บทที่ ๗
การฝึกร่างกาย
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การฝึกร่างกาย
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การฝึกร่างกาย
การฝึกร่างกาย

• ร่างกายแข็งแรง ทนทาน
• ร่างกายคล่องแคล่ว

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

สรุปหลักส�าคัญในการฝึกร่างกาย
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การฝึกร่างกาย
การฝึกร่างกาย มายถึง การออกก�าลังกาย รือ การฝึกใ ้ มอง ั่งร่างกาย ใ ้ทา� งาน

พร้อมๆกันได้คล่องแคล่วขึ้น รวดเร็วขึ้น และแข็งแรงทนทานมากขึ้น

ร่างกายแข็งแรง ทนทาน มายถึง ท�าอะไรได้นาน ไม่เ นื่อยง่าย ไม่ล้าง่าย เช่น นั่งเล่น

ได้นาน ไม่ลงไปนอน วิ่งเล่น นามเด็กเล่นได้นาน

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

กระโดดเชือก มอง ั่งใ ้มือแกว่ง ั่งใ ้ตามอง และ ั่งใ ้ขากระโดดได้เป็นจัง วะที่พอดีกัน รือ
การขี่จักรยาน ขาต้องถีบเป็นวงรอบ มือต้องก�าที่บังคับจักรยาน เปลี่ยนทิศทางไปมา ร่างกายต้อง
พยายามทรงตัวในท่านั่ง ตามองไปข้าง น้าและรอบๆ ูฟังเ ียงรถ จะเ ็นว่าร่างกายท�างานได้

พร้อมๆกันหลายส่วน

การฝึกร่างกายมีประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันอย่างไร
• เด็กกระฉับกระเฉงขึ้น เ ม่อลอยน้อยลง
• มอง ั่งการท�างานที่เป็นขั้นตอนได้คล่องแคล่วขึ้น ท�างานซับซ้อนได้จนเสร็จ เช่น ช่วย
แม่ล้างจาน ช่วยแม่รดน�้าต้นไม้
• เด็กเรียนหนังสือได้ง่ายขึ้น เก่งขึ้น ามารถใช้ร่างกายท�างานพร้อมๆกันได้ เช่น ใน
้องเรียนเด็กต้องฟังครูพูด และจดตามกระดาน ( ูฟังครู - ตามองกระดาน - มือจด)
• เด็กท�ากิจกรรมได้นานขึ้น ไม่นอนเลื้อยกับพื้น ไม่เ นื่อยง่าย ไม่ล้าง่าย
• เด็ก งบตัวเองได้เร็วขึ้น ปัญ าอารมณ์รุนแรง เล่นแรงๆกับเพื่อน ลดน้อยลง ก�ากับ

ควบคุมร่างกายตัวเองได้ดีขึ้น
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สังเกตอย่างไรว่าร่างกายของลูกคล่องแคล่ว ทนทาน หรือไม่
เด็กที่มีปัญ าพัฒนาการช้า เช่น พูดช้า เรียนรู้ได้ช้ากว่าเพื่อนๆใน ้อง ชอบเ ม่อลอย อน
อะไรแล้วจ�าไม่ค่อยได้ รือขีดเขียน นัง ือไม่คล่อง ถ้าเราเอาเด็กกลุ่มนี้มาประเมินทัก ะด้าน
ร่างกาย เราจะพบว่าเด็กจะดูไม่คอ่ ยแข็งแรง ไม่คอ่ ยคล่องแคล่ว ซึง่ คุณพ่อคุณแม่อาจลอง งั เกตลูก
เบื้องต้นง่ายๆ ดังต่อไปนี้
• ง่ายที่ ุด เริ่มต้นด้วยการ ังเกตท่านั่งของลูก เวลานั่งที่พื้นลูกมักนั่งอยู่ในท่าใด เด็กที่มี
ความตึงตัวของกล้ามเนื้อน้อย มักจะนั่งในท่า w sitting รือ บางคนก็ชอบนั่งท่าแปลกๆ
ขาข้าง นึ่งงอ อีกข้างเ ยียดออก คือ ดูแปลกๆ ว่านั่งแบบนี้ได้ไงเนี่ย รือบางคนก็ชอบ
นอนเลื้อย นั่งเล่นได้ไม่นาน และโดย ่วนใ ญ่มักจะนั่ง ลังค่อม

X

X

นั่งท่า w

นั่งท่าบิดเบี้ยว

นั่งเหยียดขา

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

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

Cognition

¡ÒÃàÃÕÂ¹ÇÔªÒ¡ÒÃ
ÊµÔ»˜ÞÞÒ
ÀÒÉÒ ÁÔµÔÊÑÁ¾Ñ¹¸ ¡ÕÌÒ
¡ÒÃ¡Ó¡ÑºµÑÇàÍ§ ÊÁÒ¸Ô
¡ÒÃà¤Å×èÍ¹äËÇ
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Body
Scheme

Sensory
Motor

Postural
Security

Sensory
ÃÐºº»ÃÐÊÒ·
ÊÑÁ¼ÑÊ·Ñé§ ÷

Olfactory

Tactile

Reflex
Maturity

Abillity to
Screen Input

Awareness of
Two Sides of Body

Visual

Auditory

Vestibular

Development

Motor
Planning

Gustatory

Systems

Proprioception

ÅÓ´Ñº¢Ñé¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº»ÃÐÊÒ·ã¹à´ç¡
Ref.Pyramid of Learning, William & Shellenberger

มองมีล�าดับขั้นของการพัฒนา เริ่มจากาการพัฒนาระบบประสาทสัมผัสทั้ง ๗ (การมอง
เ ็น การได้ยิน การดมกลิ่น การลิ้มร การกอด ัมผั การทรงตัว การเคลื่อนไ วง่ายๆ) ต่อมา คือ
การเคลือ่ นไหวร่างกายทีซ่ บั ซ้อนขึน้ (เช่น ปีนป่าย ตีลงั กา โยนรับบอล ตีตบแปะ กระโดดเชือก)
ต่อมาเป็นการท�างานของ มองขั้น ูงที่ซับซ้อนมากขึ้น ได้แก่ การใช้ภาษา การมีสมาธิ จดจ่อ
ความสามารถในการก�ากับตัวเอง การเล่นกีฬา และต่อยอดไปสูก่ ารเรียนรูว้ ขิ าการและระดับ
สติปัญญาต่อไป
เด็กทีจ่ ะพูดได้ พืน้ ฐานโครง ร้าง มอง ว่ นระบบประ าท มั ผั และการเคลือ่ นไ วร่างกาย
ที่ซับซ้อนต้องท�า น้าที่ได้คล่องแคล่วก่อน ถ้าโครง ร้างพื้นฐานยังกระพร่องกระแพร่ง ก็เปรียบ

เหมือนการพยายามสร้างบ้านบนพื้นทราย เป็นสิ่งที่ไม่สามารถท�าได้ ต่อยอดขึ้นไปไม่ได้

ถ้าลูกยังพูดไม่ได้ นอกจากพยายามฝึกเรื่องการ ื่อ ารกับลูกแล้ว การเน้นการออกก�าลัง
กาย ฝึกระบบประ าท ัมผั ยิบ จับ ลงมือท�ามากๆ ก็จะช่วยใ ้ มองของลูกคล่องแคล่ว ว่องไว
เป็นการเตรียมความพร้อมสมองของลูกให้มโี ครงสร้างพร้อมที่จะรองรับ “ภาษา”

การวิง่ เล่น ออกก�าลังกายทีซ่ บั ซ้อน จึงเป็นส่วนส�าคัญทีจ่ ะช่วยให้ลกู พูดได้เร็วขึน้ ค่ะ !!
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การฝึกร่างกายที่สา� คัญมีอะไรบ้าง
การฝึกร่างกายที่ช่วยพัฒนาเด็กที่ า� คัญ ได้แก่
1. ฝึกควบคุมก�ากับร่างกาย เช่น การวิ่งเปลี่ยนทิศทางเร็วๆ การฝึกควบคุมจัง วะ
วิ่งเร็ว เร็วมากๆ วิ่งช้า ช้าลงอีก ช้ามากๆๆๆ แบบ slow motion

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

3. ฝึกการสั่งการกล้ามเนือ้ และการใช้ร่างกายทั้งหมดพร้อมๆกัน ได้แก่ การท�างาน
ลายขัน้ ตอนจนเ ร็จ เช่น ช่วยรดน�า้ ต้นไม้ ช่วยล้างจาน การเล่นกับเพือ่ นเป็นกลุม่ เล่น
ตามกฏกติกา

4. ฝึกความทนทานของกล้ามเนือ้ เช่น วิ่งเล่นจนเ งื่ออก วิ่งได้นาน โ นบาร์ กระโดด
เชือก sit up ว่ายน�า้
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ต้องฝึกมากแค่ไหน บ่อยแค่ไหน
ยิ่งฝึกมากก็ยิ่งเก่งมากค่ะ ฝึกบ่อยๆ สมองก็จะท�างานได้คล่องแคล่วขึ้น ลูกก็จะมี
พัฒนาการดีขึ้นเร็ว แต่อย่าลืม ลักการ �าคัญ คือ เด็กต้องมีแรงจูงใจ มีอารมณ์ร่วมอยากท�าด้วย
พ่อแม่ตอ้ งขยัน าแรงจูงใจ มาชักชวนลูกใ ท้ า� กิจกรรมต่างๆ แรงจูงใจในเด็กไม่ตอ้ งการอะไรทีร่ าคา
แพงมาก แค่รอยยิ้ม เ ียง ัวเราะ อารมณ์ที่แจ่มใ ของคุณพ่อคุณแม่ ลูกก็ยอมท�าตามแล้ว
ถ้าพ่อแม่พยายามลงมาเล่น นุกกับลูก ชวนลูกออกก�าลังกายแล้ว ลูกยังไม่ค่อยยอมท�า ่วนใ ญ่
เกิดจากกิจกรรมนั้นยังยากเกินไป �า รับร่างกายของลูกค่ะ
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กิจกรรมประจ�าวันที่บ้าน ถ้าพ่อแม่ลองฝึกลดความเร่งรีบในชีวิตประจ�าวันลง ใ ้เวลา

เปิดโอกา ใ ้ลูกช่วยท�างานรอบตัวมากขึ้น ลูกก็จะได้รับโอกา การฝึกง่ายๆที่ อดแทรกไปในชีวิต
ประจ�าวันตลอดทั้งวัน
• เด็กเล็กๆ เวลาไปไ น แทนทีจ่ ะขึน้ ลิฟท์กช็ วนลูกเดินขึน้ ลงบันได ฝึกการทรงตัว ความแข็ง
แรงทนทานกล้ามเนื้อ
• เปลี่ยนจากการนั่งรถ ่วนตัว ติดแอร์เย็นๆ เป็นพาลูกขึ้นรถเมล์ ลงเรือ นั่ง องแถว
ขีม่ อเตอร์ไซด์ รถไฟฟ้า ฝึกการทนต่อเ ยี งเครือ่ งยนต์ การเจอคนพลุกพล่านวุน่ วาย (เ ยี ง
เครื่องยนต์ ัมผั อากาศร้อนๆ กลิ่น การทรงตัว)
• ช่วยท�าอา ารที่บ้าน เช่น ช่วยเด็ดใบต�าลึง ช่วยตีไข่ ช่วยซาวข้าว ( ัมผั กลิ่น ร ชาติ
กล้ามเนื้อมือ)
• กิจวัตรในบ้าน เช่น จัดเรียงเ ื้อผ้าใ ่ตู้ ขัดรองเท้า รดน�า้ ต้นไม้ กรอกน�้าใ ่ขวด (กล้ามเนื้อ
มือ ตา การจัดล�าดับ การท�างานเป็นขั้นตอนจนเ ร็จ)

อย่างที่ อง คือ การฝึกการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อน โดยท�าที่บ้านร่วมกับคุณพ่อ คุณแม่
พี่น้อง เช่น โยนรับบอล กระโดดตบมือ ตีตบแปะ กระโดดเชือก ขี่จักรยาน กิจกรรมพวกนี้ควรท�า
เป็นกิจวัตร ม�่าเ มอทุกวัน ท�าน้อยๆ แต่ท�า ม�่าเ มอ อาจจะ ๓๐ นาที รือ ๑ ชั่วโมงทุกวัน
โดยค่อยๆเพิ่มความซับซ้อน ของการออกก�าลังกายมากขึ้นเรื่อยๆ
ว่ นพวกกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น พาลูกไปเล่นสนามเด็กเล่น เล่นเกมที่มีกฎกติกากับ
เพือ่ น เช่น วิง่ ไล่จบั รีรขี า้ ว าร มอญซ่อนผ้า ตีจ่ บั คุณพ่อคุณแม่ควรพาลูกไปเล่นเป็นกลุม่ กับเพือ่ นๆ
อย่างน้อย ๓ - ๔ ครั้งต่อ ัปดา ์ ครั้งละอย่างน้อย ๓๐ นาที รือ ๑ ชั่วโมง

การเล่นกีฬา เช่น เรียนว่ายน�้า เทควันโด แบดมินตัน ก็อาจจะท�าอาทิตย์ละครั้ง องครั้ง

รือใน ช่วงเ าร์อาทิตย์ ครั้งละประมาณอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง
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ถ้าลูกมีพัฒนาการล่าช้ามาก อยู่ในกลุ่มเด็กพิเศษ ควรเน้นฝึก
ร่างกายลูกมากแค่ไหน
มีครอบครั นึ่งพาลูกไปพบ Dr. Greenspan ที่ประเท รัฐอเมริกา คุณแม่กลับมาเล่า
ใ ฟ้ งั และเอาข้อแนะน�าของคุณ มอ Greenspan มาใ ด้ ู น้องเป็นเด็กทีม่ พี ฒ
ั นาการล่าช้าค่อนข้าง
มาก ได้รับการ ินิจฉัยเป็นออทิ ติก น้องอายุ ๓ ปีก ่าแล้ แต่ยังไม่มีภา าพูด ยังไม่ค่อยจดจ่อ
ไม่เล่นของเล่น ไม่คอ่ ย นใจ งิ่ รอบตั ได้อา่ นใน ่ นของการฝึกร่างกาย คุณ มอแนะน�า า่ ไม่ควร
ปล่อยให้เด็กนั่งท�ากิจกรรมที่นงิ่ ๆ เฉยๆ เป็นเวลานาน น้องค รได้รับการกระตุ้นระบบร่างกาย
ทุกชั่ โมงด้ ยกิจกรรมทีเ่ ป็นการเคลือ่ นไ โดยเฉพาะการกระตุน้ ใน ่ นของระบบเอ็นและข้อต่อ
เช่น ใ ้ ิ่ง กระโดดบนเตียง อุ้มเ ี่ยงเป็นเครื่องบิน นั่งชิงช้า รือพ่อแม่อาจช่ ยน ด โดยอาจท�า
เพียงแค่ ๑๐ - ๑๕ นาที แต่ท�าบ่อยๆ เช่น ท�าทุกต้นชั่ โมง รือทุก องชั่ โมง เป็นการกระตุ้นใ ้
ร่างกายเด็กตื่นตั ระบบประ าทท�างานดีขึ้น
ลักการฝึกร่างกายทีม่ ี ลัก า� คัญ คือ ต้องใ ไ้ ด้ทงั้ ความถีท่ มี่ ากพอ ความแรงทีพ่ อเหมาะ
ความต่อเนือ่ ง และความสม�่าเสมอ ที่ �าคัญ คือ เด็กต้องมีอารมณ์ร่วม มีแรงจูงใจ สนุก
อยากท�า เ ลาที่เด็กมีอารมณ์ร่ ม มีแรงจูงใจ นุก อยากท�า สมองเด็กจะเปิดออก การฝึกนัั้นจะ
เป็ น การฝึ ก ที่ เ อาไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ใ นชี ิ ต จริ ง เพราะเด็ ก จะจดจ� า ประ บการณ์ ที่ ดี
ชอบ อยากท�าอีก สมองเกิดกระบวนการเรียนรู้ เกิดแรงจูงใจ อยากเอาประสบการณ์ดีๆ

นั้นกลับมาใช้อกี
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ฝึกอะไรก่อน หลัง
แนะน�าใ ้ดูตามพื้นฐานการสร้างสมอง เพราะ ถ้าพื้นฐานไม่แข็งแรงไปฝึก ะไรที่ ูงไป
ยากไปเด็กก็จะท�าไม่ได้ พ่ แม่ าจทด บกิจกรรมพื้นฐานง่ายๆ ก่ นว่าลูกท�าได้ รื ยัง ถ้ายังไม่
ได้กเ็ น้นฝึกพื้นฐานง่ายๆก่อน เช่น คืบ คลาน วิ่ง กลิ้งตัว กระโดด การทรงตัว ฝึกระบบประสาท
สัมผัสโดยใ ้ลูกได้ ยิบจับ ัมผั ฟังเ ียง ม งภาพ ดมกลิ่น ชิมร ชาติ า ารที่ ลาก ลาย
เมื่ กิจกรรมพืน้ ฐานท�าได้ ลาก ลาย และเป็นเรื่ งไม่ยากแล้ว ก็ล งกิจกรรมทีซ่ บั ซ้อนขึน้
เช่น ปีนป่าย เล่น นามเด็กเล่นกับเพื่ น ขี่จักรยาน เล่นเป็นกลุ่มกับเพื่อน
เมื่ เด็ก ายุพัฒนาการประมาณ ๕ - ๖ ปีแล้ว าจจะประมาณ นุบาล ๓ รื เริ่มเข้า ป ๑
แล้ว การเล่น นามเด็กเล่น เล่นกับเพื่ นทั่วๆไป าจเริ่มมีความซับซ้ นน้ ยไป คุณพ่ คุณแม่ควร
เพิ่มกิจกรรมกีฬา เช่น ว่ายน�้า แบดมินตัน ฟุตบ ล รื เทควันโด
พ่ แม่ ลายคร บครัวมาเล่าใ ้ฟังว่า ได้เ ็นการเปลี่ยนแปลงข งลูกชัดเจน ลังจากพาลูก
ไปเล่นกี า ลูกดูมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น กล้าเล่นในกลุ่มเพื่อนผู้ชายด้วยกัน เริ่มวิ่งทัน
เพื่ น ลูก ามารถก�ากับตัวเอง จดจ่อในการท�ากิจกรรมทีโรงเรียนมากขึ้น
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การฝึกร่างกายกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม

การฝึกร่างกายใ ้มีประโยชน์ ุง ุด ต้องอย่าลืมมองพัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม

อย่างแรกการฝึกนั้นจะต้องไม่ท�าให้สัมพันธภาพเสีย ถ้าการฝึกนั้นเป็นการบังคับ

เด็กยอมท�าตามแต่ต้องเ ีย ัมพันธภาพระ ว่างพ่อแม่ลูก การฝึกนั้นก็จะได้เพียงแค่ร่างกาย

ข้อสอง เด็กต้องมีอารมณ์ร่วม มีความรู้สึกอยากท�า ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ ามารถช่วยเ ริม

แรงจูงใจใ ล้ กู ได้งา่ ยๆ ด้วย ี น้าแววตา รอยยิม้ เ ยี งปรบมือ รือค�าชมเชย รืออาจมีรางวัล ลัง
การฝึก เช่น ได้เล่นเกม 20 นาที ได้นอนดูทีวีกับพ่อ ได้กินไอติมด้วยกัน เป็นต้น
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ข้อสาม ถ้าให้ดขี นึ้ ไปอีกยิงนกทีเดียวได้หลายตัว ก็คอื ฝึกร่างกายแล้วใ ไ้ ด้ทงั้ การ อื่ าร

การคิด ไปด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็ชวนลูกพูดคุย วางแผนก่อนการฝึก วันนี้จะฝึกอะไรดี จะท�ากี่ครั้ง ใ ้
ใครเล่นด้วย เล่นเ ร็จแล้วจะท�าอะไร ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้าง ถ้าเตะบอลใช้ลูกเล็กจะดีกว่า
ไ ม ดีกว่าอย่างไร ตกลงจะเอาลูกบอลลูกเล็ก รือ ลูกใ ญ่ เอากี่ลูก แล้วถ้า นูเอา ๓ ลูก และ แม่
เอาอีก ๒ ลูก รวมกันเราจะได้เล่นบอลกันทั้ง มดกี่ลูก
มีคุณแม่ท่าน นึ่งเอาการฝึกร่างกายเป็นส่วนหนึง่ ในการเล่นสมมุติกบั ลูก ลูกชอบเล่น
ผจญภัยในป่า คุณแม่ก็จะเอา มอนมาวางต่อกันเป็น ะพาน มีจระเข้ที่ ิวมากคอยอยู่ใต้ ะพาน
ลูกต้องฝึกเดินอย่างระมัดระวัง ต้องฝึกคิดแก้ปัญ า ผ่านการเล่น มมุติกับแม่ เช่น ะพานพัง ัก
จะท�าอย่างไรดี มี ัตว์ร้ายเข้ามาจะท�าอย่างไร เป็นการฝึก ่งเ ริมพัฒนาการที่ได้ ัมพันธภาพใน
ครอบครัว ได้ฝึกคิดแก้ปัญ าผ่านการเล่น ได้ใช้ภา า ื่อ าร โต้ตอบ ได้ฝึกพัฒนาการอารมณ์ กลัว
ลุ้น ตื่นเต้น ตกใจ โดยมีคุณแม่ช่วยปลอบโยน ท�างานอารมณ์อยู่ข้างๆ อย่างอบอุ่น

ตัวอย่างกิจกรรม
ออกก�าลังกายพื้นฐาน

» การเคลื่อนไหวพื้นฐาน เป็นท่าพื้นฐานที่เด็กควรจะท�าได้อย่างคล่องแคล่ว
◊ ท�าท่าเลียนแบบการเคลื่อนไ วของ ัตว์ต่างๆ ได้แก่ กลิ้ง ไถล ( นอน), เลื้อย (งู),
คืบ (จระเข้),คลาน ( มา แมว), เดินย่อตัว (ลิงชิมแปนซี), เดิน (คน), วิ่ง, กระโดด,
ก้าวกระโดด, กระโดด ลับขา, กระโดดขาเดียว (กระต่าย)
◊ เต้นร�า มุนตัว ท�าท่าแปลกๆ กระโดดโลดเต้น แล้ว ัวเราะด้วยกัน
» การฝึกทรงตัว
◊ เล่นขี่ช้าง พ่อคลานเป็นช้างใ ้ลูกขี่ ลัง พ่อเล่น นุกโยกไปมา ใ ้ลูกค่อยๆฝึก
การทรงตัวบน ลังพ่อ
◊ ัดเดินบนท่อนไม้แคบๆ, ยืนทรงตัวบน ่วงยาง, กระโดดลอยตัวบนเตียง (กระโดด
แทมโบลีน), ยืนขาเดียว, ยืน ลับตาคุยกัน
» การฝึกก�ากับร่างกาย
◊ วิ่งปรับความเร็ว เปลี่ยนทิศทางเร็วๆ ตีแรง เบาๆ กระโดด ูงๆ ูงมากๆ กระโดด
เตี้ยๆ
◊ การกอด อม การนวด พ่อแม่เล่น นุกกับลูก ลับกันเป็นผู้ออกค�า ั่งเลือกจัง วะ
เช่นกอดเบาๆ กอดแน่นๆ กอดแน่นๆมากๆเลย นวดเบาๆ แรงขึ้นอีก เบาลง เบาลง
อีกนิด นึ่ง

ตัวอย่างกิจกรรม
ฝึกการฟัง

» ใ ล้ ูกช่วยคุณแม่ท�างานเล็กๆน้อยๆในบ้าน ฝึกท�าตามค�า ั่ง ๑ ขั้นตอน, ๒ ขั้นตอน
ลายขั้นตอน
» เล่นซ่อนของ ใ เ้ ด็กฟังค�าบอกใบ้แล้วแข่งกันหา ค่อยๆเพิ่มความซับซ้อนของค�า ั่ง
เพิ่มขึ้น
◊ ๑ ต�าแ น่ง (“ขนมอยู่ใต้โต๊ะ”)
◊ เป็น ๒ ต�าแ น่ง (“รถอยู่ ในลังของเล่น ีเขียว”)
◊ เป็น ๓ ต�าแ น่ง (“ของเล่นอยู่ บนชั้น ในตู้กับข้าว ที่ ้องครัว”)
» เกมที่ฝึกทักษะรวมทั้งการฟังค�า ั่ง การมอง า ิ่งของ การคิด และ การใช้ภา า เช่น
“แม่เ ็น ิ่งของบางอย่าง ีเขียวอยู่ใน ้องนี้ น้อง น่อยเ ็น รือเปล่านะ” (เด็กต้อง า
ว่ามีของอะไร ีเขียวอยู่ใน ้อง) ...... แม่เ ็นอะไรที่กินได้ ......แม่เ ็นอะไรกลมๆ......
» เกม ลมเพ ลมพัด
◊ ลมเพลมพัด พัดอะไร พัดคนที่ใ ่เ ื้อ ีฟ้า...พัดคนที่ยืน องขา....พัดคนที่ชอบกินไอ
ติม....พัดคนที่รักคุณแม่.....

ตัวอย่างกิจกรรม
ฝึกการมอง
» เกมหาสมบัติ
◊ ผลัดกันเอาของเล่นไปซ่อนแล้วช่วยกัน าอย่าง นุก นาน
» เกมวิ่งตามไฟฉายส่อง - ปิดไฟใน ้องนอน เล่น ่องไฟฉาย
◊ ฝึกมองตามของเล่นที่เคลื่อนไ ว ของเล่นเรืองแ ง
» การเลียนแบบ
◊ ท�าท่าเลียนแบบ ัตว์ต่างๆ ผลัดกันเป็นผู้นา� ผู้ตาม ัวเราะกับการเลียนแบบท่าทาง
แปลกๆ
◊ ร้องเพลงท�าท่าตามเพลง
◊ แข่งความเร็วในการชูนิ้วมือตาม (เลียนแบบ..ชู องนิ้ว ชูนิ้วชี้กับนิ้วโป้ง...)
» เล่นเกมในรถ ฝึก ังเกต ิ่งรอบตัว
◊ ถ้าเด็กชอบตัวเลข อาจเล่นนับ ิ่งของ เ ็น มากี่ตัว มี ัญญาณไฟจราจ�ากี่อัน
รถ ีแดงกี่คัน
◊ ใ ่ความ นุกและความซับซ้อนเข้าไปในการเล่น เช่น ถ้าเ ็นรถ ีแดงเอามือแตะ
คุณพ่อ ถ้าเ ็นรถ ีฟ้าตบมือ ๒ ที ถ้าเ ็นรถ ีเขียว ร้อง “เย้” การเคลื่อนไ วและ
ความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นท�าใ ้เด็กรู้ ึก นุกมากขึ้น
» การเล่นที่ต้องใช้การกวาดสายตาที่ซบั ซ้อนขึ้นเรื่อยๆ เช่น เล่นโยนรับบอล เล่นโยน
มอน เล่นตีตบแปะ เล่นยิงปีนฉีดน�้า เตะบอลเข้าโก เล่นแบดมินตัน เล่นปิงปอง
» ฝึกการมองภาพในความคิด
◊ คุณพ่อคุณแม่บรรยายลัก ณะ ิ่งของ ถานที่ บุคคล ใ ้เด็กทาย เช่น ใครน๊าเป็น
เพื่อนของน้อง น่อย ผม ั้น ใ ่แว่นตา ..........ชอบพูดเ ียงดัง.......ชอบใ ่กระโปรง ี
ฟ้า........

สรุปหลักส�าคัญในการฝึกร่างกาย !!
1. เด็กต้องมีอารมณ์ร่วม อยากท�า พ่อแม่ต้องขยันหาแรงจูงใจ
2. เริ่มจากง่ายไปหายาก ให้ลกู รู้สึกประสบความส�าเร็จ “ผมเก่งที่สดุ ”
3. สัมพันธภาพต้องไม่เ ีย ไม่ดุว่า บังคับ ตี เคี่ยวเข็ญลูกใ ้ทา�
4. อย่าฝึกอะไรซ�า้ ๆเดิมๆ เด็กจะเบื่อ มองจะท�างานน้อยลง

