บทที่ ๙
ภาพรวมการส่งเสริม
เด็กพัฒนาการล่าช้า
เด็กพิเศษ
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น้องต้นข้าว อายุ 2 ปี 3 เดือน ถูก ่งมาพบแพทย์โดยคุณครู ้องเด็กเล็ก ด้วยเรื่องไม่มี
ปฏิ ัมพันธ์กับครู รือเพื่อนๆ มีภา าล่าช้า และมีพฤติกรรมแปลกๆ เช่น เดินเขย่ง มุนตัว
ไม่นิ่ง คุณพ่อคุณแม่พาน้องต้นข้าวไปพบแพทย์และได้รับการวินิจฉัยออทิ ติก
แพทย์ประเมินพัฒนาการของน้องต้นข้าวตามแนวทาง DIR/ฟลอร์ไทม์ พบว่าน้องต้นข้าว
มีพัฒนาการระดับ 1-2 คือ น้องต้นข้าวเข้า าพ่อแม่บ้างเป็นครั้งคราว แต่มกั จะชอบอยูค่ นเดียว ไม่
สนใจคนอืน่ ไม่เล่นกับใคร มีพฤติกรรมซ�้าๆ และไม่นิ่ง แพทย์ได้แนะน�าคุณพ่อคุณแม่ใ ้เน้นการ
่งเ ริมพัฒนาการลูกที่บ้าน โดยมีเป้า มาย �าคัญ คือ ใ ้น้องต้นข้าว นใจคน ผูกพันกับคน
ซึ่งบุคคลแรกในชีวิตที่น้องต้นข้าวควรจะเข้า าและผูกพัน คือ พ่อแม่ แพทย์ยังได้แนะน�าใ ้น้อง
ต้นข้าวมาฝึกกับนักจิตวิทยาในช่วงแรกๆเพื่อ อนแ ดงใ ้คุณพ่อคุณแม่รู้จักเทคนิคฟลอร์ไทม์
คุณพ่อคุณแม่ต้ด ินใจใ ้น้องต้นข้าวออกจากโรงเรียน โดยมองเ ็นว่าการไปโรงเรียนมี
ประโยชน์น้อย เพราะ น้องต้นข้าวแยกตัวอยู่คนเดียว และไม่ได้ นใจร่วมกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนๆ
คุณพ่อคุณแม่เชือ่ ว่าถ้าน้องต้นข้าวได้รบั การ ง่ เ ริมพัฒนาการทีบ่ า้ นอย่างเต็มทีน่ า่ จะได้ประโยชน์
มากกว่า
คุณพ่อแม่เริ่มต้นด้วยการทุ่มเทท�าฟลอร์ไทม์ เล่นสนุกกับลูกทุกวัน เปลี่ยนกิจกรรมที่น้อง
ต้นข้าวท�าอยู่เป็นท�าด้วยกัน เช่น ขณะที่น้องต้นข้าวก�าลังนั่งเล่นเรียงของซ�า้ ๆ คุณแม่ก็เข้าไปร่วม
เล่นด้วย รือ บางครั้งน้องต้นข้าวตื่นเต้น กระโดด มุนตัว คุณแม่ก็เข้าจับมือแล้วร่วมกระโดด
มุนตัวเล่นไปกับลูก น้องต้นข้าวเริม่ รูส้ กึ สนุก ทีพ่ อ่ แม่เข้ามาร่วมเล่นด้วย
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8 เดือนผ่านไป พฤติรรม มุนตัว กระตุ้นตัวเอง อยู่ในโลก ่วนตัวของนัองต้นข้าวก็ค่อยๆลด
น้อยลง น้องต้นข้าวเริม่ สนใจทีจ่ ะอยูก่ บั คน เริม่ มองเด็กคนอืน่ น้องต้นข้าวติดพ่อแม่มากขึ้น
เมื่อคุณพ่อกลับมาจากที่ท�างาน น้องต้นข้าวจะวิง่ เข้าไปเปิดประตู ยิม้ จูงมือชักชวนพ่อให้มาเล่น

ด้วยกันอีก

ช่วงนีค้ ณ
ุ พ่อคุณแม่เริม่ งั เกตว่าน้องต้นข้าวสือ่ สารด้วยภาษาท่าทางมากขึน้ และ เริม่ ใช้คา�
สัน้ ๆ มากขึ้น คุณพ่อคุณแม่จึงปรับเทคนิคการท�าฟลอร์ไทม์ใ ้เริ่มยากขึ้น คุณแม่เริ่มแกล้งงง โดย
ร้างอุป รรคในในชีวติ ประจ�าวันใ ซ้ บั ซ้อนมากขึน้ โดยมีจดุ ประ งค์เพือ่ ฝึกการคิดแก้ปญ
ั า และ
ฝึกการ อื่ ารเพือ่ แก้ปญ
ั า เช่น ขณะทีน่ อ้ งต้นข้าวอยากออกไปเล่นนอกบ้านมากๆ คุณแม่กแ็ กล้ง
ท�าเป็นยืนงงอยูท่ ปี่ ระตู เ มือนกับไม่รวู้ า่ น้องต้นข้าวต้องการอะไร แรกๆน้องต้นข้าวก็ใช้วธิ แี ก้ปญ
ั า
แบบเด็กเล็กๆ คือ ร้องโวยวาย ผลักคุณแม่ออก ดึงมือ คุณแม่รบี ตอบสนองการสือ่ สารของต้นข้าว
โดยถอยออกจากประตู แล้วพากย์ค�า ั้นๆ “ออกไป ออก ออก” ักพักต้นข้าวเริ่มพูดตามคุณแม่
“ออก ออก” คุณแม่รบี ตอบสนองการสือ่ สารของต้นข้าวอีก โดยพยายามช่วยต้นข้าวเปิดประตู
แต่บังเอิญเปิดไม่ได้ คุณแม่มองต้นข้าวพร้อมกับท�าสีหน้างง “แม่เปิดไม่ได้ ท�าอย่างไรดี” ต้นข้าว
กับคุณแม่มอง น้ากัน พยายามช่วยกันคิดว่าจะแก้ปัญ าอย่างไร ักพักคุณแม่ ื่อ าร ชี้ชวนต้น
ข้าวใ ้ไป ยิบกุญแจ ช่วยกัน ากุญแจ แล้วกลับมาช่วยกันไขรูกุญแจ บิดลูกบิดประตู ผลักประตู
ออกจนเปิดได้ า� เร็จ คุณแม่ยมิ้ ตบมือเชียร์ในความส�าเร็จทีต่ น้ ข้าวเป็นผูล้ งมือท�าเอง
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ตลอดช่วงเวลา นั้ ๆ นี้ น้องต้นข้าวได้เรียนร้ทู จี่ ะเจอกับอุปสรรคง่ายๆในชีวติ ประจ�าวัน เรียน

รูท้ จ่ี ะลงมือท�าเพือ่ แก้ปญั หา เรียนรูท้ จี่ ะสือ่ สารกลับไป กลับมา อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ช่วยกันแก้ปญั หา
จนส�าเร็จ

คุณแม่พบว่าไม่นาน น้องต้นข้าวเริ่มมีการคิดแก้ปัญ าที่ ลาก ลายวิธีการมากขึ้น ซับซ้อน
มากขึน้ น้องต้นข้าวเริม่ เปลีย่ นจากการใช้พฤติกรรมในการแก้ปญ
ั หามาเป็นการใช้คา� พูดสัน้ ๆเพือ่
แก้ปญั หา การแ ดงอารมณ์ก็เริ่มมีความ ลาก ลายเ มือนเด็กเล็กๆทั่วไปมากขึ้น เช่น บางครั้ง
แ ดง ี น้ากลัว กังวล บางครัง้ แ ดง ี น้าโกรธ บางครัง้ ก็ตนื่ เต้น ภา าพูดของน้องต้นข้าวมีลกั ณะ
เ มือนเด็กเล็กๆทั่วไป คือ ใช้ค�า ั้นๆ ใช้ค�าได้ตรง ถานการณ์ และมีการใช้ท่าทาง ี น้า แววตา
แ ดงอารมณ์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ที่ า� คัญพฤติกรรมแปลกๆ ทีด่ เู ป็นเด็กพิเศษ เช่น ยึดติดในกิจ
วัตรซ�า้ ๆ พูดคนเดียว แยกตัว แทบจะไม่เหลือเลย น้องต้นข้าว ามารถ ื่อ ารบอกข้อขับข้องใจ
ความอยาก ความต้องการของตัวเองใ ค้ นอืน่ รับทราบได้มากขึน้ เวลาไป นามเด็กเล่น น้องต้นข้าว

ก็เริม่ สนใจมองเด็กคนอืน่ เริม่ เข้าไปอยูใ่ นกลุม่ เด็กด้วยกันได้ เริม่ สนใจเล่นของเล่นมากขึน้

เมือ่ น้องต้นข้าวมีพฒ
ั นาการระดับ 3-4 ทีแ่ น่นขึน้ คุณ มอได้แนะน�าคุณพ่อคุณแม่วา่ น้องต้น
ข้าวน่าจะเข้าโรงเรียนได้แล้ว โดยแนะน�าให้เลือกโรงเรียนเล็กๆ ใกล้ๆบ้าน ห้องเรียนมีจา� นวน
นักเรียนไม่มากนัก ทีส่ า� คัญ คือ คุณครูมคี วามรักเด็ก พ่อแม่ ามารถเข้าไปพูดคุยด้วยได้ วันนีน้ อ้ ง
ต้นข้าวมีอายุ 4 ปีเต็มแล้ว แต่อายุพฒ
ั นาการจริงน่าจะประมาณเด็กเกือบ 2 ขวบ คุณ มอจึงแนะน�า
ว่าน่าจะอยูห่ อ้ งเด็กเล็กตามอายุพฒ
ั นาการของน้องต้นข้าวไปก่อน
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เมื่อน้องต้นข้าวมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ จน ามารถพูดคุยโต้ตอบได้สน้ั ๆ ในหลากหลาย
สถานการณ์ และเริ่ม นใจเล่นของเล่นมากขึ้น ลายคร้งคุณพ่อเริ่ม ังเกตเ ็นว่าน้องต้นข้าว
เริม่ เล่นเลียนแบบง่ายๆ เช่น อุ้มตุ๊กตา กอดน้อง คุณพ่อคุณแม่จึงเริ่มปรับเทคนิคการท�าฟลอร์ไทม์
ใ ้ตรงกับระดับพัฒนาการของน้องต้นข้าวโดยเน้นเรือ่ ง การเล่นสมมติ การพูดคุย และตือ้ ให้ตอบ

ค�าถามในชีวติ ประจ�าวันมากขึน้

ช่วงแรกๆที่เริ่มต้นเล่น มมติ คุณพ่อคุณแม่พบว่าไม่งา่ ยเลย เพราะ พ่อกับแม่กร็ สู้ กึ ไม่ถนัด
เล่นไม่เป็น น้องต้นข้าวก็ดูจะไม่ค่อยเข้าใจการเล่น มมติ เล่นได้ ั้นๆ เช่น ป้อนข้าวน้อง ลับมา
ป้อนคุณพ่อ พาน้องไปนอน พอคุณแม่เริ่มใ ่อุป รรคเข้าไปในการเล่น เช่น “น้องร้องไ ้ น้อง ิว
นม ท�ายังไงดี” น้องต้นข้าวก็โยนตุ๊กตาทิ้งแล้วเปลี่ยนไป นใจอย่างอื่น การพูดคุยในชีวิตประจ�าวัน
ก็ไม่ง่ายนัก ถ้าเป็นค�าถามที่ต้องใช้ความคิด บางทีน้องต้นข้าวก็ ลบเลี่ยงไป รือ ถ้า งุด งิด โกรธ
ก็เริม่ มีพดู เป็น คริปตาม นัง อื นิทาน พูดซ�า้ ๆ รือร้องโวยวาย ตีแม่บา้ ง คุณพ่อคุณแม่รสู้ กึ หนักใจ

และกังวลมากว่าลูกดูถดถอยลง

คุณพ่อคุณแม่จงึ ได้พยายามศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติม ทัง้ จาการอ่าน นัง อื การเข้าร่วมอบรม
การปรึก าพูดคุยกับนักบ�าบัด การเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้นท�าให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจพฤติกรรม

การแสดงออกของลูกและรูเ้ ส้นทางทีจ่ ะก้าวต่อในการส่งเสริมพัฒนาการลูก

ยงั ไงคะ่
แลว้ คณุ แมท่ า�

เี้ องเหรอคะ่
น
บ
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น
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!
ออ๋

เดยี๋ ววนั นจี้ ะกล
บั ไปลองทา� ดบู
า้ ง
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คุณแม่ได้เรียนรูว้ า่ พัฒนาการของลูกยังไม่แน่น บางครัง้ เวลาลูกมีอารมณ์โกรธ โมโ งุด งิด
รือเ ียใจ ลูกจะยังมีพัฒนาการถดถอยได้ การเล่น มมติจะเป็นค�าตอบที่ช่วย ่งเ ริมพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ของลูก เป็นเวทีทปี่ ลอดภัย กับคนทีเ่ ด็กไว้วางใจ คือ พ่อและแม่ ลูกจะกล้าแ ดงอารมณ์
ต่างๆผ่านการเล่นของตัวละคร ลูกจะได้ฝึกการพูดคุยโต้ตอบ ใ ้มีเ ตุและผลขณะที่มีอารมณ์แรง
ต่างๆ
โปรแกรมการฝึกในช่วงนีน้ อกจากไปโรงเรียนเพือ่ ใ น้ อ้ งต้นข้าวได้มโี อกา เล่นกับเพือ่ นแล้ว
คุณแม่ยังพาน้องต้นข้าวไปฝึกพูดกับนักอรรถบ�าบัด ฝึกบูรณาการประสาทสัมผัส (Sensory
Integration) และกล้ามเนื้อมัดเล็กกับนักกิจกรรมบ�าบัด และพบนักจิตวิทยา เพือ่ สอนแสดงการ

ท�าฟลอร์ไทม์ การเล่นสมมติกบั ลูกด้วย

การฝึกกับนักอรรถบ�าบัด คุณแม่เลือกคุณครูทเี่ น้นการฝึกแบบเป็นธรรมชาติและใกล้เคียง
กับขีวติ จริงมากที่ ุด ตัวอย่างเช่น การฝึกพูด คุณครูจะกระตุ้นใ ้น้องต้นข้าวใช้ภา าที่ออกมาจาก
อารมณ์ ความรู้ กึ ของน้องต้นข้าวเอง ฝึกบรรยายภาพจาก นัง อื ทีน่ อ้ งต้นข้าวชอบ พูดคุยโต้ตอบ
ในเรื่องที่น้องต้นข้าว นใจ นอกจากนั้นยังเน้นฝึกทัก ะภา าทาง ังคม ได้แก่ การ ังเกต ี น้า
แววตา ภา าท่าทางของคู่ นทนา เช่น เมือ่ น้องต้นข้าวพูดไม่ชดั รือ พูด ลับค�าไปมา คุณครูไม่เข้าใจ
คุณครูกจ็ ะแกล้งท�า ี น้างง เพือ่ ใ น้ อ้ งต้นข้าวเกิดการเรียนรูท้ จี่ ะปรับเปลีย่ นการพูด การใช้ภา า
ของตัวเองใ ้ถูกต้อง เป็นการฝึกให้นอ้ งต้นข้าวรูจ้ กั เอ๊ะใจ สงสัยด้วยตัวเองก่อน จากนั้นคุณครูจึง
ค่อยบอก ิ่งที่ถูกต้องอีกครั้ง
การฝึกกับนักกิจกรรมบ�าบัด คุณครูได้ใช้เวลาประมาณครึ่ง นึ่งในการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก
เช่น ต่อบล๊อก ัดวาดรูปบนกระดาน และปั้นดินน�้ามัน คุณแม่ได้ขอใ ้คุณครูเน้นการ ่งเ ริมการ
คิด จินตนาการและการพูดคุยโต้ตอบแทรกไปในระหว่างการฝึกด้วย เช่น การฝึก ัดวาดรูปทรง
ต่างๆ ก็ใ ้ตั้งค�าถามใ ้น้องต้นข้าวคิด จินตนาการ “รูปทรง ี่เ ลี่ยมเ มือนอะไรนะ” “ใช่แล้ว
เ มือนบ้าน แล้วน้องต้นข้าวชอบท�าอะไรที่บ้านมากที่ ุดค่ะ” เวลาที่เ ลืออีกครึ่ง นึ่งคุณครูเน้น
กิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการประสาทสัมผัส เช่น ฝึกกระโดดบนแทรมโบลีน เล่นกระโดดเชือก
ฝึกกิจกรรมโยนบอล รับบอล โดยเน้นใ ้การฝึกมีความยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
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การท�าฟลอร์ไทม์ที่บ้านและการเ ริมประ บการณ์ในชีวิตใ ้ ลาก ลายเป็นเรื่อง �าคัญ
ทุกวันเ าร์อาทิตย์ คุณแม่จะพาน้องต้นข้าวไปตลาดตอนเช้า คุณแม่จะเลือกซือ้ ขนมครกกับร้านเล็กๆ
ของคุณยาย คุณยายใจเย็น คุยเก่ง กระตือรือร้นทีจ่ ะพูดคุยถามน้องต้นข้าว ว่าจะเอาอะไร
เอาอันไหน เอากีอ่ นั และใ เ้ วลาน้องต้นข้าวพูดคุย จ่ายเงินด้วยตัวเอง ระ ว่างทางกลับบ้านคุณแม่

จะถือโอกา ร้าง ถานการณ์ที่ ลาก ลาย เช่น แวะเติมน�้ามันรถ แวะกินอา ารเช้าที่ร้านเล็กๆ
ให้นอ้ งต้นข้าวได้มโี อกาสสัง่ อาหารด้วยตัวเอง บางอาทิตย์คุณแม่เพิ่มประ บการณ์เรื่องการเดิน
ทางใ ้น้องต้นข้าว ด้วยการพาลูกนัง่ รถเมล์ รถแท๊กซี่ รถตุก๊ ๆ รถสองแถว รถไฟฟ้า น้องต้นข้าวได้
รับประ บการณ์แปลกใ ม่ ได้เรียนรูค้ า� ศัพท์เพิม่ มากขึน้ และ เป็นการเรียนรูท้ ผี่ า่ นการลงมือท�า
สัมผัสจริง ประ บการณ์เ ล่านี้ยังน�ามาใช้ในการเล่น มมติกับคุณแม่ที่บ้านได้อีกด้วย

เมื่อกลับถึงบ้าน น้องต้นข้าวเล่นอิ ระ คุณแม่ลงมาเล่น นุกกับลูก ชวนกันกินขนม และพัก
ผ่อนด้วยกัน ช่วงบ่ายน้องต้นข้าวช่วยคุณแม่เตรียมอา ารเย็น วันนี้ น้าที่ของน้องต้นข้าว คือ ช่วย
ปอกกระเทียม และช่วยหักถัว่ ฟักยาวเป็นท่อนเล็กๆ กิจกรรมงานบ้านนอกจากช่วยทัก ะกล้ามเนือ้
มัดเล็ก การท�างานเป็นขั้นตอนแล้ว คุณแม่ยังเ ริมใ ้น้องต้นข้าวฝึกคิดแก้ปญ
ั หาง่ายๆ ฝึกการ
ตัดสินใจ สือ่ สารโต้ตอบ และแสดงความคิดเห็น เช่น คุณแม่ใ ้น้องต้นข้าว ยิบของใช้ต่างๆเอง
น้องต้นข้าวต้องคิดเองว่าของแต่ละชิน้ น่าจะเก็บไว้ทตี่ รงไ น ดั เปิดฝาขวดและกล่องต่างๆด้วยตัว
เอง คุณแม่ยังชวนตั้งค�าถามธรรมดาๆขณะท�างานด้วยกัน เช่น ท�าไมเราต้องล้างผัก ถ้าเราไม่ลา้ ง
จะเกิดอะไรขึน้ ท�าไมต้องเก็บน�า้ ไว้ในตู้เย็น น�า้ ที่เก็บในตู้เย็นแตกต่างจากน�้าที่อยู่นอกตู้เย็นอย่างไร
รือใ ้น้องต้นข้าวคิดว่าจะ ยิบขนมออกมาเยอะ รือน้อย รวมแล้วจะ ยิบทั้ง มดกี่ชิ้น
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ช่วง ลังอา ารเย็นคุณพ่อลงมาเล่น มมติกับน้องต้นข้าว น้องต้นข้าวเลือกเล่นบทนั่งเรือไป
เทีย่ วป่า คุณพ่อ ร้าง ถานการณ์ตอ่ ยอดความคิดของลูกโดยเอาไม้บล๊อคและตุก๊ ตา ตั ว์มาวางเรียง
เป็นฉาก มมติเป็นต้นไม้ และ ัตว์ต่างๆ ตลอดเวลาของการเล่นคุณพ่อใ ้น้องต้นข้าวเป็นผู้นา� ใน
การเล่น จะเล่นแบบไ น อย่างไร โดยคุณพ่อลงไปร่วมเล่นเป็นตัวละคร ช่วย ร้าง ถานการณ์

คอยกระตุน้ ให้นอ้ งต้นข้าวพูดคุยโต้ตอบ ส่งเสริมการคิดให้หลากหลายเหตุผล และสอบถามอารมณ์
ความรูส้ กึ เช่น เมื่อเล่นถึงตอนที่ ลงเข้าไปในป่าใ ญ่ ไปเจอเ ือก�าลังจ้องมองมาที่น้องต้นข้าว

คุณพ่อก็จะตัง้ ค�าถามว่าจะท�าอย่างไร และรู้ กึ อย่างไร ว่ นใ ญ่นอ้ งต้นข้าวมักจะใ ค้ า� ตอบว่ารู้ กึ
“กลัว” คุณพ่อก็จะชวนน้องต้นข้าวคิดต่อว่า ท�าไมถึงกลัว กลัวสัตว์จะท�าอะไร จะท�าอย่างไรดี
จะวิง่ หนี รือจะปีนขึน้ ไปบนต้นไม้ รือเลือกทีจ่ ะ ู้ ถ้า จู้ ะ อู้ ย่างไร การด�าเนินเรือ่ งของน้องต้นข้าว
ยังมีลกั ณะซ�า้ ๆ คุณพ่อต้องช่วยขยายเรือ่ งราว ชวนน้องต้นข้าวคิดต่อว่า อะไรจะเกิดขึน้ ถ้าเปลีย่ น
เรื่องเป็นแบบนี้ รือแบบนั้น คอยช่วยเชื่อมโยงเรื่องราว เชื่อมโยงเ ตุและผลของ ถานการณ์และ
การกระท�าต่างๆ โดยมีเป้าหมายหลักทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังการเล่นสมมติ คือ ให้นอ้ งต้นข้าวเข้าใจ

พฤติกรรม อารมณ์ ความรูส้ กึ ของตัวเอง และคิดหาทางแก้ปญั หาเมือ่ เจอสถานการณ์ตา่ งๆ
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3 ปีกว่าๆผ่านไป น้องต้นข้าวมีอายุจริงประมาณ 5 ปี 4 เดือน (อายุพัฒนาการประมาณ
เด็ก 3 ปี 7 เดือน น้องต้นข้าวมีภา าเพิ่มมากขึ้น มีความคิดจินตนาการ เล่น มมุติได้เป็นเรื่องราว
ลาก ลายบทบาทและ ลาก ลายอารมณ์ คิดแก้ปัญ าในการเล่น มมติได้อย่างต่อเนื่อง
ความก้าว น้าในการเล่น มมติ ่งผลถึงพัฒนาการในชีวิตจริง น้องต้นข้าวสามารถพูดคุย โต้ตอบ

ได้ตอ่ เนือ่ ง เล่าเรือ่ งได้ มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ สามารถเข้ากลุม่ เล่นกับเพือ่ นได้

การคิดแก้ปัญ าในชีวิตจริงก็ดูเป็นเ ตุเป็นผลมากขึ้น

ช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ก็เริ่ม บายใจมากขึ้น เพราะ มั่นใจแล้วว่าน้องต้นข้าวมีทัก ะชีวิตที่
ไม่แตกต่างจากเด็กอายุ 3-4 ปีทั่วไป คือ ามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ เรียนรู้จากการมีปฏิ ัมพันธ์
กับคนได้ ามารถพูดคุยโต้ตอบ เถียง ใ ้เ ตุผล และบอกอารมณ์ความรู้ ึกของตัวเองได้

คุณ มอได้แนะน�าภาพรวมการ ง่ เ ริมพัฒนาการต่อโดยยังคงเน้นใ ค้ ณ
ุ พ่อคุณแม่เล่น มมติ
กับลูก พูดคุยโต้ตอบใ ้ต่อเนื่อง ออกก�าลังกาย และพาลูกเผชิญโลก เจอประ บการณ์ใ ม่ๆ
การฝึกกับนักวิชาชีพ าขาต่างๆ ก็ยงั มีความจ�าเป็นในการช่วยเก็บรายละเอียดในส่วนของพัฒนาการ

แยกย่อยเฉพาะด้าน โดยเฉพาะการฝึกร่างกาย เพือ่ ช่วยให้พนื้ ฐานระบบประสาทแข็งแรงขึน้
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นอกจากนั้นคุณหมอยังแนะน�าให้คุณพ่อคุณแม่มั่นไปสังเกตลูกทีส่ นามเด็กเล่นทีโ่ รงเรียน
บ่อยๆ เมื่อลูกเล่นกับเพื่อน ลูกยังมีอะไรทีแ่ ตกต่าง กิจกรรมการเล่นอะไรทีล่ กู ยังท�าไม่ได้ เพื่อน
ประเภทไหนที่ลูกยังอาจจะหนี กลัว ไม่อยากเล่นด้วย การสังเกตปัญหาของลูกในชีวติ จริงเหล่านี้
ก็จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เห็นภาพรวมของพัฒนาการของลูกได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

