เกตลูก
เบื้องต้นง่ายๆ ดังต่อไปนี้
• ง่ายที่ ุด เริ่มต้นด้ ยการ ังเกตท่านั่งของลูก เ ลานั่งที่พื้นลูกมักนั่งอยู่ในท่าใด เด็กที่มี
ค ามตึงตั ของกล้ามเนื้อน้อย มักจะนั่งในท่า w sitting รือ บางคนก็ชอบนั่งท่าแปลกๆ
ขาข้าง นึ่งงอ อีกข้างเ ยียดออก คือ ดูแปลกๆ ่านั่งแบบนี้ได้ไงเนี่ย รือบางคนก็ชอบ
นอนเลื้อย นั่งเล่นได้ไม่นาน และโดย ่ นใ ญ่มักจะนั่ง ลังค่อม

X

นั่งท่า

นั่งเหยียดขา

X

นั่งท่าบิดเบี้ยว

นั่งขัดสมาธิ
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• การรับส่งบอล ถ้าเรา งั เกตเด็กอายุ ๓ -๔ ข บทั่ ๆไป เราจะเ น็ เด็กมีค ามเป็นอัตโนมัติ
ในการรับ ่งบอลโดยไม่ต้องบอก อน รือ ท�าใ ้ดู เด็กจะยื่นแขนออกมาข้าง น้า อยู่ใน
ท่าเตรียมพร้อม รอรับบอล เม่ื่อแม่ ่งลูกใ ้เด็กเอาลูกบอลมาประคองไ ้ที่ น้าอก คือ
ใช้ น้าอกช่ ยประคองลูกไ ไ้ ม่ใ ้ ล่น จากนัน้ ก็คอ่ ยๆโยนลูกบอลกลับไปมาต่อได้ แต่เมือ่
ใ ้เด็กที่พูดช้า พัฒนาการล่าช้า ลองเล่นรับ ่งบอล เราจะพบค ามไม่เป็นอัตโนมัติในการ
เรียนร้ทู จี่ ะขยับ จัดท่าของร่างกาย เด็กจะไม่ ามารถเตรียมพร้อมท่าทาง รือ ไม่ ามารถ
ขยับเคลื่อนไ ร่างกาย ไม่คล่องตั ในการเปลี่ยนท่าทาง การกะระยะต่างๆ

• ขี่จักรยานเป็นประ ัติที่พบได้บ่อย ในเด็ก ๓ - ๔ ปี ซึ่งน่าจะ ามารถขี่จักรยาน ามล้อ
และ ี่ล้อได้แล้ พ่อแม่ก็มักจะเล่า ่าลูกไม่ นใจขี่ รือเล่า ่าลูกยอมขึ้นไปนั่งแต่ไม่ยอม
ปันจักรยานเอง รือถ้าปันได้ก็จะปันได้แบบ กล้าๆกลั ๆ ไม่ ามารถใช้เท้าถีบเป็น งรอบ
ได้เอง
• การออกก�าลังกายทีต่ อ้ งใช้ทงั้ แขนขาพร้อมๆกัน เช่น กระโดดตบมือ ซึง่ เด็กอายุประมาณ
๔ -๕ ปี ก็น่าจะท�าได้แล้ แต่เด็กที่ร่างกายไม่คล่องแคล่ เราก็จะเ ็นค ามยากล�าบาก
เช่น เมื่อตบมือขึ้นเ นือ ีร ะ ก็จะไม่กางขาออก รือ ถ้าตั้งใจจะกางขาออก มือก็จะ
ไม่ตบ เพราะ มองไม่ ามารถ ั่งร่างกายใ ้ทา� งาน พร้อมๆกันได้ ต่างจากเด็ก ัยเดีย กัน
ทีพ่ อใ ม้ องดู ทดลองท�า กั อง ามครัง้ เด็กก็จะเรียนรูท้ จี่ ะขยับร่างกายและท�าตามได้เลย
• การกระโดดเชือก เด็กอายุประมาณ ๖ ปี น่าจะท�าได้แล้ คือ มุนแขนเป็น ง เพื่อแก ่ง
เชือกข้าม ีร ะ แล้ กระโดด องขาข้ามเชือก เป็นจัง ะ อดคล้องกันทั้งการ มุนแขน
และการกระโดด เด็กที่มีพัฒนาการปกติ เมื่อได้ฝึกฝน ักที องที ก็มักจะเรียนรู้ที่จะท�าได้
โดยไม่ยาก แต่เด็กทีไม่ค่อยคล่องแคล่ ก็จะพบ ่าเด็กไม่ ามารถท�าได้ ท�าแล้ งง งง เช่น
แขนแก ่ง แล้ ขาไม่กระโดด รือ เมื่อขากระโดด แขนก็ลืมแก ่ง เป็นต้น
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วิ่งเล่น ออกก�าลังกาย แล้วจะช่วยให้ลกู พูดได้ เร็วขึ้นจริงหรือ
จริง รือไม่จริง เราลองมาท�าค ามรู้จักเรื่องล�าดับขั้นการพัฒนา มองของเด็กกันก่อน
Academic
Learning
Intellect
Daily
Living Behavior
Activities
Auditory Visual- Attention
Spatial
Center
Perceptual Language
Development
Skills Perception Functions
Motor
Ocular
Eye-hand
Postural
Motor
Coordination
Adjustment
Control

Cognition

¡ÒÃàÃÕÂ¹ÇÔªÒ¡ÒÃ
ÊµÔ»˜ÞÞÒ
ภาษา มิติสัมพันธ์ กี า
¡ÒÃ¡Ó¡ÑºµÑÇàÍ§ ÊÁÒ¸Ô
การเคลื่อนไหว
ร่างกายที่ซับซ้อน

Body
Scheme

Sensory
Motor

Postural
Security

Sensory
ÃÐºº»ÃÐÊÒ·
ÊÑÁ¼ÑÊ·Ñé§ ÷

Olfactory

Tactile

Reflex
Maturity

Abillity to
Screen Input

Awareness of
Two Sides of Body

Visual

Auditory

Vestibular

Development

Motor
Planning

Gustatory

Systems

Proprioception

ล ดับขั้นการพัฒนาระบบประสาทในเด็ก
Ref.Pyramid of Learning, William & Shellenberger

มองมีล�าดับขั้นของการพัฒนา เริ่มจากาการพัฒนาระบบประสาทสัมผัสทั้ง (การมอง
เ ็น การได้ยิน การดมกลิ่น การลิ้มร การกอด ัมผั การทรงตั การเคลื่อนไ ง่ายๆ) ต่อมา คือ
การเคลือ่ นไหวร่างกายทีซ่ บั ซ้อนขึน้ (เช่น ปีนป่าย ตีลงั กา โยนรับบอล ตีตบแปะ กระโดดเชือก)
ต่อมาเป็นการท�างานของ มองขั้น ูงที่ซับซ้อนมากขึ้น ได้แก่ การใช้ภาษา การมีสมาธิ จดจ่อ
ความสามารถในการก�ากับตัวเอง การเล่นกี า และต่อยอดไปสูก่ ารเรียนรูว้ ขิ าการและระดับ
สติปัญญาต่อไป
เด็กทีจ่ ะพูดได้ พืน้ ฐานโครง ร้าง มอง ่ นระบบประ าท มั ผั และการเคลือ่ นไ ร่างกาย
ที่ซับซ้อนต้องท�า น้าที่ได้คล่องแคล่ ก่อน ถ้าโครง ร้างพื้นฐานยังกระพร่องกระแพร่ง ก็เปรียบ

เหมือนการพยายามสร้างบ้านบนพื้นทราย เป็นสิ่งที่ไม่สามารถท�าได้ ต่อยอดขึ้นไปไม่ได้

ถ้าลูกยังพูดไม่ได้ นอกจากพยายามฝึกเรื่องการ ื่อ ารกับลูกแล้ การเน้นการออกก�าลัง
กาย ฝึกระบบประ าท ัมผั ยิบ จับ ลงมือท�ามากๆ ก็จะช่ ยใ ้ มองของลูกคล่องแคล่ ่องไ
เป็นการเตรียมความพร้อมสมองของลูกให้มโี ครงสร้างพร้อมที่จะรองรับ ภาษา

การวิง่ เล่น ออกก�าลังกายทีซ่ บั ซ้อน จึงเป็นส่วนส�าคัญทีจ่ ะช่วยให้ลกู พูดได้เร็วขึน้ ค่ะ
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การฝึกร่างกายที่ส�าคัญมีอะไรบ้าง
การฝึกร่างกายที่ช่ ยพัฒนาเด็กที่ �าคัญ ได้แก่
1. ฝึกควบคุมก�ากับร่างกาย เช่น การ ิ่งเปลี่ยนทิ ทางเร็ ๆ การฝึกค บคุมจัง ะ
ิ่งเร็ เร็ มากๆ ิ่งช้า ช้าลงอีก ช้ามากๆๆๆ แบบ slow motion

2. ฝึกการมองเห็น การฟัง เช่น เกม า มบัติ ท�าท่าเลียนแบบคุณแม่ ฝึกท�าตามค�า ั่ง
ลายขั้นตอน

3. ฝึกการสั่งการกล้ามเนือ้ และการใช้ร่างกายทั้งหมดพร้อมๆกัน ได้แก่ การท�างาน
ลายขัน้ ตอนจนเ ร็จ เช่น ช่ ยรดน�า้ ต้นไม้ ช่ ยล้างจาน การเล่นกับเพือ่ นเป็นกลุม่ เล่น
ตามกฏกติกา

4. ฝึกความทนทานของกล้ามเนือ้ เช่น ิ่งเล่นจนเ งื่ออก ิ่งได้นาน โ นบาร์ กระโดด
เชือก sit up ่ายน�า้

ับ
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ต้องฝึกมากแค่ไหน บ่อยแค่ไหน
ยิ่งฝึกมากก็ยิ่งเก่งมากค่ะ ฝึกบ่อยๆ สมองก็จะท�างานได้คล่องแคล่วขึ้น ลูกก็จะมี
พัฒนาการดีขึ้นเร็ว แต่อย่าลืม ลักการ �าคัญ คือ เด็กต้องมีแรงจูงใจ มีอารมณ์ร่ มอยากท�าด้ ย
พ่อแม่ตอ้ งขยัน าแรงจูงใจ มาชักช นลูกใ ท้ า� กิจกรรมต่างๆ แรงจูงใจในเด็กไม่ตอ้ งการอะไรทีร่ าคา
แพงมาก แค่รอยยิ้ม เ ียง ั เราะ อารมณ์ที่แจ่มใ ของคุณพ่อคุณแม่ ลูกก็ยอมท�าตามแล้
ถ้าพ่อแม่พยายามลงมาเล่น นุกกับลูก ช นลูกออกก�าลังกายแล้ ลูกยังไม่ค่อยยอมท�า ่ นใ ญ่
เกิดจากกิจกรรมนั้นยังยากเกินไป �า รับร่างกายของลูกค่ะ
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กิจกรรมประจ�าวันที่บ้าน ถ้าพ่อแม่ลองฝึกลดค ามเร่งรีบในชี ิตประจ�า ันลง ใ ้เ ลา

เปิดโอกา ใ ้ลูกช่ ยท�างานรอบตั มากขึ้น ลูกก็จะได้รับโอกา การฝึกง่ายๆที่ อดแทรกไปในชี ิต
ประจ�า ันตลอดทั้ง ัน
• เด็กเล็กๆ เ ลาไปไ น แทนทีจ่ ะขึน้ ลิฟท์กช็ นลูกเดินขึน้ ลงบันได ฝึกการทรงตั ค ามแข็ง
แรงทนทานกล้ามเนื้อ
• เปลี่ยนจากการนั่งรถ ่ นตั ติดแอร์เย็นๆ เป็นพาลูกขึ้นรถเมล์ ลงเรือ นั่ง องแถ
ขีม่ อเตอร์ไซด์ รถไฟฟ้า ฝึกการทนต่อเ ยี งเครือ่ งยนต์ การเจอคนพลุกพล่าน นุ่ าย (เ ยี ง
เครื่องยนต์ ัมผั อากา ร้อนๆ กลิ่น การทรงตั )
• ช่ ยท�าอา ารที่บ้าน เช่น ช่ ยเด็ดใบต�าลึง ช่ ยตีไข่ ช่ ยซา ข้า ( ัมผั กลิ่น ร ชาติ
กล้ามเนื้อมือ)
• กิจ ัตรในบ้าน เช่น จัดเรียงเ ื้อผ้าใ ่ตู้ ขัดรองเท้า รดน�้าต้นไม้ กรอกน�้าใ ่ข ด (กล้ามเนื้อ
มือ ตา การจัดล�าดับ การท�างานเป็นขั้นตอนจนเ ร็จ)
อย่างที่ อง คือ การฝึกการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อน โดยท�าที่บ้านร่ มกับคุณพ่อ คุณแม่
พี่น้อง เช่น โยนรับบอล กระโดดตบมือ ตีตบแปะ กระโดดเชือก ขี่จักรยาน กิจกรรมพ กนี้ค รท�า
เป็นกิจ ัตร ม�่าเ มอทุก ัน ท�าน้อยๆ แต่ท�า ม�่าเ มอ อาจจะ ๓๐ นาที รือ ๑ ชั่ โมงทุก ัน
โดยค่อยๆเพิ่มค ามซับซ้อน ของการออกก�าลังกายมากขึ้นเรื่อยๆ
่ นพ กกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น พาลูกไปเล่นสนามเด็กเล่น เล่นเกมที่มีก กติกากับ
เพือ่ น เช่น งิ่ ไล่จบั รีรขี า้ าร มอญซ่อนผ้า ตีจ่ บั คุณพ่อคุณแม่ค รพาลูกไปเล่นเป็นกลุม่ กับเพือ่ นๆ
อย่างน้อย ๓ - ๔ ครั้งต่อ ัปดา ์ ครั้งละอย่างน้อย ๓๐ นาที รือ ๑ ชั่ โมง

การเล่นกี า เช่น เรียน ่ายน�้า เทค ันโด แบดมินตัน ก็อาจจะท�าอาทิตย์ละครั้ง องครั้ง

รือใน ช่ งเ าร์อาทิตย์ ครั้งละประมาณอย่างน้อย ๑ ชั่ โมง

