
บทที่ ๒
พฒันาการองค์รวม 
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 พัฒนาการองค์รวม
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พฒันาการองค์รวม

 สมัพนัธภาพ
• ัมพันธภาพในทุกอารมณ์
• ัมพันธภาพ ิ่งธรรมดาที่ถูกลืม 
• ท�าไม ัมพันธภาพจึงมักเป็น ิ่งที่ถูกลืมในครอบครั เด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเ

 การสื่อสาร
• ลองฝึก ังเกตการ ื่อ ารของลูก
• รูปแบบการ ื่อ ารในเด็ก
• การ ื่อ ารที่แท้จริงเป็นอย่างไร
• ฟลอร์ไทม์ประเมินภา าของเด็กโดยดู ่า ามารถเอามาใช้จริงได้ รือไม่
• ตัั อย่างเด็กที่มีภา า พูดได้ แต่เมื่อถึงเ ลาค รต้องพูด ต้องตอบ ไม่ ามารถพูดได้ 

 การคิด
• ลองฝึก ังเกตการคิดของลูก
• การคิดในมุมมองของฟลอร์ไทม์
• การคิดพื้นฐานที่เด็กค รท�าได้
• การคิดขั้น ูงตามแน ทางฟลอร์ไทม์
• ฟลอร์ไทม์เน้น กระบ นการ คิดที่ออกมาจาก มองของเด็กเอง

 อารมณ์
• ั ใจ �าคัญที่ขาด ายไปในงานด้านการกระตุ้นเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเ
• เดก็มอีารมณ์อะไรบ้างทีพ่บบ่อย.....ฝึก งัเกตอารมณ์ทีอ่ยูเ่บือ้ง ลงัพฤตกิรรมของเดก็
• ค ามก้า ร้า ...มองปัญ าพฤติกรรมเด็กอย่างเข้าใจพัฒนาการอารมณ์
• ฝึกพลิกค ามคิด ... มองเ ็นโอกา ในการพัฒนาลูกเมื่อลูกแ ดงอารมณ์
• อารมณ์ พลงัภายในทีช่่ ยดงึพฒันาการทีบ่กพร่องทัง้ มดใ ก้ลบัมาท�างานพร้อมๆกนั

 รายละเอยีดพฒันาการองค์รวม
• พัฒนาการ ๖ ขั้น ในเด็กปกติ
• พัฒนาการ ๖ ขั้น ในเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเ
• ถ้าพัฒนาการองค์ร มบกพร่อง เด็กจะแ ดงออกอย่างไร
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สมัพันธภาพ

สมัพันธภาพในทุกอารมณ์

• คุณพ่อเล่นกับน้องกัปตันทุกวัน กัปตันชอบใ ้คุณพ่ออุ ้มเป็น 
เครื่องบิน กัปตันชอบและหวัเราะสนกุทุกครั้งที่ได้เล่นกับพ่อ

• เวลาคุณแม่ท�าอา าร กปัตนักจ็ะนั่งเล่นอยูท่ี่พื้นในครวั ใกล้ๆ คณุแม่
• เมื่อกัปตันร้องไห้ โวยวาย ดิ้นกับพื้น คุณพ่อนั่งลงข้างๆ ค่อยๆ
ปลอบโยนกัปตัน ใช้ทั้งน�้าเ ียง และการลูบ ัมผั  เพื่อช่วยใ ้กัปตัน
ค่อยๆ งบลง คุณพ่อยังคงความชัดเจน ไม่ได้ตามใจกัปตันในเรื่อง 
ที่ไม่เ มาะ ม

• คุณแม่ย่อตัวลงนั่งข้างๆ กัปตันเพื่อปลอบโยน เมื่อเ ็นกัปตันกลัวคน
แปลก น้าที่ไว้ นวด และ ่งเ ียงดัง

ัมพันธภาพ คือ ความรัก ความผูกพัน ความรู้ ึกอบอุ่น 

ปลอดภัย ไว้วางใจ
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สมัพันธภาพ.....สิ่งธรรมดาที่ถูกลืม

คุณแม่เด็กดา น์ อายุ ๑๑ ปีคน นึ่งน�้าตาไ ลเมื่อได้เ ็น ีดีโอฟลอร์ไทม์ที่พ่อแม ่
ลงมาเล่นกบัลกู ั เราะ นกุด้ ยกัน คณุแม่เล่าว่า คณุแม่ไม่รูเ้ลยว่าต้องลงมาให้เวลาเล่น
กบัเขา รือคอย ังเกต ่าลูก นใจอะไร ชอบอะไร พูดคุยกันบ้าง คุณแม่เล่า ่าคุณแม่ใช้
ชี ติท�ากจิ ตัรประจ�า นัต่างๆกบัลกูทกุ นั คณุแม่รู้ กึ า่ได้พดูคยุกับลกูกต็อนที่ ัง่ใ ล้กูท�า 
ิง่ต่างๆ เช่น “ ยบิน�า้ใ แ้ม่ซิ” เดก็กจ็ะท�าตามได้ “ไปช่ ยล้างจานใ แ้ม่ น่อย” เดก็กจ็ะท�า 

คณุแม่บอก า่บางทไีม่ได้อยากกนิน�า้ รอก แต่กจ็ะบอกใ ล้กูท�า เพราะ ท�าให้รูส้กึว่าได้อยู่
ด้วยกนั ได้พดูคยุกนั

คุณแม่อีกท่าน นึ่งลูกอายุ ๒ ปีก ่า ลูกมีพัฒนาการล่าช้า คุณแม่เล่าพร้อมน�้าตา ่า 
ช่ งเ ลาฝึกลกูเป็นช่ งเ ลาทีแ่ม่และลกูจะร้องไ ด้้ ยกนั ลกูไม่อยากท�า แม่กต้็องพยายาม
ใ ล้กูท�า จบัมอืลกู ฝืนลกู ใ ท้�า คณุครบูอกแม่ า่ “คณุแม่ต้องอดทน ท�ากิจกรรมอะไรแล้ว
ต้องท�าให้เสร็จ ถ้าอยากให้ลกูดขีึน้ คณุแม่ต้องอดทน”

คุณพ่ออีกท่าน นึ่งมีลูกเป็นเด็กออทิ ติก เด็กตั โตเข้า ู่ ัยรุ่นแล้  คุณพ่อมีค าม
ตัง้ใจ มคี ามพยายาม พาลกูไปฝึกตามทีต่่างๆ ใ ล้กูเข้าโรงเรยีน และพาออกนอกบ้านเพือ่
ฝึกทัก ะทาง ังคมใ ้ลูก เมื่อถามคุณพ่อเพิ่มเติม ่าเ ลาอยู่บ้านคุณพ่อใช้เ ลาท�าอะไรกับ
ลูกบ้างค่ะ คุณพ่อผู้มี น้าตา ขึงขัง จริงจัง น่ิง ักพัก แล้ บอก ่า “ผมกช็วนเขาเล่นครบั” 
แล้ คุณพ่อก็ลงมือท�าใ ้ดูทนัท ีคณุพ่อจบัขาลกูทีก่�าลงันอนกลิง้อยูก่บัพืน้ แล้วออกค�าสัง่
ด้วยเสยีงทีด่งั ชดัเจน “sit up 10 ท ีท�าใ ้คุณ มอดูเร็ ” เด็กก็เป็นเ มือนอัตโนมัติ ท�า
ตามที่พ่อ ั่งได้ทันที แม้พุงที่ติดค�้าอยู่ท�าใ ้ sit up ได้ค่อนข้างล�าบาก แต่เด็กก็ค่อยๆ 
พยายามและท�าได้จนครบ 

ภาพที่เ ็นเป็นปกติในครอบครั เด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเ  คือ พ่อแม่พยายาม
อน ั่ง ก�ากับ บอกใ ้ลูกท�า ิ่งต่างๆ เพื่อฝึกฝนลูก ช่ ยลูก อยากใ ้ลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 

ยิง่ครอบครั ทีม่คี ามรกัลกูมาก ตัง้ใจมาก พยายามมาก ภาพเ ล่านีก้เ็ น็ชัดขึน้ เป็นค าม
ปรารถนาดีของพ่อแม่ ค ามรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก พยายามฝึกลูก อยากใ ้ลูกดีขึ้น
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ท�าไมสัมพันธภาพจึงเป ็นส่ิงที่ถูกลืมในครอบครัวเด็ก
พฒันาการล่าช้า เด็กพิเศษ

เรื่อง ัมพันธภาพเป็นเรื่องที่ �าคัญมากๆ แต่มักพบ ่าเป็นชิน้ส่วน
ส�าคญัที่ขาดหายไปในครอบครั เดก็พฒันาการล่าช้า เดก็พเิ  มัพนัธภาพ
ในทีน่ี ้ มายถงึ สมัพนัธภาพเชงิบวก การเล่นกนั พดูคยุกนั หยอกล้อ หวัเราะ
กนัสบายๆ แบบพ่อแม่ลกู ชวีติครอบครวัทั่วๆไป 

าเ ตุที่ ัมพันธภาพมักจะขาด ายไปในครอบครั เด็กพัฒนาการ
ล่าช้า เด็กพิเ  เป็นเพราะ

• ความตัง้ใจ และความปราถนาดขีองพ่อแม่ ที่พยายามทุ่มเทเ ลา 
เน้นฝึกทัก ะต่างๆใ ้ลูก อยากใ ้ลูกดีขึ้น เก่งขึ้น

• เ ลาอยู่ด้ ยกันมีน้อย พ่อแม่ท�างาน ลูกไปโรงเรียน ตอนเย็นกลับ
มาบ้านก็ใช้เ ลา มดไปกับภารกิจต่างๆ พอมีเ ลาเ ็น น้าลูก  
อยู่กับลูก ก็จ�าได้ ่าคุณครูบอกให้ฝึกอะไร พ่อแม่ก็จะท�าตาม 
ที่ครบูอก

• พ่อแม่ไม่รู ้ไม่รู้ ่าการที่ลูกได้ ั เราะ ได้มีค าม ุข ชี ิตครอบครั มี
ค ามผ่อนคลาย มีเ ียง ั เราะบ่อยๆ เป็น ั ใจ �าคัญ (ที่ ุด)  
ที่จะช่ ยใ ้ลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

• การพดูคยุ เล่าเรือ่งต่างๆสูก่นัฟังแบบชวีติครอบครวัทัว่ๆไปมน้ีอย 
เพราะเดก็มกัตดิขดัเรือ่งภา า ยงัเล่าเรือ่งไม่ได้ การบอกเล่าอารมณ์ 
ค ามรู ้ ึก เรื่องรา ต ่างๆในชี ิตประจ�า ันผ ่านการพูดคุย  
ขาด ายไป 
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My note to doctors  
& therapists

เป ็นหน้าที่ ส�าคัญอย่างมากของแพทย์  
นักบ�าบดั และบุคลากรสาธารณสขุทกุคนที่ต้องเน้น
ย�้าถึงการให้เวลาเชิงบวกภายในครอบครัว เหตุผล
ที่ต้องบอก ต้องเน้นย�า้กับพอ่แม่ เพราะพอ่แม่ไม่รู้ 
พ่อแม่ไม่รู้ว่าถ้าเราให้เวลาลงมาเล่นกับลูกเยอะๆ 
ให้ลูกได้หัวเราะ ได้มีความสุข ลูกจะเก่งเร็วขึ้น  
เก ่งมากขึ้น การฝึกทักษะต่างๆ ลูกจะยอม 
ท�าตามมากขึน้ เพราะรักพอ่แม่ อยากให้พอ่แม่ดี ใจ

ที่ส�าคัญ ความรัก ความอบอุ่น การมีความ
สุขในชีวิตครอบครัว เป็นพ้ืนฐานส�าคัญของชีวิต  
ไม่ว่าลูกจะพิการ บกพร่องมากแค่ไหน สิ่งที่่ลูก
ต้องการ ไม่แตกต่างจากเด็กคนอื่น ลูกต้องการที่
จะรบัรูว่้า พอ่แม่รัก พอ่แม่มคีวามสขุเมือ่มหีนูอยู่ด้วย
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การสื่อสาร

ลองฝึกสังเกตการสื่อสารของลกู

        สีีหน้า แววตา 

        

        พฤตกิรรมทีแ่สดงออก

ภาษาท่าทาง      ภาษาพดู

 
 
 
 
 
 

กลวั กลวั !! เสยีใจจงั ... ฮ่ึม ! น่าโมโห



รูปแบบการสื่อสารในเด็ก
• ื่อ ารด้วยพฤติกรรม (action) เช่น ร ้องไ ้ โวยวาย  

กระทืบเท้า ขว้างของ ตีคนอื่น ดึงมือ ทุบประตู
• ือ่ ารด้วยท่าทาง (gestures) เช่น ชี ้จุป๊าก พยกั น้า า่ย น้า 

กวักมือเรียก ี น้า แววตา ที่แ ดงออกอารมณ์
• ื่อ ารด้วยภาษาพดู (verbal language) เช่น การพูดเป็น  

ค�า วลี ประโยค การเล่าเรื่อง
• ื่อ ารความคิดผ่าน ื่อ วั ดุ ิ่งของ เช่น เล่นบทบาทสมมติุ 
วาดรปู
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ความส�าคญัของภาษากาย
ฉนัใหญ่ทีส่ดุในบ้านนี้

เหนือ่ย เหนือ่ย

คนเราเชื่อถอืกนัที่ภาษากาย สหีน้า แววตา
การกระท�า มากกว่าค�าพดูที่สวยงาม หรอืดดูี

โมโห โกรธ

มคีวามลบัมาบอก
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การสื่อสารที่แท้จริงเป็นอย่างไร

การสืือ่สารที่แทจ้รงิ
(ภาษากาย หรอื ภาษาพดู)

ต้องเอามาใช้
แก้ปัญหาให้ตวัเองได้ !!
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ฟลอร์ไทม์ประเมนิภาษาของเดก็โดยดวู่าสามารถเอามาใช้จริงได้หรอืไม่

การน�าภา าไปใช้ประโยชน์ได้จริงเป็น ่วนที่ฟลอร์ไทม์เน้นโดยใ ้ความ �าคัญกับ
การใช้ภา าทีเ่กีย่วข้องกบัการบอกเล่าความคดิ ความต้องการ แบ่งปันอารมณ์ ความรู้ กึ
ของตัวเอง และใช้ภา าเพื่อแก้ปัญ าใ ้ตัวเอง ได้แก่

• เด็กใช้ภา าเพื่อบอกความต้องการได้ รือไม่และ ลาก ลายเพียงใด เช่น  
เอานม ไปเที่ยว ไม่เปิด ไม่ไป 

• เด็กใช้ภา าเพื่อบอกอารมณ์ ความรูส้กึของตัวเองได้ รือไม่ เช่น นูกลัว ผมไม่
ชอบ ผมโกรธ 

• เดก็ ามารถใช้ภา าเพือ่บอกเล่าความคดิของตวัเองได้ รอืไม่ เช่น “ นกูลวั กลวั
คณุ มอฉดียา” “ผมชอบไดโนเ าร์ตวันี ้เพราะ มนัมไีฟกระพริบที่ตา” เด็ก นใจ
เครื่องบินที่เ ียงดัง ชี้ใ ้แม่ดูและพูดว่า “บิน บิน”

• เด็ก ามารถน�าภา าไปใช้พดูโต้ตอบได้ต่อเนือ่ง เช่น พูดตื้อ ด้วยเ ตุผลและ 
น�้าเ ียงอ้อนวอนต่างๆ เพื่อใ ้แม่ ยอมซื้อของเล่นใ ้ พูดคุยโต้เถียง ต่อรอง 
กับเพื่อนขณะทะเลาะกัน เล่น มมุติโดยใช้ภา ากับเพื่อนได้เป็นเรื่องเป็นราว 
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ตวัอย่างเด็กที่มีภาษา พดูได้ แต่เมื่อถึงเวลาควรต้องพดู ต้องตอบ 
ไม่สามารถพดูได้

• เด็กออทสิตกิบางคนพดูลอยๆ มีภา าพูดได้ยาวๆ พูดตาม นัง ือนิทาน  
ตามการ์ตูนในทีวีได้ แต่เมื่อถามเรื่องง่ายๆ เช่น นูจะเอาอะไรค่ะ นูอยาก
ไปเล่นก่อน รือ จะกินข้าวก่อน เด็กไม่ ามารถตอบได้ 

• เดก็ขีก้ลวั กงัวลมาก ตืน่เต้นง่าย เมื่อเจอ ถานการณ์ที่ท�าใ ้กลัว กังวล  
รู้ ึกไม่ปลอดภัย เด็กก็อาจจะนิ่งเฉย ไม่ตอบค�าถาม ไม่ขยับร่างกาย รือ 
บางคนก็ลนลาน แ ดงออกเป็นพฤติกรรมไม่นิ่ง ถามไม่ตอบ 

• เด็กบางคนที่พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาพูดคุย ไม่ได้ชี้ชวนใ ้เด็กแ ดงความคิด 
โต้ตอบ เด็กจะไม่มคีวามคดิเป็นของตวัเอง เด็กก็จะไม่ค่อยพูด ไม่ค่อยตอบ 
เพราะ ไม่รูจ้ะพดูอะไร ไม่มเีนื้อหาในหวัให้พดู

การมองการ ือ่ ารของเดก็ในมมุมองของฟลอร์ไทม์ จงึไม่ได้มองแค่ความยาว
ของภา าทีเ่ดก็ ามารถพดูได้ แต่จะประเมนิทัง้ใน ว่นของภา ากายและการน�าภา า
ไปใช้ได้จริง 

การส่งเสรมิพฒันาการด้านภาษาตามแนวทางฟลอร์ไทม์จงึไม่เน้นแต่ภาษา
พูดเพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นการ ่งเเ ริมเด็กอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านการคิด  
ด้านอารมณ์ ด้านความสามารถในการก�ากบัตวัเองเม่ื่ออารมณ์ต่างๆ เพราะทัง้ มด
นี้เป็นปัจจัย �าคัญที่จะท�าใ ้เด็ก ามารถน�าภาษาทีม่อียูม่าใช้ได้จรงิ
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การคิด

ลองฝึกสังเกตการคิดของลูก !!

อยากได้ของเล่น แต่แม่ไม่ยอมซื้อให้....ลกูแก้ปัญหาด้วยวิธกีารใด

 ยืนนิง่เฉยๆ เดินหนีไป ไม่เอาก็ได้

 ร้องไห้ เสียใจ

 ร้องงอแง โวยวาย นอนดิ้นกับพื้น

 โกรธ แล้วท�าหน้าบูดบึ้งไปตลอดทั้งวัน

 แย่งของเพื่อนที่ โรงเรียน

 ไปอ้อนพ่อ หรือปู่ย่า ให้ซื้อให้แทน

 โต้เถียงกับแม่ จะเอาให้ได้

 พูดบอกเหตุผล ชักแม่น�้าทั้งห้า เพื่อให้ซื้อให้

 ท�าตัวดีๆ พูดเพราะๆ ช่วยแม่ท�างาน แล้วลองออดอ้อนขออีกที
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การคิดในมมุองของฟลอร์ไทม์

 ถ้าให้พดูถงึเรือ่งการคดิ คณุพ่อคณุแม่นกึถงึอะไรค่ะ และถ้าเราจะฝึกฝนใ ้ลูกคิด คุณพ่อ 
คุณแม่เคยฝึกลูกอย่างไรบ้าง อยากใ ้ลอง ลับตาแล้  ลองนึกมา ัก ๓ เ ตุการณ์ ที่คุณพ่อคุณแม่
ได้เคยช นลูกฝึกคิด
1..............................................

2..............................................

3..............................................
เ ลาช นใ ้พ่อแม่นึกย้อนดูเรื่องการช นลูกคิด ค�าตอบที่ได้มักจะเป็นเรื่องที่เกี่ย กับการ

ึก า เช่น อนใ ้ลูกรู้จัก ี ัดจับคู่ภาพเ มือน ัดคิดเลข ก ้างไปก ่านั้น น่อย พ่อแม่อาจตอบ
เรื่องการคิดในเชิง ิลปะ เช่น กิจกรรมค ามคิด ร้าง รรค์ ใ ้เด็กคิด ่าจะ าดรูปอะไร ใ ้เด็กเอา
ใบไม้มาเรยีง ตดิแปะ เป็นรปูต่างๆ รอื การคดิจนิตนาการผ่านการเล่น เช่น เล่นตั ต่อจกิซอ  ์เล่น
เลโก้ ร้างเป็น ะพาน บ้าน ตึก ูงๆ บางคนก็ตอบ ่าช นลูกคิด ขณะเล่านิทานใ ้ลูกฟัง เช่น นี้ตั
อะไร แล้ ั มันร้องยังไง แล้ ถ้า นูเป็น ั  นูจะท�าอย่างไร เป็นต้น 

ในมุมมองของฟลอร์ไทม์จะเน้นใ ้ค าม �าคัญกับการคิดที่เป็นทัก ะการแก้ปัญหาในชวีติ
ประจ�าวนัของเดก็ เช่น อยากได้ขนมที่อยู่บนตู้ ูง จะท�าอย่างไร อยากเล่นกับเพื่อน จะเข้าไปช น
เพื่อนยังไง รือท�าอย่างไรใ ้เพื่อน นใจเราและยอมใ ้เข้ากลุ่มเล่นด้ ย รือ ก�าลังโกรธมาก โมโ
มาก จะท�าอย่างไรใ ้ ายโกรธ งบตั เองได้ 

ต่อมาเมือ่เดก็มทีกัษะการคดิทีส่งูขึน้ มภีาษาพดูได้แล้  ฟลอร์ไทม์จะเน้นการคดิทีช่่ ยใ เ้ดก็ 
เชื่อมโยง รบัรูอ้ารมณ์ ความรูสึ้ก ความต้องการของตวัเอง ในขณะเดยีวกนักเ็รยีนรูท้ีจ่ะเข้าใจ
สาเหตภุายนอกด้วย เช่น ผมตืน่เต้น กลวัเ ลาไป าคุณ มอ เพราะ ผมกลั คุณ มอจะฉีดยา  
นูอยากได้ตุ๊กตา มีตั ใ ม่ แต่คุณแม่บอก ่าที่บ้านมี ลายตั แล้  เลยไม่ซื้อใ ้

• ผมตืน่เต้น กลวัเ ลาไป าคุณ มอ (รับรู้อารมณ์ ค ามรู้ ึกของตั เอง) เพราะ ผมกลั คุณ
มอจะฉีดยา (เข้าใจเ ตุผลภายนอกที่เป็น าเ ตุของค ามรู้ ึกกลั )

• นูอยากได้ตุ๊กตา มีตั ใ ม่ (รู้ ่าตั เองต้องการอะไร บอกค ามต้องการของตั เองได้) 
แต่คุณแม่บอก ่าที่บ้านมี ลายตั แล้  เลยไม่ซื้อใ ้ (เข้าใจเ ตุผลภายนอก ที่เป็น าเ ตุ
ท�าใ ้ไม่ได้ตามค ามต้องการของตั เอง)

 พูดง่ายๆ คือ ฟลอร์ไทม์จะเน้นการคิดที่เป็นการแก้ปัญ าในชีิ ิตประจ�า ัน การคิดที่เป็น
ทัก ะทาง ังคม อารมณ์ โดยมีเป้า มาย �าคัญ คือ ใ ้เด็กใช้ชี ิตอยู่ใน ังคมร่ มกับคนอื่นได้  
พ่ึงตนเองได้



คิดแก้ปัญหา อายุช่วง ๑ ปีขึ้นไป

ปัญหาในชีิวิตประจ�าวัน เช่น อยากจะเอาขนมในตู้เย็นแต่หยิบ
เองไม่ถึง จะท�าอย่างไรดีอยากออกไปนอกห้องจะท�าอย่างไร ปัญหา
กับคน เช่น เพื่อนเอาดินสอไป จะเอาคืนได้อย่างไร แมโ่กรธที่ ไม่เก็บ
ของเล่น จะท�าอย่างไรให้แม่หายโกรธ

คิดเป็นเหตเุป็นผล อายุชว่ง ๓ ปี เดก็สามารถตอบค�าถาม ท�าไม 
ได้ เข้าใจเหตุผลภายนอก เช่น ท�าไมต้องเปิดพัดลม เพราะผมร้อน  
หนูชอบไอติม เพราะมันอร่อย

การคิดพื้นฐานที่เด็กควรท�าได้



คอื การคดิแบบ เข้าใจอารมณ ์ความรูส้ึก ความต้องการของตวั
เอง + เข้าใจเหตุผล ที่มาที่ ไปภายนอก

คิดหลายเหตผุล (multicausal thinking) อายุ ๕ ปีขึน้ไป เชน่ 
หนูชอบแป้ง เพราะ แป้งเรียนเก่ง และ แป้งก็ช่วยหนูท�าการบ้าน

คิดซับซ้อน (triangular/indirect thinking) อายุ ๕ ปีขึ้นไป 
เชน่ ต้นน�า้อยากเล่นกับบอย (ต้นน�า้รู้ว่าบอยชอบหุน่ยนต์) ต้นน�า้เลย
เอาหุ่นยนต์ไปเล่นที่ โรงเรียน เพื่อให้บอยสนใจและเข้ามาเล่นด้วย

คิดเปรียบเทียบ (comparative thinking) วัยประถม เช่น 
ผมชอบเล่นรถไฟ มากกว่าเล่นรถ เพราะ รถไฟมีราง เอามาต่อเป็น
สะพานก็ได้ ลอดเข้าถ�้าก็ได้

คิดแบบกลางๆ แยกแยะรายละเอยีด ไม่ขาว ไม่ด�า (grey area 
thinking) วยัประถม เชน่ ผมชอบปนูมาก เพราะเขาเป็นคนตลก และ
ใจดี แต่ก็มีบางเรื่องที่ผมไม่ชอบ คือ ปูนชอบเล่นแรง ท�าให้ผมต้อง 
เจ็บตัวบ่อยๆ

คิดใคร่ครวญ ทบทวนตัวเอง (reflective thinking) ช่วงเข้า
วัยรุ่น เช่น แดงแปลกใจ สอบครั้งนี้ ได้คะแนนไม่ค่อยดี แดงค่อยๆ
คิดทบทวน และได้ค�าตอบว่าน่าจะเป็นเพราะเพ่ิงหายจากไม่สบาย 
ท�าให้อ่านหนังสือได้น้อย คราวนีข้้อสอบก็ยากด้วย

การคิดขั้นสูง....ส�าหรับเด็กที่มีภาษา
และเข้าใจเหตุผลแล้ว

 ช่วยให้เด็กเข้าใจตัวเอง + เข้าใจเหตุผลภายนอก 



• ใคร อะไร ทีไ่หน เมือ่ไหร่ อย่างไร
• ถามค�าถามปลายเปิด สอบถามความเหน็ ชวนคดิหลากหลาย
เหตผุล

• ชวนลูกเปรยีบเทยีบ ความแตกต่าง มาก/น้อย ใกล้/ไกล ใ ญ่/เล็ก
• อบถามอารมณ์ ความรู้ ึก และชวนคดิถงึสาเหต ุเปรยีบเทยีบวนั
นี้/เมอืวานนี้

• ยอมรับการต่อรอง โต้เถยีง ใ ้เ ตุผล
• ชวนลกูคดิทบทวน ใคร่ครวญตวัเอง รู้ ึกอย่างไร เพราะอะไร แล้ว

อยากใ ้เป็นอย่างไร

แนวทางการชวนลูกพูดคุย  

เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงให้ลูก !!
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ฟลอร์ไทม์เน้น กระบวนการ คดิทีอ่อกมาจากสมองของเดก็เอง

น้องทิพย์ เด็กผู้ ญิงตัวเล็กๆ อายุ ๑๕ เดือน ขณะก�าลังเล่นของเล่นอยู่กับคุณ
แม่ น้องทิพย์เ ลือบไปเ ็นขวดฟองลูกโป่งที่วางอยู่บนโต๊ะ น้องทิพย์นิ่งมอง คุณแม่ 
(อย่างเป็นอัตโนมัติ) รีบเอื้อมไป ยิบมาใ ้ แล้วชวนน้องทิพย์เป่าลูกฟองโป่งเล่นกัน 
นีเ่ป็นภาพเหตกุารณ์ธรรมดาๆทีเ่ราพบได้ทกุวนัในชวีติประจ�าวนัทีค่ณุแม่ดแูลลกูด้วย
ความรกั ความห่วงใย

ใน อ้งตรวจภาพทีไ่ด้เ น็กระบวนการคดิในเดก็เลก็ๆ เป็นภาพทีน่่า นใจมาก 
น้องทิพย์ ยุดนิ่งมองขวดฟองลูกโป่งที่วางอยู่บนโต๊ะ ทุกคนใน ้องนิ่งและเฝ้ามอง
กระบวนการที่ก�าลังค่อยๆเกิดขึ้น น้องทิพย์ ันมามองคุณแม่ ี น้าแปลกใจที่ครั้งนี้
คุณแม่ไม่ได้รีบเข้ามาช่วย คุณแม่ ่งยิ้มใ ้ น้องทิพย์ ันกลับมามองขวดฟองลูกโป่ง 
นิ่งมองอีก ักพัก แล้วค่อยๆเอื้อมมือไป ยิบขวด บังเอิญขวดอยู่ไกล น้องทิพย์ ยิบ
ไม่ถึง น้องทิพย์เขย่งขาเพิ่มขึ้น พยายามเอื้อมอีก ... ยังไม่ได้ น้องทิพย์นิ่ง ี น้าเริ่ม
เบะ ันมา าแม่ ขณะก�าลังจะร้องไ ้  คุณแม่เข้ามาปลอบ กอดและ ยิบใ ้ คุณแม่
ชวนน้องทิพย์เป่าฟองลูกโป่งอย่าง นุก นานด้วยกัน

ฟลอร์ไทม์เน้นเรือ่งของกระบวนการ กระบวนการในทีน่ี ้ มายถงึ การทีผู่ใ้หญ่
รอคอย ผูใ้ ญ่เปิดโอกา  ผูใ้ ญ่เฝ้า งัเกต ิง่ทีจ่ะเกิดขึน้เมือ่ผูใ้ ญ่เน้นกระบวนการ 
คือ สมองของเดก็จะได้รบัโอกาสในการฝึกฝนใช้ความคดิ ฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ฝึกลองผดิลองถกู

เมื่อ มองของเด็กได้รับการฝึกฝน บ่อยๆ ทุกวันๆ
เด็กก็จะเป็นเด็กที่ที่เก่งขึ้น ฉลาดขึ้น
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อารมณ์

หัวใจส�าคัญที่ขาดหายไปในงานด้านการกระตุ ้นเด็ก
พฒันาการล่าช้า เด็กพิเศษ

มองย้อนกลับไป รู้ ึกแปลกใจมากที่พัฒนาการด้านอารมณ์เป็น ิ่งที่
ขาด ายไปอย่าง ิน้เชงิในงานด้านการกระตุน้เดก็พฒันาการล่าช้า เดก็พิเ  
เ ตุผลที่ขาด ายไปน่าจะเป็นเพราะ อารมณ์เป็น ิ่งที่มองไม่เ ็น จับต้อง 
ไม่ได้ ิ่งที่มองเ ็นมักจะเป็นพฤติกรรมภายนอกที่เด็กแ ดงออก เช่น 

• เด็กโกรธที่เพื่อน ิ่งมาชน ันกลับไปเตะคืน
• เด็กกลวัตุ๊กตาไดโนเ าร์ที่ างอยู่ใน ้อง เด็กข ้างของเล่นใ ่ มอ

และข ้างของอืื่นๆลงพื้น
• เด็กตืน่เต้นเมื่อไป ถานท่ีใ ม่ๆ โล่งๆ ก ้าง เด็กแ ดงพฤติกรรม 

ไม่นิ่ง ิ่งเตลิดไปมา
• เดก็หงดุหงดิ ไม่สบายตวั เพราะอากา ร้อน และก�าลงั ิ  เดก็แ ดง

พฤติกรรมงอแง และไม่ท�าตามกิจกรรมตามที่ครู ั่ง

แน ทางการ ่งเ ริมพัฒนาการที่ผ่านมามักเป็นในแน จัดการกับ
ปัญ าพฤติกรรมที่มองเ ็น เช่น จับ ยุดเมื่อเด็กแ ดงพฤติกรรมท่ีไม่ 
เ มาะ ม รอื ใ ร้าง ลัเมือ่เดก็ท�าได้ด ีโดยไม่ได้มองเบื้องหลงัของพฤตกิรรม
ที่อาจมี าเ ตุจากอารมณ์โกรธ กลั  ตื่นเต้น รือ งุด งิดไม่พอใจ

ผูเ้ริม่ต้น กึ าแน ทางฟลอร์ไทม์อาจรู้ กึงง งง ไม่ค่อยเข้าใจ รู้ กึมอง
ไม่ออก เพราะโดยมากเรามักจะติดอยู่กับมุมมองเดิมๆ คือ มองเ ็นแต่
พฤติกรรมที่เด็กแ ดงออก โดยไม่ได้มองเบื้อง ลัง รือ าเ ตุของ 
พฤตกิรรมนัน้ๆ ผูเ้ริม่ต้นเรยีนรูฟ้ลอร์ไทม์ใ ม่ๆ อาจต้องใช้เ ลาฝึกฝน กัพกั 
ลองพยายามฝึกทีจ่ะมองเบือ้ง ลงัของพฤตกิรรมต่างๆ ฝึก งัเกต เดาบ้างกไ็ด้
ค่ะ เอ๊ะ เด็กน่าจะก�าลังรู้ ึกอะไร กลั รือเปล่า รือก�าลังกัง ล รือโกรธ

ฝึกถามตั เองบ่อยๆ  
“ท�าไมเด็กถึงแ ดงพฤติกรรมแบบนี้ เด็กก�าลังรู้ ึกอะไร”
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เด็กมีอารมณ์อะไรบ้างที่พบบ่อย ... ฝึกสังเกตอารมณ์ที่อยู่
เบื้องหลังพฤติกรรมของเด็ก

• ความรกั ความอบอุน่ การดแูล ลูกเข้ามากอดแม่ รักแม่ ลูกเอา
ตุ๊กตา มีมาอุ้ม อาบน�้าใ ้น้อง ่มผ้าใ ้ตุ๊กตา

• ความพอใจ ชอบ สนกุ ตืน่เต้น  ยิ้ม รือกระโดดโลดเต้นไปมา บาง
คนเวลา นุกมากๆ อาจมีอารมณ์ล้น ไม่ค่อยนิ่ง เล่นแรง วิ่งไปมา

• เสยีใจ อิจฉา เดก็อาจนัง่นิง่ๆ เงยีบๆ เดนิไปตน้ีอง กดัน้อง รอือาจ
เบี่ยงเบนกลับไป มก มุ่นอยู่กับ ิ่งของเล็กๆ 

• ความอยากรูอ้ยากเหน็ เด็กทดลองเล่นของเล่น ลองพลิกไปมา 
นใจจดจ่อ ลองผดิลองถกู เล่น มมติุ า มบตั ิเอาของไปซ่อนแล้ว

ช่วยกัน า 
• ความอยากเอาชนะ อยากเป็นทีห่นึง่ ความมุง่มัน่  จดจ่อ พยายาม

ท�า กิจกรรมงานต่างๆจนเ ร็จ ชอบการแข่งขัน ยิ่งแข่งขันยิ่งมีแรง
จูงใจ อยากท�าใ ้ได้ ท�าใ ้ �าเร็จ ก�ากับ ควบคุม ั่งคนอื่นเพื่อใ ้
งาน �าเร็จ  

• ความโมโห โกรธ ก้าวร้าว  พฤติกรรมท�าร้ายร่างกายผู้อื่น ท�าลาย
ข้าวของ แ ดง ี น้า แววตา โกรธ โมโ  

• ความกลวั ความกงัวล พูดซ�า้ๆ ถามซ�า้ๆ เกาะ ลังแม่ ไม่กล้าริเริ่ม
ท�าอะไรด้วยตัวเอง งอแง บางคนอาจแ ดงออกแบบก้าวร้าว เพื่อ
ปกป้องตัวเอง

• ความเหน็อกเหน็ใจผูอ้ืน่ เข้าไปยืนมอง อยากช่วยเวลาเพื่อน กล้ม 
แบ่งปัน ิ่งของ เล่น มมุติช่วยเ ลือ ัตว์ทุกตัว

• การบงัคบั ควบคมุ ดื่้อ ต่อต้าน ไม่เชื่อฟัง เถียง เล่น มมุติออก 
ค�า ั่ง เล่นบทบาทที่ก�ากับควบคุม เช่น เล่นเป็นพ่อแม่ ครู ั่งเด็กๆ
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ความก้าวร้าว...มองปัญหาพฤติกรรมเด็กอย่างเข้าใจพัฒนาการ
อารมณ์

ถ้าเราฝึก ังเกตดีๆ เราจะเริ่ม ังเกตเ ็นการแ ดงออกอารมณ์ของเด็กแต่ละ
คนทีแ่ตกต่างกนั ตวัอย่างเช่น อารมณ์โกรธ เด็กแต่ละคนจะแ ดงออกแตกต่างกันขึน้
กับระดับพัฒนาการ ความ ามารถของเด็ก

เด็กเล็ก (หรอืเด็กโตที่มีพฒันาการถดถอยเมื่อมีอารมณ์) - แสดงออกด้วย 
พฤติกรรม/ท่าทาง  

หลกีหน ี - เดิน นีไปท�าอย่างอื่น ลบไปร้องไ ้คนเดียว กลับไปโลก ่วนตัว                    
        เข้า าวัตถุ

สู ้- ลงไม้ลงมือกับคนอื่น ตี ยิก กัด ต่อย เตะ แย่ง ขว้างของ ทุบโต๊ะ 
ภาษากาย/ท่าทาง - ี น้า แววตา น�า้เ ียง กระทืบเท้า ชี้นิ้ว ร้องโวยวาย  

        นอนดิ้นกับพื้น

เด็กที่มีภาษา พดูโต้ตอบได้ - แสดงออกด้วย ภาษา ความคิดจินตนาการ

เล่นสมมตุริะบายอารมณ์โกรธ เช่น ชอบเล่นบทบาทแรงๆ ต่อ ู้ บุก ท�าร้าย  
        ยิงกัน

ใช้ภาษาที่สื่อถงึความรูสึ้กโกรธ โมโห เช่น จะเอาพ่อไปทิง้ถงัขยะเลย เอาแม่ 
        ไปโยนไว้นอกบ้าน เอา ระเบิดไปปาใ ่บ้านเพื่อนเลย

สือ่สารบอกความรูสึ้กตรงๆ เช่น ผมโกรธ ผมไม่ชอบ

เด็กที่่เข้าใจเหตแุละผล ก�ากบัตวัเองได้ 

รบัรูอ้ารมณ์โกรธ เข้าใจเหตผุลภายนอก ก�ากบัตวัเองได้ และ คดิ หาวธิแีก้
ปัญหา เช่น ผมโกรธที่เพื่อนมาล้อเลียน ผมไม่ชอบใ ้ท�าแบบนี้ ผมจะไปบอกคุณครู
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ฝึกพลิกความคิด ... มองเห็นโอกาสในการพฒันาลกูเมื่อลกู
มีอารมณ์

ฟลอร์ไทม์จะมองอารมณ์ เป็นโอกาสในการช่วยให้เดก็พฒันาและ
เรยีนรู้

ตัวอย่างเช่น เด็กคน นึ่งชอบเล่นแรงๆ ถ้าเวลาโมโ ก็มักจะเผลอ  
ลงไม้ลงมือ ตี กัด เพื่อนใน ้อง

ฟลอร์ไทม์จะใช้วิธีก�ากบัเด็กเฉพาะเมือ่เดก็ได้ล่วงล�า้สิทธขิองผูอ้ืน่ 
ได้แก่ ท�าร้ายร่างกาย (ท�าคนอื่น รือ ท�าร้ายตัวเอง) ท�าลายข้าวของ รือ 
ท�าร้ายจติใจ (เช่น เด็กโตที่อาจพูดเยาะเย้ย พูด ยาบคาย) 

ถ้าเดก็ยงัไม่ได้ล่วงล�า้ ทิธขิองผู้อืน่ ฟลอร์ไทม์จะเน้นใ พ่้อแม่มองเหน็
โอกาสในการพฒันาลกูจากอารมณ์ทีล่กูแสดงออก พ่อแม่ยังคงแ ดงออก
ด้วยการปลอบโยน เ ็นอกเ ็นใจ ค่อยๆช่วยน�าพา ใ ้ลูกรู้จักอารมณ์ของตัว
เอง รู้จักพฤติกรรมที่ลูกแ ดงออกเมื่อมีอารมณ์ ช่วยใ ้ลูกเรียนรู้ที่จะท�าใ ้
อารมณ์ของตัวเองผ่อนลง เบาลง เมื่อลูกผ่อนคลายลงแล้ว พ่อแม่ก็ชวนลูก
พดูคยุ ือ่ ารใ ต่้อเนือ่งเพือ่ช่วยกนัคดิแก้ปัญ า ทัง้ มดนีอ้าจไม่เ น็ผลใน
ระยะ ั้น รือทันทีทันใด แต่มีเป้า มายในระยะยาว เพื่อช่วยใ ้เด็กเข้าใจตัว
เอง ก�ากบัตวัเองได้ เป็นแนวทางการ ง่เ รมิพฒันาการเดก็ทีจ่ะช่วยแก้ปัญ า
พฤติกรรมอย่างยั่งยืน
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อารมณ์ พลังภายในที่ช่วยดึงพัฒนาการที่บกพร่องทั้งหมดให้กลับ
มาท�างาน พร้อมๆกนั

น้องฝ้าย เด็กผู้ ญิงอายุ ๓ ปี มีปัญ าพฒันาการภาษาล่าช้า และการ
เคลือ่นไหวกล้ามเนือ้ไม่ค่อยคล่องแคล่ว กล้มง่าย ทกั ะการเล่นของเล่นยงัไม่ ม ยั 
ชอบเล่นของเล่นง่ายๆ �าร จ ิ่งของ เอาของใ ่กล่องเข้าออก เอาตุ๊กตามา างเรียง 
รือ เล่นรถไถไปมา 

ใน ้องตร จ ันนี้ภาพที่ได้เ ็น คือ เ ียง ั เราะ และรอยยิ้ม ายตาที่มองคุณ
พ่อ คุณแม่ น้องฝ้าย ิ่งไปผลักลูกบอลลูกใ ญ่ใ ้กลิ้งไป าคุณพ่อ คุณพ่อรับลูกบอล
แล้ กระเด้งตั ล้ม ฝ้าย ั เราะ นุก จดจ่อรอ เมื่อคุณพ่อนับ ๑_๒ และ ยุดรอ ฝ้าย
นับ ๓ ด้ ยเ ียงดัง พร้อมกระโดดตื่นเต้นดีใจที่ลูกบอลก�าลัง ิ่งเข้ามาชน เมื่อลูกบอล
เข้ามาชน ฝ้ายหวัเราะสนกุอกี สกัพกัฝ้ายเร่ิมคดิพลกิแพลงการเล่น เปลี่ยนจากการ
กลิง้ลกูบอลใ ญ่เป็นเอาลกูบอลเลก็ๆมา างเรยีงแล้ ค่อยๆเตะไป าพ่อ ฝ้ายส่งเสยีง
ดงั สนกุโต้ตอบกบัพ่อ “ไปแล้ .... เอาอีก....ไม่...ไม่โดน....เย้....” คุณแม่นั่งยิ้ม มอง
ลูก และตบมือเชียร์อย่างตื่นเต้นและดีใจ

เด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเ  มีค ามแตกต่างที่ �าคัญ คือ  พื้นฐานระบบ
ประ าทยังท�างานได้ไม่คล่องแคล่  ไม่ร ดเร็  ไม่ ่องไ  เมื่อเด็กได้เล่นใน ิ่งที่เด็ก
นใจ ชอบ นุก เดก็จะมแีรงจงูใจ มคีวามต้องการ มคีวามอยากท�า สมองทกุส่วน

ของเดก็จะเปิดออกพร้อมๆกนั เราจะเห็นความสามารถของเด็กทีเ่พ่ิมมากขึน้ในขณะ
นั้น ช่วงเวลานั้น

เมื่อเด็กได้รับการฝึกฝนแบบนีบ่้อยๆ ทกุวนั ทกุวนั เราก็จะค่อยๆ เ ็นการ
เปลี่ยนแปลง เด็กจะค่อยๆดีขึ้น ดีขึ้น เป็นพลังชี ิต พลังผลักดันภายใน ที่ค่อยๆออก
มาจากข้างในตั เด็กเอง

อารมณ์...พลังผลักดัน �าคัญในการพัฒนาเด็ก



รายละเอยีด
พฒันาการองค์รวม 
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รายละเอียด 
พัฒนาการองค์รวมในเด็กปกติ 
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รายละเอยีดพฒันาการองค์รวมในเด็กปกติ

พัฒนาการขั้น ๑ - สงบ & สนใจจดจ่อ (อายุพัฒนาการ แรกเกิด- 3 เดือน) 
ทารกค่อยๆปรับตัวใ ้เข้ากับโลกนอกครรภ์ของมารดา และค่อยๆ นใจ 
ิ่งเร้าภายนอก เช่น เ ียง ภาพ ัมผั  โดย ามารถจดจ่ออย่าง งบได้นาน

พอ มควร

พัฒนาการขั้น ๒ - สมัพนัธภาพ ความผกูพนั  (อายุพัฒนาการ 2-5 เดือน) 
ทารกเริ่มเรียนรู้ โลกภายนอก เริ่ม ัมผั ได้ถึงความรัก ความผูกพัน ของพ่อ
แม่ แ ดงความรู้ ึกดีใจเมื่อเ ็นคนคุ้นเคย (ยิ้ม ่งเ ียงอ้อแอ้ ยกแขนขา)

พฒันาการขัน้ ๓ - สือ่สารด้วยภาษาท่าทาง (อายพัุฒนาการ 4-9 เดอืน) ทารก
เริ่มตอบ นองต่อภา าท่าทางของผู้ใกล้ชิด เช่น ยิ้มตอบ โผเข้า า อ้อแอ้
ตอบ ต่อมาเรียนรู้ที่จะ ื่อ ารกับคน เช่น ่งเ ียงอ้อแอ้เรียกแม่ กางแขน 
ขอใ ้อุ้ม รู้จักเล่น นุกกับคน

พัฒนาการขั้น ๔ - สือ่สารได้ต่อเนือ่งเพือ่แก้ปัญหา (อายุพัฒนาการ 9-18 
เดือน) เด็ก ื่อ ารด้วยภา าท่าทางที่ซับซ้อนมากขึ้น เพื่อบอกความต้องการ
และแก้ปัญ า (เช่น เดินไปจูงมือพ่อ พาไปที่ตู้เย็น ทุบประตู ชี้ไปที่นม)  
เริ่มเรียนรู้ที่จะเข้าใจภา าท่าทางของคนอื่น เช่น แม่ท�าท่าโกรธ เริ่มเลียน
แบบผู้ใ ญ่ 

พฒันาการขัน้ ๕ - ภาษา การคดิ รอื ือ่ ารด้วย ญัลกั ณ์ (อายพุฒันาการ 
18-30 เดอืน) เดก็เริม่ ือ่ ารด้วยการพดู เริม่เข้าใจมมุองของคนอืน่ ามารถ
เล่น มมติได้ แ ดงความคิดผ่านการเล่น และภา าท่าทางได้มากขึ้น มีการ
แ ดงทางความคิดออกมาเป็นการกระท�ามากขึ้น

พัฒนาการขั้น ๖ - เชือ่มโยงเหตแุละผล (อายุพัฒนาการ 30-48 เดือน) เด็ก
จะ ามารถพูดเช่ือมโยงความคิด 2 เรื่องเข้าด้วยกัน เช่น “ยังไม่นอน  
จะดูทีวี” ตอบปัญ าอะไร ที่ไ น ท�าไมได้ เล่าเรื่องได้ เริ่มมีเ ตุผลอธิบาย
การกระท�า ความรู้ ึก เช่น “พ่อกลับมาแล้ว ดีใจจัง” มีการแ ดงออกทาง
อารมณ์ที่ ลาก ลายผ่านการเล่น ค�าพูด รือจินตนาการ เริ่มเรียนรู้เรื่อง
นามธรรมได้
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พัฒนาการองค์รวมในเด็กพัฒนาการล ่าช ้า  
เด็กพิเศษ

เดก็ทีม่พีฒันาการล่าช้า เดก็พเิ  เราจะพบ า่พฒันาการองค์ร มไม่
เป็นไปตามอายจุรงิเ มอืนเดก็ปกต ินอกจากนัน้ยงัมกัพบ า่เดก็มพีฒันาการ
กระพร่องกระแพร่ง พืน้ฐานไม่แน่น เช่น เด็กบางคนมีพัฒนาการถึงขั้น ๕ 
คือ มีภา าพูดคุย ได้แล้  แต่พัฒนาการขั้น ๑ ยังไม่ค่อยแน่น ท�าใ ้เด็กไม่
ค่อยจดจ่อ ่งผลใ ้การ ื่อ ารด้ ยภา าของพัฒนาการขั้น ๕ ไม่ต่อเนื่อง 
เพราะ เด็กไม่ ามารถ งบตั เอง ไม่ ามารถจดจ่อในการ ื่อ ารได้

การเรียนรู้ที่จะสงัเกตพฒันาการองค์รวมของลูก อาจเป็นเรื่องใ ม่
และไม่ง่ายมากนัก คุณพ่อคุณแม่อาจต้องใช้เ ลาที่จะท�าค ามเข้าใจอยู่บ้าง 
รอื อาจต้องมนีกับ�าบดัช่ ยชีแ้นะใ ใ้นตอนเริม่ต้นเรยีนรู ้ ในเดก็พฒันาการ

ล่าช้าไม่มาก พฒันาการองค์ร มอาจ งัเกตได้ไม่ยาก แต่ในเดก็พเิเ  ยิง่ลกู
เราพเิศษมากเท่าไหร่ การพยายามท�าความเข้าใจพฒันาการองค์รวมของ
ลกูให้ละเอยีดขึน้ จะเป็นกญุแจส�าคญัที่ท�าให้เราช่วยลกูได้มากขึน้ค่ะ 

เอาเป็น ่า ถ้าเริ่มต้นใ ม่ๆ ขอใ ้คุณพ่อคุณแม่พยายามเน้นเล่น นุก
กับลูกมากๆไปก่อน มีเ ลาก็ลองค่อยๆ มาเรียนรู้ไปทีละนิด ทีละ น่อยค่ะ 
การเรยีนรูท้ีด่ทีีส่ดุต้องร่วมกบัการลงมอืท�ามากๆค่ะ แล้วจะค่อยๆเข้าใจมาก
ขึน้ค่ะ 



                               ฉบับความสุข

67
                                                                                       ับ

พฒันาการขั้น ๑ 

สงบ สนใจสิ่งรอบตวั

พัฒนาการขั้นที่ ๑ คือ ความสามารถในการสงบตวัเอง จดจ่อ และสนใจส่ิงรอบตวั ได้ใน
หลากหลายสถานการณ์ หลากหลายอารมณ์

ตัวอย่างเช่น
• แม่พาลูกนั่งรถเข็นออกไปนอกบ้าน ลูก งบ ผ่อนคลาย นใจ มอง ิ่งรอบตัว
• ลูกเล่น นุกกับพ่อแม่ ามารถ งบตัวเอง จดจ่อในการเล่นได้นาน 
• เมื่อพาลูกไป ้างที่มีคนแ ง ีจ้า ลูกตื่นเต้น วิ่งเตลิดไป แม่เข้าไปปลอบโยนลูก กอด  

ใช้น�า้เ ียงที่อ่อนโยน ช่วยใ ้ลูก งบลง ลูก ามารถจดจ่อในการท�ากิจกรรมต่อได้ 

พัฒนาการขั้น ๑ เป็นพื้นฐานที่ �าคัญ เด็กที่มีพัฒนาการขั้น ๑ บกพร่องเด็กจะไม่ ามารถ
จดจ่อในการ ร้าง ัมพันธภาพ ไม่จดจ่อในการ ื่อ าร ไม่จอจ่อในการคิด พัฒนาการขั้นอื่นๆจะ
บกพร่องตามไปด้วย

ปัจจัยที่ท�าใ ้พัฒนาการขั้น ๑ บกพร่อง ได้แก่ ๑) ด้านร่างกาย เช่น เด็ก ิว เด็กง่วงนอน 
เด็กอาจแ ดงออกโดยไม่นิ่ง วุ่นวาย รือ งอแง ๒) ด้านอารมณ์ เช่น เด็กกลัว กังวล ตื่นเต้น เด็ก
อาจแ ดงออกโดยเดินไปมา ถามค�าถามซ�้าๆ รือ ่งเ ียงดัง ๓) ด้านความแตกต่างของเดก็ เช่น 
เดก็ท่ีมปัีญ าการ ัง่การกล้ามเนือ้บกพร่อง เดก็อาจจะท�างานได้เพยีงขัน้ตอนเดยีว ัน้ๆ การท�างาน
ลายขั้นตอนเป็นเรื่องยาก ท�าใ ้ไม่ ามารถจดจ่อได้นาน

พ่อแม่ ามารถช่วยลกูใ ้ งบ จดจ่อ รอื มี มาธมิากขึน้ โดยเริม่จาก ิง่เลก็ๆใกล้ๆ ตวั ได้แก่ 
การเข้าไปร่วมสนใจในกจิกรรมทีล่กูท�า ร่วมเล่นสนกุกบัลกู โดยมีเป้า มายเพื่อฝึก มองของลูก
ใ ้เคยชินกับการจดจ่อ มี มาธิ การฝึกฝนจ�าเป็นต้องเริ่มจาก ัมพันธภาพที่ดี ลูกมีอารมณ์ร่วม  
อยากท�า ที่ �าคัญงานทีใ่ห้ลกูท�าต้องไม่ยากเกนิไป 

เด็กที่มีพัฒนาการขั้น ๑ บกพร่อง เราจะเ ็นเด็กมีลัก ณะไม่นิ่ง ไม่จดจ่อ ท�ากิจกรรมได้ไม่นาน
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พฒันาการขั้น ๒ 

สมัพันธภาพ ความผูกพนั

พฒันาการขัน้ที ่๒ คอื ความสามารถในการสร้างสมัพนัธภาพ ผกูพนักบัคน ในหลากหลาย
อารมณ์ 

ตัวอย่างเช่น เวลาเด็กกลัว กังวล ตื่นเต้น เราจะเ ็นเด็กพยายามช่วยใ ้ตัวเอง งบลง รู้ ึก
ปลอดภัย ด้วยการวิ่งเข้า าแม่ ลบ ลังแม่ รือเข้า าผู้ใ ญ่ที่ใกล้ชิด รือในอารมณ์อื่นๆ เช่น 
โกรธ ไมพ่อใจ งุด งิด เรากจ็ะเ น็เด็กยงัสามารถคงสมัพนัธภาพอยูก่บัคนได้ เชน่ เถยีง ทะเลาะ 
รือ อาจแย่งของกัน เด็กไม่วิ่งเตลิด นีไป รือ ลบ นีกลับไป มก มุ่นอยู่กับวัตถุ 

พัฒนาการขั้น อง พบบกพร่องมากในกลุ่มเด็กออทิ ติก เราจึงเ ็นพฤติกรรมของเด็ก 
ออทิ ติกที่มักอยู่ในโลก ่วนตัว ไม่ค่อย นใจคน รือ อยู่กับคนได้ในบาง ถานการณ์ (เช่น เฉพาะ
ตอนอยากได้ขนม ก็จะเข้ามา า)  รือบางอารมณ์ (เช่น เฉพาะตอนเล่น นุก) 

เดก็พฒันาการล่าช้า ทีไ่วความรู้ กึ กลวัง่าย กงัวล อารมณ์ล้นง่าย เราก็อาจพบว่า มัพนัธภาพ
กบัคนไม่แน่นแฟ้น ไม่ ามารถ ร้าง มัพนัธภาพกบัคนได้ในทกุอารมณ์ เช่น ทกุครัง้ทีรู้่ กึ กลวัมาก 
กังวลมาก โกรธมาก รือ ตื่นเต้นมาก (อารมณ์ล้น) เด็กอาจแ ดงออกเป็นพฤติกรรม เช่น เดิน นี 
กระโดดไปมา ตีตัวเอง รือ อาจแ ดงออกโดย ปิดตัวเอง เช่น จ้องมองออกไปนอก น้าต่างนิ่งๆ 
ไม่รับรู้ ิ่งรอบตัว รือบางคนพยายาม งบตัวเองด้วยการกลับไปอยู่กับวัตถุ ิ่งของ นั่งมอง ิ่งของ
มุนๆ  

การช่วยเ ลือเด็กที่มีพัฒนาการขั้น องบกพร่อง จึงเน้นสัมพันธภาพในทุกอารมณ์  
ปรบัเปลี่ยนมมุมองจากการมองพฤติกรรมเดก็ เป็นการมองอารมณ์ทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัพฤติกรรมนัน้ๆ 
และช่วยปลอบโยนอารมณ์ใ เ้ดก็รู้ กึอบอุน่ ปลอดภยั ปัญ าพฤตกิรรมทีเ่ดก็แ ดงออกจะลดน้อยลง
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พฒันาการขั้นที่ ๓ 

สื่อสารด้วยภาษากาย

พัฒนาการขัั้นที่ ๓ คือ ค าม ามารถในการ ื่อ ารด้ ยภา ากาย และ ค าม ามารถในการ
เข้าใจภา ากายของคนอื่น

การสือ่สารด้วยภาษากาย ได้แก่ ี น้า แ ตา น�้าเ ียง ท่าทาง เช่น ย้ิ้ม ั เราะ แ ตา
เป็นประกาย เมื่อรู้ ึก นุก ชอบ รือ ่าย น้า พยัก น้า ท�าท่าใ ้อุ้ม

การเข้าใจภาษากายของคนอืน่ เช่น เมื่อแม่ก ักมือเรียก เด็กเข้าใจ ่าแม่ต้องการใ ้เดินไป
า พ่อชีไ้ปที่ ิง่ของ เดก็เข้าใจและมองตามมอืทีช่ี ้เพ่ื่อนแ ดง ี น้าโกรธ ไม่ชอบ เดก็ ยดุพฤตกิรรม

ที่ก�าลังท�าอยู่ 

พัฒนาการขั้น ๓ เป็นพัฒนาการที่ �าคัญ และเป็นพัฒนาการที่ถูกลืมในงานด้านการ ่งเ ริม
เด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเ  เพราะ เรามักจะไปเน้นอยากใ ้เด็กพูดได้ โดยลืมไป ่าการ ื่อ าร 
การแ ดงออกค ามคิด ค ามรู้ ึก ามารถแ ดงออกผ่านภา ากาย 

คนเรามกัจะเชือ่กนัทีภ่าษากายมากกว่าภาษาพดู เช่น เมือ่เพือ่นถามเรา า่เป็นอย่างไรบ้าง 
แล้ เราตอบเพื่อน ่า บายดี แต่ ี น้าเรา ม่น มอง และไม่มีรอยยิ้ม เพื่อนก็อาจจะถามต่อ ่าเป็น
อะไร รอืเปล่า เพราะ งัเกตจากภา ากายท่ีเราแ ดงออก ค ามรู้ กึของคนจะเลอืกเชือ่ภา ากาย
มากก ่าเนื่้อ าในค�าพูด 

ภา ากายมคี าม �าคญัมากในเดก็ โดยเฉพาะในการเล่นด้วยกนั การหยอกล้อกนั ตั อย่าง
เช่น เด็กอยากเข้ามาช นเพื่อนเล่น ิ่งไล่จับ เด็กอาจ ิ่งเข้ามาแตะ ลังเพื่อนแบบแรงๆ แล้ ่งเ ียง
ั เราะ แล้ แกล้ง ิ่ง นี เมื่อเพื่อน ันกลับไป เ ็นเพื่อน ิ่ง นี เ ็น ี น้าเพื่อนก�าลังยิ้ม ั เราะ 

แล้ ท�าท่า ลอกล่อ เดก็กจ็ะ ิง่ตาม กลายเป็นการเล่น นกุ ิง่ไล่แปะกัน แกล้งกนัเล่นๆ แบบ นกุๆ
ด้ ยกัน 

เด็กที่ ามารถเล่นกับเพื่อนได้ จึงไม่ได้ มายเพียงถึง อยู่ในกลุ่มด้ ยกัน ท�ากิจกรรมด้ ยกัน
เท่านั้น การจะมีปฏิ ัมพันธ์กัน ผูกพันกัน เล่นด้ ยกันได้ อา ัยความสามารถทีส่�าคญั คือ ค าม
ามารถในการ ื่อ ารด้ ยภา ากาย และ เข้าใจภา ากายที่คนอื่นแ ดงออกด้ ย 
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เด็กที่มีพัฒนการขั้น ๓ บกพร่อง เราจะพบ ่าเด็กไม่ ามารถแ ดงออกทาง ี น้า แ ตา 
รือใช้ท่าทางได้ ลาก ลายเท่าเดก็ ยัเดยี กนั เม่ื่อเดก็มอีารมณ์โกรธ โมโ  ตืน่เต้น เดก็ไม่ ามารถ

แ ดงออก ืื่อ ารบอกค ามรู้ ึกของตั เองใ ้คนอื่นทราบ จนกระทั่งเมื่อโกรธมากๆ จึงแ ดงออก
แบบเปรีย้งออกมาทนัท ีเช่น ต่อย น้าคนอืน่ รอื ิง่ นเีตลดิไป คนทีอ่ยูด้่ ยกอ็าจ งง ในพฤตกิรรม 
ที่แ ดงออก และมอง ่าเด็กมีปัญ าพฤติกรรม เช่น ก้า ร้า  รุนแรง 

การช่ ยเ ลือลูกท่ีมีพัฒนการล่าช้า ใ ้มีพัฒนาการขั้น ๓ จึงต้องเริ่มต้นด้ ยทั นคติและ
ค ามเข้าใจทีถ่กูต้อง คอื คณุพ่อคณุแม่ต้องรูส้กึและมองเห็นว่าภาษากายมคีวามส�าคญั ไม่เน้นฝึก
เอาค�าพดู หรอืภาษาพดูแต่เพยีงอย่างเดยีว พ่อแม่เน้นการ ร้าง มัพนัธภาพทีด่กีบัลกูในทุกอารมณ์ 
ใช้เทคนิคแกล้งงง เพื่อช่ ยใ ้ลูก ื่อ ารเพิ่มขึ้น และคุณพ่อคุณแม่เน้นการใช้ภา ากาย ทาง ี น้า 
แ ตา น�้าเ ียง ท่าทางกับลูกใ ้ ลาก ลาย เพื่อใ ้ลูกเรียนรู้ที่จะเข้าใจภา ากายของคนอื่น

เริ่มต้นด้ ยทั นคติและค ามเข้าใจที่ถูกต้อง คือ
คณุพ่อคณุแม่ต้องรูส้กึและมองเห็นว่าภาษากายมคีวามส�าคญั
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พฒันาการขั้นที่ ๔

สื่อสารได้ต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหา

พฒันาการขัน้ ๔ คอื ค าม ามารถในการแก้ปัญ าโดยลงมอืท�าได้อย่างต่อเนือ่ง รอื ือ่ าร
ด้ ยท่าทาง ี น้า แ ตา น�า้เ ียง ค�า ั้นๆ ได้ต่อเนื่องเพื่อพยายามแก้ปัญ า

ตั อย่างเช่น เดก็อยากได้ขนมบนตู้ เดก็ยนืมอง พยายามเอือ้มมอื ยบิ ยบิไม่ได้ เดนิไปลาก
เก้าอี ้ปีนขึน้ไปบนเก้าอี ้ ยบิขนม นัมา าแม่ ยิม้ ง่เ ยีงดใีจ แล้ ปีนลงมาจากเก้าอี ้(ลงมอืท�าได้
ต่อเนือ่งเพือ่แก้ปัญหา)

รือ เด็กอีกคน นึ่ง ่งเ ียงดัง ร้องเรียกแม่ “อะ อะ” แล้ พยายามชี้ไปที่ขนม แม่ไม่ นใจ 
เด็กเดินไป าแม่ ดึงมือ พร้อม ่งเ ียง พร้อม ี น้า แ ตา “อะ อะ” แล้ ชี้ไปที่ขนมอีก คุณแม่เดิน
ไป ยิบขนมใ ้ เด็กยิ้มดีใจ (สือ่สารด้วยท่าทางได้ต่อเนือ่งเพือ่แก้ปัญหา) 

พัฒนาการขั้น ๔ เป็นพัฒนาการขั้น �าคัญ มักพบบกพร่องมากในกลุ่มเด็กพัฒนาการล่าช้า 
เด็กพิเ  เพราะ เด็กอาจติดขัดเรื่อง มอง การ ั่งการกล้ามเนื้อ ท�าใ ้ไม่ ามารถค บคุมร่างกาย
ใ ้ท�างานได้ซับซ้อน ต่อเนื่อง นอกจากนั้น ยังเกิดจากการเลี้ยงดู ที่พ่อแม่ท�าใ ้ลูกทุกอย่าง ท�าใ ้
มองและร่างกายของเดก็ขาดโอกาสในการคดิ ลงมอืท�า หรอืสือ่สารเพือ่แก้ปัญหา 

เด็กที่มีพัฒนาการขั้น ๔ บกพร่อง เรามักจะพบ ่าเด็กมีพฤติกรรมยึดติด ท�าอะไรซ�้าๆ เช่น 
เมื่ออยากได้ขนม แต่เอาไม่ได้ เด็กกลับมา มก มุ่นกับ ิ่งของ เดินไปมา รือ นั่งเรียงของเล่นซ�า้ๆ 
ไปมา เด็กขาดค าม ลาก ลายใน ิธีการลงมือท�า รือค าม ลาก ลายใน ิธีการ ื่อ าร  
ไม่ ามารถแก้ปัญ าใ ้ตั เองได้ เด็กอาจแ ดงออกโดยโ ย าย รือ มีพฤติกรรมตีตั เอง โกรธ 
โมโ

พ่อแม่ ามารถช่ ยลูกใ ้มีพัฒนาการขั้น ๔ ใ ้แน่น โดยเปิดโอกาสให้ลกูลงมอืท�าเองมากๆ 
พ่อแม่คอยลุ้น เชียร์ ใ ้ก�าลังใจ พ่อแม่ช่วยแบ่งงานเป็นขัน้ตอนย่อยให้เดก็รูสึ้กประสบความส�าเรจ็ 
นอกจากนั้นพ่อแม่อาจใช้เทคนิคแกล้งงง ท�าเป็นไม่เข้าใจ เพื่อฝึกให้ลกูจดจ่อ พยายามสือ่สารแก้
ปัญหาได้ต่อเนือ่งจนส�าเรจ็
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พฒันาการขั้น ๕ 

ภาษา และ การคิด

พัฒนาการขั้น ๕ คือ ค าม ามาถในการใชภ้า าและค าม ามาถในการแ ดงค ามคิดของ
ตั เอง โดยเด็กอาจแ ดงออกค ามคิดของตั เองผ่านการใช้ภา าพูดบอก รือ ใช้ ื่อ ัญลัก ณ์
อื่นๆ เช่น การ าดรูป การเล่น มมุติ 

พัฒนาการขั้น ๕ มีค าม �าคัญ และเป็นก้าวกระโดดทสี�าคญัในพฒันาการของเดก็ เราจะ
เริม่ ือ่ ารกบัเดก็ใน ิง่ทีไ่ม่ได้อยูต่รง น้าเดก็ได้ ( รอื ือ่ ารกบัเดก็โดยใช้ ญัลกั ณ์ทดแทน) เช่น 
เราอาจคุยกับเด็กเรืื่องช้าง เรื่องยานอ กา  เรื่องไดโนเ าร์ โดยใช้ภา าเป็น ื่อ เด็กมีภาพใน ั ่า
เราก�าลัง มายถึงอะไร

เด็กที่เข้าใจ ัญลัก ณ์ รือ พูดง่ายๆ คือ เริ่มเข้าใจภา า เด็กจะมีพัฒนาการก้า กระโดดที่
�าคัญ คือ จะเร่ิมใช้ความคดิของตวัเองในหวัได้ และถ้าเด็กมีภา าพูด เด็กก็จะ ามารถสือ่สาร

ความคดิของตวัเองออกมาทางภาษาพดูได้ เช่น ือ่ ารบอกค ามต้องการ “เอาขนม” รอื ือ่ าร
บอกอารมณ์ เช่น “ นูกลั  นูไม่ชอบ” 

ในเด็กที่ยังไม่มีภา าพูด ่ นใ ญ่เกิดจากค ามบกพร่องของ มองใน ่ นท่ีเก่ีย ข้องกับ
ภา าทั้งค าม ามารถในการเข้าใจภา า การประม ลเรียบเรียง และค ามคล่องแคล่ ของ มอง
ในการดึงภา าออกมาใช้  

เดก็ๆ นัง่ให้เรยีบร้อยนะค่ะ
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สิ่งที่อยากแนะน�าคณุพ่อคณุแม่ถ้าลูกยงัไม่มีภาษาพดู ขอให้คณุพ่อคณุแม่ช่วยลูก ดังนี้

๑) กลบัมาท�าพืน้ฐานพฒันาการขัน้ ๑-๔  ให้แน่น

• ช่วยใ ้ลูก งบตัวเอง นใจ ิ่งรอบตัว นใจมี ัมพันธภาพกับคน 
• เน้นการเล่นเพื่อใ ้ลูกมีแรงจูงใจในการ ื่อ ารด้วยท่าทางเพิ่มมากขึ้น 
• เน้นการ ือ่ ารกบัลกูด้วยภา าท่าทางที่ ลาก ลาย และใช้ค�าพูด ัน้ๆกบัลกู เพือ่ใ ้ มอง

ของลูกค่อยๆเรียนรู้ภา าทีละนิด และท�าซ�้าๆบ่อยๆ 
• คุณพ่อคุณแม่ฝึกการรอคอยให้นานพอ เพื่อเปิดโอกา ใ ้ มองของลูกได้คิด “ริเริ่ม”  

การ ื่อ าร (เรื่องนี้ �าคัญมากๆ) 
• พยายามท�ากิจกรรมต่างๆใ ้ซับซ้อนขึ้น ฝึกให้ลกูพยายามลงมอืท�า แก้ปัญ าได้ต่อเน่ื่อง

จน �าเร็จ 

๒) การฝึกร่างกาย (motor and sensory integration) อ่านรายละเอียดในบทที่ ๗

ทั้ง องข้อนี้มีเป้า มาย �าคัญ คืือ เพื่อเตรยีมพื้นฐานสมองของลกูให้มคีวามพร้อมในการ
รองรบั “ภาษา” ค่ะ

มอเชือ่ว่าปาฏิ ารย์ิมจีรงิ ปาฏิ าริย์จะเกดิเมือ่เราท�าใน ิง่ทีถ่กูต้อง ลงมอืท�า และพยายาม 
ความอดทนที่นานพอ ความพยายามที่มากพอ จะช่วยใ ้ปาฏิ าริย์เกิดขึ้นได้จริง �า รับลูกของ
เรา มอคิดว่า เขาอาจต้องใช้เวลาในการเตรียมพื้นฐานโครง ร้างของ มองที่นานกว่าเด็กคนอื่นๆ 
แต่ มอเชื่อว่าถ้าเราพยายาม เราท�า และท�าด้วยวิธีการที่ถูกต้องไปเรื่อยๆ มอเชื่อว่าสกัวนัหนึง่ 
สกัวนัหนึง่ ลูกของคุณพ่อคณุแม่จะต้องพดูไดอ้ย่างแน่นอนค่ะ

มคีณุแม่คน นึง่เพิง่เริม่เข้ามาใช้ฟลอร์ไทม์ตอนลกูอาย ุ๖ ปี ตอนมาใ ม่ๆ เดก็อยูใ่นโลก ว่น
ตัว ไม่ นใจคน ไม่ค่อย ื่อ าร คุณแม่พยายามมากๆ ผ่านไปเกือบ ๓ ปี  เด็กเริ่ม ื่อ ารด้วยท่าทาง
ได้ ลาก ลายขึน้ เล่นกบัพีน้่องในครอบครวัได้ และเริม่มคี�า ััน้ๆ ลายค�ามากขึน้ จ�าได้ว่าคณุแม่น�า้
ตาไ ลในเวทกีลุม่พ่อแม่เดก็โตแล้วบอกพ่อแม่คนอืน่ๆว่า คณุแม่เคยรู้ กึ มดความ วงัเร่ืองการพดู
ของลูก คิดว่าลูกคงไม่มีโอกา พูดได้แล้ว คุณแม่เคยได้อ่านใน นัง ือ ที่เขาบอกว่าถ้าเด็กอายุ ๕ ปี
แล้วยังไม่มีภา า เด็กมักจะพูดไม่ได้ คุณแม่บอกว่า วันนี้คุณแม่อยากบอกทุกคนว่า “ลกูของคณุแม่
เร่ิมพดูได้แล้ว”
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พฒันาการขั้น ๖ 

เชื่อมโยงเหตแุละผล

พัฒนการขั้น ๖ คือ ความสามารถในการเชือ่มโยง ความคดิ ความต้องการ อารมณ์ ของ
ตวัเอง กบัความเป็นจริงภายนอกได้ รือพูดง่ายๆ คือ เริ่มอยู่ใน ังคมได้ เริ่มรับรู้และเข้าใจความ
จริงของ ่ิ่งรอบตัวมากขึ้น รือ พูดง่ายๆ อีก ก็คือ เด็กเริ่มเชื่อมโยง และเริ่มเข้าใจเ ตุและผล 
ามารถตอบค�าถาม “ท�าไม” ได้ 

ตัวอย่างเช่น เด็กอาจ ื่อ ารบอกว่า “อยากไป อยากออกไปข้างนอก” แม่ถามว่าไปท�าอะไร 
เด็กบอกว่า “ไปเล่นกับเพื่อน” เด็กเชื่อมโยงความต้องการ ความคิด ของตัวเอง และ ื่อ ารบอกได้ 
รือ เมื่อพ่อถามว่า “ท�าไมต้องไป” เด็กบอกเ ตุผลง่ายๆ ว่า เพราะ “ นูชอบเล่นกับเพื่อน” “เล่น

กับเพื่อน นุก”

ถ้าเด็กมีพัฒนาการถึงขัั้น ๕ คือ มีภา าแล้ว การน�าพาเด็กไป ู่พัฒนาการขั้น ๖ เป็นเรื่องไม่
ยากมากนกั ถ้าพ่อแม่รูเ้ทคนคิวธิกีารและให้เวลาพดูคยุ เล่นสมมติุกบัลกู พาลกูไปเจอประสบการณ์
ใหม่ๆบ่อยๆ ลูกก็จะเริ่มเชื่อมโยงเ ตุและผล เข้าใจ ิ่งรอบตัว และ ื่อ ารด้วยภา าในระดับเ ตุผล
ได้ ลาก ลายขึ้นเรื่อยๆ

เดก็ที่มพีฒันาการขัน้ ๖ ไม่เต็ม เด็กอาจจะตอบค�าถามแบบ ะเปะ ะปะ พอเจอค�าถามยาก 
เด็กอาจเฉไฉไม่ตอบ รือ ลบเลี่ยง เดิน นีไป รือ บางคนกลับไปพูดเรื่องใน มมุติ จินตนาการ 
รือ บางคนก็ตอบแบบมั่วๆไป คือ เราจะรูสึ้กว่าพดูกบัเด็กคนนีแ้ล้วไ่ม่ค่อยรูเ้รือ่ง คยุกนัไม่ค่อย

เข้าใจ งง สดุท้ายกม็กัจะเลกิคยุกนัไป เด็กก็จะมีปัญ าเรื่องการพูดคุย การเข้า ังคมกับเพ่ือน  
เพือ่นไม่อยากเล่นด้วย ไม่อยากคุยด้วย รืออาจกลายเป็นตัวตลกประจ�า ้อง โดนเพื่อนล้อเลียน

พ่อแม่จงึต้องพยายามช่วยลกู โดยดงึใ ล้กูพดูคยุโต้ตอบใ ต่้อเนือ่ง มเ ตุ มผล ถ้าลกูตอบ
ไม่ได้อาจช่วยใ ้ตัวเลือก เช่น “ นูอยากออกไปข้างนอก เพราะ นูอยากออกไปกินขนม รือ  
นูอยากไปเล่นกับเพ่ื่อนค่ะ” 

ิ่ง �าคัญที่ ุด คือ ให้เดก็มอีามณ์ร่วมอยากพดูคยุ อยากตอบค�าถาม เน้น ัมพันธภาพที่ดี 
ใ เ้ดก็มแีรงจงูใจ อยากพดู อยากตอบ ทัง้ มดนีเ้ป็นปัจจยั �าคญัทีจ่ะช่วยใ ล้กูพดูคยุ โต้ตอบ และ
เชื่อมโยงเ ตุผลได้มากขึ้น 
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พฒันาการขัน้ ๑-๒ - ัมพันธภาพ ( งบ จดจ่อกับคนได้ในทุกอารมณ์)
พฒันาการขัน้ ๓-๔ - ื่อ าร ด้วย ี น้า แววตา ื่อ ารด้วยท่าทางได้ซับซ้อนต่อเนื่อง
 (จนแก้ปัญ าได้ แม้จะยังพูดไม่ได้)
พฒันาการขัน้ ๕-๖ - มีภา าพูด แ ดงความคิดของตัวเองได้ มีเ ตุมีผล
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พฒันาการองค์รวม เหมอืน “เครือ่งยนต์” ทีอ่ยูข้่างในรถ
ถ้ารถเ ียแล้ เราซ่อมรถ โดยเลือกเพียงซ่อมแซมภายนอก ปะ ติด ซ่อมตั ถัง พ่น ีใ ม่ ใ ้

รถดูดี เ มือนๆ รถคันอื่น เราอาจจะได้รถที่ดูเ มือนดี แต่ยังเอามาใช้ไม่ได้ รถ ิ่งไม่ได้ รือ ิ่งแล้
ล้ม ิ่งแล้ ก็พังอีก

เปรยีบเ มอืนเดก็พเิ  ถ้าเราพยายามแก้ปัญ าเด็กพเิ  โดยพยายามปรบัพฤตกิรรมเดก็ 
จับ ยุด ก�ากับ ั่งไม่ใ ้ท�าพฤติกรรมแปลกๆ ั่งใ ้เด็กนั่งใ ้เรียบร้อย ไม่กระโดดไปมา ไม่พูดซ�้าๆ 
ไม่ตะโกนเ ียงดัง เราอาจเพียงก�าลังช่ ยใ ้เด็กดูดีเพียงภายนอก แต่เราไม่ได้ก�าลังช่ ยใ ้เด็กกลับ
มามีชี ิต ท�างานได้ ใช้การได้

ฟลอร์ไทม์เน้น “ซ่อมเครือ่งยนต์ข้างใน” เพือ่ให้รถกลบัมาวิง่ได้ ใช้การได้

เครือ่งยนต์ = พลังขับเคลื่อนภายใน  
ที่มาจากค ามอยาก ค ามต้องการ แรงจูงใจของเด็กเอง

ักดิ์ ิทธิ์ นิท ง ์ ณ.อยุธยา
พยาบาล ิชาชีพ/นักกระตุ้นพัฒนาการ จ. งขลา
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ค าม �าคัญของพัฒนาการองค์ร ม  ท�าใ ้เข้าใจพฤติกรรมที่แปลกๆ ของเด็กพิเ  
 และรู้ ิธี ่งเ ริมพัฒนาการเพื่อแก้ปัญ าพฤติกรรมอย่างยั่งยืน

พฤติกรรมแปลกๆ 
ของเด็กพิเศษ

ถ้าเด็กมีพฒันาการองค์รวมบกพร่องจะแสดงออกอย่างไร


