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ฟลอร์ไทม์ I
 
ส�าหรบัพฒันาการขั้น ๑ - ๒ 

 
เป้าหมาย  

 ช่วยให้เดก็สามารถสงบตวัเอง สนใจ จดจ่อกบัสิง่รอบตวั มสีมาธใิน
การท�ากิจกรรม
 มสีมัพนัธภาพกบัพ่อแม่ได้ในทกุอารมณ์ เช่น อารมณ์สนกุ เล่นด้วย
กันได้ต่อเนื่อง อารมณโกรธ หงุดหงิดก็ยังอยู่กับพ่อแม่ได้

 
เทคนคิ

 เล่นกับลูกเยอะๆ 
 เน้นสัมพันธภาพในทุกอารมณ์ 

 
 
 
 
 

ช่วยลูกให้สนใจจดจ่อ  
และสัมพันธภาพแน่นแฟ้น
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เล่นสนกุเยอะๆ ให้ลูกมีเสียงหัวเราะทุกวัน
เด็กๆชอบการเล่นแบบเคลื่อนไหว เช่น เล่นเครื่องบิน นั่งโยกแยกบนตัวพ่อ
แกว่งเป็นนาฬิกา จักกะจี๋ วิ่งไล่จับ ลากผ้าห่ม ปาหมอน

นาฬิกา ติ๊กต๊อก

 เล่นเครื่องบิน

 ขี่ช้าง

 นั่งเรือลาก
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ร่วมเล่นในสิ่งที่ลูกสนใจ

สัมพันธภาพในทุกอารมณ์
ปลอบโยนเวลาเสียใจ

ยอมรับอารมณ์ของลูก ปลอบโยน 
อย่าทิ้งลูก อย่าเดินหนีไป !!

ลดการก�ากับ สั่ง ห้าม
เปิดโอกาสให้ลูกคิดและลงมือท�า



ฉบับความสุข

130
   ับ

 

 ช่วยลูกให้สื่อสารด้วยท่าทาง 
 และสื่อสารเพื่อแก้ปัญหา

ฟลอร์ไทม์  II
 
ส�าหรบัพฒันาการขั้น  ๓ - ๔ 

 
เป้าหมาย 

 ให้เด็กแสดงความต้องการด้วยสีหน้า แววตา ภาษาท่าทาง เช่น เล่นสนุก ยิ้ม หัวเราะ 
ท�าท่าให้อุ้ม แสดงสีหน้าเสียใจ
 ให้เด็กเข้าใจความต้องการของคนอื่นที่สื่อสารผ่านภาษากาย เช่น ลูกเดินมาหา เมื่อ
เห็นพ่อกวักมือเรียก ลูกชี้บอกอีกทีว่าต้องการอะไร เมื่อเห็นแม่ท�าสีหน้างง สงสัย
 ให้เด็กสื่อสารความต้องการ กลับไปมา ได้ต่อเนื่อง จนสามารถแก้ปัญหาให้ตัวเองได้

  
เทคนคิ

 แกล้งงง คือ แกล้งท�าเป็นไม่เข้าใจ งง ในสิ่งที่เด็กสื่อสาร เพื่อให้เด็กต้องพยายาม ฝึกการ
สื่อสารให้ต่อเนื่อง หลักส�าคัญ คือ ต้องท�าบนสัมพันธภาพที่ดี สนุกๆ งงจริงๆ ไม่รู้จริงๆ 

 เล่นสนุกให้ซับซ้อนขึ้น ยากขึ้น มันส์ ท้าทาย --------- เพื่อให้ลูกฝึกคิดแก้ปัญหา
 ถ้าลูกท�าไม่ได้ รอ ให้ลูกสื่อสารบอกให้ช่วย 
 อย่าลืม “รอให้นานพอ”  เพื่อสังเกตการริเริ่มจากลูก
 ฝีกให้ลูกลงมือท�าเอง ให้สมองลูกท�างาน  “หนทู�าได้” “ผมเก่งที่สดุ” 

 

แกล้งงง --------- เพื่อฝึกการสื่อสารจนแก้ปัญหาได้
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ตวัอย่างกิจกรรมให้เด็กสื่อสารเพื่อแก้ปัญหา

• เล่นขี้ช้าง ลูกชี้ให้ไปทางซ้าย พ่อแกล้งไปทางขวา
• รินน�า้ใส่แก้วให้ทีละน้อย ถ้าอยากกินอีกต้องสื่อสารเพื่อขอเพิ่ม
• ชวนเด็กไปเล่นน�า้ในกาละมัง แต่ไม่ใส่น�า้ให้
• ขณะก�าลังช่วยลูกใส่กางเกง เอาแขนเสื้อให้ลูกใส่แทนขากางเกง
• หยิบผิดหยิบถูก เอาตะเกียบให้ลูกแทนที่จะให้ช้อน
• เอาของเล่นโปรดใส่กล่องที่มี lock หรือใส่ถุงรัดหนังสติก

แกล้งงง ฝึกการเอ๊ะใจ สงสัย
ให้ลูกสื่อสารด้วยสีหน้า แววตา
ท่าทาง กลับไปมาได้ต่อเนื่อง 
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จัดท่านั่งเด็กใหเ้ล่นแล้วเห็นหน้ากัน 

ท�าท่าเลียนแบบ ส่งเสียงเลียนแบบกันสนกุๆ
โต้ตอบกลับไปมา 

ฝึกการโต้ตอบกลับไปมาด้วยท่าทาง
เช่น เล่นบอลโยนกลับไปกลับมา สนกุๆ 
ให้ได้ต่อเนื่อง

ต้องมีอารมณ์เวลาการเล่นกับลูก
อารมณ์มีความสุข อารมณ์แจ่มใส 
อารมณ์สนกุสนาน

อยากพัฒนาอารมณ์ลูก
พ่อแม่ต้องมีอารมณ์ก่อน !!
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พาลูกไปเจอเด็กๆวัยเดียวกัน
ลูกอาจแค่ยืนมองเพื่อนเล่น
ลูกอาจแย่งของเล่นกับเพื่อน

ชวนลูกเล่นซ่อนแอบ

ชวนลูกท�างานบ้านด้วยกัน
(ฝึกสมอง ฝึกการลงมือท�างานใหม่ๆ)

เรื่องของเด็กๆ
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ฟลอร์ไทม์  III

ส�าหรบัพฒันาการขั้น  ๕

เป้าหมาย 

 ช่วยให้ลูกใช้ภาษาบอก ความคิดของตัวเอง 
 ช่วยให้ลูกใช้ภาษาบอก ความต้องการ
 ช่วยให้ลูกใช้ภาษาบอก อารมณ์ ความรู้สึก 

 
เทคนคิ

 เล่นสมมุติ ช่วยให้ลูกเแสดง ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ผ่านการเล่น
 ชวนลูกพูดคุย เยอะๆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ช่วยให้ลูกแสดงความคิดและ 
ใช้ภาษาพูดคุย



                               ฉบับความสุข

135
                                                                                       ับ

ชวนลูกเล่นสมมุติง่ายๆ เลียนแบบชีวิตประจ�าวัน
จัดบ้านให้มีของเล่นสมมุติง่ายๆ

ให้ลูกช่วยคิดเยอะๆ

ลูกพ่อเก่งจัง
พ่อยังคิดไม่ออกเลยนะเนีย่ !!

 ให้ลูกเป็นผู้น�าการเล่น
   ให้ลูกได้แสดงความคิดของลูก ผ่านการเล่น 

 หยุด !! การก�ากับ การสั่งให้ท�าตาม

 หยุด !! การถามค�าถามที่รู้ค�าตอบแล้ว
   เช่น นีส่ีอะไร นีต้ัวอะไรลูก 
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ถ้าลูกไม่นิง่ ให้ลูกนั่งบนลูกบอล
หรือ นั่งชิงช้า แล้วชวนคุย 
ลูกจะจดจ่อ พูดคุยได้มากขึ้น !!

ให้ลูกเป็นผู้ช่วยท�างานบ้าน ชวนพูดคุย
อย่าปล่อยให้ลูกเล่นเกมส์ 
แล้วพ่อแม่ท�างานบ้าน

ชวนลูกไปเล่นกลางแจ้ง
ออกก�าลังกายกับลูกตอนเช้า

สบายจัง
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ให้ลูกช่วยเหลือตัวเองเยอะๆ
พ่อแม่คอยตบมือ เชียร์ 
 

เปิดโอกาสให้ลูกได้พูดคุยกับคนอื่น
ทุกที่ ทุกเวลา

พาลูกไปเที่ยว ได้ค�าศัพท์ใหม่ๆเพิ่มขึ้น 
สนกุ มีความสุขด้วยกัน
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ความรู้พื้นฐาน : ล�าดบัขั้นการเล่นสมมุติในเด็กปกติ

อาย ุ1-1 1/2 ปี  - เล่นเลยีนแบบ ท�าตาม

 - เริ่มใส่อารมณ์ในการเล่นของเล่น เช่น ท�าท่ากอดน้องหมี รักน้องหมี
 - เล่นเลียนแบบ ท�าตามที่พ่อแม่บอกขั้นตอนเดียวง่ายๆ เช่น ป้อนพ่อ ป้อนน้องตุ๊กตา
 - เล่นสมมุติที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจ�าวันง่ายๆ เช่น กิน นอน อาบน�้า
 - เข้าใจเฉพาะของเล่นที่เหมือนจริงเท่านั้น เช่น ช้อนของเล่น (ถ้าเอากิ่งไม้มาสมมุติเป็น
ช้อน เด็กจะไม่เข้าใจ)

   
 
อาย ุ1 1/2 - 2 ปี - เล่นสมมุติง่ายๆ

 - เล่นสมมมุติได้เอง สมมุติกับของเล่นได้หลากหลายมากขึ้น เช่น เอาเครื่องบินของเล่น
มา “บิน” ไปมา เอาโทรศัพท์ของเล่นมาท�าท่าพูดแบบผู้ใหญ่ เอารองเท้าของแม่มาใส่

 - การเล่นยงัเป็นแบบซ�า้ๆ เช่น ป้อนอาหารตุก๊ตาทกุตวั แล้วกว็นมาป้อนอกี ห่มผ้าให้น้อง
ซ�้าไปมา

 - ยังแยกของจริงกับของเล่นไม่ได้ เช่น พยายามนั่งเก้าอี้ตุ๊กตา พยายามนั่งบนรถของเล่น 
(แล้วก็พบว่านั่งไม่ได้)

เครื่องบิน บินสูงเลย...... 
น้องหิวนมแล้ว

บิน บิน ไปเลย กินนม กินนม 
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อาย ุ2- 2 1/2 ปี - เล่นสมมุติได้หลายขั้นตอน 

 - เริ่มมีความคิดของตัวเอง เอากิจวัตรที่คุ้นเคยมาเล่นต่อๆกัน เช่น ป้อนนมตุ๊กตา พาเข้า
ห้องน�้า เสร็จแล้วไปนอนที่เตียง แล้วก็ห่มผ้าให้

 - ขั้นตอนการเล่นยังอาจสลับไปมา แล้วแต่ว่านึกอะไรออก

อาย ุ2 1/2 - 3 ปี เล่นสมมุติในเรื่องที่ไม่คุ้นเคย

 - เชื่อมโยงสมมุติได้เป็นเรื่องราวสั้นๆ 
 - เริ่มทดลองเล่นในบทบาทที่ไม่ค่อยคุ้นเคย เช่น ไปหาคุณหมอ เล่นสมมุติไปตลาด ไป
เที่ยวสวนสัตว์

 - เข้าใจของเล่นที่ไม่เหมือนจริง เช่น เอาใบไม้มาสมมุติเป็นอาหาร หรือเล่นสมมุติโดยไม่
ต้องใช้ของเล่น เช่น ก�ามือเป็นแก้วน�้า แล้วดื่ม 

 

น้องหมีกิน น้องหมีเข้าห้องน�า้

ไป ไป !! 
เราไปเที่ยวสวนสัตว์กันนะ

น้องหิวนมแล้ว

กินนม กินนม 
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อาย ุ3 - 5 ปี - เล่นสมมุติ/จินตนาการเป็นเรื่องราว 

 - เล่นสมมุติกับเพื่อนได้เป็นเรื่องราว ทุกคนมีบทบาทของตัวเอง เช่น เล่นครูนักเรียน
 - สมมุติในสิ่งที่อยู่นอกเหนือความจริง หรือประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่เคยเจอในชีวิตจริง 
เช่น สมมุติตัวเองเป็น Superman เป็นเจ้าหญิง เป็นนางเองในละคร

 -  ใช้ภาษาในการเล่น พูดโต้ตอบได้คล่องแคล่ว อธิบายบอกบทของตัวเองให้เพื่อนฟังได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กๆ นั่งให้เรียบร้อยนะค่ะ

คุณครูจะเล่านทิานให้ฟังค่ะ
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ฟลอร์ไทม์  IV

ส�าหรบัพฒันาการขั้น  ๖

 
เป้าหมาย 

 ช่วยให้เด็กเชื่อมโยงความคิด อารมณ์ ความรู้สึก กับความเป็นจริงภายนอก
 ช่วยให้เด็กเข้าใจเหตุและผล ของคนอื่น สิ่งรอบตัว 

 
 
เทคนคิ

 ชวนพูดคุย สอบถามเหตุและผล 
 สอบถามอารมณ์ ความรู้สึก ถามสาเหตุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ช่วยลูกให้เชื่อมโยงเหตุผล
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ชวนลูกพูดคุย สอบถามเหตุผล 
เร่ิมต้นด้วยเหตผุลง่ายๆในชีวิตประจ�าวนั

เปิดโอกาสให้ลูกได้โต้เถียง ต่อรอง

ให้ลูกได้พูดคุย เล่นกับเพื่อนมากๆ

เหตุผลง่ายๆ ลูกรู้หรือยัง 

“ท�าไมเราต้องกวาดพื้น”

รับฟัง แต่ไม่ตามใจ
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เล่นสนกุๆ เริ่มเล่นเกมที่มีกฎ
กติกา ผลัดกันแพ้ชนะ

ชี้ ชวนให้ลูกเข้าใจอารมณ์
ความรู้สึกของคนอื่น พุดคุย ถามสาเหตุ 

ให้ลูกลงมือท�างานที่เป็นขั้นตอนยากขึ้น
เช่น รดน�้าต้อนไม้ ล้างจาน

แรกๆ ลูกจะอยากชนะอย่างเดียว

เป็นเรื่องปกติ
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อ่านนทิานให้ลูกฟัง แล้วชวนลูกพูดคุย
สอบถามความเข้าใจ
ฝึกคาดการณ์ล่วงหน้า

ฝึกให้ลูกเล่นกีฬา ฝึกความคล่องแคล่ว 
ทนทาน เข้าใจกฎ กติกา 
เช่น ว่ายน�้า แบดมินตัน เทควันโด

เล่นสนกุกับลูกเยอะๆ
ชวนลูกพูดคุย ช่วยกันวางแผน ก่อนการเล่น

ถ้าหนูเป็นหนูน้อยหมวกแดง
หนูจะท�ายังไงค่ะ
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ฟลอร์ไทม์กบัความแตกต่างระบบประสาทของเด็ก

ประสิทธิภาพของการท�าฟลอร์ไทม์อยู่ที่ความเข้าใจความแตกต่างระบบประสาทขของเด็ก 
ถ้าพ่อแม่พยายามปรับจังหวะและท่าทีให้สอดคล้องกับลูก คุณพ่อคุณแม่จะพบว่า ลูกจะสามารถ
สงบตัวเอง จดจ่อกับการเล่น การท�ากิจกรรม การคิดแก้ปัญหา พูดคุย สื่อสารโต้ตอบได้มากขึ้น 
ตัวอย่างเช่น

ฟลอร์ไทม์กบัเด็กที่ระบบการรบัรู้ค่อนข้างไว กลัวๆกล้าๆ

• ใช้อารมณ์สนุกสนาน แจ่มใส ในการชวนลูกลองสิ่งใหม่ๆ 
• มั่นสังเกตสีหน้า แววตาลูกขณะเล่น เช่น ลูกเปลี่ยนจากยิ้มสนุกเป็นหน้านิ่งๆ เรียบๆ  

ดูกลัวๆ พ่อแม่ปรับน�้าเสียง และอารมณ์ให้เบาลง จังหวะการเล่นช้าลง เปลี่ยนให้ลูกเป็น 
ผู้ควบคุมจังหวะการเล่น

• ให้ลูกคาดการณ์ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เช่น ให้จังหวะ 1-2-3 ก่อนโยนบอล
• การมั่นปรับจังหวะการเล่นให้สอดคล้องกับลูก คุณพ่อคุณแม่จะพบว่าลูกจะสงบจดจ่อได้

นานขึ้น สนุก และสื่อสารโต้ตอบได้มากขึ้น 

ฟลอร์ไทม์กบัเด็กทีม่ภีาษาล่าช้า 
(มกัพบว่ามปัีญหาการประมวลข้อมลูผ่านการฟังร่วมด้วย)

• พ่อแม่ปรับจังหวะการพูดให้ช้าลง น�้าเสียงกระชับ
• ใส่อารมณ์ร่วมในการพูดคุย จะช่วยดึงความสนใจจากลูกได้มากขึ้น 
• ใช้ภาษาสั้นๆง่ายๆ 
• พยายามให้ลูกมองเห็นหน้าขณะคุยกัน เพื่อช่วยเพ่ิมการรับรู้ผ่านการมองเห็น สีหน้า  

แววตา อารมณ์ ลูกจะเข้าใจภาษาที่พ่อแม่พูดได้มากขึ้น
• ใช้ภาษาท่าทางประกอบ
• รอ !! ให้สมองลูกแปลและเรียบเรียงข้อมูลที่ได้ยินก่อน ลูกจะสามารถโต้ตอบได้มากขึ้น  

ถ้าเรารอให้นานพอ
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ฟลอร์ไทม์กบัเด็กที่ไวเสยีง

• คุณพ่อคุณแม่เลือกการเล่น การพูดคุยกับลูกด้วยน�้าเสียงที่เบา นุ่นนวล
• ระวังเสียงที่อาจมาแบบเร็วๆ แรงๆ โดยลูกไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อน เช่น เสียงรถดับเพลิง 

เสียงฟ้าร้อง

ฟลอร์ไทม์กบัเด็กที่ระบบการรบัรู้ค่อนข้างเฉื่อย

• คุณพ่อเลือกการเล่นแบบโลดโผน มันส์ ๆ 
• จับตัวลูกให้แน่น กระชับ
• ใช้น�้าเสียงของคุณพ่อที่ดัง หนักแน่น ชัดเจน 
• จัดท่าการเล่นให้ลูกมองเห็นหน้าพ่อได้ชัดๆ 
• รอ !! ให้ลูกตอบสนอง สมองของลูกต้องใช้เวลาในการรับรู้ข้อมูลนานกว่าเด็กคนอื่นๆ  

ถ้าคุณพ่อรอได้นานพอ (สนใจ เชียร์) คุณพ่อจะแปลกใจที่เห็นการริเริ่ม และการสื่อสาร
โต้ตอบจากลูกมากขึ้น

ฟลอรไทืม์กับเด็กที่มักจะซุ่มซ่าม หาของไม่ค่อยเจอ 
(การประมวลข้อมลูผ่านการมองเห็นกระพร่องกระแพร่ง)

• จัดห้องให้ไม่รก เวลาเล่นกับลูก จ�านวนของเล่นไม่เยอะเกินไป
•  ใช้น�้าเสียง อารมณ์ และภาษาพูด เพิ่มช่องทางการรับรู้สิ่งรอบตัว
• เด็กอาจไม่ชอบ การเล่นที่ต้องเปลี่ยนต�าแหน่งไปมาบ่อยๆ เช่น วิ่งไล่จับ วิ่งเปลี่ยนทิศทาง

ไปมา มักจะเล่นได้ไม่นาน 
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ฟลอร์ไทม์กบัเด็กที่ความทนทานกล้ามเนื้อน้อย (ไม่ค่อยมแีรง ล้าง่าย)

เด็กที่ความทนทานกล้ามเนื้อล�าตัวไม่ค่อยแข็งแรง จะเห็นเด็กนั่งเล่นได้ไม่นานหรือ ถ้าต้อง
เล่นอะไรที่ต้องอาศัยการทรงตัวด้วยตัวเอง เด็กก็อาจจะล้าง่าย เลิกเล่น เปลี่ยนเป็นเดินไปมาแทน 
หรอื นอนเลือ้ยไปกบัพืน้ การท�าฟลอร์ไทม์ทีช่่วยประคบัประคองส่วนหลังของเดก็ ให้เดก็ทรงตวัได้
ง่ายขึน้ เช่น นัง่บนตวัแม่ แล้วเอาหลงัพงิขาของแม่ หรอื การเล่นทีใ่ช้หมอนประคองหลงัเดก็ไว้ หรอื 
การท�ากจิกรรมอืน่ๆ ทีช่่วยจดัท่าให้เดก็นัง่ได้มัน่คงขึน้ เราจะพบว่าเดก็จดจ่อในการเล่นสนกุได้นาน
ขึ้น สื่อสารโต้ตอบได้มากขึ้น





บทที่ ๖
โปรแกรมส่งเสรมิเดก็ 

พฒันาการล่าช้า  
เดก็พเิศษทีบ้่าน



โปรแกรมส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้าที่บ้าน 
(Home-based Program)

ฟลอร์ไทม์ ฝึกทักษะใน 
ชีวิตประจ�าวัน

ฝึกร่างกาย 
(sensory/motor)

เล่นกับเพื่อน

ฝกึแก้ปัญหา

ฝึกลงมือท�า
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โปรแกรมส่งเสริมเด็กพฒันาการล่าช้า เด็กพิเศษที่บ้าน

 การส่งเสริมพฒันาการลกูอย่างเป็นองค์รวม และมีประสิทธิภาพที่่บ้าน
• การเล่นกับลูก หรือ การท�าฟลอร์ไทม์
• การฝึกทักษะในชีวิตประจ�าวัน
• การฝึกร่างกาย 
• การเล่นกับเพื่อน

 ฟังดงู่ายจงั ..... แต่ความแตกต่างอยู่ที่คุณภาพของการลงมือท�า
• พอเหมาะ พอดีกับความแตกต่างของลูกเราหรือเปล่า
• ความถี่แค่ไหน
• ความแรงพอไหม 
• หลากหลายรูปแบบและวิธีการ และเพิ่มช่องทางการเรียนรู้หรือเปล่า 
• เป็นอะไรใหม่ๆที่ท�าให้สมองรู้สึกต่ื่นตัวพร้อมเรียนรู้หรือไม่

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

 เล่นกบัลูกที่บ้าน...เรื่องเล่าจากคณุพ่อ

 หล่อเลี้ยงโลกภายในของลูก
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โปรแกรมส่งเสริมเด็กพฒันาการล่าช้า เด็กพิเศษที่บ้าน

ในบทนี้ขอเริ่มต้นด้วยการให้คุณพ่อคุณแม่ลองหลับตา แล้วค่อยๆนกึทบทวนดูว่าใน 
หนึง่วัน หน่ึ่งอาทิตย์ หนึง่เดือนที่ผ่านมา ลูกของเราได้ท�ากิจกรรมอะไรบ้าง ลูกได้ไปไหน  
ไปเล่นกับใคร และเราได้เปิดโอกาส ชี้ชวนให้ลูกได้ท�ากิจกรรมใหม่ๆอะไรบ้าง แต่ละกิจกรรมที ่
ลูกท�า ลูกได้ท�าบ่อยแค่ไหน กิจกรรมหลากหลายหรือไ่ม่ คุณภาพของการท�าแต่ละกิจกรรม 
เป็นอย่างไร ถ้าเป็นไปได้ อยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองเขียนใส่กระดาษเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดขึ้นค่ะ 

จากประสบกาณฺ์ที่ท�างานมาบ่อยครั้งพบว่าหลายครอบครัวใช้เวลาไปจมอยู่กับเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งเป็นเวลานานๆ เช่น บางคนวนอยู่กับเรื่องพยายามให้ลูกกินข้าว บางครอบครัววนอยู่กับเรื่อง
ปัญหาที่โรงเรียนที่ครูบอก เช่น ลูกยังระบายสีไมได้ พ่อแม่ก็พยายามให้ลูกฝึกตามที่คุณครูบอก  
บางครอบครัวก็ดูแลใช้เวลากับลูกที่มีพัฒนาการล่าช้า เหมือนการดูแลเด็กปกติทั่วๆไป คือ กินข้าว 
อาบน�า้ พาไปโรงเรียน โดยอาจมีเพิ่มกว่าพี่น้องเด็กปกติ คือ พาไปพบแพทย์ พาไปฝึกกับนักบ�าบัด
บ้าง และเล่นกับลูกบ้างตามเท่าที่เวลามี บางครอบครัวก็บอกเล่าอย่างตรงไปตรงมาว่าเล่นกับลูก
เพิ่มข้ึนเฉพาะช่วงใกล้ๆที่จะได้คิวนัดพบแพทย์ เพราะ กลัวถูกถามว่าท�าอะไรบ้างแล้วตอบไม่ได้ 
เป็นความแตกต่างกันไปของแต่ละครอบครัว ขึ้นกับหลากหลายปัจจัย
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โปรแกรมส่งเสรมิเดก็พฒันาการล่าช้า เดก็พเิศษทีบ้่าน หมายถงึ ภาพรวมว่าเวลาคณุพ่อคณุ
แม่อยู่บ้านกับลูกควรต้องท�าอะไรบ้าง  เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการลูกอย่างเป็นองค์รวม 
และมปีระสิทธิภาพ

Dr.Greenspan ได้น�าเสนอภาพรวมการส่งเสริมพัฒนาการลูกที่บ้าน คือ 

1. การเล่นกบัลูก หรอื การท�าฟลอร์ไทม์

2. การฝึกทักษะในชีวิตประจ�าวนั

3. การฝึกร่างกาย 

4. การเล่นกับเพื่อน
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การเล่นกบัลูก หรอื การท�าฟลอร์ไทม์

การเล่นกบัลูก หรอื การท�าฟลอร์ไทม ์หมายถึง ช่วงเวลาที่พ่อแม่คอยสังเกตว่าลูกก�าลัง
ท�าอะไร สนใจอะไร อยากท�าอะไร แล้วเข้าไปร่วมเป็นเพื่อนอยู่ด้วย ช่วยกันคิด ช่วยกันท�า ร่วมเล่น
ด้วย เป็นช่วงเวลาที่พ่อแม่ตระหนักรู้ว่า เราจะเป็นผู้ท�าตามลูกบ้าง เพราะ ตลอดเวลาทั้งวันลูกต้อง
คอยท�าตามเรามาตลอดแล้ว ที่ส�าคัญ พ่อแม่รู้สึกมีความสุขท่ีได้อยู่กับลูก ได้ท�าในสิ่งที่ลูกสนใจ  
ได้ท�าตามความต้องการของลูก

การฝึกทกัษะในชีวิตประจ�าวนั

การฝึกทกัษะในชวีิตประจ�าวนั หมายถึง การน�ากิจวัตรประจ�าวันที่เด็กต้องท�าเป็นประจ�า
อยู่แล้ว มาเป็นโอกาสในการฝึกสมองและพัฒนาการของลูก ได้แก่ การฝึกช่วยเหลือตัวเอง + การ
ช่วยพ่อแม่ท�างานบ้าน
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การฝึกร่างกาย

การฝึกร่างกาย หมายถงึ การออกก�าลงักาย การฝึกระบบของสมองและร่างกาย ให้ท�างาน
ได้คล่องแคล่วขึ้น แข็งแรงทนทานมากขึ้น และสามารถท�างานพร้อมๆกันได้รวดเร็วขึ้น 

การเล่นกบัเพื่อน

การเล่นกบัเพื่อน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ลูกได้ไปอยู่กับเด็กวัยเดียวกัน อาจเป็นสนาม
เด็กเล่นหน้าบ้าน สวนสาธารณะ หรือ ชวนลูกเพื่อนมาเล่นกับลูกของเราที่บ้าน เป็นต้น การพาลูก
ไปเล่นกับเพื่อนมีประโยชน์ คือ เด็กได้มีโอกาสเล่นกับเด็กวัยเดียวกัน ซึ่งจะแตกต่างจากเล่นกับ 
พ่อแม่ ซึ่งพ่อแม่จะคอยเล่นตามหรือรู้ใจลูก ลูกจะได้มีโอกาสฝึกทักษะทางสังคม อยากได้ของเล่น
ท�าอย่างไร อยากชวนเพื่อนมาเล่นด้วยท�าอย่างไร ถ้าเพื่อนไม่ยอมให้เล่นด้วยจะท�าอย่างไร ทักษะ
ทางสังคมเหล่านี้เป็นส่ิ่งที่สอนกันไม่ได้ ต้องให้ลูกไปมีประสบการณ์ด้วยตัวเอง 
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การพาลูกไปเล่นกับเพื่อน คุณพ่อคุณแม่อาจต้องรูพ้ฒันาการทางสงัคม หรอืการเล่นกบั
เด็กวัยเดียวกัน คร่าวๆ ดังนี้ เด็กอายุน้อยกว่า ๑๘ เดือน มักจะแค่ยืนมองเด็กคนอื่นเล่น  
เด็กสนใจ อยากรู้ว่าเด็กคนอื่นท�าอะไร เด็กอายุ ๒ - ๓ ปี หรือวันที่เริ่มเข้าเนอร์เซอรี่ เราจะเห็นเด็ก
เล่นอยู่ในกลุ่มเพื่อนได้ เป็นแบบเล่นข้างๆกัน สนใจของเล่นเหมือนกัน แต่อาจจะยังไม่ได้มี
ปฏิสัมพันธ์พูดคุยกันมากนัก คือ ต่างคนต่างเล่นของตัวเอง แต่นั่งอยู่เป็นกลุ่มด้วยกันได้ เด็กอายุ  
๓ ปีขึ้นไป จะเริ่มเห็นเด็กเล่นสมมุติ จินตนาการกบัเพื่อน เล่นด้วยกนั เป็นกลุ่ม เล่นวิ่งไล่จับ 
เล่นสร้างประสาททรายด้วยกัน เด็กอายุ ๔ - ๕ ปีขึ้นไป เราจะพบความสามารถในการเล่นที่ 
ซบัซ้อนขึน้ เดก็จะเริม่เล่นเกมทีม่กีฏ กติกา มคีวาท้าทาย แข่งกนัแพ้ชนะ หรอื อาจเป็นลกัษณะ
เกมกระดาน เช่น งูตกกระได เกมบิงโก เป็นต้น 

ถ้าลูกของเรามีพัฒนาการล่าช้า สิ่งส�าคัญที่คุณพ่อคุณแม่อาจต้องทราบ คือ เรื่อง ความแตก
ต่างของอายุพัฒนาการกับอายุจริงของลูก อายุจริง หมายถึง อายุตามวันเดือนปีเกิด อายุ
พฒันาการหมายถึง อายตุามความสามารถของเด็ก

ตัวอย่างเช่น น้องต้นข้าว อายุจริง เท่ากับ ๕ ปี แต่ความสามารถเของต้นข้าวยังน้อยกว่าเด็ก
วัยเดียวกัน คือ น้องต้นข้าวสงบ สนใจสิ่งรอบตัวได้ สื่อสารโต้ตอบ บอกความต้องการได้เป็นประ
โยคสัน้ๆ เข้าใจภาษาทีพ่่อแม่พดู อยูใ่นกลุม่ฟังนทิานกบัเพือ่นได้ แต่ถ้าครถูามอะไรยากๆทีเ่ป็นเหตุ
เป็นผล ต้นข้าวมักจะเลี่ยงไม่ตอบ หรือ ตอบไม่ค่อยตรงค�าถาม ต้นข้าวชอบเล่นในกลุ่มเพ่ือน  
เล่นของเล่นง่ายๆ เล่นสมมตุติามเพ่ื่อน ความสามารถของน้องต้นข้าวเท่ากับเดก็อายปุระมาณ ๓ ปี 
อายุพัฒนาการของน้องต้นข้าวก็เท่ากับ ๓ ปี

เวลาที่เราจะให้ลูกฝึกทักษะอะไร หรือ ดูว่าพัฒนาการการเล่นกับเพื่อนของลูกได้แค่ไหน 
พยายามกลบัมามองทีอ่ายพุฒันาการ เช่น ถ้าพาน้องต้นข้าวไปทีส่นามเดก็เล่น น้องต้นข้าวอาจ
วิ่งเล่นเป็นกลุ่มกับเพื่อนได้ เล่นตามเพื่อนๆคนอื่นได้ แต่เม่ื่อเพื่อนๆวัย ๕ ปีเปลี่ยนไปเล่นเกมที่มี 
กฏ กติกา เช่น ลมเพลมพัด เล่นจระเข้น�า้ขึ้นน�้าลง น้องต้นข้าวก็อาจจะไม่เข้าใจ เล่นไม่ได้ หรือ  
ที่ค่อนข้างท�าให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจ คือ เด็กคนอื่นก็อาจไม่ให้น้องต้นข้าวเล่นด้วย หรือถูกผลัก 
ออกไป ไม่อยากให้อยู่ในกลุ่มด้วย ก็เป็นเหตุการณ์ที่เจอได้บ่อยๆในสนามเด็กเล่น
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ฟังดูง่ายจงั ..... แต่ความแตกต่างอยู่ที่คุณภาพของการลงมอืท�า

เวลาบอกโปรแกรมง่ายๆ ว่าการฝึกลูกทีบ้าน คือ การให้เวลาเล่นกับลูก การออกก�าลังกาย 
การช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจ�าวัน การท�างานบ้าน พ่อแม่หลายครอบครัวก็มักจะบอกว่าท�า 
ตามนี้หมดแล้ว  

ความส�าคัญของการท�า ไม่ใช่ผลลัพธ์ คือ สามารถท�าสิ่งต่างๆได้ เช่น เล่นกับลูกทุกวัน  
พาลกูไปสนามเดก็เล่นทุกวนั ไปเล่นบ้านบอลทุกวนัแล้ว ลูกใส่เสื่อ้เองได้แล้ว ตดิกระดุมได้แล้ว หรอื 
เข้าห้องน�า้นั่งส้วมได้แล้ว ทักษะภายนอกเหล่านี้ก็ส�าคัญ แต่ถ้าเราเข้าใจลึกลงไปอีก เราต้องเข้าใจ
ว่ากิจกรรมเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือที่เราใช้เป็นโอกาสในการฝึกสมองของลูก ถ้าเรามาดู 
ว่าเราอยากให้สมองของลกู ตื่นขึ้น คล่องแคล่วว่องไว พร้อมเรยีนรู้มากขึ้น หรือ ในบางคน
เปลี่ยนจากเด็กพัฒนาการล่าช้าเป็นเด็กปกติที่มีพัฒนาการไม่แตกต่างจากเพื่อน เรียนหนังสือได้ 
เหมือนเพ่ือนๆ เราอาจต้องส�ารวจเพิ่มเติม ว่าเราได้ช่วยพัฒนาสมองของลูกอย่างมีประสิทธิภาพ
เพียงพอแล้วหรือยัง

• ความจ�าเพาะ เรารู้จักพัฒนาการองค์รวม (D) และเข้าใจความแตกต่างระบบประสาท 
ของลูก ( I ) หรือยัง เราได้พยายามปรับเปลี่ยนตัวเรา (R) ให้เข้ากับความแตกต่างของลูก 
หรือไม่ 

• ความถี่ในการท�ากิจกรรมต่างๆพอไหม ได้วิ่งเล่นออกก�าลังกายมากน้อยแค่ไหน เด็กที่ได้
เล่นอาทิตย์ละครั้ง กับเด็กที่่ได้เล่นทุกวัน ผลที่ได้ก็แตกต่างกัน 

• ความแรงพอไหม ฝึกแบบซ�้าๆเดิมๆ หรือ เพิ่มความแรง ความเข้มข้นในการท�ากิจกรรม
• หลากหลายรูปแบบและวิธีการ เพ่ิมช่องทางการเรียนรู้หรือเปล่า ใส่ความสนุก  

ใส่ความหลากหลาย ความซับซ้อน ทั้งตาดู หูฟัง มือท�า สมองคิด 
• เป็นอะไรใหม่ๆที่ท�าให้สมองรู้สึกต่ื่นตัวพร้อมเรียนรู้หรือไม่ คุณพ่อคุณแม่อาจลอง

ทบทวนว่าลูกได้มีกิจกรรมใหม่ๆ เราได้พลิกแพลงการเล่นกับลูกบ้างหรือไม่

Rosemary White นักกิจกรรมบ�าบัดคนส�าคัญ ผู้มีประสบการณ์การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
มานานกว่า ๔๐ ปี เล่าให้ฟังว่า It’s not what you do but how you do it !

คุณภาพของการลงมือท�าจึงเป็นเรื่องส�าคัญ ถ้าพ่อแม่สามารถจัดเวลาท�าได้แล้ว อาจลองมา
ลงรายละเอียดเรื่องของคุณภาพการท�าเพิ่มข้ึน ก็จะช่วยฝึกสมองลูก ท�าให้พัฒนาการลูกไปได้เร็ว
ขึ้นค่ะ
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เล่นกับลูกที่บ้าน....เรื่องเล่าจากคณุพ่อ

คุณพ่อท่านหนึ่งเล่าให้ฟังเรื่องการเล่นกับลูก ผมรู้สึกว่าการเล่นกับลูกท�าให้ผมคลาย
เครียด ผมได้กลับมาเป็นเด็กอีก ได้เล่นเหมือนตอนที่ผมเป็นเด็กๆ ฝนตกผมก็พาลูกไปเล่น 
น�า้ฝน เล่นเหมอืนทีผ่มเคยเล่นตอนเดก็ๆ ลกูเค้าสนกุมากเลยครับ เราเล่นโคลนด้วยกนั เสาร์อาทติย์
ผมก็ขับรถพาเขาไปเที่ยว 

คุณพ่อนิ่งสักพัก แล้วเล่าต่อสั้นๆ ถึงภาระต่างๆภายในครอบครัว บางครั้งผมรู้สึกเหมือน
ภาระต่างๆ ตกอยู่ที่ผมคนเดียว เลิกงานมาผมก็กลับมาดูแลลูก เล่นกับลูก คุณพ่อนิ่งอีกสักพักแล้ว
บอกต่อว่า ผมกอ็ดทนครบั คณุพ่อไม่ได้พดูอะไรต่อมากนกั เมือ่หันหน้าไปเหน็ลกู คณุพ่อกไ็ปชวน
ลูกเล่น ยิ้ม หัวเราะด้วยกันอีกอย่างเป็นอัตโนมัติ

สิ่งที่ประทับใจคุณพ่อท่านนี้มาก ก็ตรงที่ลูกของคุณพ่อที่เป็นเด็กออทิสติกคนหนึ่ง ภายใต้
ภาระและความเครยีดของชวีติทีไ่ม่แตกต่างกนัในแต่ละครอบครวั คณุพ่อยงัคงสามารถปรบัเปลีย่น
ตัวเอง มีอารมณ์สนุก แจ่มใส ได้ทุกครั้งที่มองเห็นหน้าลูก ผลลัพธ์ที่ได้รับก็คุ้มค่ามาก เด็กมี
พัฒนาการที่ดีขึ้นมาก จากเด็กที่นิ่งๆ ไม่ค่อยสนใจอะไร ชอบอยู่ในโลกส่วนตัว ผ่านไป ๑ ปีเต็ม
เด็กดูดีขึ้นมาก มีความเป็นธรรมชาติของสีหน้า แววตา ที่ส�าคัญเด็กดูมีอารมณ์แจ่มใส สนใจ 
มองคน และเริ่มสืื่อสารโต้ตอบกับคนด้วยภาษากายและภาษาพูดได้สั้นๆ  
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หล่อเลี้ยงโลกภายในของลูก

เม่ื่อได้ฟังคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านเล่าเรื่องแนวทางการดูแล ส่งเสริมพัฒนาการลูกที่บ้าน  
ก็พบว่ามีอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจ อยากแบ่งปันให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง

คุณแม่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่า ก่อนนอนทุกคืน จะเอามือจับที่หัวใจของลูก พูดกับลูกด้วยถ้อย 
ค�าดีๆ ถ้อยค�าที่สวยงาม กล่าวความรู้สึกขอบคุณ ขอบคุณที่ลูกเกิดมาเป็นลูกของแม่ ขอบคุณ
ความสุขที่แม่ได้รับจากการดูแลลูก ...ลูกจะค่อยๆ หลับไปพร้อมกับค�าพูดที่งดงามเหล่านั้น  
คุณแม่เล่าว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณแม่รู้สึกดี เป็นความสงบที่แม่กับลูกอยู่ด้วยกัน คุณแม่พบว่าตั้งแต่ 
ฝึกการกล่าวถ้อยค�าดีๆกับลูกก่อนนอนทุกวัน เวลาที่ลูกดูวุ่นวาย ดูไม่สงบในตอนกลางวัน บางครั้ง
คุณแม่ก็น�าถ้อยค�า น�้าเสียง และ จังหวะการพูดแบบเดียวกันนี้มาใช้กับลูก คุณแม่พบว่าลูกดูสงบ 
สนใจ และ ก�ากับตัวเองได้ดีขึ้น ที่ส�าคัญ คุณแม่รู้สึกว่าการบอกกล่าวถ้อยค�าสร้างสรรค์ การได้มอง
ลูกขณะที่ลูกก�าลังนอนหลับ ช่วยให้จิตใจของคุณแม่มีพลังพร้อมที่จะต่อสู้กับวันใหม่ต่อๆไป

คณุแม่อกีท่านหนึง่เล่าเรือ่งการพยายามเพิม่ช่องทางการเรยีนรูใ้ห้ลกูทกุวนัผ่านกจิกรรมต่างๆ 
ทั้งการมองเห็น การหยิบจับ สัมผัส การรับฟังเสียง ภาษาพูด คุณแม่เล่าเรื่องการอ่านนิทานให้ลูก
ฟังในช่วงก่อนนอนว่า คุณแม่เลือกทีจะอ่านนทิานคุณธรรม นทิานสขีาว คุณแม่ไม่ได้แน่ใจว่าลูก
จะเข้าใจเรือ่งราวตามตัวหนงัสอืทัง้หมด แต่คุณแม่เลอืกทีจ่ะใช้น�า้เสยีง และจงัหวะการเล่าทีช่่วย
กล่อมให้ลกูค่อยๆหลบัไปกบัเรือ่งราวดีๆ  คณุแม่เล่าว่าการอ่านนทิานหนึง่เรือ่ง คณุแม่จะอ่านเรือ่ง
เดิมซ�้าๆทุกวันเป็นเวลาอย่างน้อย 21 วัน คุณแม่เชื่อว่าส�าหรับลูกของเรา การท�าซ�า้ๆที่นานพอ
เป็นเรือ่งส�าคญั คณุแม่เชือ่ว่าลกูสามารถเรยีนรูไ้ด้เหมอืนเดก็คนอืน่ แต่อาจต้องพยายามเพ่ิม
ช่องทางการเรยีนรูใ้ห้ลกู และทีส่�าคญั ส�าหรบัลกูของเราคณุแม่บอกว่าอาจต้องท�าซ�า้ๆ หลาย
ครั้งมากกว่าเด็กคนอื่น 
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คุณพ่ออีกท่านหนึ่งเล่าให้ฟังถึงการชวนลูกนั่งสมาธิ ก่อนนอนทุกวัน ใช้ค�าว่าฝึกนั่งนิ่งๆ 
ก่อนนอนก็แล้วกัน คุณพ่อจะสวดมนต์ แล้วฝึกให้ลูกนั่งนิ่งๆ ช่วงแรกๆลูกก็ไม่ได้นั่งนิ่งๆเท่าไหร่  
มักจะยุกยิกไปมาตลอด แต่ก็นั่งอยู่กับที่ได้นานขึ้น จนจบเสียงสวดมนต์ คุณพ่อสวดมนต์กับลูกเป็น
กิจวัตรทุกวัน คุณพ่อเล่าเวลาตอนกลางวันที่ลูกมีอารมณ์โมโห หงุดหงิด ดูวุ่นวาย ไม่นิ่ง คุณแม ่
คุณพ่อจะพยายามค่อยๆช่วยให้ลูกสงบลง ชวนให้ลูกนิ่งขึ้น คุณพ่อเล่าว่าตั้งแต่สวดมนต์กับลูกมา  
๖ เดือนแล้ว ลูกดจูะก�ากบัตวัเอง สงบตัวเอง ได้ง่ายขึ้น
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กล่าวความรู้สึกขอบคุณ ขอบคุณที่ลูกเกิดมาเป็นลูกของพ่อและแม่
ขอบคุณความสุขที่พ ่อและแม่ได้รับจากการดูแลลูก

ลูกจะค่อยๆ หลับไปพร้อมกับค�าพูดที่งดงามเหล่านั้น
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บทที่ ๗
การฝึกร่างกาย



การฝึกร่างกาย

ฉบับความสุข

164
   ับ



การฝึกร่างกาย

 การฝึกร่างกาย
• ร่างกายแข็งแรง ทนทาน
• ร่างกายคล่องแคล่ว

 การฝึกร่างกายมปีระโยชน์ในชีวิตประจ�าวนัอย่างไร 

 สงัเกตอย่างไรว่าร่างกายของลกูคล่องแคล่ว ทนทาน หรอืไม่

 วิ่งเล่น ออกก�าลงักาย แล้วจะช่วยให้ลกูพดูได้เร็วขึ้นจริงหรอื 

 การฝึกร่างกายที่ส�าคญัมีอะไรบ้าง 

 ต้องฝึกมากแค่ไหน บ่อยแค่ไหน

 ถ้าลูกมีพฒันาการล่าช้ามาก อยู่ในกลุ่มเด็กพิเศษ  
ควรเน้นฝึกร่างกายลูกมากแค่ไหน

 ฝึกอะไรก่อนหลงั

 การฝึกร่างกายกบัการส่งเสริมพฒันาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม

 ตวัอย่างกิจกรรมฝึกร่างกาย
• ออกก�าลังกายพื้นฐาน
• ฝึกการฟัง
• ฝึกการมอง

 สรปุหลกัส�าคญัในการฝึกร่างกาย 
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การฝึกร่างกาย

การฝึกร่างกาย หมายถึง การออกก�าลังกาย หรือ การฝึกให้สมองสั่งร่างกาย ให้ท�างาน 
พร้อมๆกันได้คล่องแคล่วขึ้น รวดเร็วขึ้น และแข็งแรงทนทานมากขึ้น

ร่างกายแข็งแรง ทนทาน  หมายถึง ท�าอะไรได้นาน ไม่เหนื่อยง่าย ไม่ล้าง่าย เช่น นั่งเล่น
ได้นาน ไม่ลงไปนอน  วิ่งเล่นสนามเด็กเล่นได้นาน

ร่างกายคล่องแคล่ว  หมายถงึ สมองสัง่ร่างกายหลายๆ ส่วนให้ท�างานได้พร้อมๆกนัได้ เช่น 
กระโดดเชือก สมองสั่งให้มือแกว่ง สั่งให้ตามอง และสั่งให้ขากระโดดได้เป็นจังหวะที่พอดีกัน หรือ 
การขี่จักรยาน ขาต้องถีบเป็นวงรอบ มือต้องก�าที่บังคับจักรยาน เปลี่ยนทิศทางไปมา ร่างกายต้อง
พยายามทรงตัวในท่านั่ง ตามองไปข้างหน้าและรอบๆ หูฟังเสียงรถ จะเห็นว่าร่างกายท�างานได้
พร้อมๆกนัหลายส่วน 

การฝึกร่างกายมปีระโยชน์ในชีวิตประจ�าวนัอย่างไร 

• เด็กกระฉบักระเฉงขึ้น เหม่อลอยน้อยลง
• สมองสั่งการท�างานที่เป็นขั้นตอนได้คล่องแคล่วขึ้น ท�างานซบัซ้อนได้จนเสร็จ เช่น ช่วย

แม่ล้างจาน ช่วยแม่รดน�้าต้นไม้
• เด็กเรียนหนังสือได้ง่ายขึ้น เก่งขึ้น สามารถใช้ร่างกายท�างานพร้อมๆกันได้ เช่น ใน

ห้องเรียนเด็กต้องฟังครูพูด และจดตามกระดาน (หูฟังครู - ตามองกระดาน - มือจด)
• เด็กท�ากิจกรรมได้นานขึ้น ไม่นอนเลื้อยกบัพื้น ไม่เหนื่อยง่าย ไม่ล้าง่าย 
• เด็กสงบตัวเองได้เร็วขึ้น ปัญหาอารมณ์รุุนแรง เล่นแรงๆกับเพื่อน ลดน้อยลง ก�ากับ 
ควบคุมร่างกายตวัเองได้ดขีึ้น
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สงัเกตอย่างไรว่าร่างกายของลกูคล่องแคล่ว ทนทาน หรือไม่

เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการช้า เช่น พูดช้า เรียนรู้ได้ช้ากว่าเพื่อนๆในห้อง ชอบเหม่อลอย สอน
อะไรแล้วจ�าไม่ค่อยได้ หรือขีดเขียนหนังสือไม่คล่อง  ถ้าเราเอาเด็กกลุ่มนี้มาประเมินทักษะด้าน
ร่างกาย เราจะพบว่าเด็กจะดไูม่ค่อยแขง็แรง ไม่ค่อยคล่องแคล่ว ซึง่คณุพ่อคณุแม่อาจลองสงัเกตลกู
เบื้องต้นง่ายๆ ดังต่อไปนี้

• ง่ายท่ีสุด เริ่มต้นด้วยการสังเกตท่านั่งของลูก เวลานั่งที่พื้นลูกมักนั่งอยู่ในท่าใด เด็กที่มี
ความตึงตัวของกล้ามเนื้อน้อย มักจะนั่งในท่า w sitting หรือ บางคนก็ชอบนั่งท่าแปลกๆ 
ขาข้างหนึ่งงอ อีกข้างเหยียดออก คือ ดูแปลกๆ ว่านั่งแบบนี้ได้ไงเนี่ย หรือบางคนก็ชอบ
นอนเลื้อย นั่งเล่นได้ไม่นาน และโดยส่วนใหญ่มักจะนั่งหลังค่อม 

นั่งท่า w

นั่งเหยยีดขา

นั่งท่าบิดเบี้ยว

นั่งขัดสมาธิ

X X
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• การรบัส่งบอล ถ้าเราสงัเกตเดก็อาย ุ๓ -๔ ขวบทัว่ๆไป เราจะเหน็เดก็มคีวามเป็นอตัโนมตัิ
ในการรับส่งบอลโดยไม่ต้องบอก สอน หรือ ท�าให้ดู เด็กจะยื่นแขนออกมาข้างหน้า อยู่ใน
ท่าเตรียมพร้อม รอรับบอล เม่ื่อแม่ส่งลูกให้เด็กเอาลูกบอลมาประคองไว้ที่หน้าอก คือ  
ใช้หน้าอกช่วยประคองลกูไว้ไม่ให้หล่น จากนัน้กค่็อยๆโยนลกูบอลกลบัไปมาต่อได้ แต่เมือ่
ให้เด็กที่พูดช้า พัฒนาการล่าช้า ลองเล่นรับส่งบอล เราจะพบความไม่เป็นอัตโนมัติในการ
เรยีนรู้ทีจ่ะขยบั จดัท่าของร่างกาย เดก็จะไม่สามารถเตรยีมพร้อมท่าทาง หรอื ไม่สามารถ
ขยับเคลื่อนไหวร่างกาย ไม่คล่องตัวในการเปลี่ยนท่าทาง การกะระยะต่างๆ 

• ขี่จักรยานเป็นประวัติที่พบได้บ่อย ในเด็ก ๓ - ๔ ปี ซึ่งน่าจะสามารถขี่จักรยานสามล้อ
และสี่ล้อได้แล้ว พ่อแม่ก็มักจะเล่าว่าลูกไม่สนใจขี่ หรือเล่าว่าลูกยอมขึ้นไปนั่งแต่ไม่ยอม
ปั่นจักรยานเอง หรือถ้าปั่นได้ก็จะปั่นได้แบบ กล้าๆกลัวๆ ไม่สามารถใช้เท้าถีบเป็นวงรอบ
ได้เอง 

• การออกก�าลงักายทีต้่องใช้ทัง้แขนขาพร้อมๆกนั เช่น กระโดดตบมอื ซึง่เดก็อายปุระมาณ 
๔ -๕ ปี ก็น่าจะท�าได้แล้ว แต่เด็กที่ร่างกายไม่คล่องแคล่ว เราก็จะเห็นความยากล�าบาก 
เช่น เมื่อตบมือขึ้นเหนือศีรษะ ก็จะไม่กางขาออก หรือ ถ้าตั้งใจจะกางขาออก มือก็จะ 
ไม่ตบ เพราะ สมองไม่สามารถสั่งร่างกายให้ท�างาน พร้อมๆกันได้ ต่างจากเด็กวัยเดียวกัน
ทีพ่อให้มองด ูทดลองท�าสัก สองสามครัง้เด็กกจ็ะเรียนรูท้ีจ่ะขยบัร่างกายและท�าตามได้เลย 

• การกระโดดเชือก เด็กอายุประมาณ ๖ ปี น่าจะท�าได้แล้ว คือ หมุนแขนเป็นวง เพื่อแกว่ง
เชือกข้ามศีรษะ แล้ว กระโดดสองขาข้ามเชือก เป็นจังหวะสอดคล้องกันทั้งการหมุนแขน
และการกระโดด เด็กที่มีพัฒนาการปกติ เมื่อได้ฝึกฝนสักทีสองที ก็มักจะเรียนรู้ที่จะท�าได้
โดยไม่ยาก แต่เด็กทีไม่ค่อยคล่องแคล่ว ก็จะพบว่าเด็กไม่สามารถท�าได้ ท�าแล้วงง งง เช่น 
แขนแกว่ง แล้วขาไม่กระโดด หรือ เมื่อขากระโดด แขนก็ลืมแกว่ง เป็นต้น
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วิ่งเล่น ออกก�าลงักาย แล้วจะช่วยให้ลกู พดูได้ เร็วขึ้นจริงหรือ

จริงหรือไม่จริง เราลองมาท�าความรู้จักเรื่องล�าดับขั้นการพัฒนาสมองของเด็กกันก่อน

สมองมีล�าดับขั้นของการพัฒนา เริ่มจากาการพัฒนาระบบประสาทสมัผัสทั้ง ๗ (การมอง
เห็น การได้ยิน การดมกลิ่น การลิ้มรส การกอดสัมผัส การทรงตัว การเคลื่อนไหวง่ายๆ) ต่อมา คือ 
การเคลือ่นไหวร่างกายทีซ่บัซ้อนขึน้ (เช่น ปีนป่าย ตลีงักา โยนรบับอล ตตีบแปะ กระโดดเชอืก) 
ต่อมาเป็นการท�างานของสมองขั้นสูงที่ซับซ้อนมากขึ้น ได้แก่ การใช้ภาษา การมสีมาธิ จดจ่อ 
ความสามารถในการก�ากบัตวัเอง การเล่นกฬีา และต่อยอดไปสูก่ารเรยีนรูว้ขิาการและระดบั
สติปัญญาต่อไป

เดก็ทีจ่ะพดูได้ พืน้ฐานโครงสร้างสมองส่วนระบบประสาทสัมผสั และการเคล่ือนไหวร่างกาย
ที่ซับซ้อนต้องท�าหน้าที่ได้คล่องแคล่วก่อน ถ้าโครงสร้างพื้นฐานยังกระพร่องกระแพร่ง กเ็ปรียบ
เหมือนการพยายามสร้างบ้านบนพื้นทราย  เป็นสิ่งที่ไม่สามารถท�าได้ ต่อยอดขึ้นไปไม่ได ้

ถ้าลูกยังพูดไม่ได้ นอกจากพยายามฝึกเรื่องการสื่อสารกับลูกแล้ว การเน้นการออกก�าลัง
กาย ฝึกระบบประสาทสัมผัส หยิบ จับ ลงมือท�ามากๆ ก็จะช่วยให้สมองของลูกคล่องแคล่ว ว่องไว 
เป็นการเตรยีมความพร้อมสมองของลูกให้มโีครงสร้างพร้อมที่จะรองรบั “ภาษา”

การวิง่เล่น ออกก�าลงักายที่ซบัซ้อน จงึเป็นส่วนส�าคญัทีจ่ะช่วยให้ลกูพดูได้เร็วขึน้ค่ะ !!
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                               ฉบับความสุข

169
                                                                                       ับ



การฝึกร่างกายที่ส�าคญัมีอะไรบ้าง 

การฝึกร่างกายที่ช่วยพัฒนาเด็กที่ส�าคัญ ได้แก่ 

1. ฝึกควบคุมก�ากับร่างกาย เช่น การว่ิงเปลี่ยนทิศทางเร็วๆ การฝึกควบคุมจังหวะ  
วิ่งเร็ว เร็วมากๆ วิ่งช้า ช้าลงอีก ช้ามากๆๆๆ แบบ slow motion

2. ฝึกการมองเห็น การฟัง เช่น เกมหาสมบัติ ท�าท่าเลียนแบบคุณแม่ ฝึกท�าตามค�าสั่ง
หลายขั้นตอน

3. ฝึกการสั่งการกล้ามเนื้อและการใช้ร่างกายทั้งหมดพร้อมๆกัน  ได้แก่ การท�างาน
หลายขัน้ตอนจนเสรจ็ เช่น ช่วยรดน�า้ต้นไม้ ช่วยล้างจาน การเล่นกบัเพือ่นเป็นกลุม่ เล่น
ตามกฏกติกา

4. ฝึกความทนทานของกล้ามเนื้อ เช่น วิ่งเล่นจนเหงื่ออก วิ่งได้นาน โหนบาร์ กระโดด
เชือก sit up ว่ายน�้า
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ต้องฝึกมากแค่ไหน บ่อยแค่ไหน

ยิ่งฝึกมากก็ยิ่งเก่งมากค่ะ ฝึกบ่อยๆ สมองก็จะท�างานได้คล่องแคล่วขึ้น ลูกก็จะมี
พฒันาการดขีึ้นเร็ว แต่อย่าลืมหลักการส�าคัญ คือ เด็กต้องมีแรงจูงใจ มีอารมณ์ร่วมอยากท�าด้วย 
พ่อแม่ต้องขยนัหาแรงจงูใจ มาชกัชวนลกูให้ท�ากจิกรรมต่างๆ แรงจงูใจในเดก็ไม่ต้องการอะไรทีร่าคา
แพงมาก แค่รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ อารมณ์ที่แจ่มใสของคุณพ่อคุณแม่ ลูกก็ยอมท�าตามแล้ว  
ถ้าพ่อแม่พยายามลงมาเล่นสนุกกับลูก ชวนลูกออกก�าลังกายแล้ว ลูกยังไม่ค่อยยอมท�า ส่วนใหญ่
เกิดจากกิจกรรมนั้นยังยากเกินไปส�าหรับร่างกายของลูกค่ะ 
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กิจกรรมประจ�าวันที่บ้าน  ถ้าพ่อแม่ลองฝึกลดความเร่งรีบในชีวิตประจ�าวันลง ให้เวลา  
เปิดโอกาสให้ลูกช่วยท�างานรอบตัวมากขึ้น ลูกก็จะได้รับโอกาสการฝึกง่ายๆที่สอดแทรกไปในชีวิต
ประจ�าวันตลอดทั้งวัน 

• เด็กเลก็ๆ เวลาไปไหน แทนทีจ่ะขึน้ลฟิท์กช็วนลกูเดนิขึน้ลงบนัได ฝึกการทรงตวั ความแขง็
แรงทนทานกล้ามเนื้อ

• เปลี่ยนจากการนั่งรถส่วนตัว ติดแอร์เย็นๆ เป็นพาลูกขึ้นรถเมล์ ลงเรือ นั่งสองแถว  
ขีม่อเตอร์ไซด์ รถไฟฟ้า ฝึกการทนต่อเสยีงเครือ่งยนต์ การเจอคนพลกุพล่านวุน่วาย (เสยีง
เครื่องยนต์ สัมผัสอากาศร้อนๆ กลิ่น การทรงตัว)

• ช่วยท�าอาหารที่บ้าน เช่น ช่วยเด็ดใบต�าลึง ช่วยตีไข่ ช่วยซาวข้าว (สัมผัส กลิ่น รสชาติ 
กล้ามเนื้อมือ)

• กิจวัตรในบ้าน เช่น จัดเรียงเสื้อผ้าใส่ตู้ ขัดรองเท้า รดน�า้ต้นไม้ กรอกน�้าใส่ขวด (กล้ามเนื้อ
มือ ตา การจัดล�าดับ การท�างานเป็นขั้นตอนจนเสร็จ)

อย่างท่ีสอง คือ การฝึกการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อน โดยท�าที่บ้านร่วมกับคุณพ่อ คุณแม่  
พี่น้อง เช่น โยนรับบอล กระโดดตบมือ ตีตบแปะ กระโดดเชือก ขี่จักรยาน กิจกรรมพวกนี้ควรท�า
เป็นกิจวัตรสม�่าเสมอทุกวัน ท�าน้อยๆ แต่ท�าสม�่าเสมอ อาจจะ ๓๐ นาที หรือ ๑ ชั่วโมงทุกวัน  
โดยค่อยๆเพิ่มความซับซ้อน ของการออกก�าลังกายมากขึ้นเรื่อยๆ 

ส่วนพวกกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น พาลกูไปเล่นสนามเด็กเล่น เล่นเกมที่มีกฎกติกากบั
เพือ่น เช่น วิง่ไล่จบั รรีข้ีาวสาร มอญซ่อนผ้า ตีจ่บั คณุพ่อคณุแม่ควรพาลกูไปเล่นเป็นกลุม่กบัเพือ่นๆ
อย่างน้อย ๓ - ๔ ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละอย่างน้อย ๓๐ นาที หรือ ๑ ชั่วโมง

การเล่นกฬีา เช่น เรียนว่ายน�้า เทควันโด แบดมินตัน ก็อาจจะท�าอาทิตย์ละครั้ง สองครั้ง 
หรือใน ช่วงเสาร์อาทิตย์ ครั้งละประมาณอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง
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ถ้าลูกมีพัฒนาการล่าช้ามาก อยู่ในกลุ่มเด็กพิเศษ ควรเน้นฝึก
ร่างกายลกูมากแค่ไหน

มีครอบครัวหนึ่งพาลูกไปพบ Dr. Greenspan ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณแม่กลับมาเล่า 
ให้ฟังและเอาข้อแนะน�าของคณุหมอ Greenspan มาให้ด ูน้องเป็นเดก็ทีม่พีฒันาการล่าช้าค่อนข้าง
มาก ได้รับการวินิจฉัยเป็นออทิสติก น้องอายุ ๓ ปีกว่าแล้วแต่ยังไม่มีภาษาพูด ยังไม่ค่อยจดจ่อ  
ไม่เล่นของเล่น ไม่ค่อยสนใจสิง่รอบตวั ได้อ่านในส่วนของการฝึกร่างกาย คณุหมอแนะน�าว่าไม่ควร
ปล่อยให้เด็กนั่งท�ากิจกรรมที่นิง่ๆ เฉยๆ เป็นเวลานาน น้องควรได้รับการกระตุ้นระบบร่างกาย
ทกุชัว่โมงด้วยกจิกรรมทีเ่ป็นการเคลือ่นไหว โดยเฉพาะการกระตุน้ในส่วนของระบบเอน็และข้อต่อ 
เช่น ให้วิ่ง กระโดดบนเตียง อุ้มเหวี่ยงเป็นเครื่องบิน นั่งชิงช้า หรือพ่อแม่อาจช่วยนวด โดยอาจท�า
เพียงแค่ ๑๐ - ๑๕ นาที แต่ท�าบ่อยๆ เช่น ท�าทุกต้นชั่วโมง หรือทุกสองชั่วโมง เป็นการกระตุ้นให้
ร่างกายเด็กตื่นตัว ระบบประสาทท�างานดีขึ้น 

หลกัการฝึกร่างกายทีม่หีลกัส�าคญั คอื ต้องให้ได้ทัง้ความถีท่ีม่ากพอ ความแรงทีพ่อเหมาะ 
ความต่อเนือ่ง และความสม�่าเสมอ ที่ส�าคัญ คือ เด็กต้องมีอารมณ์ร่วม มีแรงจูงใจ สนุก  
อยากท�า เวลาที่เด็กมีอารมณ์ร่วม มีแรงจูงใจ สนุก อยากท�า  สมองเด็กจะเปิดออก การฝึกนัั้นจะ
เป ็นการฝ ึกที่ เอาไปใช ้ประโยชน ์ได ้ ในชีวิตจริง เพราะเด็กจะจดจ�าประสบการณ์ที่ดี  
ชอบ อยากท�าอีก สมองเกิดกระบวนการเรียนรู้ เกิดแรงจูงใจ อยากเอาประสบการณ์ดีๆ 
นั้นกลับมาใช้อกี
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ฝึกอะไรก่อน หลงั

แนะน�าให้ดูตามพื้นฐานการสร้างสมอง เพราะ ถ้าพื้นฐานไม่แข็งแรงไปฝึกอะไรที่สูงไป 
ยากไปเด็กก็จะท�าไม่ได้ พ่อแม่อาจทดสอบกิจกรรมพื้นฐานง่ายๆ ก่อนว่าลูกท�าได้หรือยัง ถ้ายังไม่
ได้กเ็น้นฝึกพื้นฐานง่ายๆก่อน เช่น คืบ คลาน วิ่ง กลิ้งตัว กระโดด การทรงตัว ฝึกระบบประสาท
สมัผัสโดยให้ลูกได้หยิบจับ สัมผัส ฟังเสียง มองภาพ ดมกลิ่น ชิมรสชาติอาหารที่หลากหลาย 

เมือ่กิจกรรมพืน้ฐานท�าได้หลากหลาย และเป็นเร่ืองไม่ยากแล้ว กล็องกจิกรรมทีซ่บัซ้อนขึน้ 
เช่น ปีนป่าย เล่นสนามเด็กเล่นกับเพื่อน ขี่จักรยาน เล่นเป็นกลุ่มกับเพื่อน 

เมื่อเด็กอายุพัฒนาการประมาณ ๕ - ๖ ปีแล้ว อาจจะประมาณอนุบาล ๓ หรือ เริ่มเข้า ป ๑ 
แล้ว การเล่นสนามเด็กเล่น เล่นกับเพื่อนทั่วๆไปอาจเริ่มมีความซับซ้อนน้อยไป คุณพ่อคุณแม่ควร
เพิ่มกิจกรรมกฬีา เช่น ว่ายน�้า แบดมินตัน ฟุตบอล หรือ เทควันโด

พ่อแม่หลายครอบครัวมาเล่าให้ฟังว่า ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกชัดเจน หลังจากพาลูก
ไปเล่นกีฬา ลูกดูมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น กล้าเล่นในกลุ่มเพื่อนผู้ชายด้วยกัน เริ่มวิ่งทัน
เพื่อน ลูกสามารถก�ากบัตวัเอง จดจ่อในการท�ากิจกรรมทโีรงเรยีนมากขึ้น 
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การฝึกร่างกายกบัการส่งเสริมพฒันาการเดก็อย่างเป็นองค์รวม

การฝึกร่างกายให้มีประโยชน์สุงสุด ต้องอย่าลืมมองพัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม 

อย่างแรกการฝึกนั้นจะต้องไม่ท�าให้สัมพันธภาพเสีย ถ้าการฝึกนั้นเป็นการบังคับ 
เด็กยอมท�าตามแต่ต้องเสียสัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่ลูก การฝึกนั้นก็จะได้เพียงแค่ร่างกาย 

ข้อสอง เด็กต้องมีอารมณ์ร่วม มีความรู้สึกอยากท�า ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยเสริม
แรงจงูใจให้ลกูได้ง่ายๆ ด้วยสหีน้าแววตา รอยยิม้ เสยีงปรบมอื หรอืค�าชมเชย หรอือาจมรีางวลัหลงั
การฝึก เช่น ได้เล่นเกม 20 นาที ได้นอนดูทีวีกับพ่อ ได้กินไอติมด้วยกัน เป็นต้น
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ข้อสาม ถ้าให้ดขีึน้ไปอกียิงนกทเีดยีวได้หลายตวั กค็อื ฝึกร่างกายแล้วให้ได้ทัง้การสือ่สาร 
การคิด ไปด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็ชวนลูกพูดคุย วางแผนก่อนการฝึก วันนี้จะฝึกอะไรดี จะท�ากี่ครั้ง ให้
ใครเล่นด้วย เล่นเสร็จแล้วจะท�าอะไร ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้าง ถ้าเตะบอลใช้ลูกเล็กจะดีกว่า
ไหม ดีกว่าอย่างไร ตกลงจะเอาลูกบอลลูกเล็ก หรือ ลูกใหญ่ เอากี่ลูก แล้วถ้าหนูเอา ๓ ลูก และ แม่
เอาอีก ๒ ลูก รวมกันเราจะได้เล่นบอลกันทั้งหมดกี่ลูก  

มีคุณแม่ท่านหนึ่งเอาการฝึกร่างกายเป็นส่วนหนึง่ในการเล่นสมมุติกบัลูก ลูกชอบเล่น
ผจญภัยในป่า คุณแม่ก็จะเอาหมอนมาวางต่อกันเป็นสะพาน มีจระเข้ที่หิวมากคอยอยู่ใต้สะพาน 
ลูกต้องฝึกเดินอย่างระมัดระวัง ต้องฝึกคิดแก้ปัญหา ผ่านการเล่นสมมุติกับแม่ เช่น สะพานพัง หัก 
จะท�าอย่างไรดี มีสัตว์ร้ายเข้ามาจะท�าอย่างไร เป็นการฝึกส่งเสริมพัฒนาการที่ได้สัมพันธภาพใน
ครอบครัว ได้ฝึกคิดแก้ปัญหาผ่านการเล่น ได้ใช้ภาษาสื่อสาร โต้ตอบ ได้ฝึกพัฒนาการอารมณ์ กลัว 
ลุ้น ตื่นเต้น ตกใจ โดยมีคุณแม่ช่วยปลอบโยน ท�างานอารมณ์อยู่ข้างๆ อย่างอบอุ่น
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ตัวอย่างกิจกรรม 

ออกก�าลังกายพื้นฐาน

 » การเคลื่อนไหวพื้นฐาน เป็นท่าพื้นฐานที่เด็กควรจะท�าได้อย่างคล่องแคล่ว
◊ ท�าท่าเลียนแบบการเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ ได้แก่ กลิ้ง ไถล (หนอน), เลื้อย (งู), 

คืบ (จระเข้),คลาน (หมา แมว), เดินย่อตัว (ลิงชิมแปนซี), เดิน (คน), วิ่ง, กระโดด, 
ก้าวกระโดด, กระโดดสลับขา, กระโดดขาเดียว (กระต่าย)

◊ เต้นร�า หมุนตัว ท�าท่าแปลกๆ กระโดดโลดเต้น แล้วหัวเราะด้วยกัน

 » การฝึกทรงตวั
◊ เล่นขี่ช้าง พ่อคลานเป็นช้างให้ลูกขี่หลัง พ่อเล่นสนุกโยกไปมา ให้ลูกค่อยๆฝึก 

การทรงตัวบนหลังพ่อ 
◊ หัดเดินบนท่อนไม้แคบๆ, ยืนทรงตัวบนห่วงยาง, กระโดดลอยตัวบนเตียง (กระโดด

แทมโบลีน), ยืนขาเดียว, ยืนหลับตาคุยกัน

 » การฝึกก�ากบัร่างกาย
◊ วิ่งปรับความเร็ว เปลี่ยนทิศทางเร็วๆ ตีแรง เบาๆ กระโดดสูงๆ สูงมากๆ กระโดด

เตี้ยๆ
◊ การกอด หอม การนวด พ่อแม่เล่นสนุกกับลูก สลับกันเป็นผู้ออกค�าสั่งเลือกจังหวะ 

เช่นกอดเบาๆ กอดแน่นๆ กอดแน่นๆมากๆเลย นวดเบาๆ แรงขึ้นอีก เบาลง เบาลง
อีกนิดหนึ่ง



ตัวอย่างกิจกรรม 

ฝึกการฟัง

 » ให้ลูกช่วยคุณแม่ท�างานเล็กๆน้อยๆในบ้าน ฝึกท�าตามค�าสั่ง ๑ ขั้นตอน, ๒ ขั้นตอน 
หลายขั้นตอน

 » เล่นซ่อนของ ใหเ้ด็กฟังค�าบอกใบ้แล้วแข่งกนัหา  ค่อยๆเพิ่มความซับซ้อนของค�าสั่ง 
เพิ่มขึ้น
◊ ๑ ต�าแหน่ง (“ขนมอยู่ใต้โต๊ะ”)
◊ เป็น ๒ ต�าแหน่ง (“รถอยู่  ในลังของเล่น  สีเขียว”)
◊ เป็น ๓ ต�าแหน่ง (“ของเล่นอยู่  บนชั้น  ในตู้กับข้าว  ที่ห้องครัว”)

 » เกมที่ฝึกทักษะรวมทั้งการฟังค�าสั่ง การมองหาสิ่งของ การคิด และ การใช้ภาษา เช่น   
“แม่เห็นสิ่งของบางอย่างสีเขียวอยู่ในห้องนี้ น้องหน่อยเห็นหรือเปล่านะ” (เด็กต้องหา
ว่ามีของอะไรสีเขียวอยู่ในห้อง) ...... แม่เห็นอะไรที่กินได้ ......แม่เห็นอะไรกลมๆ......

 » เกม ลมเพ ลมพัด
◊ ลมเพลมพัด พัดอะไร พัดคนที่ใส่เสื้อสีฟ้า...พัดคนที่ยืนสองขา....พัดคนที่ชอบกินไอ

ติม....พัดคนที่รักคุณแม่.....



ตัวอย่างกิจกรรม 

ฝึกการมอง

 » เกมหาสมบตัิ
◊ ผลัดกันเอาของเล่นไปซ่อนแล้วช่วยกันหาอย่างสนุกสนาน 

 » เกมวิ่งตามไฟฉายส่อง - ปิดไฟในห้องนอน เล่นส่องไฟฉาย
◊ ฝึกมองตามของเล่นที่เคลื่อนไหว ของเล่นเรืองแสง

 » การเลยีนแบบ 
◊ ท�าท่าเลียนแบบสัตว์ต่างๆ ผลัดกันเป็นผู้น�า ผู้ตาม หัวเราะกับการเลียนแบบท่าทาง

แปลกๆ 
◊ ร้องเพลงท�าท่าตามเพลง
◊ แข่งความเร็วในการชูนิ้วมือตาม (เลียนแบบ..ชูสองนิ้ว ชูนิ้วชี้กับนิ้วโป้ง...)  

 » เล่นเกมในรถ ฝึกสังเกตสิ่งรอบตัว
◊ ถ้าเด็กชอบตัวเลข อาจเล่นนับสิ่งของ เห็นหมาก่ีตัว มีสัญญาณไฟจราจ�ากี่อัน  

รถสีแดงกี่คัน
◊ ใส่ความสนุกและความซับซ้อนเข้าไปในการเล่น เช่น ถ้าเห็นรถสีแดงเอามือแตะ 

คุณพ่อ ถ้าเห็นรถสีฟ้าตบมือ ๒ ที ถ้าเห็นรถสีเขียว ร้อง “เย้” การเคลื่อนไหวและ
ความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นท�าให้เด็กรู้สึกสนุกมากขึ้น 

 » การเล่นที่ต้องใชก้ารกวาดสายตาที่ซบัซ้อนขึ้นเรื่อยๆ เช่น เล่นโยนรับบอล เล่นโยน
หมอน เล่นตีตบแปะ เล่นยิงปีนฉีดน�้า เตะบอลเข้าโก เล่นแบดมินตัน เล่นปิงปอง

 » ฝึกการมองภาพในความคิด 
◊ คุณพ่อคุณแม่บรรยายลักษณะสิ่งของ สถานที่ บุคคล ให้เด็กทาย เช่น ใครน๊าเป็น 

เพื่อนของน้องหน่อย ผมสั้น ใส่แว่นตา ..........ชอบพูดเสียงดัง.......ชอบใส่กระโปรงสี
ฟ้า........





1. เด็กต้องมีอารมณ์ร่วม อยากท�า พ่อแม่ต้องขยันหาแรงจูงใจ

2. เริ่มจากง่ายไปหายาก ให้ลกูรู้สึกประสบความส�าเร็จ “ผมเก่งที่สดุ”

3. สมัพันธภาพต้องไม่เสีย ไม่ดุว่า บังคับ ตี เคี่ยวเข็ญลูกให้ท�า

4. อย่าฝึกอะไรซ�า้ๆเดิมๆ เด็กจะเบื่อ สมองจะท�างานน้อยลง

สรุปหลักส�าคัญในการฝึกร่างกาย !!





บทที่ ๘
การฝึกทกัษะ 

ในชวีติประจ�าวนั



 การฝึกทักษะในชีวิตประจ�าวัน
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การฝึกทกัษะในชิวิตประจ�าวนั

 การฝึกทักษะคอือะไร
• ทักษะการช่วยเหลือตัวเอง
• ทักษะการก�ากับตัวเอง 

 หลกัการฝึกทกัษะใหม่ๆ
• แบ่งเป็นงานย่อย
• เห็นอกเห็นใจ
• เล่นกับลูกเพิ่มขึ้น
• ให้ลูกช่วยคิด
• กรอบชัดเจน

 การสร้างแรงจูงใจให้เด็กอยากท�า

 ตวัอย่างการช่วยลกูฝึกเข้าห้องน�า้

 การก�ากบัตวัเอง

 พฒันาการด้านความสามารถในการก�ากบัตวัเองของเด็ก

 ตวัอย่างการช่วยลกูฝึกก�ากบัตวัเอง

 พ่อแม่จะช่วยส่งเสริมทักษะการก�ากบัตวัเองให้ลกูได้อย่างไร

 ถ้าคุณก�าลงัพยายามฝึกทกัษะใหม่ๆให้ลกู แล้วยงัท�าไม่ส�าเร็จ !!

  ลองทบทวนสิ่งต่อไปนี้ 
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การฝึกทกัษะในชีวิตประจ�าวนั

การฝึกทักษะในชีวิตประจ�าวัน หมายถึง การที่พ่อแม่ ผู้ใหญ่ เข้าใจความแตกต่างของเด็ก 
และใช้สัมพันธภาพทีดี ช่วยให้ลูกเรียนรู้ทักษะที่ควรท�าได้ เช่น การช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตร
ประจ�าวนั และ ช่วยให้ลกูเรยีนรูท้กัษะการก�ากบัตวัเอง ไม่ท�าในสิง่ทีไ่ม่่ควรท�า เช่น การตคีนอืน่ 
การพูดจาหยาบคาย

การฝึกทักษะที่ส�าคัญในเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ ได้แก่ 

1. ทกัษะการช่วยเหลอืตวัเอง เช่น การเข้าห้องน�า้ การกนิข้าวเอง ใส่เสือ้ผ้าเอง แปรงฟันเอง 
การช่วยพ่อแม่ท�างานบ้านเล็กๆน่้อย ช่วยเก็บจาน ล้างจาน ช่วยรดน�้าต้นไม้  
ช่วยกวาดบ้าน กรอกน�้าใส่ขวด ช่วยท�าอาหาร ตีไข่ เด็ดใบต�าลึง การไปซื้อของง่ายๆ 
ใกล้ๆบ้าน 

2. ทักษะการก�ากับตัวเอง หมายถึง การท่ีพ่อแม่ ผู้ใหญ่ช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะเข้าใจ 
อารมณ์ ความรู้สึกของตัวเอง ช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะสงบตัวเอง เรียนรู้ที่จะก�ากับ
ร่างกายตัวเอง ไม่เผลอท�าในส่ิงที่ไม่ถูกต้อง เช่น ไม่ท�าร้ายผู้อื่น ไม่ท�าร้ายตัวเอง  
ไม่ท�าลายข้าวของ 
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หลกัการฝึกทกัษะใหม่ๆ

การแบ่งงานเป็นขั้นตอน

หมายถึง การท�างานให้ง่ายขึ้น ลดขั้นตอนลง หรอืลดปริมาณลง ให้เด็กรู้สึกมีก�าลงัใจ 
“หนทู�าได้ ผมเก่งที่สดุ” เด็กรู้สึกประสบความส�าเร็จ มีก�าลังใจอยากท�าอีก ตัวอย่างเช่น อยาก
ฝึกเรื่องการเก็บของเล่น พ่อแม่อาจคาดหวังเพียง ทุกครั้งที่แม่เก็บของเล่น ลูกต้องอยู่ด้วย โดย 
คุณแม่พยายามท�ากิจกรรมเก็บของเล่นให้เป็นเร่ืองสนุก ลูกก็มักจะอยากสนุก อยากร่วมท�าด้วย 
หรือเมื่อเริ่มต้นฝึกทักษะใหม่นี้ คุณพ่อคุณแม่อาจลดขั้นตอนลง โดยลดความคาดหวังเรื่องปริมาณ
และความถี่ของของเล่นที่ลูกต้องเก็บ เช่น ลูกช่วยเก็บอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง หรือ ช่วยเก็บเฉพาะ 
ของเล่นจักรยาน โดยลูกต้องเป็นคนเก็บเองทุกครั้ง หลังขี่จักรยานเสร็จแล้ว โดยทั่วไปถ้าการท�า
กิจกรรมนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินไป และสัมพันธภาพในครอบครัวดี เด็กเกือบทุกคน 
จะพยายามเอาใจพ่อแม ่ต้องการให้พ่อแม่ชื่นชม และมักจะยอมท�าตามโดยไม่ยาก 
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เล่นกับลูกเพิ่มขึ้น หรือ เพิ่มเวลา ฟลอร์ไทม์

คือ เพิ่มช่วงเวลาพิเศษที่พ่อแม่ลงมาเล่นกับลูก โดยให้ลกูเป็นผุู้้น�าในการเล่น พ่อแม่เล่น
ตามสิ่งที่ลูกสนใจ การเพิ่มเวลาฟลอร์ไทม์มีความส�าคัญ เพราะในขณะที่ลูกต้องพยายามก�ากับตัว
เองไม่ท�าพฤติกรรมบางอย่าง (เช่น ไม่ปัสาวะรดที่พื้น ไม่ตีแม่) หรือ ต้องฝึกทักษะใหม่ๆ ที่ยังไม่
เคยชิน (เช่น ต้องเก็บของเล่นทุกครั้ง) ลูกอาจจะรู้สึกอึดอัด โกรธ (ที่ต้องท�าตามพ่อแม่) กลัว กังวล 
(ว่าจะท�าไม่ได้ พ่อแม่จะไม่รกั) การให้เวลาเล่นกบัลกูเพ่ิมขึน้ จะช่วยให้ความรูสึ้กต่างๆทีส่บัสน
ในใจของลกูคลี่คลายลง เดก็รูส้กึมัน่ใจในความรกัของพ่อแม่ เป็นแรงจงูใจทีส่�าคญัในการพยายาม
ฝึกทักษะใหม่ๆที่ไม่อยากท�า ไม่เคยชิน
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ให้ลกูช่วยคิด

คือ การให้ลูกช่วยคิด ช่วยให้ความเห็นว่าเราจะฝึกทักษะใหม่ๆนี้อย่างไร วางแผนร่วมกัน  
ตั้งข้อตกลงร่วมกัน เด็กจะรู้สึกมีส่วนร่วม รู้สึกมีความส�าคัญ เกิดแรงจูงใจในการพยายาม
ฝึกฝนทักษะใหม่ๆด้วยตัวเอง ซึ่งนอกจากใช้วิีธีการพูดคุยด้วยเหตุผลแล้ว พ่อแม่อาจชวนลูก 
คดิแก้ปัญหาผ่านการเล่นบทบาทสมมตุ ิ เช่น เมือ่ต้องการฝึกให้ลูกใช้ห้องน�า้ ฝึกให้นัง่บนโถส้วม 
พ่อแม่อาจน�าตุก๊ตามาเล่น ชวนตุ๊กตาของลกูไปเข้าห้องน�า้ ซึง่ตุก๊ตาของลกูกอ็าจแสดงออกได้หลาย
แบบ เช่น กล้าหาญ เดินไปนั่งโถส้วมอย่างสบายๆ หรือ แสดงอารมณ์กลัว บ่ายเบี่ยง ไม่ยอมเล่น
บทบาทที่ต้องไปเข้าห้องน�า้ แม่อาจสอบถามตุ๊กตาของลูก ตุ๊กตารู้สึกอย่างไร กลัวอะไรจึงไม่ยอม
เข้าไปนั่ง แล้วเราจะท�าอย่างไรดี ซึ่งในช่วงเวลาของการเล่นสมมุติ เป็นช่วงเวลาที่พ่อแม่ให้ลูกได้
ปลดปล่อย ระบายอารมณ์ความรู้สึก โดยพ่อแม่อาจชวนตุ๊กตาของลูกคิด หาทางออก หรือท�าให้ดู
เป็นตัวอย่าง  ค่อยๆชวนตุ๊กตาของลูกทดลองท�า โดยการเล่นบทบาทสมมุตินี้ พ่อแม่จะยอมรับ 
ทุกการแสดงออกของตุ๊กตาของลูก โดยไม่ได้คาดหวังว่าผลลัพท์สุดท้ายตุ๊กตาของลูกต้องยอมไป 
เข้าห้องน�า้ 
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กรอบชดัเจน

คือ การมีกรอบ หรือ ความคาดหวังที่ชัดเจน ให้ลูกรู้ว่าพ่อแม่คาดหวังให้ลูกท�าอะไร (เช่น 
ตักข้าวกินเอง ใส่กางเกงเอง) หรือไม่ท�าอะไร (เช่น ไม่ตีเพื่อน) 

การฝึกทักษะใหม่ๆในชีิวิตประจ�าวัน เช่น ฝึกการกินข้าวเอง การเข้าห้องน�้า การช่วยท�างาน
บ้านเลก็ๆน้อยๆ พ่อแม่ควรเน้นการแบ่งงานเป็นขัน้ตอนย่อยทีแ่น่ใจว่าลกูจะท�าได้และประสบความ
ส�าเร็จ เพื่อให้เด็กมีแรงจูงใจ อยากท�ากิจกรรมนั้นด้วยตัวเอง 

ถ้าลูกไม่สามารถท�าตามกรอบ หรือ ความคาดหวังที่พ่อแม่ตั้งไว้ เช่น ไม่ยอมตักข้าวกินเอง 
หรือยังคงปัสสาวะรดที่นอน เกือบทั้งหมดมีสาเหตุจากพ่อแม่ยงัต้ั้งความหวังไว้สงูเกินไป งานที
ให้ลูกท�ายังยากเกินไป เยอะเกินไป ไม่พอดีกับกับความสามารถของลูก สิ่งที่พ่อแม่ควรท�า คือ  
กลบัมาทบทวนทกัษะทีก่�าลงัฝึกลกูนี ้แล้วย่อยงานให้เป็นขัน้ตอนย่อยลงอกี ท�าอย่างไรการฝึก
ทักษะนี้ลูกจะรู้สึกประสบความส�าเร็จ ลูกจะเป็นผู้มีแรงจูงใจ อยากท�าด้วยตัวของลูกเอง  
ไม่ควรมีการท�าโทษ ต่อว่า หรือ บังคับ ดุลูก เพราะ จะไม่เกิดประโยชน์ เด็กมักจะต่อต้านมากขึ้น 
การฝึกจะยิ่งยากขึ้น
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ส่วนเรื่องการฝึกก�ากับควบคุมตัวเอง เช่น พฤติกรรมตีเพ่ือนทุกครั้งที่โกรธ โมโห หรือ 
พฤติกรรมร้องโวยวาย ขว้างปาสิ่งของ พ่อแม่อาจต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการก�ากับ หยุด
พฤติกรรมนั้น จากนั้นช่วยให้ลูกค่อยๆสงบ อารมณ์ของตัวเองลง โดยมีพ่อแม่ช่วยปลอบโยน  
เห็นอกเห็นใจ เข้าใจความยากล�าบากของลูก

ในเด็กที่พดูคุยรู้เรื่อง เข้าใจเหตแุละผลแล้ว พ่อแม่ควรใช้วิธีรับฟัง พูดคุย เพื่อช่วยให้ลูก
เรียนรู้ที่จะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึก และพฤติกรรมของตัวเอง ซึ่งถ้าสุดท้ายลูกยังคงแสดงออกเป็น
พฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสม พ่อแม่อาจชวนพดูคยุกฏเกณฑ์เพิม่เตมิ ชวนคยุว่าจะมกีารท�าโทษด้วย
วิธกีารอย่างไร ระหว่างงดสิ่งที่ลูกชอบ (เช่น งดเล่นเกมส์ งดกินไอติม ๑ อาทิตย์) หรือ ให้ท�างาน
เพิ่มเติม (เช่น ช่วยล้างรถ ช่วยล้างจาน) การพูดคุยกับลูกเรื่องการท�าโทษ เป็นการช่วยเหลอืลูก
ให้ลกูสามารถก�ากบัตวัเองได้ดขีึ้น ลูกจะเหมือนมีระบบช่วยก�ากับตัวเองเพิ่มขึ้น ก�ากับตัวเองให้
ไม่ท�า เพราะ ไม่อยากถูกท�าโทษ กลัวจะถูกอดเล่นเกมส์ เป็นต้น

ภายนอกดูจริงจัง แต่ภายในกลับเป็นความรู้สึกของความอ่อนโยน

เห็นอกเห็นใจ ยอมรับ และ เข้าใจ
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เห็นอกเห็นใจ

คือ การที่พ่อแม่ยอมรับ เข้าใจ และรู้สึกเห็นใจในความยากล�าบากของลูกที่่จะต้องท�าในสิ่ง
ที่อาจจะไม่อยากท�า ไม่เคยชิน เช่น ลูกไม่อยากกินอาหาร ขว้างจานและช้อนทิ้ง พ่อแม่ช่วยให้ลูก
เรียนรูว่้าพฤตกิรรมนีไ้ม่ควรท�า ด้วยการแสดงออกภายนอก คอื จบัมือไม่ให้ขว้าง ใช้น�า้เสยีง หน้าตา
ที่ดุ จริงจัง 

ขณะทีท่่าทางของคณุพ่อคณุแม่ภายนอกดจูรงิจงั แต่ความรู้สึกภายในของคุณพ่อคุณแม่
กลับตรงกันข้าม เป็นความรู้สึกของความอ่อนโยน ที่ยอมรบัอารมณ์และการแสดงออกของ
ลูก เข้าใจเหตแุละผล ที่มาที่ไปของพฤติรรมที่ลูกแสดงออก “ลูกโกรธ ลูกจึงแสดงออกแบบนี้ 
แม่ก�ากับลูก เพราะ แม่ต้องการช่วยให้ลูกเรียนรู้” พ่อแม่ที่แสดงออกกับลูกด้วยท่าทีเห็นอกเห็นใจ 
จะพบว่าสามารถก�ากับพฤติกรรมลูกได้หนักแน่นกว่า ลูกจะสงบลงได้ง่ายกว่า เด็กจะค่อยๆ เรียนรู้
ที่จะก�ากับตัวเอง การต่อต้านจะลดน้อยลง

การฝึกทักษะให้ลูกที่มีพัฒนาการล่าช้า พ่อแม่ต้องยอมรับว่าแตกต่างจากการฝึกทักษะใน
เดก็ปกตทิัว่ไป คอื อาจต้องใช้เวลานานกว่า ต้องใช้ความอดทนมากกว่า และต้องใช้ความสม�า่เสมอ 
ความรกั ความเห็นอกเหน็ใจทีพ่เิศษกว่า มากกว่าปกตทิัว่ๆไป แต่ขอให้คณุพ่อคณุแม่มัน่ใจว่าถ้าเรา
ท�าด้วยความรัก ความเห็นอกเห็นใจ และสื่อสารบอกลกูชัดเจนว่าพ่อแม่ต้องการอะไร อยากให้
ลกูท�าอะไร เดก็ทกุคนต้องการเอาใจพ่อแม่ อยากให้พ่อแม่รกั เดก็จะพยายามเท่าท่ีความสามารถ
ของเด็กจะท�าได้อยู่แล้ว

ฉบับความสุข

192
   ับ



การสร้างแรงจูงใจ

 - กิจกรรมนั้นต้องเหมาะสม ไม่ยาก (แบ่งงานเป็นขั้นตอนย่อย)

 - ใหเ้ด็กมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ

 - มีรางวัลจากพ่อแม่ รอยยิ้ม กอด หอมแก้ม ตบมือ ค�าชม

 - ท�าให้สนกุ ท�าเป็นเกมส์ แข่งกันละหว่างพี่น้อง

 - พ่อแม่ต้องมีเวลา มีอารมณ์ดี ร่วมท�ากิจกรรมกับลูก

 - พ่อแม่ขยันหาแรงจูงใจ หารางวัลใหม่ๆ ง่ายๆ ราคาไม่แพง เช่น 
ได้กินไอติม ได้ไปให้อาหารปลาด้วยกัน ได้เลือกสถานที่ ไปเที่ยว

 - อย่าบังคับ อย่าด ุเด็กยิ่งไม่อยากท�า และอาจจะดื้อขึ้น

 - ถ้าลกูยังไม่เตม็ใจท�า ไม่ยอมท�า กลบัมาแก้ไข้ทีต่วัพ่อแม่เองก่อน !!  
ลองทบทวนหลักการฝึกทักษะใหม่ๆซ�้าดูอีกที เราท�าครบแล้ว 
หรือยัง ท�าบ่อยแค่ไหน เพียงพอไหม



อย่าบังคับ อย่าดุ
เด็กจะยิ่งไม่อยากท�า และอาจจะดื้อขึ้น

“แรงจูงใจ”



ตวัอย่างการช่วยลกูฝึกเข้าห้องน�้า

การฝึกเข้าห้องน�้า ควรเริ่มเมื่อเด็กมีพัฒนาการที่พร้อม ในเด็กปกติแนะน�าให้เร่ิมฝึกเมื่อ
อายุ ๒ ปี โดยมพีฒันาการทีส่�าคญั คอื เดก็สามารถกลัน้ปัสสาวะ อจุจาระได้แล้ว เดก็สามารถบอก
ความต้องการ บอกปฏเิสธได้  เดก็เข้าใจค�าสัง่และภาษาทีพ่่อแม่พดูบอก ซ่ึงพ่อแม่จะสามารถชกัชวน
หาแรงจงูใจให้ลูกท�าได้ง่ายขึน้ ตวัเดก็เองกเ็ริม่มแีรงจูงใจจากภายใน อยากท�าสิง่ต่างๆให้ส�าเรจ็ด้วย
ตนเอง ต้องการความภาคภุูมิใจ อยากได้รับค�าชมจากคนรอบข้าง ในเด็กพัฒนาการล่าช้า พ่อแม่
อาจพิจารณาทักษะดังกล่าวข้างต้น ถ้าลูกยังมีไม่ครบ การฝึกก็อาจจะท�าได้ยากขึ้นบ้าง หรือ ต้อง
ใช้เวลานานขึ้น 

อีกปัจจัยที่ส�าคัญ คือ ความแตกต่างระบบประสาทของเด็กแต่ละคนที่ส่งผลถึงการฝึก
เข้าห้องน�า้ เช่น เด็กบางคนไวความรู้สึก เด็กอาจกลัว กังวลมากกว่าปกติ เช่น ไม่ชอบการสัมผัส
โถส้วมที่เย็น ไม่อบอุ่นกระชับเหมือนผ้าอ้อม เด็กบางคนกลัวเสียงชักโครก ส่วนเด็กบางคนที่ความ
รู้สึกเฉื่อย เด็กอาจไม่ค่อยรับรู้ว่าปวดปัสสาวะ อุจจาระแล้ว จนกระทั่งเมื่อปวดมากๆก็มักจะราด
ออกมาเลย เด็กบางคนอาจติดขัดเรื่องการสั่งการกล้ามเนื้อ การท�างานหลายขั้นตอนเป็นเรื่องยาก 
การต้องวิง่ไปห้องน�า้ ถอดกางเกางเอง นัง่บนโถส้วม ทรงตวัในท่านัง่ให้ได้นานพอ กเ็ป็นเรือ่งไม่ง่าย 
เด็กไม่คุ้นชิน  ท�าให้ปฏิเสธการฝึก การฝึกทักษะใหม่ๆให้ลูกจึงต้องอาศัยความอดทน ความ
สม�่าเสมอของพ่อแม่มากกว่าปกติ เด็กหลายๆคนก็จะสามารถค่อยๆท�าได้ 

หัวใจส�าคัญที่สุดที่ช่วยให้เด็กฝึกทักษะนี้ได้ คือ สัมพันธภาพที่ดีระหว่างพ่อแม่และลูก 
ครอบครัวที่มีสัมพันธภาพดีมักจะพบว่าสามารถฝึกทักษะนี้ได้ แม้ว่าอาจใช้เวลานานกว่าเด็กปกติ
ทั่วไป 

แนวทางการฝึกใช้หลักการการฝึกทักษะใหม่ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. การแบ่งงานเป็นขั้นตอนย่อย เช่น 

ฝึกกิจวัตรการไปห้องน�้าหลังอาหาร เริ่มมีเวลาที่ชัดเจนในการใช้ห้องน�้า เช่น ทุกเช้าหลัง
อาหาร โดยอาจเริ่มต้นเพียงไปนั่งเล่นกับแม่ในห้องน�า้ โดยไม่ต้องบังคับให้น่ั่งโถส้วม

ฝึกเชื่อมโยงห้องน�้ากบัการขบัถ่าย เช่น ทุกครั้งที่เปลี่ยนผ้าอ้อม ต้องไปที่ห้องน�้า ให้เด็ก
เชื่อมโยงการขับถ่ายกับการใช้ห้องน�้า หรือ ถ้าเวลาถ่ายใส่ผ้าอ้อม เด็กมักไปหลบในที่ประจ�า เช่น 
มุมห้อง หรือหลังโซฟา ลองพยายามชี้ชวนให้ลูกไปหลบในห้องน�้าแทน จัดที่หลบในห้องน�้าที่เด็ก
รู้สึกปลอดภัย และเป็นส่วนตัว 



ฝึกการนั่งโถส้วมอย่างเข้าใจความแตกต่างของเด็กแต่ละคน ถ้าเด็กกลัวห้องน�า้ เริ่มฝึกโดย
หาส่ิงทีเ่ด็กชอบไปไว้ในห้องน�า้ เช่น ของเล่น นิทานเรือ่งโปรด ได้เล่นกบัแม่ ฝึกการใช้ห้องน�า้เป็น
เวลาสั้นๆ 5-10 นาทีทุกวัน จัดท่านั่งให้เด็กรู้สึกมั่นคง เช่น มีเก้าอี้วางเท้าสองข้าง มีที่รองนั่งของ
เด็กบนโถส้วม ถ้าเด็กกลัวเสียงชักโครก พ่อแม่อาจยอมให้เด็กออกนอกห้องเมื่อต้องชักโครก หรือ 
ให้เด็กถือของที่ชอบ แม่กอดไว้ เมื่อเด็กต้องได้ยินเสียงที่ไม่ชอบ อย่าลืมให้ค�าชม กอด หอม ทุกครั้ง
ที่เด็กท�าแต่ละขั้นตอนได้ส�าเร็จ

2. เพิ่มเวลาฟลอร์ไทม์ เล่นสนุกกบัลูกเพิ่มขึ้นในระหว่างวนั
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3. ชวนลูกคิดแก้ปัญหา 

พ่อแม่อาจหาของเล่นที่เกี่ยวกบัห้องน�า้ มาวางไว้ในบ้าน หรือ ส้วมเด็กวางไว้ในบ้าน หา
ตุ๊กตาวางบนส้วม ให้ลูกชินกับสิ่งของ หาหนังสือนทิานที่เกี่ยวกับการใช้ห้องน�้าส�าหรับเด็กให้
ลูกคุ้นชิน หรือเวลาพ่อแม่ พี่น้องเข้าไปใช้ห้องน�า้ อาจให้ลูกเข้าไปอยู่ด้วย เล่นของเล่นในห้องน�้า

4. เห็นอกเห็นใจ

ปลอบโยน ชี้ชวนลูกด้วยอารมณ์สบายๆ ของพ่อแม่ บนความเขา้ใจ เหน็อกเหน็ใจ ยอมรบั
ว่าลูกอาจรู้สึกกลัว ไม่อยากท�า ไม่ชอบอะไรบางอย่าง ฝึกลูกด้วยความมั่นใจว่าคุณจะช่วยน�าพาลูก
ให้ท�าได้ และเข้าใจว่าการฝึกทักษะที่ลูกไม่คุ้นชินนี้ ต้องอาศัยความสม�า่เสมอ พ่อแม่หลายคนเล่า
ว่าถ้าสามารถท�าได้ต่อเนื่องทุกวัน อาจจะสัก ๑ เดือน จึงจะค่อยๆเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลง ลูก
เริ่มเชื่อมโยงได้ เริ่มเข้าใจ ปัญหาส่วนใหญ่ คือ พ่อแม่เองหยดุไปก่อน ล้มเลิกไปก่อน ท�าให้
การฝึกไม่ได้ผล

5. มีกรอบชดัเจน

เมือ่พ่อแม่แบ่งงานเป็นขัน้ตอนย่อยชดัเจนแล้ว และให้เดก็ได้รบัรูแ้ล้วว่าอะไรคอืสิง่ทีต้่องท�า 
(เช่น ต้องนั่งในห้องน�า้ หลังอาหารเช้า) อะไรเป็นความคาดหวังของพ่อแม่ กรอบเท่านี้ก็เป็นเรื่อง
ยิ่งใหญ่เพียงพอแล้วส�าหรับลูก ถ้าลูกท�าไม่ได้ ไม่ควรท�าโทษ ถ้าลูกท�าได้ ควรมีรางวัล เพื่อให้เด็ก
รบัรู้ชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่พ่อแม่คาดหวงัและอยากให้ลกูท�าได ้ 
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การช่วยลกูฝึกก�ากบัตวัเอง

การก�ากับตัวเอง หมายถึง การไม่เผลอท�าสิ่งที่ไม่สมควรท�า เช่น ไม่ตีเพื่อนเมื่อ
โมโห ไม่ขว้างของเมื่อหงุดหงิด ไม่พอใจ 

การก�ากับตัวเอง หมายถึง การยอมท�าในส่ิงที่สมควรท�า เช่น ยอมเก็บของเล่น 
ยอมชิมอาหารใหม่ๆ รอคอยได้ ยอมผลัดกันเล่น ยอมแบ่งปัน 

การก�ากับตัวเองเป็นทักษะทางสังคมที่ส�าคัญ ข่วยให้เด็กอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ เล่น
กบัเพือ่นได้ รอคอยได้ ท�ากจิกรรมกลุม่กับเพือ่นได้ ไม่เผลอท�าร้ายร่างกาย ท�าลายข้าวของ
ที่เป็นการล่วงล�า้สิทธิผู้อื่น

ท�าในสิ่งที่สมควรท�า

ไม่เผลอท�าสิง่ที่ ไม่สมควรท�า

การก�ากับตัวเอง
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พฒันาการด้านความสามารถในการก�ากบัตวัเองของเด็ก

อายุ ๑๒ - ๑๘ เดือน
• เริ่มก�ากับตัวเองโดยท�าตามที่พ ่อแม่บอก สั่ง ในขณะนั้้นได้

อายุ ๒ ปี
• ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ก�ากับตัวเองได้มากขึ้น แม้พ ่อแม่จะไม่อยู่ในขณะนั้น 

เช่น ไม่เอา มือแหย่ปลั๊กไฟ เพราะ จ�าได้ว่าพ่อแม่ไม่ให้ท�า พ่อแม่ดุ
• เริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ก�ากับตัวเองได้ แต่อาจไม่ท�าตาม อยากทดสอบ 
ทดลอง อาจพูดปฏิเสธ “ไม่” ในทุกเรื่อง

อายุ ๓ ปี
• รู้เรื่องมากขึ้น พูดโต้ตอบได้มากขึ้น เด็กจะดาดเดาความต้องการของพ่อแม่ได้ 
เร่ิมท�าในสิ่งที่ คิดว่าพ ่อแม่น่าจะอยากให้ท�า หรือไม่อยากให้ท�า เช่น  
เร่ิมประจบประแจงพอ่แม่ เร่ิมก�ากับตวัเองไม่แย่งของเพ่ือน แต่อาจยืนมอง รอ 
และลองเข้าไปร่วมเล่นด้วย



ถ้าอายุพัฒนาการลูกเท่ากับ ๑ ขวบหรือน้อยกว่า
คุณพ่อคุณแมย่ังต้องคอยตามก�ากับลูก คอยห้าม 

คอยบอกทุกเรื่อง บอกแล้วก็ยังไม่จ�า
เป็นเรื่องปกติ !!

ถ้าอายุพัฒนาการลูกเท่ากับเด็ก ๒ ขวบ  
ลูกอาจจะดื้อมากขึ้น เริ่มท้าทาย เริ่มทดสอบ 

แสดงว่า ลูกเก่งขึ้น คุณพ่อคุณแม่ควรต้องดี ใจมากๆ 
เป็นเรื่องที่ดีมากๆ !!

ถ้าลูกอายุพัฒนาการถึง ๓ ขวบ  
+ มีภาษาพูดแล้ว + สัมพันธภาพในครอบครัวดี 

คุณพ่อคุณแม่จะเห็นความสามารถใน 

การก�ากับตวัเองที่ก้าวกระโดดของลกู 

ลูกจะพยายามท�าทุกอย่างที่ท�า 
ให้พ ่อแม่ดี ใจ พ่อแม่รัก
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ตวัอย่างการช่วยลกูฝึกก�ากบัตวัเอง

การแบ่งขั้นตอนเป็นงานย่อย ถ้ามีหลายเรื่องพร้อมๆกัน ควรเลือกเฉพาะบางเรื่อง  
อย่าเอาทุกเรื่อง เช่น  ถ้าลูกไม่ยอมใส่เสื้อผ้า ไม่ยอมไปโรงเรียน ไม่ยอมกินผัก อาจเลือกเรื่องที่
จ�าเป็นที่สดุก่อน หรอื เรื่องที่ง่ายที่สดุ เพื่อให้เด็กรู้สึกท�าได้ รู้สึกประสบความส�าเร็จ และพ่อแม่ 
ก็ไม่ต้องเหนื่อยกับหลายๆเรื่องในขณะเดียวกัน

การแบ่งงานเป็นขั้นตอนย่อยที่ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมเชงิบวก เช่น ถ้าลกูมพีฤตกิรรมชอบ
เผลอกัดคนอื่น อาจหาสิ่งของที่เด็กชอบกัดเล่น เช่น ผ้า ของเล่นที่เอาไว้กัด ตุ๊กตายางให้กัดแทน 
หรือในเด็กโตอาจให้เคี้ยวหมากฝรั่งแทน (เปลี่ยนพฤติกรรมกัด ให้ไปอยู่กับของอื่น) ปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมในครอบครัว เช่น ไม่เล่นหรอืหยอกล้อกบัลกูด้วยการกดั ซึง่จะท�าให้เดก็สบัสนคดิว่าการ
กัดเป็นการแสดงออกของการเล่น  หรือเด็กบางคนมีพฤติกรรมกัด เพราะ ต้องการการกระตุ้นใน
ปาก พ่อแม่อาจช่วยโดยใช้แปรงสีฟันไฟฟ้านวดในปาก ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อรอบๆปาก กล้ามเนื้อ
ใบหน้า 

ถ้าลกูค่อนข้างไวต่อสมัผสั ไม่ชอบเนือ้ผ้าบางชนดิ ไม่ชอบกลิน่หรือรสชาติผกั ผลไม้บางอย่าง 
อาจเริ่มด้วยขั้นตอนย่อยเชิงบวกที่ผ่านการเล่นก่อน เช่น เล่นขายของโดยมีผัก ผลไม้ เนื้อผ้า
สากๆ ที่ลูกไม่ชอบมาอยู่ในการเล่น ให้ลูกฝึกทนกลิ่น สัมผัส ผ่านการเล่นสนุกกับพ่อแม่ 

อย่าลืมค�าชมเชิงบวกเมื่อลูกไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น ลูกนั่งเล่นกับเพื่อน 
โดยไม่มีการแย่งของกัน ไม่ทะเลาะกันเลย คุณพ่อคุณแม่ควรเข้าไปกอด หรือ กล่าวชมลูก “วันนี้
หนูน่ารักมาก ไม่ทะเลาะกัน ไม่แย่งของกัน” 

                               ฉบับความสุข

201
                                                                                       ับ



นอกจากนั้นการห้ามพฤติกรรมไม่เหมาะสม ควรมชี่องทางหรือพื้นที่ให้ลูกได้ระบาย
ออก แสดงออกด้วยวธิกีารอืน่ เช่น เมือ่ก�ากบัลกูไม่ให้ตีพ่อแม่ คณุแม่ปลอบโยนลกู แต่ลกูยงัโมโห 
คุณพ่อคุณแม่ต้องมีกรอบหรือกฏที่ชัดเจน คือ ห้ามตีพ่อแม่ แต่อาจช่วยให้ลูกระบายออกอารมณ์
โกรธ ถ้าลูกยังอยากตี ให้ลกูตหีมอนแทนได้ เมื่อลกูค่อยๆสงบลง พ่อแม่จึงค่อยชี้ชวนลูกพดูคุย
อกีครั้ง

หรือ ถ้าคุณพ่อไม่อยากให้ลูกขว้างลูกบอลเล่นแบบสะเปะสะปะในห้องทีวี นอกจากก�ากบั
ห้ามลกูว่าไม่ให้ท�า ควรต้องมส่ิีงทดแทน เช่น ให้ขว้างบอลใส่ตะกร้าได้ หรอื อนญุาตให้ลกูไปเล่น
ปาบอลที่สนามหน้าบ้านได้

การแสดงความเห็นอกเห็นใจและมีกรอบที่ชัดเจน เป็นขั้นตอนส�าคัญที่ช่วยให้ลูกก�ากับ
ตัวเองได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น “แม่ทราบว่าหนูไม่อยากท�า แต่วันนี้หน้าที่ของหนู คือ ช่วยล้างแก้ว
น�้านะจ๊ะ” (ชัดเจนว่าสิ่งที่ต้องท�าคืออะไร) คุณแม่กอดลูก และพูดปลอบ “หนูไม่อยากท�า แต่บาง
ครั้งเราก็ต้องท�าในสิ่งที่เราไม่อยากท�านะลูก” (แสดงความเห็นอกเห็นใจ)

เมื่อลูกต้องอดทนท�าในสิ่งที่ไม่อยากท�า การเพ่ิมเวลาเล่นสนุกกับลูก ให้ลูกเป็นผู้น�าการ
เล่น เป็นผู้ออกค�าสั่งบ้าง ลูกจะรู้สึกคลายความอึดอัด ความขับข้องใจ และยังรู้สึกมั่นใจในความรัก
ของพ่อแม่มากขึ้น 
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พ่อแม่จะช่วยส่งเสริม
ทักษะการก�ากับตัวเองให้ลูกได้อย่างไร

1. รู้จักลูก เข้าใจลกู สภาพร่างกาย สิ่งแวดล้อมแบบไหนที่กระตุ้น
ให้ลกูก�ากับตัวเองได้ยาก เช่น ถ้าลกูง่วงนอน ลูกมักจะวุน่วายมาก 
หงดุหงดิง่าย หรอืบางคนถ้าอยูใ่นทีเ่สียงดงั จะลนลาน และ เผลอ
ไปกระแทกคนอื่นได้ง่าย

2. ให้ลกูออกก�าลงักายมากๆ เช่น วิ่ง ยืดตัว กระโดด จะช่วยให้
เด็กสงบ ผ่อนคลายได้ง่ายขึ้น

3. ช่วยให้ลกูรูจ้กัตวัเอง เข้าใจตวัเองแบบง่ายๆ เช่น ฝึกให้ลกูเอา
มือจับหัวใจ รับรู้ความแรงเบาของหัวใจ ตอนนี้เต้นเร็วแค่ไหน 
มากหรอืน้อย นั่งนิ่งๆกับพ่อสักพัก เป็นอย่างไร เบาลงหรอืยงั
เบาแค่ไหน หรอื ช่วยน�าพาลกูให้รบัรูพ้ฤตกิรรมตวัเอง เปรยีบ
ตัวลูกเหมือนรถแข่ง ตอนนี้รถในตัวลูกก�าลังวิ่งเร็วหรือช้า  
ลองค่อยๆใส่เบรคสักนิดได้ไหมลูก ให้แม่กอดไว้ เป็นอย่างไร รถ
เบาลงหรือยัง

4. เล่น เล่น เล่น ให้ลูกได้เล่นในสิ่งที่ลูกชอบ ลูกสนใจ จะช่วยฝึก
ทักษะการจดจ่อ ช่วยเรื่องทักษะทางสังคม การรู้จักแบ่งปัน 
การควบคุมตัวเองผ่านสถานการณ์จริงกับเพื่อน



ลองทบทวนสิ่งต่อไปนี้
 เรารู้อายุพัฒนาการของลูกแล้วหรือยัง อายพุฒันาการระดับนีค้วรท�าอะไรได้บ้าง

 กิจกรรมที่เราก�าลังอยากฝึกลูก ยากไป ?

 เราได้แบ่งงานเป็นขั้นตอนย่อย ?

 เราคาดหวงัมากไป เร็วไป ?

 เรามีเวลาให้ลกูมากแค่ไหน เพียงพอไหม ถ้าเรามีเวลาน้อย การแก้ปัญหาก็จะใช้
เวลานานขึ้นเป็นเรื่องธรรมดา

 ช่วงเวลาที่ก�าลังแก้ปัญหาน้ี เราเพิ่มเวลาเล่นสนุกกับลูกมากขึ้น ?

 ถ้าลูกพูดได้ เข้าใจเหตุผลแล้ว เราได้เล่นสมมุติกับลูก ชวนลูกพดูคุย คิดหาวิธแีก้
ปัญหาร่วมกันหรือไม่

 ลกูเข้าใจความคาดหวงั ความต้องการของเราในเร่ืองน้ีแล้วหรือยัง ทราบได้อย่างไร
ว่าลูกรู้แล้ว

 มีอะไรเป็นแรงจูงใจให้ลูกกระตือรือร้นอยากท�ากิจกรรมนีบ้้าง

ถ้าคุณก�าลังพยายามแก้ปัญหาพฤติกรรมของลูก 

หรือก�าลังพยายามฝึกทักษะใหม่ๆให้ลูก

  แล้วยังท�าไม่ส�าเร็จ !!



ฝึกพลิกความคิด อย่าหงุดหงิด !! 
ประสบการณ์ทุกวันเป็นโอกาสในการเรียนรู ้

ฝึกฝนตัวเอง ฝึกฝนลูก

คิดบวก ค
ิดบวก





บทที่ ๙
ภาพรวมการส่งเสรมิ 
เดก็พฒันาการล่าช้า 

เดก็พเิศษ
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น้องต้นข้าว อายุ 2 ปี 3 เดือน ถูกส่งมาพบแพทย์โดยคุณครูห้องเด็กเล็ก ด้วยเรื่องไม่มี
ปฏิสัมพันธ์กับครูหรือเพื่อนๆ มีภาษาล่าช้า และมีพฤติกรรมแปลกๆ เช่น เดินเขย่ง หมุนตัว  
ไม่นิ่ง คุณพ่อคุณแม่พาน้องต้นข้าวไปพบแพทย์และได้รับการวินิจฉัยออทิสติก

แพทย์ประเมินพัฒนาการของน้องต้นข้าวตามแนวทาง DIR/ฟลอร์ไทม์ พบว่าน้องต้นข้าว 
มีพัฒนาการระดับ 1-2 คือ น้องต้นข้าวเข้าหาพ่อแม่บ้างเป็นครั้งคราว แต่มกัจะชอบอยูค่นเดยีว ไม่
สนใจคนอืน่ ไม่เล่นกบัใคร มีพฤติกรรมซ�้าๆ และไม่นิ่ง แพทย์ได้แนะน�าคุณพ่อคุณแม่ให้เน้นการ 
ส่งเสริมพัฒนาการลูกที่บ้าน โดยมีเป้าหมายส�าคัญ คือ ให้น้องต้นข้าวสนใจคน ผูกพันกับคน  
ซึ่งบุคคลแรกในชีวิตท่ีน้องต้นข้าวควรจะเข้าหาและผูกพัน คือ พ่อแม่ แพทย์ยังได้แนะน�าให้น้อง 
ต้นข้าวมาฝึกกับนักจิตวิทยาในช่วงแรกๆเพื่อสอนแสดงให้คุณพ่อคุณแม่รู้จักเทคนิคฟลอร์ไทม์ 

คุณพ่อคุณแม่ต้ดสินใจให้น้องต้นข้าวออกจากโรงเรียน โดยมองเห็นว่าการไปโรงเรียนมี
ประโยชน์น้อย เพราะ น้องต้นข้าวแยกตัวอยู่คนเดียว และไม่ได้สนใจร่วมกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนๆ  
คณุพ่อคณุแม่เชือ่ว่าถ้าน้องต้นข้าวได้รบัการส่งเสรมิพฒันาการทีบ้่านอย่างเตม็ทีน่่าจะได้ประโยชน์
มากกว่า

คุณพ่อแม่เร่ิมต้นด้วยการทุ่มเทท�าฟลอร์ไทม์ เล่นสนกุกบัลกูทกุวนั เปลี่ยนกิจกรรมที่น้อง
ต้นข้าวท�าอยู่เป็นท�าด้วยกัน เช่น ขณะที่น้องต้นข้าวก�าลังนั่งเล่นเรียงของซ�า้ๆ คุณแม่ก็เข้าไปร่วม
เล่นด้วย หรือ บางครั้งน้องต้นข้าวตื่นเต้น กระโดด หมุนตัว คุณแม่ก็เข้าจับมือแล้วร่วมกระโดด  
หมุนตัวเล่นไปกับลูก น้องต้นข้าวเร่ิมรูสึ้กสนกุ ทีพ่่อแม่เข้ามาร่วมเล่นด้วย 
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8 เดือนผ่านไป พฤติรรมหมุนตัว กระตุ้นตัวเอง อยู่ในโลกส่วนตัวของนัองต้นข้าวก็ค่อยๆลด
น้อยลง น้องต้นข้าวเร่ิมสนใจทีจ่ะอยูก่บัคน เร่ิมมองเดก็คนอืน่ น้องต้นข้าวติดพ่อแม่มากขึ้น  
เมื่อคุณพ่อกลับมาจากท่ีท�างาน น้องต้นข้าวจะวิง่เข้าไปเปิดประต ู ย้ิม จงูมอืชกัชวนพ่อให้มาเล่น
ด้วยกนัอกี 

ช่วงนีค้ณุพ่อคณุแม่เริม่สงัเกตว่าน้องต้นข้าวสือ่สารด้วยภาษาท่าทางมากขึน้ และ เร่ิมใช้ค�า
สัน้ๆ มากขึ้น   คุณพ่อคุณแม่จึงปรับเทคนิคการท�าฟลอร์ไทม์ให้เริ่มยากขึ้น คุณแม่เริ่มแกล้งงง โดย
สร้างอปุสรรคในในชวีติประจ�าวนัให้ซบัซ้อนมากขึน้ โดยมจีดุประสงค์เพือ่ฝึกการคดิแก้ปัญหา และ
ฝึกการสือ่สารเพือ่แก้ปัญหา เช่น ขณะทีน้่องต้นข้าวอยากออกไปเล่นนอกบ้านมากๆ คณุแม่ก็แกล้ง
ท�าเป็นยนืงงอยูท่ีป่ระต ูเหมอืนกบัไม่รูว่้าน้องต้นข้าวต้องการอะไร แรกๆน้องต้นข้าวกใ็ช้วธิแีก้ปัญหา
แบบเด็กเล็กๆ คือ ร้องโวยวาย ผลักคุณแม่ออก ดึงมือ คณุแม่รบีตอบสนองการสื่อสารของต้นข้าว
โดยถอยออกจากประตู แล้วพากย์ค�าสั้นๆ “ออกไป ออก ออก” สักพักต้นข้าวเริ่มพูดตามคุณแม่ 
“ออก ออก” คณุแม่รบีตอบสนองการสื่อสารของต้นข้าวอกี โดยพยายามช่วยต้นข้าวเปิดประตู 
แต่บังเอิญเปิดไม่ได้ คณุแม่มองต้นข้าวพร้อมกบัท�าสหีน้างง “แม่เปิดไม่ได้ ท�าอย่างไรดี” ต้นข้าว
กับคุณแม่มองหน้ากัน พยายามช่วยกันคิดว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร สักพักคุณแม่ส่ือสาร ชี้ชวนต้น
ข้าวให้ไปหยิบกุญแจ ช่วยกันหากุญแจ แล้วกลับมาช่วยกันไขรูกุญแจ บิดลูกบิดประตู ผลักประตู
ออกจนเปิดได้ส�าเร็จ คณุแม่ย้ิม ตบมอืเชยีร์ในความส�าเรจ็ทีต้่นข้าวเป็นผูล้งมอืท�าเอง 
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ตลอดช่วงเวลาสัน้ๆ นี ้น้องต้นข้าวได้เรยีนรู้ทีจ่ะเจอกบัอปุสรรคง่ายๆในชวีติประจ�าวนั เรยีน
รูท้ีจ่ะลงมอืท�าเพื่อแก้ปัญหา เรยีนรูท้ี่จะสื่อสารกลบัไป กลบัมา อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยกนัแก้ปัญหา
จนส�าเรจ็

คุณแม่พบว่าไม่นาน น้องต้นข้าวเริ่มมีการคิดแก้ปัญหาที่หลากหลายวิธีการมากขึ้น ซับซ้อน
มากขึน้ น้องต้นข้าวเร่ิมเปลีย่นจากการใช้พฤติกรรมในการแก้ปัญหามาเป็นการใช้ค�าพดูสัน้ๆเพือ่
แก้ปัญหา การแสดงอารมณ์ก็เริ่มมีความหลากหลายเหมือนเด็กเล็กๆทั่วไปมากขึ้น เช่น บางครั้ง
แสดงสหีน้ากลวั กงัวล บางครัง้แสดงสหีน้าโกรธ บางครัง้กต็ืน่เต้น ภาษาพดูของน้องต้นข้าวมลีกัษณะ
เหมือนเด็กเล็กๆทั่วไป คือ ใช้ค�าสั้นๆ ใช้ค�าได้ตรงสถานการณ์ และมีการใช้ท่าทาง สีหน้า แววตา
แสดงอารมณ์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ  ที่ส�าคัญพฤติกรรมแปลกๆ ทีด่เูป็นเด็กพิเศษ เช่น ยึดติดในกิจ
วตัรซ�า้ๆ พดูคนเดยีว แยกตวั แทบจะไม่เหลอืเลย น้องต้นข้าวสามารถสื่อสารบอกข้อขับข้องใจ 
ความอยาก ความต้องการของตวัเองให้คนอืน่รบัทราบได้มากขึน้ เวลาไปสนามเดก็เล่น น้องต้นข้าว
กเ็ร่ิมสนใจมองเด็กคนอืน่ เร่ิมเข้าไปอยูใ่นกลุม่เด็กด้วยกนัได้ เร่ิมสนใจเล่นของเล่นมากขึน้

เมือ่น้องต้นข้าวมพีฒันาการระดบั 3-4 ทีแ่น่นข้ึน คณุหมอได้แนะน�าคณุพ่อคณุแม่ว่าน้องต้น
ข้าวน่าจะเข้าโรงเรียนได้แล้ว โดยแนะน�าให้เลอืกโรงเรยีนเลก็ๆ ใกล้ๆบ้าน ห้องเรยีนมจี�านวน
นกัเรยีนไม่มากนกั ที่ส�าคญั คอื คณุครมูคีวามรกัเดก็ พ่อแม่สามารถเข้าไปพดูคยุด้วยได้ วนันีน้้อง
ต้นข้าวมอีาย ุ4 ปีเตม็แล้ว แต่อายพุฒันาการจรงิน่าจะประมาณเด็กเกอืบ 2 ขวบ คณุหมอจงึแนะน�า
ว่าน่าจะอยูห้่องเดก็เลก็ตามอายพุฒันาการของน้องต้นข้าวไปก่อน

A B C
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เมื่อน้องต้นข้าวมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถพดูคยุโต้ตอบได้สัน้ๆ ในหลากหลาย
สถานการณ์ และเริ่มสนใจเล่นของเล่นมากขึ้น หลายคร้งคุณพ่อเริ่มสังเกตเห็นว่าน้องต้นข้าว 
เร่ิมเล่นเลยีนแบบง่ายๆ เช่น อุ้มตุ๊กตา กอดน้อง คุณพ่อคุณแม่จึงเริ่มปรับเทคนิคการท�าฟลอร์ไทม์
ให้ตรงกับระดับพัฒนาการของน้องต้นข้าวโดยเน้นเรือ่ง การเล่นสมมต ิการพดูคยุ และตือ้ให้ตอบ
ค�าถามในชวีติประจ�าวนัมากขึน้

ช่วงแรกๆที่เริ่มต้นเล่นสมมติ คณุพ่อคณุแม่พบว่าไม่ง่ายเลย เพราะ พ่อกบัแม่กร็ูสึ้กไม่ถนดั 
เล่นไม่เป็น น้องต้นข้าวก็ดูจะไม่ค่อยเข้าใจการเล่นสมมติ เล่นได้สั้นๆ เช่น ป้อนข้าวน้อง สลับมา
ป้อนคุณพ่อ พาน้องไปนอน พอคุณแม่เริ่มใส่อุปสรรคเข้าไปในการเล่น เช่น “น้องร้องไห้ น้องหิว
นม ท�ายังไงดี” น้องต้นข้าวก็โยนตุ๊กตาทิ้งแล้วเปลี่ยนไปสนใจอย่างอื่น การพูดคุยในชีวิตประจ�าวัน
ก็ไม่ง่ายนัก ถ้าเป็นค�าถามที่ต้องใช้ความคิด บางทีน้องต้นข้าวก็หลบเลี่ยงไป หรือ ถ้าหงุดหงิด โกรธ 
กเ็ริม่มพีดูเป็นสคริปตามหนงัสอืนทิาน พดูซ�า้ๆ หรือร้องโวยวาย ตแีม่บ้าง คณุพ่อคณุแม่รูส้กึหนกัใจ
และกงัวลมากว่าลกูดถูดถอยลง

คณุพ่อคณุแม่จึงได้พยายามศกึษาหาความรูเ้พ่ิมเติม ทัง้จาการอ่านหนงัสอื การเข้าร่วมอบรม 
การปรึกษาพูดคุยกับนักบ�าบัด การเรียนรู้ที่เพ่ิมมากขึ้นท�าให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจพฤติกรรม  
การแสดงออกของลกูและรูเ้ส้นทางทีจ่ะก้าวต่อในการส่งเสรมิพฒันาการลกู

แล้วคณุแม่ท�ายงัไงค่ะ อ๋อ ! เป็นแบบนี้เองเหรอค่ะ

เดีย๋ววนันีจ้ะกลบัไปลองท�าดบู้าง
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คณุแม่ได้เรยีนรู้ว่า พฒันาการของลกูยงัไม่แน่น บางครัง้เวลาลกูมอีารมณ์โกรธ โมโห หงดุหงดิ 
หรือเสียใจ ลูกจะยังมีพัฒนาการถดถอยได้ การเล่นสมมติจะเป็นค�าตอบที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ของลกู เป็นเวททีีป่ลอดภยั กบัคนทีเ่ดก็ไว้วางใจ คอื พ่อและแม่ ลกูจะกล้าแสดงอารมณ์
ต่างๆผ่านการเล่นของตัวละคร ลูกจะได้ฝึกการพูดคุยโต้ตอบ ให้มีเหตุและผลขณะที่มีอารมณ์แรง
ต่างๆ

โปรแกรมการฝึกในช่วงนีน้อกจากไปโรงเรยีนเพือ่ให้น้องต้นข้าวได้มโีอกาสเล่นกบัเพือ่นแล้ว 
คุณแม่ยังพาน้องต้นข้าวไปฝึกพดูกบันกัอรรถบ�าบดั ฝึกบรูณาการประสาทสมัผสั (Sensory  
Integration) และกล้ามเนื้อมัดเล็กกับนักกิจกรรมบ�าบัด และพบนกัจติวทิยา เพือ่สอนแสดงการ
ท�าฟลอร์ไทม์ การเล่นสมมติกบัลกูด้วย

การฝึกกับนักอรรถบ�าบัด คุณแม่เลอืกคณุครทูีเ่น้นการฝึกแบบเป็นธรรมชาตแิละใกล้เคยีง
กบัขวีติจริงมากที่สุด ตัวอย่างเช่น การฝึกพูด คุณครูจะกระตุ้นให้น้องต้นข้าวใช้ภาษาที่ออกมาจาก
อารมณ์ ความรูส้กึของน้องต้นข้าวเอง ฝึกบรรยายภาพจากหนงัสอืทีน้่องต้นข้าวชอบ พดูคยุโต้ตอบ
ในเรื่องที่น้องต้นข้าวสนใจ นอกจากนั้นยังเน้นฝึกทักษะภาษาทางสังคม ได้แก่ การสังเกตสีหน้า  
แววตา ภาษาท่าทางของคูส่นทนา เช่น เมือ่น้องต้นข้าวพูดไม่ชัด หรอื พูดสลบัค�าไปมา คณุครไูม่เข้าใจ 
คณุครกูจ็ะแกล้งท�าสหีน้างง เพือ่ให้น้องต้นข้าวเกดิการเรยีนรูท้ีจ่ะปรบัเปลีย่นการพดู การใช้ภาษา
ของตัวเองให้ถูกต้อง เป็นการฝึกให้น้องต้นข้าวรูจ้กัเอ๊ะใจ สงสยัด้วยตวัเองก่อน จากนั้นคุณครูจึง
ค่อยบอกสิ่งที่ถูกต้องอีกครั้ง 

การฝึกกับนักกิจกรรมบ�าบัด คุณครูได้ใช้เวลาประมาณครึ่งหนึ่งในการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
เช่น ต่อบล๊อก หัดวาดรูปบนกระดาน และปั้นดินน�้ามัน คุณแม่ได้ขอให้คุณครูเน้นการส่งเสริมการ
คิด จินตนาการและการพดูคยุโต้ตอบแทรกไปในระหว่างการฝึกด้วย เช่น การฝึกหัดวาดรูปทรง
ต่างๆ ก็ให้ตั้งค�าถามให้น้องต้นข้าวคิด จินตนาการ “รูปทรงสี่เหลี่ยมเหมือนอะไรนะ” “ใช่แล้ว 
เหมือนบ้าน แล้วน้องต้นข้าวชอบท�าอะไรที่บ้านมากที่สุดค่ะ” เวลาที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งคุณครูเน้น
กจิกรรมส่งเสริมการบรูณาการประสาทสมัผสั เช่น ฝึกกระโดดบนแทรมโบลีน เล่นกระโดดเชือก 
ฝึกกิจกรรมโยนบอล รับบอล โดยเน้นให้การฝึกมีความยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
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การท�าฟลอร์ไทม์ที่บ้านและการเสริมประสบการณ์ในชีวิตให้หลากหลายเป็นเรื่องส�าคัญ  
ทกุวนัเสาร์อาทิตย์ คณุแม่จะพาน้องต้นข้าวไปตลาดตอนเช้า คณุแม่จะเลอืกซือ้ขนมครกกับร้านเลก็ๆ
ของคุณยาย คณุยายใจเย็น คยุเก่ง กระตอืรอืร้นที่จะพดูคยุถามน้องต้นข้าว ว่าจะเอาอะไร  
เอาอนัไหน เอากีอ่นั และให้เวลาน้องต้นข้าวพดูคยุ จ่ายเงินด้วยตวัเอง ระหว่างทางกลบับ้านคุณแม่

จะถือโอกาสสร้างสถานการณ์ท่ีหลากหลาย เช่น แวะเติมน�้ามันรถ แวะกินอาหารเช้าที่ร้านเล็กๆ 
ให้น้องต้นข้าวได้มโีอกาสสัง่อาหารด้วยตวัเอง บางอาทิตย์คุณแม่เพิ่มประสบการณ์เรื่องการเดิน
ทางให้น้องต้นข้าว ด้วยการพาลูกนั่งรถเมล์ รถแท๊กซี่ รถตุก๊ๆ รถสองแถว รถไฟฟ้า น้องต้นข้าวได้
รับประสบการณ์แปลกใหม่ ได้เรยีนรูค้�าศพัท์เพ่ิมมากขึน้ และ เป็นการเรยีนรูท้ีผ่่านการลงมอืท�า 
สมัผสัจริง ประสบการณ์เหล่านี้ยังน�ามาใช้ในการเล่นสมมติกับคุณแม่ที่บ้านได้อีกด้วย 

เมื่อกลับถึงบ้าน น้องต้นข้าวเล่นอิสระ คุณแม่ลงมาเล่นสนุกกับลูก ชวนกันกินขนม และพัก
ผ่อนด้วยกัน ช่วงบ่ายน้องต้นข้าวช่วยคุณแม่เตรียมอาหารเย็น วันนี้หน้าที่ของน้องต้นข้าว คือ ช่วย
ปอกกระเทยีม และช่วยหกัถัว่ฟักยาวเป็นท่อนเลก็ๆ กจิกรรมงานบ้านนอกจากช่วยทกัษะกล้ามเนือ้
มัดเล็ก การท�างานเป็นขั้นตอนแล้ว คุณแม่ยังเสริมให้น้องต้นข้าวฝึกคดิแก้ปัญหาง่ายๆ  ฝึกการ
ตดัสินใจ สือ่สารโต้ตอบ และแสดงความคิดเห็น เช่น คุณแม่ให้น้องต้นข้าวหยิบของใช้ต่างๆเอง 
น้องต้นข้าวต้องคดิเองว่าของแต่ละชิน้น่าจะเก็บไว้ทีต่รงไหน หดัเปิดฝาขวดและกล่องต่างๆด้วยตวั
เอง  คุณแม่ยังชวนตั้งค�าถามธรรมดาๆขณะท�างานด้วยกัน เช่น ท�าไมเราต้องล้างผกั ถ้าเราไม่ล้าง
จะเกิดอะไรขึน้ ท�าไมต้องเก็บน�้าไว้ในตู้เย็น น�า้ที่เก็บในตู้เย็นแตกต่างจากน�า้ที่อยู่นอกตู้เย็นอย่างไร 
หรือให้น้องต้นข้าวคิดว่าจะหยิบขนมออกมาเยอะหรือน้อย รวมแล้วจะหยิบทั้งหมดกี่ชิ้น 
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ช่วงหลังอาหารเย็นคุณพ่อลงมาเล่นสมมติกับน้องต้นข้าว น้องต้นข้าวเลือกเล่นบทนั่งเรือไป
เทีย่วป่า คณุพ่อสร้างสถานการณ์ต่อยอดความคิดของลกูโดยเอาไม้บล๊อคและตุก๊ตาสตัว์มาวางเรยีง
เป็นฉาก สมมติเป็นต้นไม้ และสัตว์ต่างๆ ตลอดเวลาของการเล่นคุณพ่อให้น้องต้นข้าวเป็นผู้น�าใน
การเล่น จะเล่นแบบไหน อย่างไร โดยคณุพ่อลงไปร่วมเล่นเป็นตวัละคร ช่วยสร้างสถานการณ์  
คอยกระตุน้ให้น้องต้นข้าวพดูคยุโต้ตอบ ส่งเสริมการคดิให้หลากหลายเหตผุล และสอบถามอารมณ์ 
ความรูส้กึ เช่น เมื่อเล่นถึงตอนที่หลงเข้าไปในป่าใหญ่ ไปเจอเสือก�าลังจ้องมองมาที่น้องต้นข้าว  
คณุพ่อกจ็ะตัง้ค�าถามว่าจะท�าอย่างไร และรูสึ้กอย่างไร ส่วนใหญ่น้องต้นข้าวมกัจะให้ค�าตอบว่ารู้สกึ 
“กลัว” คุณพ่อก็จะชวนน้องต้นข้าวคิดต่อว่า ท�าไมถงึกลวั กลวัสตัว์จะท�าอะไร จะท�าอย่างไรด ี 
จะวิง่หน ีหรอืจะปีนขึน้ไปบนต้นไม้ หรอืเลือกทีจ่ะสู ้ถ้าสูจ้ะสูอ้ย่างไร การด�าเนนิเรือ่งของน้องต้นข้าว
ยงัมลีกัษณะซ�า้ๆ คณุพ่อต้องช่วยขยายเรือ่งราว ชวนน้องต้นข้าวคดิต่อว่า อะไรจะเกดิขึน้ถ้าเปลีย่น
เรื่องเป็นแบบนี้หรือแบบนั้น คอยช่วยเชื่อมโยงเรื่องราว เชื่อมโยงเหตุและผลของสถานการณ์และ
การกระท�าต่างๆ โดยมีเป้าหมายหลกัทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัการเล่นสมมติ คอื ให้น้องต้นข้าวเข้าใจ
พฤติกรรม อารมณ์ ความรูส้กึของตวัเอง และคดิหาทางแก้ปัญหาเมือ่เจอสถานการณ์ต่างๆ
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3 ปีกว่าๆผ่านไป น้องต้นข้าวมีอายุจริงประมาณ 5 ปี 4 เดือน (อายุพัฒนาการประมาณ  
เด็ก 3 ปี 7 เดือน น้องต้นข้าวมีภาษาเพิ่มมากขึ้น มีความคิดจินตนาการ เล่นสมมุติได้เป็นเรื่องราว 
หลากหลายบทบาทและหลากหลายอารมณ์ คิดแก้ปัญหาในการเล่นสมมติได้อย่างต่อเนื่อง  
ความก้าวหน้าในการเล่นสมมติส่งผลถึงพัฒนาการในชีวิตจริง น้องต้นข้าวสามารถพดูคยุ โต้ตอบ
ได้ต่อเนือ่ง เล่าเรือ่งได้ มคีวามคดิสร้างสรรค์และจนิตนาการ สามารถเข้ากลุม่เล่นกบัเพือ่นได้  
การคิดแก้ปัญหาในชีวิตจริงก็ดูเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น

ช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มสบายใจมากขึ้น เพราะ มั่นใจแล้วว่าน้องต้นข้าวมีทักษะชีวิตที่ 
ไม่แตกต่างจากเด็กอายุ 3-4 ปีทั่วไป คือ สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ เรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์
กับคนได้ สามารถพูดคุยโต้ตอบ เถียง ให้เหตุผล และบอกอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้

คณุหมอได้แนะน�าภาพรวมการส่งเสรมิพฒันาการต่อโดยยงัคงเน้นให้คุณพ่อคณุแม่เล่นสมมติ
กับลูก พูดคุยโต้ตอบให้ต่อเนื่อง ออกก�าลังกาย และพาลูกเผชิญโลก เจอประสบการณ์ใหม่ๆ  
การฝึกกบันกัวชิาชพีสาขาต่างๆ กย็งัมคีวามจ�าเป็นในการช่วยเกบ็รายละเอยีดในส่วนของพฒันาการ
แยกย่อยเฉพาะด้าน โดยเฉพาะการฝึกร่างกาย เพือ่ช่วยให้พืน้ฐานระบบประสาทแขง็แรงขึน้
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นอกจากนั้นคุณหมอยังแนะน�าให้คุณพ่อคุณแม่มั่นไปสงัเกตลกูทีส่นามเดก็เล่นทีโ่รงเรยีน
บ่อยๆ เมื่อลูกเล่นกับเพื่อน ลกูยงัมอีะไรที่แตกต่าง กจิกรรมการเล่นอะไรที่ลกูยงัท�าไม่ได้ เพื่อน
ประเภทไหนที่ลูกยังอาจจะหนี กลัว ไม่อยากเล่นด้วย การสงัเกตปัญหาของลกูในชวิีตจริงเหล่านี้
ก็จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เห็นภาพรวมของพัฒนาการของลูกได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 



บทที่ ๑๐
ตัวอย่างกิจกรรม 
ในชีวิตประจ�าวัน
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ตวัอย่างกิจกรรมในชวีิตประจ�าวนั

บทนี้เป็นตัวอย่างแนวคิดการประยุกต์ชีวิตประจ�าวันธรรมดาๆให้เป็นการท�าฟลอร์ไทม์  
ในเดก็ทีม่พีฒันาการล่าช้าไม่มาก หรอื มภีาษาล่าช้าเพยีงอย่างเดยีว เมือ่คุณพ่อคณุแม่ลงมาให้เวลา
กับลูกเพิ่มขึ้น ชวนลูกเล่น พูดคุย อ่านนิทาน ท�ากิจกรรมต่างๆ ลูกก็จะดีขึ้นได้โดยใช้เวลาไม ่
นานนัก

ในเดก็ทมีพีฒันาการบกพร่องมาก หรือ กลุม่เเดก็พเิศษ คณุพ่อคณุแม่ควรต้องท�าความเข้าใจ
ความแตกต่างระบบประสาทของลูก เข้าใจพัฒนาการองค์รวมของลูก และเรียนรู้เทคนิควิธีการใน
การช่วยลูก ความส�าคัญจึงไม่ได้อยู่การท�ากิจกรรมแต่ละอย่างจนเสร็จ แต่เป้าหมาย คอื เราก�าลงั
ใช้กจิกรรมเหล่านีเ้ป็นเครือ่งมอืในการช่วยให้สมองของลกูท�างานได้ดขีึน้ 

ตวัอย่างเช่น กจิกรรมให้อาหารปลา ถ้าคณุพ่อชวนลกูไปโยนขนมปังให้ปลาด้วยกนั ประโยชน์
ที่ได้ คือ สัมพันธภาพทีดีระหว่างพ่อกับลูก และ การได้ฝึกกล้ามเนื้อมือ การหยิบ จับ การโยน  
ใช้เวลาประมาณ ๑๐ - ๑๕ นาทีก็เสร็จสิ้นกิจกรรมนี้

แต่ถ้าคุณพ่อเข้าใจว่าลูกมีพัฒนาการอยู่ระดับ ๑-๔  และลูกมีความบกพร่องเรื่องระบบ 
สั่งการกล้ามเนื้อ ระบบการได้ยินที่ค่อนข้างเฉื่อย (เช่น น้องกัปตัน ในตัวอย่างบทที่ ๑)

เมื่อคุณพ่อท�ากิจกรรมกับลูก คุณพ่อใช้เทคนิคของพัฒนการระดับ ๓-๔  คือ ท�ากิจกรรมให้
ซบัซ้อนขึน้ สร้างอปุสรรคผ่านการเล่น เช่น

• แบ่งอาหารปลาเป็นถุงเล็กๆหลายๆถุง รัดหนังสติก 
• เอาอาหารปลาไปซ่อนไว้ตามที่ต่างๆ ใกล้ๆ ในระยะ ๕๐ เมตร ให้ลูกช่วยกันเดินหา 
• วางไว้ใต้ก้อนหินใหญ่ ใต้ใบไม้ ต้องช่วยกันยกก้อนหินออกก่อน
• เมื่อเจอแล้วก็ต้องมาช่วยกันเปิดถุง แกะเอาหนังสติกออก 
• คุณพ่อเตือนตัวเองที่จะเพิ่มการรับรู้ภาษาให้ลูกด้วยการนั่งลง ให้ลูกเห็นหน้าทุกครั้งที่พูด

กับลูก ใช้ภาษาสั้นๆ ใส่อารมณ์ เชียร์ ลุ้น และใช้ท่าทางชี้บอก หยิบให้ดู ร่วมกับการใช้ 
ค�าพูด “เปิด ดึง wow เกือบแล้ว อีกนิดหนึ่ง เอาอีกถุงไหม เอาอันไหน” 
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• คุณพ่อฝึกตวัเองให้ช้าลง ในการท�ากิจกรรมต่างๆกับลูก เปิดโอกาสให้สมองของลูกได้คิด 
ได้วางแผน ฝึกการ รอลูก อย่างสน อกสนใจ ให้สมองของลกูได้ประมวลข้อมลูและค่อยๆ 
ลงมอืท�า ค่อยๆสื่อสารตอบ ซึ่งอาจเป็นเพียงการชี้บอก การส่งเสียง หรือ พยายามพูด 
เป็นค�า 

กิจกรรมให้อาหารปลาก็จะกลายเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้สมองทัง้หมดของลกู ทัง้ซกีซ้าย  
ซกีขวา สมองส่วนหน้า ส่วนหลงั การสัง่การกล้ามเนือ้ ท�างานพร้อมๆกนัทัง้หมด โดยมีอารมณ์
สนุกของคุณพ่อเป็นแรงจูงใจให้ลูกอยากลงมือท�า อยากส่ื่อสาร อยากคิดแก้ปัญหา ทั้งหมดรวมอยู่
ในกิจกรรมเดียว 

ส�าหรับผู้ที่เพิ่งมาเรียนรู้แนวทางนี้ ก็เอาง่ายๆก่อนก็ได้ค่ะ คือ ขอให้มคีวามสขุในการท�า
กจิกรรมกบัลกู มเีสยีงหวัเราะ เล่น พดูคยุกนัในบ้าน แล้วคณุพ่อคณุแม่กค่็อยๆเรียนรูร้ายละเอยีด
ต่างๆเพิม่ข้ึน เพือ่ช่วยให้การใช้เวลาทีอ่ยูก่บัลกูมคุีณภาพ มปีระสิทธภาพเพิม่ขึน้ ลกูทีเ่ป็นเดก็พิเศษ 
ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆทุกวัน จนคุณพ่อคุณแม่เองก็จะต้องแปลกใจค่ะ
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ตวัอย่างกิจกรรมในชวีิตประจ�าวนั

การอาบน�า้

• ลูกนอนไม่ยอมลุกมาอาบน�้า คุณพ่อเล่นจักกะจี้ ปลุกลูก กลิ้งทับลูก เอาผ้าห่มมาลากให้
ลูกนั่งเป็นเรือ วิ่งไล่จับถ้าลูกวิ่งหนี ที่ส�าคัญ คือ คุณพ่อคุณแม่อาจต้องตื่นเช้าขึ้น เพื่อเวลา
ส�าหรับการเล่น ถ้าสุดท้ายลูกยังไม่ยอมและมีภารกิจที่ต้องรีบไปแต่เช้า ก็อาจจะอุ้มไป
ห้องน�้า ลูกจะค่อยๆเรียนรู้กิจวัตรตอนเช้ามากขึ้น เมื่อลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 

• ของเล่นในน�้า จะช่วยเพิ่มกิจกรรมระหว่างการอาบน�า้ เช่น ลูกเป็ดลอยน�า้ ตุ๊กตายางที่มี 
เสียง หนังสือลอยน�า้ ปีนฉีดน�้า ขวด กระป๋อง ที่ตักน�า้ใส่ขวด กรวย ขวดน�า้หลายขนาด 
(ฝึกกล้ามเนือ้มอื ฝึกกะระยะในการเทใส่ขวด ผลดักนัเท ผลดักนัใส่ แย่งกนัท�า แล้วหวัเราะ
ด้วยกัน) 

• เอาแก้วใส่น�้า ใส่น�้าหวาน ใส่หลอดให้เด็กหัดเป่าฟอง เป่าๆ ดูด ส่งเสียงสนุกๆตามเด็ก 

การแปรงฟัน

• ช่วยนวดปาก โดยลองใช้แปรงหลายแบบ ขนนิม่ ขนแข็ง แปรงไฟฟ้า แปรงทีฟั่น แปรงทีล่ิน้ 
ที่กระพุ้งแก้ม (ช่วยกระตุ้นระบบการรับรู้ประสาทสัมผัสในปาก ในเด็กที่มีปัญหาการกิน 
การเคี้ยว การออกเสียง) 

ใส่เสื้อผ้า ถอดเสื้อผ้า

• จะใส่ตัวไหนก่อน ถอดเสื้อก่อนหรือถอดกางเกงก่อน 
• เอาเสื้อผ้าตัวโปรดของลูกไปแขวนบนไม้สูงๆ เชียร์ให้ลูกกระโดดๆ เขย่งขา หยิบ 
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ใส่รองเท้า

• แกล้งงง หยิบผิดหยิบถูก หยิบร้องเท้าพ่อส่งให้ หยิบรองเท้าแม่ให้ สังเกตวิธีคิดแก้ปัญหา
ของลูก การสื่อสารด้วยภาษากาย 

• แอบเอารองเท้าลูกไปซ่อน (ให้โผล่ออกมาให้มองเห็น) ช่วยกันเดินหา ลูกหาเจอหนึ่งข้าง 
อีกข้างพ่อหาเจอ อย่าลืมหัวเราะเล่นสนุกๆ กับลูก ถ้าลูกสนุกก็เล่นต่อนานๆ 

เวลาอาหาร

• พูดคุยกับลูก อาหารจืดจัง แม่อยากให้เค็มหน่อย ใส่อะไรดี 
• ให้ลูกเดินไปหยิบน�า้ปลาให้หน่อย “น�้าปลาอยู่ในตู้ชั้นกับข้าว ชั้นบน”  

• เรยีกลกูมากนิข้าว โต๊ะอาหารมอีาหารวางพร้อมแต่ไม่มเีก้าอีน้ัง่...ไม่มีช้อนส้อม.......บนโต๊ะ
มีแต่จานเปล่า......(คุยกัน ท�าสีหน้าท่าทางสงสัย แปลกใจ ช่วยกันคิดแก้ปัญหา) 

เข้าร้านค้า

• ให้เวลาลกูได้แสดงออก....สือ่สารด้วยภาษากาย ชีบ้อก ส่งเสยีง...ว่าไปทางไหน... แม่แกล้ง
เดินผิดทาง.. เด็กที่มีภาษา ตื้อให้ตอบให้โต้ตอบกลับไปมาได้หลายๆรอบ ก่อนจะซื้อของ
ให้...จะซื้ออะไร.. ซื้อกี่อัน.. จะเอาไปท�าอะไร... ถ้าไส้กรอกหมดจะท�ายังไง....ไม่ซื้อตอนนี้
ได้ไหม.... 

• ซื้ออมยิ้ม ช๊อคโกแลตจูจู๊บ ให้ลูกหัดดูด หัดเลีย 
• เลือกซื้อขนมกรอบๆที่หลากหลายรสชาติ หลากหลายเนื้อ เช่น ปลาสวรรค์ -ทาโร่ (กลิ่น

คาว แท่งเหนียวต้องกัด) โกลิโกะ (หัดเคี้ยว หัก ของแข็ง ของกรอบ) 
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เล่นด้วยกนัในครอบครวั

• เกมวิบาก..เอาเก้าอี้กินข้าวมาต่อเป็นแถวแล้วให้ลูกลอดเป็นอุโมงค์ แล้วปีนไปบนโต๊ะ  
ลอดใต้โซฟา มุดไปใต้ผ้าห่ม แข่งกัน 

• แข่งกันเป่านกหวีด ใครเป่าดังกว่ากัน เอานกหวีดมาเล่นเป็นผู้น�า ผู้ตาม หัดเลียนแบบเป่า
ตามจังหวะ ๒ ที ๓ ที เป่ารัวๆ เล่นเป็นต�ารวจ เลียนแบบท�าท่าโบกรถ เดินสวนสนามแบบ
ทหาร แล้วร้องตาม ปิ๊ดปี่ปิ๊ด ปิ๊ดปี่ปิ๊ด 

• พ่อคู่กับน้อง แม่คู่กับพี่ เล่นแข่งกันไถนา กระโดดเชือก ขี่ม้าทรงตัว 
• เสาร์อาทติย์ เล่นว่าว ขีจ่กัรยาน ไปเทีย่วตามทีต่่างๆ เช่น ทะเล ทุง่นา สวนดอกไม้ สวนสตัว์ 

พิพิธภัณฑ์ (ไม่ควรไปห้างสรรพสินค้า เพราะ มีประโยชน์น้อย และสิ่งเร้าเยอะเกิน) 

ร้องเพลงด้วยกนั 

• ต่อเพลง แกล้งร้องตลกๆ แกล้งร้องเพี้ยน 
• ถ้าลูกชอบร้องเลียนแบบ ท�าเป็นร้องเสียงสูง เสียงต�า่ เสียงหลายจังหวะ ให้ลูกท�าตาม , 

เอาหม้อมาตีเป็นกลอง แข่งกันตีแรงๆ ตีเบาๆ ตีเบาลงอีก ตีแรงมากๆๆ , เล่นตบมือตาม
เพลง ตบมือ ๓ ที แล้วเอามือจับหัว, ตบ ๑-๒-๓ ที (แบบเพลงเชียร์) หัวเราะด้วยกัน ผลัด
กันเป็นผู้น�า ผู้ตาม 
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เล่นกับหมาแมวในบ้าน 

• หัวเราะด้วยกัน โยนลูกบอล โยนขนมให้หมาคาบเล่น วิ่งไปเก็บลูกบอลมาโยนอีก
• ชวนกันท�าอาหารให้หมา ใช้มือคลุกข้าว ฉีกเนื้อสัตว์ แกะเศษปลาทูให้แมว

อ่านหนงัสือกบัลูก

• ให้ลูกนั่งตัก ชี้ชวนกันดูรูป พูดคุย มีความสุข สบายๆ กับการได้ท�ากิจกรรมกับลูก 
• ถ้าลกูยงัอยูใ่นโลกส่วนตวัมาก และหมกหมุน่กบัหนงัสอื เปลีย่นเป็นปฏสิมัพนัธ์ เช่น แกล้ง

เอาผ้าห่มมาคลุม เอามือมาปิดหนังสือแย่งกันเปิดปิดหน้าที่ตัวเองชอบ พ่อแม่ต้องมีท่าที
เล่นๆ ยั่วเล่นๆ ยิ้ม หัวเราะมากๆ 

• เด็กที่มีภาษาดีแล้ว พ่อแม่ควรอ่านหนังสือแบบสบายๆ มีความสุขด้วยกัน แล้วเน้นการ
ถามค�าถามที่ใช้ความคิดและเชื่อมโยงกับอารมณ์ ความรู้สึก เช่น ลูกชอบตอนไหนมาก
ที่สุดครับ เพราะอะไร... คุณแม่อยากเป็นนางฟ้า เพราะนางฟ้าแต่งตัวสวย หนูอยากเป็น
อะไรค่ะ......ถ้าลูกเป็นหนูน้อยหมวกแดงแล้วเจอหมาป่า ลูกคิด ว่าจะท�ายังไงค่ะ.... 

งานบ้าน

• ช่วยกันจัดวางรองเท้า วางเสื้อผ้า ของพี่วางชั้นบน ของน้องวางชั้นล่าง (ฝึกการมองเห็น 
และลงมือท�า) 

• ช่วยกวาดบ้าน ช่วยล้างรถ ช่วยเช็ดกระจก ช่วยล้างผัก 
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กินไอติม

• มีความสุขกับการได้กินไอติมกับลูก แย่งกันกิน ชวนกันคุย ชอบรสไหน จะใส่ถั่วหรือราด
ช๊อคโกแลต เพราะอะไร อร่อยแค่ไหน ของพ่ออร่อยกว่า แข่งกันโม้ แข่งกันคุย 

• ให้ลูกช่วยตัวเอง คุณพ่อนั่งรอที่โต๊ะ ให้ลูกเดินไปซื้อเอง ให้ลูกสั่งไอติมเอง หัดจ่ายเงินเอง 
• พ่อถือไอติม แกล้งถือวนไปวนมา ให้ลูกมองตามในทิศต่างๆ โยกไปทางซ้าย..ขวา.. บน..

ล่าง..ล่างซ้าย.. ล่างขวา (ฝึกการกลอกตาตามวัตถูเคลื่อนไหว) หัวเราะกับลูก แล้วแย่งลูก
กิน.... 

• เอาไอติมทารอบปาก เล่นๆกับลูก ให้ลูกหัดแลบลิ้น ขยับไปตามทิศต่างๆ พ่อท�าท่าตลกๆ 
แลบลิ้น ปากจู๋ ห่อปาก ห่อลิ้น เม้มปาก ให้ลูกเลียนแบบ แล้วหัวเราะด้วยกัน... 

พี่น้องเล่นด้วยกัน

• แม่เล่นกับลูกสองคน ให้ลูกผลัดกันเป็นผู้น�า เลือกของเล่น หรือ เลือกกิจกรรมที่อยากเล่น 
• เด็กที่ยังไม่ค่อยสนใจคน เช่น ลูกวิ่งวนไปมา กระโดดซ�้าๆ อาจเปิดเพลงแล้วกระโดด  

วิ่งวนไปมาตามน้อง และตามจังหวะเพลง ถ้าลูกวิ่งหนี – เปลี่ยนเป็นวิ่งไล่จับ แย่งกันจับ 
แย่งกันไล่ สนุกด้วยกัน ท�าเกมให้ซับซ้อนและสนุกขึ้น เช่น คุณพ่อเป็นสัตว์ประหลาด มา
จับเด็กๆ คุณพ่อท�ามือเป็นวงรั้วครอบน้อง ให้น้องดึงแขนพ่อขึ้นเพื่อหนีออกมา แล้วคุณ
พ่อก็ไปจบัพีบ้่าง ให้สนกุด้วยกนัทัง้คู ่บางทกีจ็บัได้พร้อมกนัทัง้สองคน ให้ลกูต้องช่วยเหลอื
กันเพื่อหนีออกมา....เปลี่ยนการวิ่งไปมาของน้องให้เป็นเกมที่สนุกสนานภายในครอบครัว 

• การเล่นแบบถึงเนื้อถึงตัวแบบสนุกๆ จะเหมาะกับเด็กที่ยังไม่สนใจคน เช่น กอดรัดฟัด
เหวี่ยง.. ขี่ม้า (ขี่หลังคุณพ่อ)... กระโดดบนเตียงด้วยกัน... กลิ้งทับกัน..นอนลากบนผ้าห่ม 
คุณพ่อคุณแม่ผลัดกันลากเร็วๆให้ลูกสนุกกับการเล่นแบบเคลื่อนไหว 

• คุณแม่อาจช่วยเพิ่มสัมพันธภาพระหว่างพี่น้อง เช่น ให้พี่ไปเรียกน้องมากินข้าว ให้พี่เอา 
ไอติมไปให้น้อง พี่น้องอาบน�้าด้วยกัน เล่นกันในน�้า ไปสนามเด็กเล่นแล้วเล่นกระดานโยก
ด้วยกัน 
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สนามเด็กเล่น

• เดินไปสนามเด็กเล่นด้วยกัน ชวนกันชี้ ชวนกันคุย มีปฏิสัมพันธ์ในเรื่องที่เด็กสนใจ เช่น 
ดอกไม้ หมา เครื่องบิน หอยทาก ไส้เดือน...... 

• นั่งเล่น คุยกันสบายๆ ร้องเพลงเล่น ที่ชิงช้า ม้าหมุน แกว่งเร็วๆ แกว่งช้าๆ หมุนไปมา ผลัด
กันแกว่ง 

• ให้อาหารปลา ฝึกการโยน การขว้าง 
• วิง่เล่นตามเพือ่น คณุพ่อคณุแม่อาจช่วยหากจิกรรมทีช่่วยดึงความสนใจให้เดก็เล่นด้วยกนั 

เช่น เล่นเป่าฟองลูกโป่ง ให้เด็กๆแย่งกันตี เล่นเป่าลูกโป่งแล้วปล่อย ให้เด็กแย่งกันไปเก็บ 
เอามาส่งให้เป่าอีก 

• เล่นวิ่งไล่จับ ซ่อนแอบ โยนบอล เตะบอล ปีนป่าย โหนบาร์ 
• เล่นทราย ฝึกเล่นทรายเปียก ทรายแห้ง  ตักทรายใส่ขวด สร้างรูปทรงต่างๆ เล่นสมมติ

ขายขนม ปักเทียน ท�าเค๊ก 

ไปตลาดตอนเช้า

• นั่งรถสองแถวไปตลาด ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซด์ไปตลาด (ทดสอบการได้ยินเสียงเครื่องยนต์
ดังๆ ความกระเทือน กระแทก) เพื่อดูว่าลูกทนกับสิ่งเร้าต่างๆในชีวิตประจ�าวันได้หรือไม่ 
เหมาะที่จะลองกับเด็กที่มีพัฒนาการระดับ ๖ แล้ว เพราะ เด็กจะบอกอารมณ์ ความรู้สึก 
และเหตุผลของความกลัว...ได้ 

• พากย์ในสิ่งที่ลูกท�า ให้ช่วยหยิบของ ถือของ.. แม่ท�าของหล่น ให้ลูกก้มลงเก็บ ชี้ชวนกันดู
สิ่งรอบตัว ให้ลูกหัดดมกลิ่นแปลกๆ เช่น ใบโหระพา ต้นหอม... 

• ชวนลกูนัง่ยองๆ ซือ้ของ พูดคยุกบัแม่ค้า ช่วยจ่ายเงนิ รบัเงนิทอน ช่วยหาเหรยีญในกระเป๋า
แม่ 
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ไปเที่ยวทะเล

• ช่วยกันเตรียมของ ช่วยกันจัดของ เอาของใส่กระเป๋า เอาของออกจากกระเป๋า พับเสื้อผ้า 
ท�าตามค�าสั่ง หยิบเสื้อของแม่ให้หน่อย หยิบห่วงยางที่ห้องเก็บของ หาไม่เจอ ช่วยกันหา 
ช่วยกันเป่าห่วงยาง 

• ช่วยกนัคดิ ให้เหตผุล จะเอาอะไรไปด ีเพราะอะไร ถ้าไม่เอาไปจะเป็นยงัไง ถ้ากระเป๋าหนกั
จะท�ายังไง ใครจะช่วยถือ..... 

ลูกเหนือ่ย เครยีด เพิ่งกลับจากโรงเรยีน 

• นอนเล่นด้วยกัน ร้องเพลงเบาๆ ลูบหลัง ยิ้มให้ มองตากันบ่อยๆ 
• ท�าในสิ่งที่ลูกชอบ เช่น เด็กบางคนผ่อนคลายตัวเองด้วยการมอง ก็จะชอบมองของหมุนๆ 

เป็นการพัก - เด็กนอนมองพัดลมกังหัน คุณพ่อก็นอนสบายๆอยู่ด้วยกัน ช่วยกันถือ ผลัด
กันหมุน ผลัดกันหยุด หัวเราะเบาๆด้วยกัน มองตากันบ่อยๆ บางคนชอบดูรูปในหนังสือ 
ก็เปิดรูปดูด้วยกัน บางคนชอบให้นวดเบาๆ บางคนชอบเล่นน�้าในห้องน�้า 

พ่อแม่เครยีด เหนื่อย ท้อแท้ หมดก�าลงัใจ 

• พัก ยอมรับความเหนื่อยล้า กลับมาดูแลตัวคุณพ่อคุณแม่เองก่อน 
• บริหารจัดการชีวิต เช่น ลองหาเพื่อนพูดคุย หาคนช่วยเล่นกับลูก ทบทวนชีวิตครอบครัว 

ชีวิตการท�างาน อ่านหนังสือที่ช่วยให้ก�าลังใจ ชวนลูกไหว้พระ สวดมนต์ 



ลูกที่เป็นเด็กพิเศษก็จะดีขึ้นเรื่อยๆทุกวัน

จนคุณพ่อคุณแม่เองก็จะต้องแปลกใจค่ะ !!





บทส่งท้าย 
พลังใจจากพ่อแม่ 

สู่พ่อแม่ ....
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พลังใจจากพ่อแม่สู่พ่อแม่ .... เรื่องเล่าจากครอบครวัน้องนนท์

การเล่าถงึชวีติครอบครวัผมในครัง้นี ้ขอให้บญุกศุลท่ีผมเล่าเร่ืองราวของครอบครวัผม ส่งผล
ให้ครอบครัวใดที่ได้มาอ่านที่มีชีวิตที่คล้ายกับครอบครัวของผม ขอให้ครอบครัวนั้นประสบแต่สิ่งที่
โชคดีมีก�าลังใจที่จะก่อร้างสร้างสิ่งมีชีวิตอีกชีวิตหนึ่งให้ ใช้ชีวิตอยู่บนโลกได้อย่างปกติชนทั่วไป  
สิ่งมีชีวิตนั้นเรียกว่าลูก และขอให้บุญกุศลนี้ช่วยส่งเสริมพัฒนาการน้องนนท์ ซึ่งนั้นก็คือดวงใจของ 
ครอบครัวผม ให้มีพัฒนาการสมวัยที่ควรเป็น 

ครอบครัวผม ผมและภรรยา แต่งงานกันมาก่อนจะตัดสินใจมีตัวเล็กมา 8 ปี และเราก็เริ่ม
ตกลงกันพร้อมที่จะมีลูกสักคน ตลอดระยะเวลา 9 เดือน ผมและภรรยาดูแลเจ้าตัวเล็กเป็นอย่างดี 
และวันหนึ่งที่ผมรอคอย เจ้าตัวเล็กของผมก็ออกมาลืมตาดูโลกใบนี้ จ้าตัวเล็กของผมชื่อน้องนนท์ 
เขาเป็นที่รักของทุกคนในครอบครัว เราให้ความรักเลี้ยงดูทุกอย่างเหมือนเด็กปกติทั่วไป เป็นเวลา 
1 ปี 6 เดอืน ผมและภรรยาได้พาน้องนนท์ ไปพบคณุหมอ ประจ�าตวัของน้องนนท์ เพือ่ตรวจร่างกาย
ฉีดยาตามอายุปกติ คณุหมอตรวจทกุอย่างของร่างกาย น้องนนท์ปกติทกุอย่าง แต่มอีย่างหนึง่ที่
คณุหมอทกัขึน้มา คณุหมอถามว่าน้องนนท์ อาย ุ1 ปี 6 เดอืน ยงัไม่สามารถพดูค�าที่มคีวามหมาย
ได้สกัค�าเลยใช้ไหมค่ะ คณุพ่อ คณุแม่ ซึง่กเ็ป็นจรงิอย่างทีค่ณุหมอกล่าว คณุหมอแนะน�าให้พบแพทย์
ด้านพฒันาการเดก็เพือ่ตรวจเร่ืองของพัฒนาการช้าหรอืเปล่า ยิง่ช่วงเวลานัน้ยงัไม่คิดอะไรมากเพราะ
คิดว่าเด็กผู้ชายปากหนัก พูดช้า แต่ก็ท�าตามคุณหมอแนะน�า เราจึงพาน้องนนท์ เข้าพบแพทย์
พัฒนาการเด็ก ผลการวนิจิฉยั พบว่าน้องนนท์ เข้าข่าย เป็นเด็กพิเศษ (เป็นออทิสติก) 

ในช่วงเวลานั้น ผมกับภรรยา มีค�าถามว่าเด็ก ออทิสติก คืออะไร เป็นโรคร้าย หรือไม่ 
ครอบครวัเรา ตกใจมากกบัค�าว่า เดก็พเิศษ น้องนนท์ ซึง่เป็นดวงใจของครอบครวัผม เป็นเดก็พิเศษ 
ซึง่ไม่ปกตเิหมอืนเดก็ทัว่ไป ผมยอมรับว่าครอบครวัผมเครยีดมาก ผมขับรถ ร้องให้กลบัมาบ้าน กอด
กันร้องให้กับภรรยาผม ผมมีความรู้สึกว่าท�าไม ครอบครัวเราถึงมีเรื่องแบบนี้เข้ามาในชีวิต 
เราสงสารลูก สงสารภรรยา มคีวามกลวัมากมาย มคี�าถามมากมายเข้ามา 

ท�าไม ท�าไม ท�าไมถึงเกิด ท�าไมต้องเป็นครอบครัวเรา สาเหตุคืออะไร เราท�าอะไร เราเลี้ยง
เขาไม่ดีอย่างไร ผมพยายามหาสาเหตุ มากมาย ศึกษา วิเคราะห์ ถามคุณหมอ คิดมากมาย เพื่อหา
สาเหตุ เพื่อถามว่าท�าไม น้องนนท์ ถึงเป็น ออทิสติก แต่สุดท้าย ผมกลบัมามองว่าท�าไมเราถงึต้อง
ถามหาสาเหตเุพือ่อะไร เพื่อที่เราจะโทษสาเหตุเหรอ เพื่อที่จะโทษโชคชะตาเหรอ แล้วมันจะเกิด
ประโยชน์อะไรเล่าเมื่อพบสาเหตุแล้ว ท�าไมเราไม่เอาเวลาที่เรามัวแต่หาสาเหตุ โทษโชคชะตา  
โทษฟ้า มาศึกษา มาหาแนวทางในการรักษาน้องนนท์ หลังจากที่ผมคิดได้ว่าในการคิดหาสาเหตุ 
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สญูเสยีเวลาเปล่าประโยชน์ ผมก็เริ่มศึกษา ว่าเด็กพิเศษ คืออะไร ออทิสติก คืออะไร ผมค้นหาใน 
อินเตอร์เนท ถามครอบครัวที่มีลูกลักษณะนี้ พาน้องนนท์พบแพทย์เพื่อปรึกษา แล้วผมก็พบว่าโรค
นี้เป็นอย่างไร

ผมเปลีย่นมมุมองจากค�าทีว่่า เด็กผดิปกติ เดก็พิเศษ ผมมองว่าลกูของผมเป็นปกติ เขาเป็น
ปกติในแบบปกตขิองเขาแบบนี ้ ครอบครวัผมเป็นปกตขิองครอบครวัผมแบบนี ้  ไม่ใช้เพราะผม
ปลงนะครับ แต่ผมเข้าใจในชีวิตของครอบครัวเรามากกว่า เราไม่เปรียบเทียบกับครอบครัวอื่นแต่
ไม่ใช้ว่าเราจะละเลยปล่อยตามยถากรรมนะครับ

โรคนี้อาการเด็กแบบนีต้้องใช้ใจ ความรกั ของพ่อ และแม่เท่านัน้ครบั ทีจ่ะรกัษาลกูของเรา
ให้หายจากอาการแบบนีไ้ด้ ผมก็เร่ิมศึกษาวิธกีารบ�าบดัรกัษาฝึกพฒันาการ ซึง่เดก็พิเศษ พฒันาการ
ไม่สามารถพัฒนาได้ด้วยตนเอง ตามธรรมชาติได้ เพราะเด็กจะอยู่ในโลกของเขา เขามีความสุขใน
ชีวิตของเขาด้วยตัวเขาเอง

เราท�าตามคุณหมอแนะน�าทุกอย่าง ยกเลกิการดโูทรทศัน์ ในบ้าน ยกเลกิการใช้ สือ่ต่างๆ 
ทกุประเภท ให้น้องนนท์ อยูก่บัคนให้มากทีส่ดุ คนในที่นี้คือ พ่อ กับ แม่ และผมกล้าที่จะบอกทุก
คนว่าลกูของผมเป็นเดก็พเิศษ ออทสิตกิ เพราะเราคดิว่าการยอมรบั และการเปิดเผยเป็นเรือ่งจรงิ 
ไม่ควรปิดบงั เราจะสบายใจกว่า และนั่นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องครับ คนรอบข้างครอบครัวผมเริ่มเข้าใจ 
ในครอบครวัผมมากขึน้ ช่วงแรกเราเคร่งครดักับกจิวตัรในการฝึกในการปฏบิตั ิต้องพยายามฝึก ฝึก 
ฝึก และฝึก จนเกิดสภาวะความเครียด ในครอบครัวมากขึ้น ผมรู้สึกว่ามันชักไม่ค่อยดี แล้วครับ มัน
ขาดความสุขในครอบครัวไป เปลี่ยนครับ เปลี่ยน เราเปลีย่นมมุมองใหม่ครบั เราจะฝึก เราจะเล่น 
กบัน้องนนท์อย่างมคีวามสขุครบั  ใช้ชวีติแบบข�า ๆ มองทกุอย่าง ให้มคีวามสขุ ให้ง่าย ให้ความ
รกั มาเป็นตวัน�าในการอยูก่บัลกู เราเหนือ่ยครบั ยอมรบัว่าเหนือ่ย เป็น 10 เท่า 100 เท่า แบบมี
ความสขุครบั และเราก็จะสุข 10 เท่า 100 เท่า เมื่อลูกเราท�าอะไรได้ พัฒนาการดีขึ้น ลูกเราเป็น
เด็กพิเศษ ครอบครัวเราจึงพิเศษกว่าชาวบ้านมากขึ้นด้วยครับ อย่างที่บอกครับ มีทางรักษาได้ครับ
โรคนี้ และมีแนวทางมากมายครับ แต่อย่าหยุดนะครับ อย่าหยดุทีจ่ะมกี�าลงัใจ ก�าลงัใจ เกิดขึน้ได้ 
จากคนทีเ่รารกั คอืลกูนีแ่ละครบั จากครอบครวัของเรา และทีส่�าคญัที่สดุจากตวัเราเองครบั

เราต้องอยูก่บัเขาด้วยความสขุ ความรกั ความเอาใจใส่ ความเป็นปกติของครอบครวัเรา 
ส่ิงส�าคญันะครบั อย่าคาดหวงั อย่าเปรยีบเทยีบกบัใคร ให้มองว่าเราคอืเรา ผมไม่คาดหวงันะครบั 
ว่าน้องนนท์ต้องเรียนเก่ง ต้องเป็นวิศวกร เป็นหมอ เป็นนักบิน เหมือนกับพ่อแม่ทั่วไปอยากให้เป็น 
ผมหวังแค่ว่า ให้เขาด�ารงชีวิต อยู่บนโลกนี้ด้วยตัวของเขาเอง ในเวลาที่เขาไม่มีทั้งพ่อ และแม่ แค่นี้
ผมก็มีความสุขแล้วครับ ผมก็ตายตาหลับแล้ว
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เรื่องที่ผมเล่ามานี้ เป็นความรู้สึกช่วงแรกที่พบเจอ ค�าว่า ออทิสติก ผมว่าครอบครัวที่พบเจอ
เรือ่งราวทีเ่กดิขึน้แบบผม ในช่วงแรกก็คงคิดเหมอืนผม เราต้องยอมรบัครบั ว่าลกูเราเป็น ออทสิตกิก่อน 
และเราต้องไม่ค้นหาสาเหตุที่เกิดครับ เราต้องเข้าใจธรรมชาติ ที่เกิดกับลูกเราครับ เราต้องมั่นใจ
ครบัว่าต้องหาย และเราต้องมคีวามสขุกบัส่ิงทีเ่กดิขึน้ครบั

สุดท้ายนะครับ ผมหวังว่าเรื่องราวที่ผมเล่ามา จะมีประโยชน์ต่อครอบครัวที่พึ่งทราบว่าลูก
ของท่านเป็นเด็กพิเศษ เป็นเด็กออทิสติก เป็นประโยชน์ในด้านจิตใจ ในด้านแนวความคิด มุมมอง 
ที่จะอยู่กับลูกน้อยของเรา ที่จะฝึกฝนลูกน้อยได้อย่างมีความสุขนะครับ

ตอนนี้น้องนนท์อายุ 4 ขวบ ครึ่งแล้วครับ เข้าห้องน�า้เองได้ ถอดกางเกงเองได้ แปรงฟัน ท�า
อะไรได้หลายอย่างแล้วครับ และที่ครอบครับเราสัมผัสได้น้องนนท์ ยิ้มหัวเราะ สบตาอย่างมีจิต
วิญญาณ และผมมั่นใจครับว่าน้องนนท์รู้แล้วครับว่าเขามีพ่อ และแม่แล้วครับ ถึงแม้เขาจะไม่ได้สื่อ
ออกมาด้วยค�าพูด แต่เราสัมผัสได้ครับ ตอนนี้น้องนนท์เริ่มดีแล้วครับ

ขอให้บญุกุศลนีด้ลบนัดาลให้น้องนนท์ และเดก็พเิศษหายจากอาการทีเ่ป็น พฒันาการสมวยั
ด้วยเทอญ และขอให้ครอบครวัพิเศษทกุครอบครวัมกี�าลงัใจเขม็แขง็ ฝึกฝนลูกน้อยเจ้าดวงใจให้ดี
ขึ้นโดยเร็วด้วยครับ ครอบครวัน้องนนท์ขอเป็นก�าลงัใจให้ทกุครอบครวันะครบั

ครอบครัวน้องนนท์
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“เราเปลีย่นมมุมองใหม่ครับ เราจะฝึก เราจะเล่นกับลูก
อย่างมีความสุขครับ ใช้ชีวิตแบบข�า ๆ  มองทุกอย่าง ให้มคีวามสขุ 
ให้ง่ายให้ความรัก มาเป็นตัวน�าในการอยูก่บัลกู เราเหน่ือยครับ 
ยอมรับว่าเหนื่อย เป็น 10 เท่า 100 เท่า แบบมีความสุขครับ .... 
เราต้องมั่นใจครับว่าต้องหาย และเราต้องมีความสุขกับสิ่งที ่
เกิดข้ึนครับ”

ครอบครัวน้องนนท์

น้องนนท์

ผมรักพ่อกับแม่มากครับ
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ภาคผนวก
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  แบบประเมินพัฒนาการองค์รวม

  แบบประเมินความแตกต่างระบบประสาทของเด็ก

  แบบประเมินความสามารถด้านร่างกายของลูก 

   แบบประเมินทักษะในชีวิตประจ�าวันของลูก

  สรุปเนื้อหาส�าคัญของทั้งเล่ม 

   บรรณานุกรม
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   แบบประเมินพฒันาการองค์รวม

พฒันาการขั้นที่ 1 สงบ สนใจ จดจ่อ

พฒันาการขั้นที่ 2 สัมพันธภาพ

 ชื่อ-สกุลเด็ก ................................................................................... 
                     ปี           เดือน                  
 วันที่ประเมิน ................. ................. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประเมิน 
        วันเกิด ................. .................  ชื่อ-สกุล ..........................................................
      อายุจริง ................. .................     ความสัมพันธ์กับเด็ก .......................................    

 � เด็กสนใจ จดจ่อกับการเล่นแบบถึงเนื้อถึงตัว เล่นเคลื่อนไหว กับผู้ใหญ่ที่เล่น 
ได้สนุก เช่น เล่นจักกะจี๋ เล่นอุ้มเหวี่ยงเป็นเครื่องบิน เล่นไล่จับ

 � เด็กสามารถ สงบตัวเอง สนใจสิ่งรอบตัว ได้สั้นๆ โดยมีผู้ใหญ่คอยช่วย 
 � เด็กสนใจ จดจ่อ ในการอยู่กับผู้ใหญ่ ที่ชอบได้ และรู้สึกพอใจ  

สนุกมากกว่าการอยู่กับวัตถุ สิ่งของ
 � เด็กสนใจ จดจ่ออยู่กับเพื่อน ได้โดยมีผู้ใหญ่ค่อยช่วย
 � เด็กสนใจ จดจ่อ อยู่กับเพื่อนที่เด็กชอบ  ได้ด้วยตัวเอง
 � เด็กสนใจ จดจ่อ อยู่ในกลุ่มเพื่อนได้ 
 � เด็กสนใจ จดจ่อ สนใจสิ่งรอบตัว ได้ด้วยตัวเอง ในหลากหลายสถานการณ์

 � เด็กเริ่มสนใจ มีสัมพันธภาพ อยู่กับผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิด ในกิจกรรมที่ชอบ สนใจ
 � เด็กมีสัมพันธภาพ สนใจ เล่นโต้ตอบกลับไปมากับผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิด ในกิจกรรม 

ที่ชอบ สนุก เช่น นอนเล่นบนตักแม่ หัวเราะเล่นกับพ่อ
 � เด็กมีสัมพันธภาพ สนใจ โต้ตอบกลับไปมากับผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดในอารมณ์หงุดหงิด 

ประท้วง ไม่พอใจ 
 � เด็กมีสัมพันธภาพ อยู่ร่วมกับเพื่อนได้ โดยมีผู้ใหญ่คอยช่วย
 � เด็กมีสัมพันธภาพ อยู่ร่วมกับเพื่อนที่เล่นสนุก เพื่อนที่เด็กชอบ ได้ด้วยตัวเอง 
 � เด็กมีสัมพันธภาพ อยู่ร่วมในกลุ่มเพื่อนได้ 
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พฒันาการขั้นที่ 3 สื่อสารด้วยภาษากาย

พฒันาการขั้นที่ 4  สื่อสารได้ต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหา

 � เด็กสื่อสารโต้ตอบกลับไปมาด้วยสีหน้า แววตา น�้าเสียง ท่าทางง่ายๆ ได้  
เล่นจ๊ะเอ๋ ได้หลายรอบ ยิ้มสนุกหัวเราะด้วยกัน 

 � เด็กริเริ่มการสื่อสารด้วยภาษากายกับผู้อื่นได้ เช่น ยิ้ม มอง ส่งเสียงชวนให้แม่
ให้มาเล่นด้วย

 � เด็กแสดงความต้องการโดยสื่อสารด้วยพฤติกรรม หรือท่าทางง่ายๆได ้เช่น 
เอื้อมมือไปหยิบ ดึง ชี้ ส่งเสียง

 � เด็กเลียนแบบง่ายๆ ด้วยสีหน้า ท่าทาง เช่น  ท�าปากท่าต่างๆ แลบลิ้นตาม  
เป่าลมตาม

 � เด็กโต้ตอบด้วยภาษากายกลับไปมาได้ในหลากหลายอารมณ์ เช่น รักใคร่ ดื้อ 
อยากเอาชนะ โกรธ โมโห ไม่ชอบ

 � เด็กเล่นและสื่อสารด้วยภาษากายกับเพื่อนได้ โดยยังต้องมีผู้ใหญ่คอยช่วย
 � เด็กเล่นและสื่อสารด้วยภาษากายกับเพื่อนที่ชอบได้ด้วยตัวเอง
 � เด็กเล่นและสื่อสารด้วยภาษากายกับกลุ่มเพื่อนได้ 

 � เด็กแก้ปัญหาโดยลงมือท�าเอง ได้หลายขั้นตอน เช่น อยากเอาขนมที่อยู่บนตู้ 
เด็กยืนมอง เดินไปลากเก้าอี้มาวาง ปีนขึ้นไปบนเก้าอี้ เอื้อมมือไปหยิบ ลงจาก
เก้าอี้ หันมายิ้มให้แม่แล้วส่งเสียงดีใจ

 � เด็กแก้ปัญหาโดยสื่อสารด้วยท่าทางหรือค�าสั้นๆ ได้ต่อเนื่องเพื่อให้ได้สิ่งที่
ต้องการ เช่น เด็กอยากได้ขนม เด็กดึงมือพ่อ ชี้ไปที่ขนม ส่งเสียงพูด “เอา เอา”
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พฒันาการขั้นที่ 5  สื่อสารด้วยภาษา และมคีวามคิดเป็นของตัวเอง

 � เด็กสื่อสารด้วยภาษาสั้นๆ เพื่อบอกความต้องการ เช่น เมื่ออยากออกไปข้างนอก 
เด็กใช้ภาษาพูดบอก “ไปข้างนอก”

 � ความสามารถในการเล่นสมมุติ
o เด็กริเริ่มการเล่นเลียนแบบชีวิตประจ�าวัน เช่น กอดตุ๊กตา เอาโทรศัพท์ของเล่น

มาท�าท่าพูดแบบผู้ใหญ่ ป้อนอาหารให้ตุ๊กตา 
o เด็กเริ่มเล่นสมมุติด้วยท่าทางได้หลายขั้นตอน เช่น ป้อนนมตุ๊กตา เอาตุ๊กตาไป

ทีเ่ตยีง แล้วห่มผ้าให้ ขัน้ตอนการเล่นอาจยงัสลบัไปมา แล้วแต่ว่าจะนกึอะไรออก  
o เด็กแสดงความคิด ใช้ภาษาสั้นๆ ผ่านการเล่นได้ต่อเนื่องกัน เช่น น้องนอน  

น้องกินนม
o เดก็เล่นสมมตุเิชือ่มโยงเป็นเรือ่งราวสัน้ๆ เช่น ปวดท้อง ไปหาหมอ นัง่รถไปตลาด 

ไปซื้อของ
o เด็กเล่นสมมุติที่อยู่นอกเหนือความจริง เล่นสมมุติในจินตนาการ เช่น สมุมติ 

ตัวเองเป็น superman เป็นเจ้าหญิง แม่มด ยานอวกาศ
o เดก็เล่นสมมตุ ิสวมบทบาทเป็นคนอืน่ เช่น เล่นเป็นคุณคร ูเป็นต�ารวจ และแสดง

บทบาทนั้นได้เอง
 � เด็กเริ่มคาดเดาได้ว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไร และตอบสนองได้อย่างเหมาะสม เช่น  

แม่ร้องไห้ เข้ามากอดแม่ แล้วนั่งอยู่ข้างๆ เพื่อนหกล้ม เด็กเข้ามายืนมองแสดง
ความสนใจอยากช่วย

 � เด็กเริ่มเข้าใจทักษะทางสังคม เริ่มแก้ปํญหาง่ายๆทางสังคมได้ด้วยตัวเอง เช่น  
รอคอยได้ สลับกันเล่นกับเพื่อนได้ แลกของกับเพื่อน เอาของตัวเองคืนเมื่อเพื่อน
เอาไป
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พฒันาการขั้นที่ 6  เริ่มเข้าใจเหตผุล และเริ่มเข้าใจความคิดนามธรรม

 � เด็กใช้ภาษาพูดโต้ตอบไดท้ั้งในการเล่นสมมุติและในชีวิตจริง
 � เด็กตอบค�าถาม ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ เพราะอะไร ได้
 � เด็กเริ่มโต้เถียง ต่อรอง และ ตัดสินใจเลือกได้ เช่น เลือกว่าจะเล่นอะไร จะท�า

อะไร จะไปไหน ใครจะไปก่อน
 � เด็กพูดโต้ตอบได้เป็นเหตุเป็นผล ไม่พูดสะเปะสะปะ ไม่เปลี่ยนเรื่อง หรือ พูดเฉไฉ
 � เด็กเข้าใจมิติเรื่องต่างเวลา เช่น เมื่อวาน วันนี้ พรุ่งนี้
 � เด็กเข้าใจมิติเรื่องต่างสถานที่ เช่น บ้านคุณยาย ที่โรงเรียน ที่ตลาด 
 � เด็กเข้าใจเรื่องปริมาณ เช่น มากกว่า น้อยกว่า 
 � เด็กบอกอารมณ์ ความรู้สึก และบอกเหตุผลของอารมณน์ั้นได้ เช่น รู้สึกโกรธ 

เพราะ เพื่อนมาเอาของไป
 � เด็กเปรียบเทียบความคิด ความชอบของตัวเองกับคนอื่นได้
 � เด็กพูดแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้
 � เด็กเล่นสมมุติได้หลายบทบาทและหลากหลายอารมณ์
 � เด็กเล่นสมมุติ เล่าเรื่องได้เป็นเรื่องราว มีตอนต้น ตอนกลาง ตอนจบ
 � เด็กเริ่มรับรู้ ความคิดของคนอื่นที่มีความซับซ้อน เช่น การพูดหลอกลวง  

พูดเสียดสี หัวเราะเยาะเย้ย
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    แบบประเมินความแตกต่างระบบประสาทของเด็ก

 ชื่อ-สกุลเด็ก ................................................................................... 
                     ปี           เดือน                  
 วันที่ประเมิน ................. ................. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประเมิน 
        วันเกิด ................. .................  ชื่อ-สกุล ..........................................................
      อายุจริง ................. .................     ความสัมพันธ์กับเด็ก .......................................    

ระบบการเคลื่อนไหว การทรงตวั

ระบบรบัความรู้สึกของร่างกาย

 � ชอบการเคลื่อนไหว ไม่ค่อยนิ่ง อยู่เฉยๆไม่ค่อยได้
 � ชอบอะไรเร็วๆ เล่นเหวี่ยง หมุนตัว จับห้อยหัว
 � ชอบเครื่องเล่นที่สวนสนุก ยิ่งแรง ยิ่งโลดโผน ยิ่งชอบ
 � ชอบกระโดดบนโซฟา เตียงนอน เล่นหมุนตัวได้หลายๆ รอบ สนุก ไม่เวียนหัว
 � ชอบวิ่ง กระโดด แทนการเดิน

 � ไม่ชอบ หลีกเลี่ยงเครื่องเล่นที่สนามเด็กเล่น เช่น ชิงช้า ไม้ลื่น ม้าหมุน
 � ชอบการเล่นนิ่งๆ ที่ไม่ต้องใช้แรง หรือ เคลื่อนไหวมากนัก ระแวดระวังตัว ไม่เล่น

อะไรโลดโผน
 � ไม่ชอบขึ้นลิฟท์ บันไดเลื่อน ถ้าขึ้นต้องให้อุ้ม
 � เมาง่าย เมารถ เมาเรือ มีอาการเวียนหัว คลื่นไส้
 � ไม่ชอบเล่นโลดโผน ตีลังกา ห้อยหัว 
 � การทรงตัวไม่ค่อยดี อาจจะดูงุ่มง่าม ล้มง่าย กลัว ไม่กล้าลอง มักใช้เวลานานใน

การฝึกกระโดดสองขา ยืนขาเดียว ขี่จักรยาน

เฉื่อย      

ไว      
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ระบบสมัผัส

 � เวลาเดิน ชอบสัมผัสสิ่งรอบตัว แตะโน่นนี้ หรือ เอามือระตามข้างฝา ข้างทาง
 � ไม่ค่อยรู้ตัวเวลาโดนคนอื่นชน หรือเมื่อจับตัวเบาๆ ต้องสัมผัสแรงๆ หรือเรียกจึง

จะหันมาสนใจ
 � ไม่ค่อยรู้ตัวว่ามีแผล มีรอยขีดข่วน ฟกช�า้ ไม่ร้องเจ็บ
 � ชอบเอาของเข้าปาก 
 � ชอบเล่นของเล่นที่เลอะเทอะ เช่น เล่นทราย เล่นโคลน ละเลงสี

 � ไม่ชอบหวีผม ถ้าหวีให้ก็มักจะบ่นเจ็บ ให้หวีเบาๆ
 � ไม่ชอบไปในที่คับแคบ คนเยอะๆ ไม่ชอบการเบียด
 � งอแง และหมกหมุ่น เวลามีแผล รอยขีดข่วน แมลงกัด โวยวาย เรียกร้องให้ติด

พลาสเตอร์ ท�าแผล
 � หลีกเลี่ยงการเล่นที่เลอะเทอะ เช่น ทรายเปียก กาว ดินน�า้มัน
 � ไม่ชอบเสื้อผ้าที่มีป้ายที่คอ เสื้อผ้าที่รัดแน่น งอแง หงุดหงิด ไม่ยอมใส่  

ต้องให้ตัดป้ายที่คอออก 
 � ไม่ชอบล้างหน้า ไม่ชอบแปรงฟัน 
 � หลีกเลี่ยงการสระผม วิ่งหนี ต้องหลอกล่อ พ่อแม่อาจต้องอุ้มนอนตัก ระวังไม่ให้

หน้าโดนน�า้ ร้องโวยวายถ้าน�้าเข้าตา 
 � ไม่ชอบไปร้านตัดผม โวยวาย งอแง เลือกเยอะ สุดท้ายพ่อแม่มักต้องตัดผมให้เอง
 � หลีกเลี่ยงการตัดเล็บ
 � กินยาก เลือกกิน กินอาหารได้ไม่กี่ชนิด ซ�า้ๆ ไปมา

เฉื่อย      

ไว      
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ระบบเอ็นและข้อต่อ

ระบบการได้ยิน

 � ชอบกระโดด สามารถกระโดดเล่นบนเตียงนอน แทรมโบลีนได้นานๆ เป็นชั่วโมง
 � ชอบเดินชอบกระแทกพื้นแรงๆ บางทีเดินๆอยู่ก็ท�าเป็นล้มกระแทกลง 

กับพื้นสนุกๆ
 � ชอบเสื้อผ้าที่รัดแน่นๆ เช่น กางเกงยีน เสื้อรัดตัว
 � ชอบเล่นกอดรัดแรงๆ 
 � ชอบเอาของเล่นมาเคาะ เขย่า สั่นๆ แรงๆ 
 � นอนกัดฟันตอนกลางคืน 
 � มักมีปัญหากระแทกใส่เพื่อน ผลักเพื่อน โดยไม่ได้ตั้งใจ กัดปากกา กัดหลอด  

กัดชายเสื้อผ้า ผ้าห่มนอน

 � ชอบเสียงดังๆ ฟังเพลง เปิดทีวีดังๆ
 � อาจจะเล่นเสียง ฮัมเพลง พูดคนเดียว เพื่อช่วยให้ตื่นตัว
 � เหม่อลอยเวลาคนพูดด้วย ท�าเหมือนไม่ค่อยได้ยินเวลาคนพูดด้วย

 � มีอาการสะดุ้ง กระตุก เมื่อได้รับสิ่งกระตุ้น พบในกลุ่มเด็กสมองพิการ 

 � หันเหง่ายกับเสียงเบาๆรอบตัว (เสียงที่คนอื่นแทบจะไม่ได้ยิน) เช่น เสียงตู้เย็น 
เสียงแอร์ เสียงพัดลม เสียงนาฬิกาเดิน

 � กลัวเสียงบางอย่าง เช่น เสียงชักโครก ท�าให้มีปัญหาไม่กล้าใช้ส้วมนั่ง 
 � กลัวเสียงเครื่องปั่นอาหาร เครื่องดูดฝุ่น ต้องหนีไปอยู่อีกห้องหนึ่ง
 � ไม่ชอบเสียงดัง เอามือปิดหู เวลาอยู่ในที่มีเสียงวุ่นวาย
 � ไม่ชอบเข้าโรงหนัง ไม่ชอบฟังเพลงดังๆ
 � ตกใจ กลัว เวลามีเสียงดังที่มาเร็วๆ ไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อน เช่น เสียงฟ้าร้อง เสียง

หวอรถดับเพลิง เสียงหมาเห่า 

เฉื่อย      

เฉื่อย      

ไว      

ไว      
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ระบบการมองเห็น

ระบบการดมกลิ่นและรบัรส

 � ชอบมองภาพเคลื่อนไหว มองแสง หรือ ยืนจ้องมองของหมุนๆ มองนิ้วมือ
 � ชอบจ้องมองประตูเปิดปิด เปิดปิดหนังสือไปมา  
 � เรียงของเล่นเป็นแถว แล้วนอนมองกลับไป กลับมา

 � ชอบเอาของเข้าปาก เลียสิ่งของ หรือเอามาดม
 � ชอบอาหารรสชาติจัดๆ กลิ่นแรง 
 � ชอบการกระตุ้นด้วยแปรงสีฟันไฟฟ้า 
 � อยู่ในที่กลิ่นแรงๆ ได้โดยไม่รู้สึกเดือนร้อน

 � ไม่ชอบแสงจ้าๆ เอามือปิดตา หรี่ตา ร้องไห้ หรือบ่นปวดหัวเวลาอยู่ในที่แสงจ้า
 � มีปัญหาการโฟกัสสายตาเมื่อใช้สายตาไปสักพัก จะเอามือขยี้ตา  

และอาจบ่ายเบียง ไม่ยอมท�ากิจกรรมต่อให้เสร็จขอลุกไปท�าอย่างอื่น 
 � หันเหได้ง่ายจากแสง สีในห้อง เช่น ห้องที่มีหลายสี ห้องที่มีของเล่นหลายอย่าง 

เด็กดูเหมือนไม่นิ่ง ไม่จดจ่อ เปลี่ยนของเล่นไปมา
 � ชอบห้องที่มีแสงสลัวๆอ่อนๆ ชอบปิดไฟเล่น

 � ชอบอาหารที่รสชาติอ่อน จืดชืด
 � ไวต่อกลิ่น ในขณะที่คนอื่นไม่ได้กลิ่นอะไร 
 � มีปัญหาเรื่องการเลือกยาสีฟัน บ่นไม่ชอบ เลือกมาก
 � กินอาหารยาก เลือกกิน กินอาหารซ�า้ๆ บางอย่าง
 � หงุดหงิด เวลาได้กลิ่นแปลกๆ หรือกลิ่นน�า้หอม กลิ่นอาหารในครัว

เฉื่อย      

เฉื่อย      

ไว      

ไว      
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ระบบประมวลข้อมลู       

การประมวลข้อมลูผ่านการมองเห็นไม่สมบูรณ์

การประมวลข้อมลูผ่านการได้ยินไม่คล่องแคล่ว

 � มักจะหาของไม่ค่อยเจอ เช่น ให้ไปหยิบของในตู้ เดินกลับมาบอกว่าหาไม่เจอ
 � เวลาหาของเล่น ต้องให้ช่วยหา ชี้บอก หรือพาไปเอา 
 � ไม่ค่อยมองเห็นภาพรวม อาจติดในรายละเอียดเล็กๆ เช่น ชอบมองของเล็กๆ 

สนใจรายละเอียดเล็กๆในภาพ 
 � การกวาดสายตา กลอกตาไปมา เพื่อมองสิ่งรอบตัว  ไม่ค่อยคล่องแคล่ว ติดขัด
 � มีความยากล�าบากในการแยกแยะสี รูปทรง ขนาด หรือ ตัวอักษรที่ใกล้เคียงกัน  

เช่น ด กับ ต , ผ กับ ฝ

 � ไม่สามารถคงสมาธ ิถ้าในห้องมเีสียงรบกวน ห้องเรียนที่มีเีสยีงดงั เด็กจะหงดุหงดิง่าย
 � เด็กมีความยากล�าบากในการจดจ�าข้อมูลที่พูดให้ฟัง เช่น ฟังนิทาน พูดยาวๆ
 � มีความยากล�าบากในการแยกเสียง ค�าที่ออกเสียงคล้ายๆกัน มีผลต่อการอ่าน การ

ฟังค�าสั่ง อาจไม่เข้าใจ เช่น หนูฝันว่า ฟันของหนู (ฝ และ ฟ)
 � การเรียนหนังสือ อาจมีปัญหา เช่น ไม่สนุก สับสนกับการเล่นค�าคล้องจอง ไม่

สามารถจ�าตัวอักษรและเสียงของตัวอักษรได้ 
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ความตึงตัวของกล้ามเนื้ออ่อน (ล้าง่าย)

การสั่งการกล้ามเนื้อไม่คล่องแคล่ว

ระบบสั่งการกล้ามเนื้อ

 � ร่างกายดูไม่ค่อยมีแรง ปวกเปียก
 � ชอบนอนเลื้อยกับพื้น ท่าประจ�า คือ นอนฟุบบนโต๊ะ นั่งห้อยแขน
 � นั่งกับพื้นท่า w sitting
 � ล้าง่าย ท�าอะไรได้ไม่นาน 
 � หมุนลูกบิดประตูเองไม่ค่อยได้ ดูไม่ค่อยมีแรง เปิดปิดกล่องของเล่นต้องให้ช่วย
 � ทักษะด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไม่ค่อยคล่องแคล่ว ดูงุ่มง่าม เช่น  

กระโดด โยนบอล ปีนป่าย 
 � ครูมักบ่นเรื่องทักษะการใช้มือ เช่น การจับดินสอ การใช้กรรไกร งานศิลปะ  

ท�างานไม่เรียบร้อย 

 � ชอบเดินไปมา ไม่ค่อยมีจุดมุ่งหมาย ไม่เล่นของเล่น
 � มักเดินชนสิ่งรอบตัวบ่อยๆ 
 � ดูงุ่มง่าม ไม่คล่องแคล่ว ล้มบ่อย
 � มีความยากล�าบากในการเล่นเกมง่ายๆ เช่น วิ่งไล่จับ กระโดดเชือก  

มีปัญหาการจับดินสอ
 � มักเล่นของเล่นในแบบเดิมๆ เล่นง่ายๆ ขั้นตอนเดียว เช่น ไถรถไปมา  

เรียงของเล่นเป็นแถว โยนลูกบอลซ�า้ๆ 
 � เล่นของเล่นได้ไม่นาน เปลี่ยนไปมา หยิบจับแล้ววาง
 � ไม่สามารถท�างานท่ี่ซับซ้อนหลายขั้นตอนได้ตั้งแต่ต้นจนเสร็จ เช่น  

ใส่ถุงเท้าเอง ช่วยล้างแก้วน�า้
 � มีความยากล�าบากในการเลียนแบบท่าทาง เช่น ท�าท่าตามเพลง
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  1-2 ปี   3-4 ปี

  2-3 ปี

   แบบประเมินความสามารถด้านร่างกาย

 ชื่อ-สกุลเด็ก ................................................................................... 
                     ปี           เดือน                  
 วันที่ประเมิน ................. ................. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประเมิน 
        วันเกิด ................. .................  ชื่อ-สกุล ..........................................................
      อายุจริง ................. .................     ความสัมพันธ์กับเด็ก .......................................    

 � 1. ยืนได้เอง
 � 2. คลานขึ้นลงบันไดเองได้
 � 3. ลุกขึ้นจากท่านั่งได้เอง
 � 4. เดินเองได้
 � 5. ถือของขณะเดินได้
 � 6. เดินขึ้นบันไดโดยมีคนช่วย
 � 7. เดินถอยหลังได้ 2-3 ก้าว
 � 8. ยกเท้าเตะบอลได้

 � 1. ยืนขาเดียวได้นานมากกว่า  
 3 วินาที

 � 2. เริ่มกระโดดบนขาข้างเดียวได้
 � 3. วิ่งตามลูกบอล  

 เปลี่ยนทิศทางตามได้
 � 4. วิ่งเข้าหาลูกบอลและเตะบอลได้
 � 5. วิ่งได้โดยมีการแกว่งแขนสลับกัน
 � 6. เดินด้วยปลายเท้าได้
 � 7. ขึ้น-ลงบันไดเองได้แบบสลับเท้า
 � 8. เดินขึ้นลงบันไดโดยไม่ใช้มือจับ
 � 9. รับลูกบอลได้โดยใช้ล�าตัวช่วย
 � 10. ปั่นจักรยาน 3 ล้อได้ � 1. วิ่งได้

 � 2. เดินขึ้น-ลงบันไดเองได้  
 แบบพักเท้า

 � 3. ขว้างลูกบอลได้
 � 4. กระโดดลงจากเตียงนอนได้
 � 5. กระโดด 2 เท้าคู่ได้
 � 6. ปีนขึ้นนั่งจักรยาน 3 ล้อได้เอง

ใช่ ใช่

ใช่

ไม่ใช่ ไม่ใช่

ไม่ใช่
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 4-5 ปี

  6-7 ปี   7-8 ปี

  5-6 ปี

 � 1. ยืนบนขาเดียวได้ 5 วินาที
 � 2. ปีนขึ้นลงจากโต๊ะสูงได้เอง 

 โดยไม่ต้องช่วย
 � 3. การรับลูกบอลดีขึ้น  

 ไม่ต้องใช้ล�าตัวรับลูกบอล
 � 4. ขว้างบอลได้ไกล
 � 5. เดินต่อส้นเท้าเป็นเส้นตรงได้
 � 6. เล่นชิงช้า แกว่งได้เอง  
 � 7. กระโดดข้ามเชือก/ 

 สิ่งกีดขวางเตี้ยๆ ได้
 � 8. กระโดดขาเดียวได้ 2-3 ครั้ง
 � 9. ปั่นจักรยาน 4 ล้อได้คล่อง

 � 1. เดินบนสะพานทรงตัวได้
 � 2. ขี่จักรยาน 2 ล้อได้คล่อง
 � 3. เตะลูกฟุตบอลได้แม่นย�า
 � 4. กระโดดเชือกได้คล่อง
 � 5. โหนและไต่ราวบันได 

 ลิงได้โดยไม่ต้องช่วย
 � 6. ขว้างและรับลูกบอล 

 ขนาดเล็กได้

 � 1. วิ่งขึ้นลงบันไดได้
 � 2. กระโดดตามช่องสี่เหลี่ยม  

 เล่นตั้งเตกับเพื่อนได้
 � 3. เริ่มเล่นกีฬาที่ใช้ทักษะ 

 การควบคุมร่างกายหลายๆ  
 ส่วนได้ เช่น ว่ายน�้า  
 แบดมินตัน 

 � 1. ยืนขาเดียวได้นาน 10 วินาที
 � 2. กระโดดข้ามเชือกสูงได้/ 

 เล่นโดดหนังยางกับเพี่อนได้
 � 3. กระโดดไปด้านหน้าได้  

 10 ครั้งโดยไม่ล้ม
 � 4. เริ่มกระโดดเชือกได้
 � 5. ปั่นจักรยาน 2 ล้อได้
 � 6. วิ่งได้คล่องขึ้น  

 มีการสลับกันของแขน
 � 7. โหนบาร์ได้
 � 8. รับลูกบอลได้คล่องแคล่วมือ   

 โดยใช้สองข้าง

ใช่

ใช่ ใช่

ใช่ไม่ใช่
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    แบบประเมินทกัษะในชีวิตประจ�าวนั

 ชื่อ-สกุลเด็ก ................................................................................... 
                     ปี           เดือน                  
 วันที่ประเมิน ................. ................. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประเมิน 
        วันเกิด ................. .................  ชื่อ-สกุล ..........................................................
      อายุจริง ................. .................     ความสัมพันธ์กับเด็ก .......................................    

แรกเกิด- 1 ปี   1 - 2 ปี

�	 		

 � 1. พยายามคว้าจับของเล่น 
 ที่เอื้อมไม่ถึง

 � 2. แสดงอาการว่าจะได้กินนม  
 เมื่อเห็นแม่หรือขวดนม

 � 3. จ้องมองหรือร้องไห้เมื่อเห็น 
 คนแปลกหน้า

 � 4. ดื่มน้้าจากถ้วยแก้ว  
 โดยมีการช่วยเหลือ

 � 5. เคี้ยวและกลืนอาหาร 
 ที่บดหยาบได้

 � 6. ใช้มือหยิบอาหารกินได้
 � 7. ใช้นิ้วหยิบอาหารกินได้
 � 8. ถือช้อนและพยายาม 

 เอาอาหารเข้าปาก
 � 9. กัด เคี้ยว และกลืนได้

 � 1. ดื่มน�้าจากถ้วยหรือแก้วได้   
 โดยไม่ต้องช่วย อาจมีน�้าหก 
 บ้าง  
2. ตักอาหารกินเองด้วยช้อน   
 มีหกเลอะเทอะบ้าง

 � 3. เคี้ยวอาหารที่ตัด 
 เป็นชิ้นเล็กๆได้

 � 4. ถอดถุงมือ ถุงเท้าหรือหมวก
 � 5. ถอดเสื้อผ่าหน้าได้ 

 โดยไม่ต้องช่วยเหลือ
 � 6. ดูดน�า้จากหลอด
 � 7. ร่วมมือการแต่งตัว 

 โดยการยกแขน ขา
 � 8. ใส่หมวกเองได้
 � 9. แสดงให้รู้ว่าผ้าอ้อม/กางเกง 

 เปียกหรือเปื้อนอึ โดยชี้/ 
 ส่งเสียงหรือดึงผ้าอ้อม

 � 10. ถอดกางเกงขาสั้นเอวยาง 
  ยืดได้
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  2-3 ปี    3-4 ปี

 � 1. ใช้ช้อนตักอาหารโดยไม่หก
 � 2. ช่วยท�างานบ้านง่ายๆ
 � 3. ใช้ส้อมจิ้มอาหารกินได้
 � 4. ใส่ถุงเท้าได้
 � 5. ใส่รองเท้าได้
 � 6. ใส่กางเกงได้
 � 7. ถอดเสื้อยืดได้
 � 8. รูดซิปเปิดได้  

(ควรเริ่มจากซิปขนาดใหญ่รูดได้) 
 � 9. บอกได้เมื่อต้องการจะไปห้องน�้า
 � 10. ถอดกางเกงได้เองก่อนขับถ่าย
 � 11. ถ่ายอุจาระในห้องน�้าหรือโถได้
 � 13. อาบน�า้โดยมีคนช่วย
 � 14. ล้างและเช็ดมือได้เอง
 � 15. แปรงฟันโดยผู้ใหญ่ช่วย

 � 1. พูด “ขอ” และ “ขอบคุณ” 
 ได้เองครึ่งหนึ่งของจ�านวนครั้ง  
 ทั้งหมดที่ควรพูด

 � 2. ร่วมมือท�าตามค�าขอร้องของ  
 ผู้ใหญ่ได้ 3 ใน 4 ครั้ง

 � 3. ช่วยท�างานง่ายๆได้
 � 4. หลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายได้
 � 5. กินอาหารด้วยช้อนและ 

 ส้อมได้อย่างเหมาะสม
 � 6. เทน�้าจากเหยือกโดยไม่หก   

 และวางเหยือกลงที่เดิมได้
 � 7. ใส่เสื้อโดยสวมทางศีรษะได้เอง
 � 8. ใส่เสื้อเชิ้ตได้เอง 

 โดยไม่ต้องติดกระดุม
 � 9. ถอดกระดุมขนาดใหญ่ ได้
 � 10. ใส่กระดุมขนาดใหญ่ ได้ 
 � 11. ถอดเสื้อผ้าได้เรียบร้อย 
 � 12. แต่งตัวได้เรียบร้อย โดยมี  

  ผู้ใหญ่ช่วยแนะน�า
 � 13. ติดกระดุมแป๊บได้เอง
 � 14. ใส่รองเท้าถูกข้าง 

  โดยไม่ต้องช่วย
 � 15. ไม่ปัสสาวะรดที่นอนกลางคืน  

  นอกจากนานๆครั้ง
 � 16. ล้างหน้า ล้างมือ ได้เอง

ใช่ ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่
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  4-5 ปี

  6-7 ปี

  5-6 ปี

  7-8 ปี

 � 1. ท�างานที่ได้รับมอบหมาย 
 เสร็จด้วยตนเอง

 � 2. ใช้ช้อนตัดอาหารเป็นชิ้นเล็กๆได้
 � 3. ท�าใช้ช้อนทาแยม หรือ 

 สังขยาบน ขนมปังได้
 � 4. ถอดกระดุมขนาดเล็กได้
 � 5. ใส่กระดุมขนาดเล็กได้
 � 6. รู้จักแยกด้านหน้าด้านหลัง 

 ของเสื้อ
 � 7. ผูกเชือกรองเท้า
 � 8. แต่งตัวได้เอง
 � 9. แปรงฟันได้เอง 
 � 10. หวีผมได้เอง
 � 11. ส่ังและเชด็น�า้มกูได้ 

  โดยไม่ต้องช่วย

 � 1. ใช้ช้อนส้อมได้ดี
 � 2. ริเริ่มโทรศัพท์หาคนอื่น
 � 3. เข้าใจสัญญาณจราจร
 � 4. พับผ้าห่มและท�าเตียง 

 ของตัวเองได้เมื่อบอก 
 � 5. สามารถบอกชื่อวันได้ถูกต้อง 

 เมื่อถาม เช่น “วันนี้วันอะไร”   
 “วันจันทร์”

 � 6. คาดเข็มขัดนิรภัยในรถได้เอง

 � 1. มองซ้ายขวาและข้ามถนนได้  
 ตามล�าพัง

 � 2. สามารถช่วยท�าอาหารในห้อง  
 ครัวได้

 � 3. รู้ว่าไม่ปลอดภัยที่จะขึ้นรถ 
 รับอาหาร หรือเงินจากคน  
 แปลกหน้า

 �  4. อาบน�้าได้เองโดยไม่ต้องช่วย
 �  5. ผูกเชือกรองเท้าในลักษณะหู  

 กระต่ายได้เอง

 � 1. บอกค่าของเงินได้ เช่น 5 บาท   
 10 บาท

 � 2. ใช้เครื่องมือง่ายๆ ได้ เช่น ไขควง
 � 3. รูซ้้าย –ขวา ของผู้ทีอ่ยูต่รงหน้า
 � 4. จัดโต๊ะอาหารได้เมื่อบอก
 � 5. สั่งอาหารได้เองที่ร้านอาหาร
 � 6. บอกชื่อวัน เดือน พ.ศ ได้ใน  

 วันที่ถามเตือน

ใช่

ใช่
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ลูกพฒันาการล่าช้า เด็กพิเศษ....เริ่มต้นอย่างไร

สรุปเนื้อหาส�าคัญของทั้งเล่ม
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มองเด็กอย่างเป็นองค์รวม (DIR/Floortime)

DIR/Floortime เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเด็กเหมือนการปลูกต้นไม้ ต้นไม้จะมีกิ่ง
ใบงอกงาม สมบรูณ์ กต่็อเมือ่รากและล�าต้นแขง็แรง คนดแูลต้นไม้ทีเ่อาใจใส่ เข้าใจและยอมรับความ
แตกต่างของต้นไม้แต่ละต้น
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พฒันาการองค์รวม (D)

ความแตกต่างระบบประสาทของเด็ก 

•  Sensory - ลูกชอบอะไร ไม่ชอบอะไร
•  Motor control & function - การใช้ร่างกายลูกเป็นอย่างไร
•  Auditory - ลูกตอบสนองต่อการได้ยิน/ความเข้าใจภาษาเป็นอย่างไร
•  Visual - ลูกตอบสนองต่อการมองเห็นเป็นอย่างไร
•  Oral motor - การควบคุมกล้ามเนื้อปากของลูกเป็นอย่างไร
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สมัพันธภาพ (R)

รายละเอยีดพฒันาการองค์รวม

มีเวลา 

ยอมรับ & เข้าใจความแตกต่างของลูก 

ปรับเปลี่ยนตัวเอง จัดสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับลูก
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ถ้าเด็กมีพฒันาการองค์รวมบกพร่อง 
เด็กจะแสดงออกเป็นปัญหาพฤติกรรมอย่างไร

เราจะแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กพิเศษอย่างยั่งยนืได้อย่างไร ?
แนวทางเชิงบวก .... เทคนคิฟลอร์ไทม์ตามระดบัพฒันาการองค์รวม

Ê§º Ê¹ã¨ÊÔè§ÃÍºµÑÇ

ÊÑÁ¾Ñ¹¸ÀÒ¾ ¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹

Ê×èÍÊÒÃ´ŒÇÂ·‹Ò·Ò§

Ê×èÍÊÒÃà¾×èÍá¡Œ»˜ÞËÒ

ÀÒÉÒ 
¡ÒÃ¤Ô´

àª×èÍÁâÂ§
àËµØáÅÐ¼Å

àÅ‹¹¡ÑºÅÙ¡àÂÍÐæ
ÊÑÁ¾Ñ¹¸ÀÒ¾·Ø¡ÍÒÃÁ³�

á¡ÅŒ§§§
àÅ‹¹Ê¹Ø¡ãËŒ«Ñº«ŒÍ¹
ãËŒÅÙ¡Å§Á×Í·ÓàÂÍÐæ

¶ÒÁàËµØ¼Å ¾Ù´¤ØÂÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

à·¤¹Ô¤¿ÅÍÃ�ä·Á�µÒÁÃÐ´Ñº¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ

àÅ‹¹ÊÁÁØµÔ ªÇ¹¾Ù´¤ØÂàÂÍÐæ



                               ฉบับความสุข

257
                                                                                       ับ

โปรแกรมส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้าที่บ้าน 
(Home-based Program)

ฟลอร์ไทม์ ฝึกทักษะใน 
ชีวิตประจ�าวัน

ฝึกร่างกาย 
(sensory/motor)

เล่นกับเพื่อน

ฝึกแก้ปัญหา

ฝึกลงมอืท�า

ภาพรวมโปรแกรมส่งเสริมพฒันาการลกูที่บ้าน

การฝึกร่างกาย....ช่วยให้ระบบประสาทแข็งแรง
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การฝึกทกัษะในชีวิตประจ�าวนั....ผมเก่งที่สดุ

ฟลอร์ไทม์...การเล่นกบัเด็กอย่างเข้าใจพฒันาการองค์รวม
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โครงการอบรมหลกัสตูร 
การส่งเสริมเด็กพฒันาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม

สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพฒันาเด็กและครอบครวั  มหาวิทยาลยัมหิดล

1)  หลักสูตรพื้นฐานส�าหรับพ่อแม่ ครู  

2)  หลักสูตรพื้นฐานส�าหรับบุคลากรสาธารณสุข 

3)  หลักสูตร DIR/ฟลอร์ไทม์ ส�าหรับแพทย์และนักวิชาชีพ 

รปูแบบการอบรม

• บรรยาย Core concepts
• แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเรื่องเล่า/ประสบการณ์ /DVDTalk
• เล่นกับเด็กๆ พูดคุยกับพ่อแม่เด็ก
• Hands on emotional experience…Play time
• Reflective learning process

งานคลินิกพัฒนาการเด็ก 
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
www.mahidolclinic.com






