คลินิกพัฒนาการเด็ก
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

บ้านเป็ นพื้นฐานที่สาคัญของชีวติ การเรี ยนรู ้ภายในบ้านสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งวัน
พ่อแม่ควรฝึ กให้ลูก “ลงมือทา” และ “ใช้ความคิด” ผ่านกิจวัตรประจาวันและการทางานต่างๆใน
บ้าน การพูดคุยควรสอดแทรกเรื่ องของเหตุและผล (การกระทาทุกอย่างมีเหตุผลอยูเ่ บิ้องหลัง
เสมอ) เช่น คุณแม่ลา้ งผัก เพราะมันสกปรก คุณพ่อรดน้ าต้นไม้ เพราะ ต้นไม้ตอ้ งกินน้ า ไอศกรี ม
ต้องเก็บในตูเ้ ย็นเพื่อไม่ให้มนั ละลาย อากาศหนาวเลยต้องห่มผ้า
การเลือกใช้ภาษาที่เหมาะกับระดับพัฒนาการของลูกมีความสาคัญ เด็กที่ยงั ไม่ค่อยมี
ภาษา พ่อแม่ควรพูดพากย์ขณะทากิจกรรมต่างๆให้เด็กได้ “รับรู ้ถึงความเชื่อมโยง” เหตุและผล
ของสิ่ งต่างๆ ได้ฟังคาที่หลากหลายมากขึ้น เด็กที่มีภาษาแล้วพ่อแม่อาจชวนเด็กพูดคุย
ถามคาถามให้เด็กรู ้สึกสนุกกับการได้ “ลงมือทา” และ “ใช้ความคิด” ภายใต้ความรัก ความ
อบอุ่นภายในครอบครัว
1. ฝึ กการเรี ยนรู ้ “เหตุและผล” จากกิจวัตร/กิจกรรมภายในบ้าน
o เด็กที่ยงั ไม่ค่อยมีภาษา – ใช้คาสั้นๆ “เชื่อมโยงเหตุและผล” และให้เด็กแสดงออก
ผ่านการกระทา
i. หลังเด็กอาบน้ าเสร็จ แทนที่คุณแม่จะรี บเช็ดตัวให้ลูก คุณแม่ใช้ภาษา
พูดคุยให้ลูกได้คิด “ลูกตัวเปี ยก เอ๊! ผ้าเช็ดตัวอยูไ่ หนนะ”
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(“พากย์คา” ให้เด็กรู ้จกั ก่อน) ต่อมาจึงเริ่ มทาให้ซบั ซ้อนมากขึ้น
“ลูกตัวเปี ยก หนูจะเอาอะไรเช็ดค่ะ” (เด็กอาจจะเริ่ มตอบได้.......ผ้า ผ้า
แล้วชี้ไปที่ราว)
ii. “ตัวเปี ยก หนาวไหมลูก ทายังไงดี”
o เด็กที่มีภาษาบ้าง พูดเป็ นคาๆ หรื อ วลี - ฝึ ก “พากย์คา” ที่เป็ น “เหตุและผล”
ให้เด็กได้ยนิ บ่อยๆ
i. จานสกปรกจัง ไปล้างจานกันดีกว่า
ii. โอ๊ย! ร้อนจัง ทายังไงดี (เปิ ดพัดลม เปิ ดแอร์ อาบน้ า...)
iii. “หิวจัง ไปกินข้าวกันลูก”
iv. ลูกโมโหมากจนต้องตีแม่เลยเหรอลูก....
o เด็กที่พดู ได้เป็ นประโยคหลากหลายแล้ว
i. ร้อนจังเลย ทายังไงดี....เปิ ดพัดลมหรื อเปิ ดแอร์....อันไหนดีกว่ากัน...หนู
ชอบอันไหนมากกว่า... เพราะอะไร.... แต่พ่อว่าไปอาบน้ าน่าจะดีกว่านะ
.... (ฝึ กการโต้เถียง ต่อรอง)
ii. ขณะนัง่ กิน Pepsi ด้วยกัน ทาไมเขาต้องใส่ น้ าแข็งด้วยล่ะ.....จะใส่ เยอะ
หรื อใส่ นอ้ ย.... ใส่ เยอะกับใส่ นอ้ ยมันต่างกันยังไง...
iii. ช่วยแม่ลา้ งผัก เราจะล้างผักก่อนดีหรื อว่าเอาลงกะทะเลยค่ะ ...
ทาไมล่ะค่ะ...แล้วถ้าไม่ลา้ งมันจะเป็ นยังไง... จะเกิดอะไรขึ้น.....
iv. เดินเล่นกับพ่อในสวน....ถ้าเราไม่รดน้ าต้นไม้ ต้นไม้มนั จะเป็ นยังไง...
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2. ฝึ ก “คิดแก้ปัญหา” จากกิจวัตรประจาวันง่ายๆ

o แกลังทาผิดทาถูก ในกิจวัตรประจาวัน เพื่อให้เด็กหัด “คิดแก้ปัญหา” แล้วช่วยกัน
คิดหาทางออก (เป้ าหมายไม่ใช่การแกล้งลูกหรื อสร้างปัญหาให้ลูก แต่คือการ
“สร้างโอกาส” ให้ลูกได้ “เจออุปสรรค” และ “คิดแก้ปัญหา”) ผ่านสิ่ งที่ทาเป็ น
ประจาธรรมดาๆทุกวัน
 ลูกอยากออกนอกบ้าน.. หยิบรองเท้าพ่อให้ลูกใส่ ... หยิบรองเท้าแม่ให้...
สุ ดท้าย ช่วยกันหารองเท้าลูก หายไปไหนนะ.... ไปเจอซ่อนอยูใ่ ต้ตู ้
ลูกต้องคลานเข้าไปเอา
 นัง่ กินข้าว บนโต๊ะมีแต่ตะเกียบ ไม่มีชอ้ นส้อม...เอานมกล่องให้ลูกแต่ไม่
มีหลอด...
 ลูกชอบเปิ ดตูเ้ ย็นหาของกิน วันนี้เปิ ดตูเ้ ย็น ไม่มีของกินอะไรเลย...
 กินไข่ตม้ และชอบใส่ ซอสแม๊กกี้เองทุกวัน วันนี้หยดซอสแล้วไม่มีอะไร
ออกมา
 เช้าวันนี้รถ start ไม่ติด แล้วเราจะไปเที่ยวกันได้ยงั ไงล่ะเนี่ย
 เมื่อคืนฝนตก รองเท้านักเรี ยนเปี ยก วันนี้จะใส่ อะไรไปโรงเรี ยนดี
3. การฝึ กเรี ยบเรี ยงความคิด

o หลังจากที่ลูกช่วยคุณแม่ทาไข่เจียวทุกวัน คุณแม่พดู คุยกับลูก สอนคาศัพท์ต่างๆ
และช่วยแม่ดว้ ยการ “ลงมือทา” ขั้นตอนต่างๆได้คล่องแคล่วแล้ว คุณแม่ฝึกให้ลูก
หัดเรี ยบเรี ยงความคิด ฝึ กการเรี ยงลาดับขั้นตอน แล้วสื่ อเป็ นภาษา
o เดี๋ยวเราไปทาไข่เจียวกันดีกว่า เอ๊! ไข่เจียวทาย้งไงนะ ช่วยบอกแม่หน่อย...
ให้ลูกบอกของที่ตอ้ งใช้...แล้วทาย้งไงต่อค่ะ...เก่งจัง....แล้วยังไงอีก.....แล้วทา
ยังไงมันถึงจะสุ กล่ะค่ะ.... เอ้! แล้วถ้าอยากให้มนั เค็มๆหน่อย ทายังไงล่ะลูก... ทา
เสร็จแล้วจะเอาใส่ จานหรื อใส่ แก้วดี....อ้าว! ทาไมเอาใส่ แก้วไม่ได้ล่ะค่ะ......
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4. ฝึ กการคิด สื่ อสาร และ “ลงมือทา”

o ช่วยพ่อแม่เตรี ยมของไปเที่ยวไปเที่ยวทะเล ....ช่วยกันคิดจะเอาอะไรไปบ้าง...
ถ้าจะเล่นทราย ต้องใช้อะไร...เอ๊! ตอนว่ายน้ าลูกต้องใส่ อะไรนะ....แล้วอะไรช่วย
ให้ลูกลอยน้ าได้ค่ะ....แล้วถ้าตัวเปี ยกจะทายังไงค่ะ....ถ้าเราหิวตอนอยูใ่ นรถจะทา
ยังไง...ไปสามวัน เอาเสื้ อไปกิ่ตวั ดีนะ....คุณแม่ให้ลกู เดินไปหยิบของและจัดของ
ใส่ กระเป๋ าเอง
5. “การใช้ภาษาของพ่อแม่” ช่วยกระตุน้ ให้ลูก

รู ้จกั ใช้ความคิดมากขึ้น
o ลูกของพ่อนี่ “ความคิดยอดเยีย่ ม
จริ งๆ”
o ไหน ใครมี “ความคิดดีๆ” บ้าง
o เรามาช่วยกัน “คิดแก้ปัญหา” ดีกว่า
o แม่คิดว่า หนูตอ้ งมี “เหตุผล” อะไร
บางอย่างแน่ๆเลย
6. ตัวอย่างกิจกรรมงานบ้านเพื่อช่วยส่ งเสริ มสัมพันธภาพในครอบครัวและการฝึ ก
“ลงมือทา” นอกจากนั้นยังช่วยด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ระบบบูรณาการ
ประสาทสัมผัส (โดยคุณแม่นอ้ งกร)
 ซักผ้า,แปรงผ้า
o ได้เรื่ องการรับรู ้ของข้อต่อ, การทางานประสานกันระหว่างมือ
กับสายตา,การสัมผัส
 ตากผ้าโดยใช้ไม้หนีบผ้า
 ได้ใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือและเพิ่มกิจกรรมได้คือใช้เชือกผูกตะกร้าไม้
หนีบแขวนให้สูงเวลาเด็กจะหยิบไม้หนีบก็จะต้องสาวเชือกช่วยฝึ กการ
มองการใช้มือและแขนสองข้างทางานร่ วมกัน (ใส่ ผา้ ในกะละมังให้
หนักแล้วช่วยผลัก,ดึง/ก็ฝึกการรับรู ้ของเอ็นและข้อ)
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 พับผ้า
o เป็ นการสัมผัสและฝึ กแยกหมวดหมู่
 ถูพ้นื ด้วยผ้า
o ได้เรื่ องการรับรู ้ของเอ็นและข้อ, เรื่ องสัมผัส, การวางแผนการ
เคลื่อนไหวโดยเฉพาะเวลาถูบนั ไดแต่ตอ้ งระวังตกนะคะ
 ถูพ้นื ด้วยไม้มอ็ บ
o ได้การฝึ กข้อมือ, แขน,การวางแผนการเคลื่อนไหว, การออก
แรงผลัก,แรงดึง
 เช็ดกระจก
o ได้เรื่ องข้อ, สัมผัส หากเช็ดในตาแหน่งที่สูงแล้วต้องเงยเช็ดจาก
ซ้ายไปขวา, ขวาไปซ้ายและขึ้นลงจะได้เรื่ องการเคลื่อนไหว
ด้วยเด็กบางคนไม่ชอบเพราะทาแล้วมึน
 ไขกุญแจ,หมุนลูกบิดประตู
o ฝึ กการหยิบจับและการใช้ขอ้ มือ
 ช่วยตัดหญ้า,ถอนหญ้า, ปลูกต้นไม้
o ได้การสัมผัส, การรับรู ้เอ็นและข้อ
 กวาดใบไม้โดยใช้ไม้กวาดทางมะพร้าว
o การประสานระหว่างมือและสายตา, เสี ยง, การรับรู ้เอ็นและข้อ
 ช่วยเด็ดผัก
o เรื่ องกลิ่น, สัมผัส, ความคล่องแคล่วมือและข้อมือ
 ทาขนมบัวลอย
o ได้การสัมผัส, การกะ
ปริ มาณ, การรับรู ้เอ็นและ
ข้อ
 ทาไอติมแท่งใช้น้ าหวานหรื อถัว่
เขียว, ถัว่ แดงต้มก็ได้ให้เด็กตัก
หยอดใส่ พิมพ์
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o ได้ฝึกกะปริ มาณ, การใช้มือเมื่อแช่แข็งแล้วฝึ กใช้ลิ้นเลียได้อีก
7. ตัวอย่างการฝึ กลูกผ่านการเล่นในบ้าน (โดย คุณแม่นอ้ งกร)

o เดินบนขอบทางฝึ กทรงตัว
o ให้อาหารปลา (ขนมปัง)
 รู ้จกั หยิบจับ,โยน,ขว้าง
o เดินบนหมอนข้างที่วางเรี ยงต่อๆกัน
 ฝึ กการทรงตัวบนพื้นผิวที่ไม่มนั่ คง
o เดินป่ า (ในบ้าน) หาจิ้งจก
 ฝึ กการมองตามแสงไฟฉาย,การเล่นสมมุติและปรับเปลี่ยนตาแหน่งที่นอน
o พรมวิเศษ
 ฝึ กการจดจ่อ,การทรงท่า
o ทาท่าเลียนแบบการขับรถมอเตอร์ไซด์
 การเลียนแบบท่าทาง
o ช้างน้ าอาละวาด (ให้เด็กขี่หลังแม่ในลักษณะคลานแล้วแม่พยายามโยกเหวี่ยง)
 ฝึ กการทรงตัว
o กิจกรรมตามประเพณี ไทยเช่นลอยกระทง,สงกรานต์และการละเล่นไทยเช่นมอญ
ซ่อนผ้า,ตบแปะ หมากเก็บ
_____________________________
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