
บทที่ ๑๐
ตัวอย่างกิจกรรม 
ในชีวิตประจ�าวัน
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บทนี้เป็นตั อย่างแน คิดการประยุกต์ชี ิตประจ�า ันธรรมดาๆใ ้เป็นการท�าฟลอร์ไทม์  
ในเดก็ทีม่พีฒันาการล่าช้าไม่มาก รอื มภีา าล่าช้าเพยีงอย่างเดยี  เมือ่คุณพ่อคณุแม่ลงมาใ เ้ ลา
กับลูกเพิ่มขึ้น ช นลูกเล่น พูดคุย อ่านนิทาน ท�ากิจกรรมต่างๆ ลูกก็จะดีขึ้นได้โดยใช้เ ลาไม ่
นานนัก

ในเดก็ทมีพีฒันาการบกพร่องมาก รือ กลุม่เเดก็พเิ  คณุพ่อคณุแม่ค รต้องท�าค ามเข้าใจ
ค ามแตกต่างระบบประ าทของลูก เข้าใจพัฒนาการองค์ร มของลูก และเรียนรู้เทคนิค ิธีการใน
การช่ ยลูก ค าม �าคัญจึงไม่ได้อยู่การท�ากิจกรรมแต่ละอย่างจนเ ร็จ แต่เป้าหมาย คอื เราก�าลงั
ใช้กจิกรรมเหล่านีเ้ป็นเครือ่งมอืในการช่วยให้สมองของลกูท�างานได้ดขีึน้ 

ตั อย่างเช่น กจิกรรมใ อ้า ารปลา ถ้าคณุพ่อช นลกูไปโยนขนมปังใ ป้ลาด้ ยกนั ประโยชน์
ที่ได้ คือ ัมพันธภาพทีดีระ ่างพ่อกับลูก และ การได้ฝึกกล้ามเนื้อมือ การ ยิบ จับ การโยน  
ใช้เ ลาประมาณ ๑๐ - ๑๕ นาทีก็เ ร็จ ิ้นกิจกรรมนี้

แต่ถ้าคุณพ่อเข้าใจ ่าลูกมีพัฒนาการอยู่ระดับ ๑-๔  และลูกมีค ามบกพร่องเรื่องระบบ 
ั่งการกล้ามเนื้อ ระบบการได้ยินที่ค่อนข้างเฉื่อย (เช่น น้องกัปตัน ในตั อย่างบทที่ ๑)

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

• แบ่งอา ารปลาเป็นถุงเล็กๆ ลายๆถุง รัด นัง ติก 
• เอาอา ารปลาไปซ่อนไ ้ตามที่ต่างๆ ใกล้ๆ ในระยะ ๕๐ เมตร ใ ้ลูกช่ ยกันเดิน า 
• างไ ้ใต้ก้อน ินใ ญ่ ใต้ใบไม้ ต้องช่ ยกันยกก้อน ินออกก่อน
• เมื่อเจอแล้ ก็ต้องมาช่ ยกันเปิดถุง แกะเอา นัง ติกออก 
• คุณพ่อเตือนตั เองที่จะเพิ่มการรับรู้ภา าใ ้ลูกด้ ยการนั่งลง ใ ้ลูกเ ็น น้าทุกครั้งที่พูด

กับลูก ใช้ภา า ั้นๆ ใ ่อารมณ์ เชียร์ ลุ้น และใช้ท่าทางชี้บอก ยิบใ ้ดู ร่ มกับการใช้ 
ค�าพูด “เปิด ดึง wow เกือบแล้  อีกนิด นึ่ง เอาอีกถุงไ ม เอาอันไ น” 



                               ฉบับความสุข

219
                                                                                       ับ

• คุณพ่อฝึกตวัเองให้ช้าลง ในการท�ากิจกรรมต่างๆกับลูก เปิดโอกา ใ ้ มองของลูกได้คิด 
ได้ างแผน ฝึกการ รอลูก อย่าง น อก นใจ ให้สมองของลกูได้ประมวลข้อมลูและค่อยๆ 
ลงมอืท�า ค่อยๆ ื่อ ารตอบ ซึ่งอาจเป็นเพียงการชี้บอก การ ่งเ ียง รือ พยายามพูด 
เป็นค�า 

กิจกรรมใ ้อา ารปลาก็จะกลายเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้สมองทัง้หมดของลกู ทัง้ซกีซ้าย  
ซกีขวา สมองส่วนหน้า ส่วนหลงั การสัง่การกล้ามเนือ้ ท�างานพร้อมๆกนัทัง้หมด โดยมีอารมณ์
นุกของคุณพ่อเป็นแรงจูงใจใ ้ลูกอยากลงมือท�า อยาก ่ื่อ าร อยากคิดแก้ปัญ า ทั้ง มดร มอยู่

ในกิจกรรมเดีย  

�า รับผู้ที่เพิ่งมาเรียนรู้แน ทางนี้ ก็เอาง่ายๆก่อนก็ได้ค่ะ คือ ขอให้มคีวามสขุในการท�า
กจิกรรมกบัลกู มเีสยีงหวัเราะ เล่น พดูคยุกนัในบ้าน แล้ คณุพ่อคณุแม่กค่็อยๆเรียนรูร้ายละเอยีด
ต่างๆเพิม่ข้ึน เพือ่ช่ ยใ ก้ารใช้เ ลาทีอ่ยูก่บัลกูมคุีณภาพ มปีระ ทิธภาพเพิม่ขึน้ ลกูทีเ่ป็นเดก็พิเ  
ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆทุก ัน จนคุณพ่อคุณแม่เองก็จะต้องแปลกใจค่ะ
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การอาบน�า้

• ลูกนอนไม่ยอมลุกมาอาบน�้า คุณพ่อเล่นจักกะจี้ ปลุกลูก กลิ้งทับลูก เอาผ้า ่มมาลากใ ้
ลูกนั่งเป็นเรือ วิ่งไล่จับถ้าลูกวิ่ง นี ที่ �าคัญ คือ คุณพ่อคุณแม่อาจต้องตื่นเช้าขึ้น เพื่อเวลา
�า รับการเล่น ถ้า ุดท้ายลูกยังไม่ยอมและมีภารกิจที่ต้องรีบไปแต่เช้า ก็อาจจะอุ้มไป
้องน�้า ลูกจะค่อยๆเรียนรู้กิจวัตรตอนเช้ามากขึ้น เมื่อลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 

• ของเล่นในน�้า จะช่วยเพิ่มกิจกรรมระ ว่างการอาบน�า้ เช่น ลูกเป็ดลอยน�า้ ตุ๊กตายางที่มี 
เ ียง นัง ือลอยน�า้ ปีนฉีดน�้า ขวด กระป๋อง ที่ตักน�า้ใ ่ขวด กรวย ขวดน�า้ ลายขนาด 
(ฝึกกล้ามเนือ้มอื ฝึกกะระยะในการเทใ ข่วด ผลดักนัเท ผลดักนัใ  ่แย่งกนัท�า แล้ว วัเราะ
ด้วยกัน) 

• เอาแก้วใ ่น�้า ใ ่น�้า วาน ใ ่ ลอดใ ้เด็ก ัดเป่าฟอง เป่าๆ ดูด ่งเ ียง นุกๆตามเด็ก 

การแปรงฟัน

• ช่วยนวดปาก โดยลองใช้แปรง ลายแบบ ขนนิม่ ขนแข็ง แปรงไฟฟ้า แปรงทีฟั่น แปรงทีล่ิน้ 
ที่กระพุ้งแก้ม (ช่วยกระตุ้นระบบการรับรู้ประ าท ัมผั ในปาก ในเด็กที่มีปัญ าการกิน 
การเคี้ยว การออกเ ียง) 

ใส่เสื้อผ้า ถอดเสื้อผ้า

• จะใ ่ตัวไ นก่อน ถอดเ ื้อก่อน รือถอดกางเกงก่อน 
• เอาเ ื้อผ้าตัวโปรดของลูกไปแขวนบนไม้ ูงๆ เชียร์ใ ้ลูกกระโดดๆ เขย่งขา ยิบ 
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ใส่รองเท้า

• แกล้งงง ยิบผิด ยิบถูก ยิบร้องเท้าพ่อ ่งใ ้ ยิบรองเท้าแม่ใ ้ ังเกตวิธีคิดแก้ปัญ า
ของลูก การ ื่อ ารด้วยภา ากาย 

• แอบเอารองเท้าลูกไปซ่อน (ใ ้โผล่ออกมาใ ้มองเ ็น) ช่วยกันเดิน า ลูก าเจอ นึ่งข้าง 
อีกข้างพ่อ าเจอ อย่าลืม ัวเราะเล่น นุกๆ กับลูก ถ้าลูก นุกก็เล่นต่อนานๆ 

เวลาอาหาร

• พูดคุยกับลูก อา ารจืดจัง แม่อยากใ ้เค็ม น่อย ใ ่อะไรดี 
• ใ ้ลูกเดินไป ยิบน�า้ปลาใ ้ น่อย “น�้าปลาอยู่ในตู้ชั้นกับข้าว ชั้นบน”  

• เรยีกลกูมากนิข้าว โต๊ะอา ารมอีา ารวางพร้อมแต่ไม่มเีก้าอีน้ัง่...ไม่มีช้อน อ้ม.......บนโต๊ะ
มีแต่จานเปล่า......(คุยกัน ท�า ี น้าท่าทาง ง ัย แปลกใจ ช่วยกันคิดแก้ปัญ า) 

เข้าร้านค้า

• ใ เ้วลาลกูได้แ ดงออก.... ือ่ ารด้วยภา ากาย ชีบ้อก ง่เ ยีง...ว่าไปทางไ น... แม่แกล้ง
เดินผิดทาง.. เด็กที่มีภา า ตื้อใ ้ตอบใ ้โต้ตอบกลับไปมาได้ ลายๆรอบ ก่อนจะซื้อของ
ใ ้...จะซื้ออะไร.. ซื้อกี่อัน.. จะเอาไปท�าอะไร... ถ้าไ ้กรอก มดจะท�ายังไง....ไม่ซื้อตอนนี้
ได้ไ ม.... 

• ซื้ออมยิ้ม ช๊อคโกแลตจูจู๊บ ใ ้ลูก ัดดูด ัดเลีย 
• เลือกซื้อขนมกรอบๆที่ ลาก ลายร ชาติ ลาก ลายเนื้อ เช่น ปลา วรรค์ -ทาโร่ (กลิ่น

คาว แท่งเ นียวต้องกัด) โกลิโกะ ( ัดเคี้ยว ัก ของแข็ง ของกรอบ) 
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• เกมวิบาก..เอาเก้าอี้กินข้าวมาต่อเป็นแถวแล้วใ ้ลูกลอดเป็นอุโมงค์ แล้วปีนไปบนโต๊ะ  
ลอดใต้โซฟา มุดไปใต้ผ้า ่ม แข่งกัน 

• แข่งกันเป่านก วีด ใครเป่าดังกว่ากัน เอานก วีดมาเล่นเป็นผู้น�า ผู้ตาม ัดเลียนแบบเป่า
ตามจัง วะ ๒ ที ๓ ที เป่ารัวๆ เล่นเป็นต�ารวจ เลียนแบบท�าท่าโบกรถ เดิน วน นามแบบ
ท าร แล้วร้องตาม ปิ๊ดปี่ปิ๊ด ปิ๊ดปี่ปิ๊ด 

• พ่อคู่กับน้อง แม่คู่กับพี่ เล่นแข่งกันไถนา กระโดดเชือก ขี่ม้าทรงตัว 
• เ าร์อาทติย์ เล่นว่าว ขีจ่กัรยาน ไปเทีย่วตามทีต่่างๆ เช่น ทะเล ทุง่นา วนดอกไม้ วน ตัว์ 

พิพิธภัณฑ์ (ไม่ควรไป ้าง รรพ ินค้า เพราะ มีประโยชน์น้อย และ ิ่งเร้าเยอะเกิน) 

ร้องเพลงด้วยกนั 

• ต่อเพลง แกล้งร้องตลกๆ แกล้งร้องเพี้ยน 
• ถ้าลูกชอบร้องเลียนแบบ ท�าเป็นร้องเ ียง ูง เ ียงต�า่ เ ียง ลายจัง วะ ใ ้ลูกท�าตาม , 

เอา ม้อมาตีเป็นกลอง แข่งกันตีแรงๆ ตีเบาๆ ตีเบาลงอีก ตีแรงมากๆๆ , เล่นตบมือตาม
เพลง ตบมือ ๓ ที แล้วเอามือจับ ัว, ตบ ๑-๒-๓ ที (แบบเพลงเชียร์) ัวเราะด้วยกัน ผลัด
กันเป็นผู้น�า ผู้ตาม 
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เล่นกับหมาแมวในบ้าน 

• ั เราะด้ ยกัน โยนลูกบอล โยนขนมใ ้ มาคาบเล่น ิ่งไปเก็บลูกบอลมาโยนอีก
• ช นกันท�าอา ารใ ้ มา ใช้มือคลุกข้า  ฉีกเนื้อ ัต ์ แกะเ ปลาทูใ ้แม

อ่านหนงัสือกบัลูก

• ใ ้ลูกนั่งตัก ชี้ช นกันดูรูป พูดคุย มีค าม ุข บายๆ กับการได้ท�ากิจกรรมกับลูก 
• ถ้าลกูยงัอยูใ่นโลก ่ นตั มาก และ มก มุน่กบั นงั อื เปลีย่นเป็นปฏิ มัพนัธ์ เช่น แกล้ง

เอาผ้า ่มมาคลุม เอามือมาปิด นัง ือแย่งกันเปิดปิด น้าที่ตั เองชอบ พ่อแม่ต้องมีท่าที
เล่นๆ ยั่ เล่นๆ ยิ้ม ั เราะมากๆ 

• เด็กที่มีภา าดีแล้  พ่อแม่ค รอ่าน นัง ือแบบ บายๆ มีค าม ุขด้ ยกัน แล้ เน้นการ
ถามค�าถามที่ใช้ค ามคิดและเชื่อมโยงกับอารมณ์ ค ามรู้ ึก เช่น ลูกชอบตอนไ นมาก
ที่ ุดครับ เพราะอะไร... คุณแม่อยากเป็นนางฟ้า เพราะนางฟ้าแต่งตั ย นูอยากเป็น
อะไรค่ะ......ถ้าลูกเป็น นูน้อย ม กแดงแล้ เจอ มาป่า ลูกคิด ่าจะท�ายังไงค่ะ.... 

งานบ้าน

• ช่ ยกันจัด างรองเท้า างเ ื้อผ้า ของพี่ างชั้นบน ของน้อง างชั้นล่าง (ฝึกการมองเ ็น 
และลงมือท�า) 

• ช่ ยก าดบ้าน ช่ ยล้างรถ ช่ ยเช็ดกระจก ช่ ยล้างผัก 
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กินไอติม

• มีความ ุขกับการได้กินไอติมกับลูก แย่งกันกิน ชวนกันคุย ชอบร ไ น จะใ ่ถั่ว รือราด
ช๊อคโกแลต เพราะอะไร อร่อยแค่ไ น ของพ่ออร่อยกว่า แข่งกันโม้ แข่งกันคุย 

• ใ ้ลูกช่วยตัวเอง คุณพ่อนั่งรอที่โต๊ะ ใ ้ลูกเดินไปซื้อเอง ใ ้ลูก ั่งไอติมเอง ัดจ่ายเงินเอง 
• พ่อถือไอติม แกล้งถือวนไปวนมา ใ ้ลูกมองตามในทิศต่างๆ โยกไปทางซ้าย..ขวา.. บน..

ล่าง..ล่างซ้าย.. ล่างขวา (ฝึกการกลอกตาตามวัตถูเคลื่อนไ ว) ัวเราะกับลูก แล้วแย่งลูก
กิน.... 

• เอาไอติมทารอบปาก เล่นๆกับลูก ใ ้ลูก ัดแลบลิ้น ขยับไปตามทิศต่างๆ พ่อท�าท่าตลกๆ 
แลบลิ้น ปากจู๋ ่อปาก ่อลิ้น เม้มปาก ใ ้ลูกเลียนแบบ แล้ว ัวเราะด้วยกัน... 

พี่น้องเล่นด้วยกัน

• แม่เล่นกับลูก องคน ใ ้ลูกผลัดกันเป็นผู้น�า เลือกของเล่น รือ เลือกกิจกรรมที่อยากเล่น 
• เด็กที่ยังไม่ค่อย นใจคน เช่น ลูกวิ่งวนไปมา กระโดดซ�้าๆ อาจเปิดเพลงแล้วกระโดด  

วิ่งวนไปมาตามน้อง และตามจัง วะเพลง ถ้าลูกวิ่ง นี – เปลี่ยนเป็นวิ่งไล่จับ แย่งกันจับ 
แย่งกันไล่ นุกด้วยกัน ท�าเกมใ ้ซับซ้อนและ นุกขึ้น เช่น คุณพ่อเป็น ัตว์ประ ลาด มา
จับเด็กๆ คุณพ่อท�ามือเป็นวงรั้วครอบน้อง ใ ้น้องดึงแขนพ่อขึ้นเพื่อ นีออกมา แล้วคุณ
พ่อก็ไปจบัพีบ้่าง ใ ้ นกุด้วยกนัทัง้คู ่บางทกีจ็บัได้พร้อมกนัทัง้ องคน ใ ล้กูต้องช่วยเ ลอื
กันเพื่อ นีออกมา....เปลี่ยนการวิ่งไปมาของน้องใ ้เป็นเกมที่ นุก นานภายในครอบครัว 

• การเล่นแบบถึงเนื้อถึงตัวแบบ นุกๆ จะเ มาะกับเด็กที่ยังไม่ นใจคน เช่น กอดรัดฟัด
เ วี่ยง.. ขี่ม้า (ขี่ ลังคุณพ่อ)... กระโดดบนเตียงด้วยกัน... กลิ้งทับกัน..นอนลากบนผ้า ่ม 
คุณพ่อคุณแม่ผลัดกันลากเร็วๆใ ้ลูก นุกกับการเล่นแบบเคลื่อนไ ว 

• คุณแม่อาจช่วยเพิ่ม ัมพันธภาพระ ว่างพี่น้อง เช่น ใ ้พี่ไปเรียกน้องมากินข้าว ใ ้พี่เอา 
ไอติมไปใ ้น้อง พี่น้องอาบน�้าด้วยกัน เล่นกันในน�้า ไป นามเด็กเล่นแล้วเล่นกระดานโยก
ด้วยกัน 
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สนามเด็กเล่น

• เดินไป นามเด็กเล่นด้วยกัน ชวนกันชี้ ชวนกันคุย มีปฏิ ัมพันธ์ในเรื่องที่เด็ก นใจ เช่น 
ดอกไม้ มา เครื่องบิน อยทาก ไ ้เดือน...... 

• นั่งเล่น คุยกัน บายๆ ร้องเพลงเล่น ที่ชิงช้า ม้า มุน แกว่งเร็วๆ แกว่งช้าๆ มุนไปมา ผลัด
กันแกว่ง 

• ใ ้อา ารปลา ฝึกการโยน การขว้าง 
• วิง่เล่นตามเพือ่น คณุพ่อคณุแม่อาจช่วย ากจิกรรมทีช่่วยดึงความ นใจใ เ้ดก็เล่นด้วยกนั 

เช่น เล่นเป่าฟองลูกโป่ง ใ ้เด็กๆแย่งกันตี เล่นเป่าลูกโป่งแล้วปล่อย ใ ้เด็กแย่งกันไปเก็บ 
เอามา ่งใ ้เป่าอีก 

• เล่นวิ่งไล่จับ ซ่อนแอบ โยนบอล เตะบอล ปีนป่าย โ นบาร์ 
• เล่นทราย ฝึกเล่นทรายเปียก ทรายแ ้ง  ตักทรายใ ่ขวด ร้างรูปทรงต่างๆ เล่น มมติ

ขายขนม ปักเทียน ท�าเค๊ก 

ไปตลาดตอนเช้า

• นั่งรถ องแถวไปตลาด ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซด์ไปตลาด (ทด อบการได้ยินเ ียงเครื่องยนต์
ดังๆ ความกระเทือน กระแทก) เพื่อดูว่าลูกทนกับ ิ่งเร้าต่างๆในชีวิตประจ�าวันได้ รือไม่ 
เ มาะที่จะลองกับเด็กที่มีพัฒนาการระดับ ๖ แล้ว เพราะ เด็กจะบอกอารมณ์ ความรู้ ึก 
และเ ตุผลของความกลัว...ได้ 

• พากย์ใน ิ่งที่ลูกท�า ใ ้ช่วย ยิบของ ถือของ.. แม่ท�าของ ล่น ใ ้ลูกก้มลงเก็บ ชี้ชวนกันดู
ิ่งรอบตัว ใ ้ลูก ัดดมกลิ่นแปลกๆ เช่น ใบโ ระพา ต้น อม... 

• ชวนลกูนัง่ยองๆ ซือ้ของ พูดคยุกบัแม่ค้า ช่วยจ่ายเงนิ รบัเงนิทอน ช่วย าเ รยีญในกระเป๋า
แม่ 
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ไปเที่ยวทะเล

• ช่วยกันเตรียมของ ช่วยกันจัดของ เอาของใ ่กระเป๋า เอาของออกจากกระเป๋า พับเ ื้อผ้า 
ท�าตามค�า ั่ง ยิบเ ื้อของแม่ใ ้ น่อย ยิบ ่วงยางที่ ้องเก็บของ าไม่เจอ ช่วยกัน า 
ช่วยกันเป่า ่วงยาง 

• ช่วยกนัคดิ ใ เ้ ตผุล จะเอาอะไรไปด ีเพราะอะไร ถ้าไม่เอาไปจะเป็นยงัไง ถ้ากระเป๋า นกั
จะท�ายังไง ใครจะช่วยถือ..... 

ลูกเหนือ่ย เครยีด เพิ่งกลับจากโรงเรยีน 

• นอนเล่นด้วยกัน ร้องเพลงเบาๆ ลูบ ลัง ยิ้มใ ้ มองตากันบ่อยๆ 
• ท�าใน ิ่งที่ลูกชอบ เช่น เด็กบางคนผ่อนคลายตัวเองด้วยการมอง ก็จะชอบมองของ มุนๆ 

เป็นการพัก - เด็กนอนมองพัดลมกัง ัน คุณพ่อก็นอน บายๆอยู่ด้วยกัน ช่วยกันถือ ผลัด
กัน มุน ผลัดกัน ยุด ัวเราะเบาๆด้วยกัน มองตากันบ่อยๆ บางคนชอบดูรูปใน นัง ือ 
ก็เปิดรูปดูด้วยกัน บางคนชอบใ ้นวดเบาๆ บางคนชอบเล่นน�้าใน ้องน�้า 

พ่อแม่เครยีด เหนื่อย ท้อแท้ หมดก�าลงัใจ 

• พัก ยอมรับความเ นื่อยล้า กลับมาดูแลตัวคุณพ่อคุณแม่เองก่อน 
• บริ ารจัดการชีวิต เช่น ลอง าเพื่อนพูดคุย าคนช่วยเล่นกับลูก ทบทวนชีวิตครอบครัว 

ชีวิตการท�างาน อ่าน นัง ือที่ช่วยใ ้ก�าลังใจ ชวนลูกไ ว้พระ วดมนต์ 



ลูกที่เป็นเด็กพิเศษก็จะดีขึ้นเรื่อยๆทุกวัน

จนคุณพ่อคุณแม่เองก็จะต้องแปลกใจค่ะ !!


