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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 สมองเด็กจะเปดออก 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 ้ดูตามพื้น านการสร้างสมอง เพราะ ถ้าพื้นฐานไม่แข็งแรงไปฝึกอะไรที่ ูงไป
ยากไปเด็กก็จะท�าไม่ได้ พ่อแม่อาจทด อบกิจกรรมพื้นฐานง่ายๆ ก่อน ่าลูกท�าได้ รือยัง ถ้ายังไม่
ได้ก็เน้นฝึกพื้น านง่ายๆก่อน เช่น คืบ คลาน ิ่ง กลิ้งตั กระโดด การทรงตั ฝึกระบบประสาท
สัมผัสโดยใ ้ลูกได้ ยิบจับ ัมผั ฟังเ ียง มองภาพ ดมกลิ่น ชิมร ชาติอา ารที่ ลาก ลาย
เมือ่ กิจกรรมพืน้ ฐานท�าได้ ลาก ลาย และเป็นเรือ่ งไม่ยากแล้ ก็ลองกิจกรรมทีซ่ บั ซ้อนขึน้
เช่น ปีนป่าย เล่น นามเด็กเล่นกับเพื่อน ขี่จักรยาน เล่นเป็นกลุ่มกับเพื่อน
เมื่อเด็กอายุพัฒนาการประมาณ ๕ - ๖ ปีแล้ อาจจะประมาณอนุบาล ๓ รือ เริ่มเข้า ป ๑
แล้ การเล่น นามเด็กเล่น เล่นกับเพื่อนทั่ ๆไปอาจเริ่มมีค ามซับซ้อนน้อยไป คุณพ่อคุณแม่ค ร
เพิ่มกิจกรรมกี า เช่น ่ายน�้า แบดมินตัน ฟุตบอล รือ เทค ันโด
พ่อแม่ ลายครอบครั มาเล่าใ ้ฟัง ่า ได้เ ็นการเปลี่ยนแปลงของลูกชัดเจน ลังจากพาลูก
ไปเล่นกี า ลูกดูมีค ามมั่นใจในตัวเองมากขึ้น กล้าเล่นในกลุ่มเพื่อนผู้ชายด้ ยกัน เริ่ม ิ่งทัน
เพื่อน ลูก ามารถก�ากับตัวเอง จดจ่อในการท�ากิจกรรมทีโรงเรียนมากขึ้น
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การฝึกร่างกายกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม

การฝึกร่างกายใ ้มีประโยชน์ ุง ุด ต้องอย่าลืมมองพัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์ร ม

อย่างแรกการฝึกนั้นจะต้องไม่ท�าให้สัมพันธภาพเสีย ถ้าการฝึกนั้นเป็นการบังคับ

เด็กยอมท�าตามแต่ต้องเ ีย ัมพันธภาพระ ่างพ่อแม่ลูก การฝึกนั้นก็จะได้เพียงแค่ร่างกาย

ข้อสอง เด็กต้องมีอารมณ์ร่วม มีความรู้สึกอยากท�า ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ ามารถช่ ยเ ริม

แรงจูงใจใ ล้ กู ได้งา่ ยๆ ด้ ย ี น้าแ ตา รอยยิม้ เ ยี งปรบมือ รือค�าชมเชย รืออาจมีราง ลั ลัง
การฝึก เช่น ได้เล่นเกม 20 นาที ได้นอนดูที ีกับพ่อ ได้กินไอติมด้ ยกัน เป็นต้น
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ข้อสาม ถ้าให้ดขี นึ้ ไปอีกยิงนกทีเดียวได้หลายตัว ก็คอื ฝึกร่างกายแล้ ใ ไ้ ด้ทงั้ การ อื่ าร

การคิด ไปด้ ยคุณพ่อคุณแม่ก็ช นลูกพูดคุย างแผนก่อนการฝึก ันนี้จะฝึกอะไรดี จะท�ากี่ครั้ง ใ ้
ใครเล่นด้ ย เล่นเ ร็จแล้ จะท�าอะไร ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้าง ถ้าเตะบอลใช้ลูกเล็กจะดีก ่า
ไ ม ดีก ่าอย่างไร ตกลงจะเอาลูกบอลลูกเล็ก รือ ลูกใ ญ่ เอากี่ลูก แล้ ถ้า นูเอา ๓ ลูก และ แม่
เอาอีก ๒ ลูก ร มกันเราจะได้เล่นบอลกันทั้ง มดกี่ลูก
มีคุณแม่ท่าน นึ่งเอาการฝึกร่างกายเป็นส่วนหนึง่ ในการเล่นสมมุติกบั ลูก ลูกชอบเล่น
ผจญภัยในป่า คุณแม่ก็จะเอา มอนมา างต่อกันเป็น ะพาน มีจระเข้ที่ ิ มากคอยอยู่ใต้ ะพาน
ลูกต้องฝึกเดินอย่างระมัดระ ัง ต้องฝึกคิดแก้ปัญ า ผ่านการเล่น มมุติกับแม่ เช่น ะพานพัง ัก
จะท�าอย่างไรดี มี ัต ์ร้ายเข้ามาจะท�าอย่างไร เป็นการฝึก ่งเ ริมพัฒนาการที่ได้ ัมพันธภาพใน
ครอบครั ได้ฝึกคิดแก้ปัญ าผ่านการเล่น ได้ใช้ภา า ื่อ าร โต้ตอบ ได้ฝึกพัฒนาการอารมณ์ กลั
ลุ้น ตื่นเต้น ตกใจ โดยมีคุณแม่ช่ ยปลอบโยน ท�างานอารมณ์อยู่ข้างๆ อย่างอบอุ่น

ตัวอย่างกิจกรรม
ออกก�าลังกายพื้นฐาน

» การเคลื่อนไหวพื้น าน เป็นท่าพื้นฐานที่เด็กค รจะท�าได้อย่างคล่องแคล่
ท�าท่าเลียนแบบการเคลื่อนไ ของ ัต ์ต่างๆ ได้แก่ กลิ้ง ไถล ( นอน) เลื้อย (งู)
คืบ (จระเข้) คลาน ( มา แม ) เดินย่อตั (ลิงชิมแปนซี) เดิน (คน) ิ่ง กระโดด
ก้า กระโดด กระโดด ลับขา กระโดดขาเดีย (กระต่าย)
เต้นร�า มุนตั ท�าท่าแปลกๆ กระโดดโลดเต้น แล้ ั เราะด้ ยกัน
» การฝึกทรงตัว
เล่นขี่ช้าง พ่อคลานเป็นช้างใ ้ลูกขี่ ลัง พ่อเล่น นุกโยกไปมา ใ ้ลูกค่อยๆฝึก
การทรงตั บน ลังพ่อ
ัดเดินบนท่อนไม้แคบๆ ยืนทรงตั บน ่ งยาง กระโดดลอยตั บนเตียง (กระโดด
แทมโบลีน) ยืนขาเดีย ยืน ลับตาคุยกัน
» การฝึกก�ากับร่างกาย
ิ่งปรับค ามเร็ เปลี่ยนทิ ทางเร็ ๆ ตีแรง เบาๆ กระโดด ูงๆ ูงมากๆ กระโดด
เตี้ยๆ
การกอด อม การน ด พ่อแม่เล่น นุกกับลูก ลับกันเป็นผู้ออกค�า ั่งเลือกจัง ะ
เช่นกอดเบาๆ กอดแน่นๆ กอดแน่นๆมากๆเลย น ดเบาๆ แรงขึ้นอีก เบาลง เบาลง
อีกนิด นึ่ง

ตัวอย่างกิจกรรม
ฝึกการฟัง

» ใ ล้ ูกช่วยคุณแม่ท�างานเล็กๆน้อยๆในบ้าน ฝึกท�าตามค�า ั่ง ๑ ขั้นตอน ๒ ขั้นตอน
ลายขั้นตอน
» เล่นซ่อนของ ใ ้เด็กฟังค�าบอกใบ้แล้วแข่งกันหา ค่อยๆเพิ่มค ามซับซ้อนของค�า ั่ง
เพิ่มขึ้น
๑ ต�าแ น่ง (“ขนมอยู่ใต้โต๊ะ”)
เป็น ๒ ต�าแ น่ง (“รถอยู่ ในลังของเล่น ีเขีย ”)
เป็น ๓ ต�าแ น่ง (“ของเล่นอยู่ บนชั้น ในตู้กับข้า ที่ ้องครั ”)
» เกมที่ฝึกทักษะรวมทั้งการฟังค�า ั่ง การมอง า ิ่งของ การคิด และ การใช้ภา า เช่น
“แม่เ ็น ิ่งของบางอย่าง ีเขีย อยู่ใน ้องนี้ น้อง น่อยเ ็น รือเปล่านะ” (เด็กต้อง า
่ามีของอะไร ีเขีย อยู่ใน ้อง) ...... แม่เ ็นอะไรที่กินได้ ......แม่เ ็นอะไรกลมๆ......
» เกม ลมเพ ลมพัด
ลมเพลมพัด พัดอะไร พัดคนที่ใ ่เ ื้อ ีฟ้า...พัดคนที่ยืน องขา....พัดคนที่ชอบกินไอ
ติม....พัดคนที่รักคุณแม่.....

ตัวอย่างกิจกรรม
ฝึกการมอง
» เกมหาสมบัติ
ผลัดกันเอาของเล่นไปซ่อนแล้ ช่ ยกัน าอย่าง นุก นาน
» เกมวิ่งตามไฟฉายส่อง - ปิดไฟใน ้องนอน เล่น ่องไฟฉาย
ฝึกมองตามของเล่นที่เคลื่อนไ ของเล่นเรืองแ ง
» การเลียนแบบ
ท�าท่าเลียนแบบ ัต ์ต่างๆ ผลัดกันเป็นผู้นา� ผู้ตาม ั เราะกับการเลียนแบบท่าทาง
แปลกๆ
ร้องเพลงท�าท่าตามเพลง
แข่งค ามเร็ ในการชูนิ้ มือตาม (เลียนแบบ..ชู องนิ้ ชูนิ้ ชีก้ ับนิ้ โป้ง...)
» เล่นเกมในรถ ฝึก ังเกต ิ่งรอบตั
ถ้าเด็กชอบตั เลข อาจเล่นนับ ิ่งของ เ ็น มากี่ตั มี ัญญาณไฟจราจ�ากี่อัน
รถ ีแดงกี่คัน
ใ ่ค าม นุกและค ามซับซ้อนเข้าไปในการเล่น เช่น ถ้าเ ็นรถ ีแดงเอามือแตะ
คุณพ่อ ถ้าเ ็นรถ ีฟ้าตบมือ ๒ ที ถ้าเ ็นรถ ีเขีย ร้อง “เย้” การเคลื่อนไ และ
ค ามท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นท�าใ ้เด็กรู้ ึก นุกมากขึ้น
» การเล่นที่ต้องใช้การกวาดสายตาที่ซบั ซ้อนขึ้นเรื่อยๆ เช่น เล่นโยนรับบอล เล่นโยน
มอน เล่นตีตบแปะ เล่นยิงปีนฉีดน�า้ เตะบอลเข้าโก เล่นแบดมินตัน เล่นปิงปอง
» ฝึกการมองภาพในความคิด
คุณพ่อคุณแม่บรรยายลัก ณะ ิ่งของ ถานที่ บุคคล ใ ้เด็กทาย เช่น ใครน๊าเป็น
เพื่อนของน้อง น่อย ผม ั้น ใ ่แ ่นตา ..........ชอบพูดเ ียงดัง.......ชอบใ ่กระโปรง ี
ฟ้า........

สรุปหลักส�าคัญในการฝึกร่างกาย
1. เด็กต้องมีอารมณ์ร่ ม อยากท�า พ่อแม่ต้องขยันหาแรงจูงใจ
2. เริ่มจากง่ายไปหายาก ให้ลกู รู้สึกประสบความส�าเร็จ ผมเก่งที่สดุ
3. สัมพันธภาพต้องไม่เ ีย ไม่ดุ ่า บังคับ ตี เคี่ย เข็ญลูกใ ้ท�า
4. อย่าฝึกอะไรซ�า้ ๆเดิมๆ เด็กจะเบื่อ มองจะท�างานน้อยลง

บทที่ ๘
การฝึกทักษะ
ในชีวติ ประจ�าวัน
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การฝึกทักษะในชีวิตประจ�าวัน
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การฝึกทักษะในชิวิตประจ�าวัน
การฝึกทักษะคืออะไร

• ทัก ะการช่ ยเ ลือตั เอง
• ทัก ะการก�ากับตั เอง

หลักการฝึกทักษะใหม่ๆ
• แบ่งเป็นงานย่อย
• เ ็นอกเ ็นใจ
• เล่นกับลูกเพิ่มขึ้น
• ใ ้ลูกช่ ยคิด
• กรอบชัดเจน

การสร้างแรงจูงใจให้เด็กอยากท�า
ตัวอย่างการช่วยลูกฝึกเข้าห้องน�้า
การก�ากับตัวเอง
พัฒนาการด้านความสามารถในการก�ากับตัวเองของเด็ก
ตัวอย่างการช่วยลูกฝึกก�ากับตัวเอง
พ่อแม่จะช่วยส่งเสริมทักษะการก�ากับตัวเองให้ลกู ได้อย่างไร
ถ้าคุณก�าลังพยายามฝึกทักษะใหม่ๆให้ลกู แล้วยังท�าไม่ส�าเร็จ
ลองทบทวนสิ่งต่อไปนี้
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การฝึกทักษะในชีวิตประจ�าวัน
การฝึกทัก ะในชี ิตประจ�า ัน มายถึง การที่พ่อแม่ ผู้ใ ญ่ เข้าใจค ามแตกต่างของเด็ก
และใช้ ัมพันธภาพทีดี ช่วยให้ลูกเรียนรู้ทักษะที่ควรท�าได้ เช่น การช่ ยเ ลือตั เองในกิจ ัตร
ประจ�า นั และ ช่วยให้ลกู เรียนรูท้ กั ษะการก�ากับตัวเอง ไม่ทา� ใน งิ่ ทีไ่ ม่ ค่ รท�า เช่น การตีคนอืน่
การพูดจา ยาบคาย
การฝึกทัก ะที่ �าคัญในเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเ

ได้แก่

1. ทักษะการช่วยเหลือตัวเอง เช่น การเข้า อ้ งน�า้ การกินข้า เอง ใ เ่ อื้ ผ้าเอง แปรงฟันเอง
การช่ ยพ่ อ แม่ ท� า งานบ้ า นเล็ ก ๆน่้ อ ย ช่ ยเก็ บ จาน ล้ า งจาน ช่ ยรดน�้ า ต้ น ไม้
ช่ ยก าดบ้าน กรอกน�้าใ ่ข ด ช่ ยท�าอา าร ตีไข่ เด็ดใบต�าลึง การไปซื้อของง่ายๆ
ใกล้ๆบ้าน
2. ทักษะการก�ากับตัวเอง มายถึง การที่พ่อแม่ ผู้ใ ญ่ช่ ยใ ้เด็กเรียนรู้ท่ีจะเข้าใจ
อารมณ์ ค ามรู้ ึกของตั เอง ช่ ยใ ้เด็กเรียนรู้ที่จะสงบตัวเอง เรียนรู้ที่จะก�ากับ
ร่างกายตัวเอง ไม่เผลอท�าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เช่น ไม่ท�าร้ายผู้อื่น ไม่ท�าร้ายตั เอง
ไม่ท�าลายข้า ของ
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หลักการฝึกทักษะใหม่ๆ
การแบ่งงานเป็นขั้นตอน

มายถึง การท�างานให้ง่ายขึ้น ลดขั้นตอนลง หรือลดปริมาณลง ให้เด็กรู้สึกมีก�าลังใจ
หนูทา� ได้ ผมเก่งที่สดุ เด็กรู้สึกประสบความส�าเร็จ มีก�าลังใจอยากท�าอีก ตั อย่างเช่น อยาก
ฝึกเรื่องการเก็บของเล่น พ่อแม่อาจคาด ังเพียง ทุกครั้งที่แม่เก็บของเล่น ลูกต้องอยู่ด้ ย โดย
คุณแม่พยายามท�ากิจกรรมเก็บของเล่นใ ้เป็นเรื่อง นุก ลูกก็มักจะอยาก นุก อยากร่ มท�าด้ ย
รือเมื่อเริ่มต้นฝึกทัก ะใ ม่นี้ คุณพ่อคุณแม่อาจลดขั้นตอนลง โดยลดค ามคาด ังเรื่องปริมาณ
และค ามถี่ของของเล่นที่ลูกต้องเก็บ เช่น ลูกช่ ยเก็บอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง รือ ช่ ยเก็บเฉพาะ
ของเล่นจักรยาน โดยลูกต้องเป็นคนเก็บเองทุกครั้ง ลังขี่จักรยานเ ร็จแล้ โดยทั่วไปถ้าการท�า

กิจกรรมนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินไป และสัมพันธภาพในครอบครัวดี เด็กเกือบทุกคน
จะพยายามเอาใจพ่อแม่ ต้องการใ ้พ่อแม่ชื่นชม และมักจะยอมท�าตามโดยไม่ยาก
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เล่นกับลูกเพิ่มขึ้น หรือ เพิ่มเวลา ฟลอร์ไทม์

คือ เพิ่มช่ งเ ลาพิเ ที่พ่อแม่ลงมาเล่นกับลูก โดยให้ลกู เป็นผุู้นา� ในการเล่น พ่อแม่เล่น
ตาม ิ่งที่ลูก นใจ การเพิ่มเ ลาฟลอร์ไทม์มีค าม �าคัญ เพราะในขณะที่ลูกต้องพยายามก�ากับตั
เองไม่ท�าพฤติกรรมบางอย่าง (เช่น ไม่ปั า ะรดที่พื้น ไม่ตีแม่) รือ ต้องฝึกทัก ะใ ม่ๆ ที่ยังไม่
เคยชิน (เช่น ต้องเก็บของเล่นทุกครั้ง) ลูกอาจจะรู้ ึกอึดอัด โกรธ (ที่ต้องท�าตามพ่อแม่) กลั กัง ล
( า่ จะท�าไม่ได้ พ่อแม่จะไม่รกั ) การให้เวลาเล่นกับลูกเพิม่ ขึน้ จะช่วยให้ความรูส้ กึ ต่างๆทีส่ บั สน
ในใจของลูกคลีค่ ลายลง เด็กรู้ กึ มัน่ ใจในค ามรักของพ่อแม่ เป็นแรงจูงใจที่ า� คัญในการพยายาม
ฝึกทัก ะใ ม่ๆที่ไม่อยากท�า ไม่เคยชิน
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ให้ลกู ช่วยคิด

คือ การใ ้ลูกช่ ยคิด ช่ ยใ ้ค ามเ ็น ่าเราจะฝึกทัก ะใ ม่ๆนี้อย่างไร างแผนร่ มกัน
ตั้งข้อตกลงร่ มกัน เด็กจะรู้สึกมีส่วนร่วม รู้สึกมีความส�าคัญ เกิดแรงจูงใจในการพยายาม
ฝึกฝนทักษะใหม่ๆด้วยตัวเอง ซึ่งนอกจากใช้ ิีธีการพูดคุยด้วยเหตุผลแล้ พ่อแม่อาจช นลูก
คิดแก้ปัญหาผ่านการเล่นบทบาทสมมุติ เช่น เมือ่ ต้องการฝึกใ ล้ กู ใช้ อ้ งน�า้ ฝึกใ น้ งั่ บนโถ ้ ม
พ่อแม่อาจน�าตุก๊ ตามาเล่น ช นตุก๊ ตาของลูกไปเข้า อ้ งน�า้ ซึง่ ตุก๊ ตาของลูกก็อาจแ ดงออกได้ ลาย
แบบ เช่น กล้า าญ เดินไปนั่งโถ ้ มอย่าง บายๆ รือ แ ดงอารมณ์กลั บ่ายเบี่ยง ไม่ยอมเล่น
บทบาทที่ต้องไปเข้า ้องน�้า แม่อาจ อบถามตุ๊กตาของลูก ตุ๊กตารู้ ึกอย่างไร กลั อะไรจึงไม่ยอม
เข้าไปนั่ง แล้ เราจะท�าอย่างไรดี ซึ่งในช่ งเ ลาของการเล่น มมุติ เป็นช่ งเ ลาที่พ่อแม่ใ ้ลูกได้
ปลดปล่อย ระบายอารมณ์ค ามรู้ ึก โดยพ่อแม่อาจช นตุ๊กตาของลูกคิด าทางออก รือท�าใ ้ดู
เป็นตั อย่าง ค่อยๆช นตุ๊กตาของลูกทดลองท�า โดยการเล่นบทบาท มมุตินี้ พ่อแม่จะยอมรับ
ทุกการแ ดงออกของตุ๊กตาของลูก โดยไม่ได้คาด ัง ่าผลลัพท์ ุดท้ายตุ๊กตาของลูกต้องยอมไป
เข้า ้องน�้า
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กรอบชัดเจน

คือ การมีกรอบ รือ ค ามคาด ังที่ชัดเจน ใ ้ลูกรู้ ่าพ่อแม่คาด ังใ ้ลูกท�าอะไร (เช่น
ตักข้า กินเอง ใ ่กางเกงเอง) รือไม่ท�าอะไร (เช่น ไม่ตีเพื่อน)
การฝึกทัก ะใ ม่ๆในชีิ ิตประจ�า ัน เช่น ฝึกการกินข้า เอง การเข้า ้องน�้า การช่ ยท�างาน
บ้านเล็กๆน้อยๆ พ่อแม่ค รเน้นการแบ่งงานเป็นขัน้ ตอนย่อยทีแ่ น่ใจ า่ ลูกจะท�าได้และประ บค าม
�าเร็จ เพื่อใ ้เด็กมีแรงจูงใจ อยากท�ากิจกรรมนั้นด้ ยตั เอง
ถ้าลูกไม่ ามารถท�าตามกรอบ รือ ค ามคาด ังที่พ่อแม่ตั้งไ ้ เช่น ไม่ยอมตักข้า กินเอง
รือยังคงปั า ะรดที่นอน เกือบทั้ง มดมี าเ ตุจากพ่อแม่ยงั ต้้งั ความหวังไว้สูงเกินไป งานที
ใ ้ลูกท�ายังยากเกินไป เยอะเกินไป ไม่พอดีกับกับค าม ามารถของลูก ิ่งที่พ่อแม่ค รท�า คือ
กลับมาทบท นทัก ะทีก่ า� ลังฝึกลูกนี้ แล้ ย่อยงานให้เป็นขัน้ ตอนย่อยลงอีก ท�าอย่างไรการฝึก
ทักษะนี้ลูกจะรู้สึกประสบความส�าเร็จ ลูกจะเป็นผู้มีแรงจูงใจ อยากท�าด้ ยตั ของลูกเอง
ไม่ควรมีการท�าโทษ ต่อ ่า รือ บังคับ ดุลูก เพราะ จะไม่เกิดประโยชน์ เด็กมักจะต่อต้านมากขึ้น
การฝึกจะยิ่งยากขึ้น
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่ นเรื่องการฝึกก�ากับค บคุมตั เอง เช่น พฤติกรรมตีเพื่อนทุกครั้งที่โกรธ โมโ รือ
พฤติกรรมร้องโ ย าย ข ้างปา ิ่งของ พ่อแม่อาจต้องแก้ปัญ าเฉพาะ น้าด้ ยการก�ากับ ยุด
พฤติกรรมนั้น จากนั้นช่ ยใ ้ลูกค่อยๆ งบ อารมณ์ของตั เองลง โดยมีพ่อแม่ช่ ยปลอบโยน
เ ็นอกเ ็นใจ เข้าใจค ามยากล�าบากของลูก

ในเด็กที่พดู คุยรู้เรื่อง เข้าใจเหตุและผลแล้ว พ่อแม่ค รใช้ ิธีรับฟัง พูดคุย เพื่อช่ ยใ ้ลูก

เรียนรู้ที่จะเข้าใจอารมณ์ค ามรู้ ึก และพฤติกรรมของตั เอง ซึ่งถ้า ุดท้ายลูกยังคงแ ดงออกเป็น
พฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม พ่อแม่อาจช นพูดคุยกฏเกณ เ์ พิม่ เติม ชวนคุยว่าจะมีการท�าโทษด้วย
วิธีการอย่างไร ระ ่างงด ิ่งที่ลูกชอบ (เช่น งดเล่นเกม ์ งดกินไอติม ๑ อาทิตย์) รือ ใ ้ท�างาน
เพิ่มเติม (เช่น ช่ ยล้างรถ ช่ ยล้างจาน) การพูดคุยกับลูกเรื่องการท�าโท เป็นการช่วยเหลือลูก
ให้ลกู สามารถก�ากับตัวเองได้ดีขึ้น ลูกจะเ มือนมีระบบช่ ยก�ากับตั เองเพิ่มขึ้น ก�ากับตั เองใ ้
ไม่ทา� เพราะ ไม่อยากถูกท�าโท กลั จะถูกอดเล่นเกม ์ เป็นต้น

ภายนอกดูจริงจัง แต่ภายในกลับเป็นค ามรู้ ึกของค ามอ่อนโยน
เ ็นอกเ ็นใจ ยอมรับ และ เข้าใจ
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เห็นอกเห็นใจ

คือ การที่พ่อแม่ยอมรับ เข้าใจ และรู้ ึกเ ็นใจในค ามยากล�าบากของลูกที่จะต้องท�าใน ิ่ง
ที่อาจจะไม่อยากท�า ไม่เคยชิน เช่น ลูกไม่อยากกินอา าร ข ้างจานและช้อนทิ้ง พ่อแม่ช่ ยใ ้ลูก
เรียนรู้ า่ พฤติกรรมนีไ้ ม่ค รท�า ด้ ยการแ ดงออกภายนอก คือ จับมือไม่ใ ข้ า้ ง ใช้นา�้ เ ยี ง น้าตา
ที่ดุ จริงจัง
ขณะทีท่ ่าทางของคุณพ่อคุณแม่ภายนอกดูจริงจัง แต่ค ามรู้ ึกภายในของคุณพ่อคุณแม่
กลับตรงกันข้าม เป็นความรู้สึกของความอ่อนโยน ที่ยอมรับอารมณ์และการแสดงออกของ
ลูก เข้าใจเหตุและผล ที่มาที่ไปของพฤติรรมที่ลูกแสดงออก “ลูกโกรธ ลูกจึงแ ดงออกแบบนี้
แม่กา� กับลูก เพราะ แม่ต้องการช่ ยใ ้ลูกเรียนรู้” พ่อแม่ที่แ ดงออกกับลูกด้ ยท่าทีเ ็นอกเ ็นใจ
จะพบ ่า ามารถก�ากับพฤติกรรมลูกได้ นักแน่นก ่า ลูกจะ งบลงได้ง่ายก ่า เด็กจะค่อยๆ เรียนรู้
ที่จะก�ากับตั เอง การต่อต้านจะลดน้อยลง
การฝึกทัก ะใ ้ลูกที่มีพัฒนาการล่าช้า พ่อแม่ต้องยอมรับ ่าแตกต่างจากการฝึกทัก ะใน
เด็กปกติทั่ ไป คือ อาจต้องใช้เ ลานานก า่ ต้องใช้ค ามอดทนมากก า่ และต้องใช้ค าม ม�า่ เ มอ
ค ามรัก ค ามเ น็ อกเ น็ ใจทีพ่ เิ ก า่ มากก า่ ปกติทั่ ๆไป แต่ขอใ ค้ ณ
ุ พ่อคุณแม่มนั่ ใจ า่ ถ้าเรา
ท�าด้ ยค ามรัก ค ามเ ็นอกเ ็นใจ และสื่อสารบอกลูกชัดเจนว่าพ่อแม่ต้องการอะไร อยากใ ้
ลูกท�าอะไร เด็กทุกคนต้องการเอาใจพ่อแม่ อยากให้พอ่ แม่รกั เด็กจะพยายามเท่าทีค่ าม ามารถ
ของเด็กจะท�าได้อยู่แล้

การสร้างแรงจูงใจ
กิจกรรมนั้นต้องเหมาะสม ไม่ยาก (แบ่งงานเป็นขั้นตอนย่อย)
ให้เด็กมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ
มีรางวัลจากพ่อแม่ รอยยิ้ม กอด หอมแก้ม ตบมือ ค�าชม
ท�าให้สนุก ท�าเป็นเกมส์ แข่งกันละหว่างพี่ น้อง
พ่อแม่ต้องมีเวลา มีอารมณ์ดี ร่วมท�ากิจกรรมกับลูก
พ่อแม่ขยันหาแรงจูงใจ หารางวัลใหม่ๆ ง่ายๆ ราคาไม่แพง เช่น
ได้กินไอติม ได้ ไปให้อาหารปลาด้วยกัน ได้เลือกสถานที่ ไปเที่ยว
อย่าบังคับ อย่าดุ เด็กยิ่งไม่อยากท�า และอาจจะดื้อขึ้น
ถ้าลูกยังไม่เต็มใจท�า ไม่ยอมท�า กลับมาแก้ไข้ทตี่ วั พ่อแม่เองก่อน
ลองทบทวนหลักการฝึกทั กษะใหม่ๆซ�้าดูอีกที เราท�าครบแล้ว
หรือยัง ท�าบ่อยแค่ไหน เพี ยงพอไหม

อย่าบังคับ อย่าดุ
เด็กจะยิ่งไม่อยากท�า และอาจจะดื้อขึ้น

“แรงจูงใจ”

ตัวอย่างการช่วยลูกฝึกเข้าห้องน�า้
การฝึกเข้า ้องน�้า ค รเริ่มเมื่อเด็กมีพัฒนาการที่พร้อม ในเด็กปกติแนะน�าให้เริ่มฝึกเมื่อ
อายุ ๒ ป โดยมีพฒั นาการที่ า� คัญ คือ เด็ก ามารถกลัน้ ปั า ะ อุจจาระได้แล้ เด็ก ามารถบอก
ค ามต้องการ บอกปฏิเ ธได้ เด็กเข้าใจค�า งั่ และภา าทีพ่ อ่ แม่พดู บอก ซึง่ พ่อแม่จะ ามารถชักช น
าแรงจูงใจใ ล้ กู ท�าได้งา่ ยขึน้ ตั เด็กเองก็เริม่ มีแรงจูงใจจากภายใน อยากท�า งิ่ ต่างๆใ ้ า� เร็จด้ ย
ตนเอง ต้องการค ามภาคภุูมิใจ อยากได้รับค�าชมจากคนรอบข้าง ในเด็กพัฒนาการล่าช้า พ่อแม่
อาจพิจารณาทัก ะดังกล่า ข้างต้น ถ้าลูกยังมีไม่ครบ การฝึกก็อาจจะท�าได้ยากขึ้นบ้าง รือ ต้อง
ใช้เ ลานานขึ้น
อีกปัจจัยที่ �าคัญ คือ ความแตกต่างระบบประสาทของเด็กแต่ละคนที่ส่งผลถึงการฝึก
เข้าห้องน�า้ เช่น เด็กบางคนไ ค ามรู้ ึก เด็กอาจกลั กัง ลมากก ่าปกติ เช่น ไม่ชอบการ ัมผั
โถ ้ มที่เย็น ไม่อบอุ่นกระชับเ มือนผ้าอ้อม เด็กบางคนกลั เ ียงชักโครก ่ นเด็กบางคนที่ค าม
รู้ ึกเฉื่อย เด็กอาจไม่ค่อยรับรู้ ่าป ดปั า ะ อุจจาระแล้ จนกระทั่งเมื่อป ดมากๆก็มักจะราด
ออกมาเลย เด็กบางคนอาจติดขัดเรื่องการ ั่งการกล้ามเนื้อ การท�างาน ลายขั้นตอนเป็นเรื่องยาก
การต้อง งิ่ ไป อ้ งน�า้ ถอดกางเกางเอง นัง่ บนโถ ้ ม ทรงตั ในท่านัง่ ใ ไ้ ด้นานพอ ก็เป็นเรือ่ งไม่งา่ ย
เด็กไม่คุ้นชิน ท�าใ ้ปฏิเ ธการฝึก การฝึกทักษะใหม่ๆให้ลูกจึงต้องอาศัยความอดทน ความ
สม�่าเสมอของพ่อแม่มากก ่าปกติ เด็ก ลายๆคนก็จะ ามารถค่อยๆท�าได้
ั ใจ �าคัญที่ ุดที่ช่ ยใ ้เด็กฝึกทัก ะนี้ได้ คือ สัมพันธภาพที่ดีระหว่างพ่อแม่และลูก
ครอบครั ที่มี ัมพันธภาพดีมักจะพบ ่า ามารถฝึกทัก ะนี้ได้ แม้ ่าอาจใช้เ ลานานก ่าเด็กปกติ
ทั่ ไป
แน ทางการฝึกใช้ ลักการการฝึกทัก ะใ ม่ๆ ดังต่อไปนี้

1. การแบ่งงานเป็นขั้นตอนย่อย เช่น
ฝึกกิจ ัตรการไป ้องน�้า ลังอา าร เริ่มมีเ ลาที่ชัดเจนในการใช้ ้องน�้า เช่น ทุกเช้า ลัง
อา าร โดยอาจเริ่มต้นเพียงไปนั่งเล่นกับแม่ใน ้องน�า้ โดยไม่ต้องบังคับใ ้นั่งโถ ้ ม

ฝึกเชื่อมโยงห้องน�้ากับการขับถ่าย เช่น ทุกครั้งที่เปลี่ยนผ้าอ้อม ต้องไปที่ ้องน�้า ใ ้เด็ก

เชื่อมโยงการขับถ่ายกับการใช้ ้องน�า้ รือ ถ้าเ ลาถ่ายใ ่ผ้าอ้อม เด็กมักไป ลบในที่ประจ�า เช่น
มุม ้อง รือ ลังโซฟา ลองพยายามชี้ช นใ ้ลูกไป ลบใน ้องน�้าแทน จัดที่ ลบใน ้องน�้าที่เด็ก
รู้ ึกปลอดภัย และเป็น ่ นตั
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ฝึกการนั่งโถ ้ มอย่างเข้าใจค ามแตกต่างของเด็กแต่ละคน ถ้าเด็กกลั ้องน�้า เริ่มฝึกโดย
หาสิง่ ทีเ่ ด็กชอบไปไว้ในห้องน�า้ เช่น ของเล่น นิทานเรือ่ งโปรด ได้เล่นกับแม่ ฝึกการใช้ อ้ งน�า้ เป็น
เ ลา ั้นๆ 5-10 นาทีทุก ัน จัดท่านั่งให้เด็กรู้สึกมั่นคง เช่น มีเก้าอี้ างเท้า องข้าง มีที่รองนั่งของ
เด็กบนโถ ้ ม ถ้าเด็กกลั เ ียงชักโครก พ่อแม่อาจยอมใ ้เด็กออกนอก ้องเมื่อต้องชักโครก รือ
ใ ้เด็กถือของที่ชอบ แม่กอดไ ้ เมื่อเด็กต้องได้ยินเ ียงที่ไม่ชอบ อย่าลืมใ ้ค�าชม กอด อม ทุกครั้ง
ที่เด็กท�าแต่ละขั้นตอนได้ า� เร็จ

2. เพิ่มเวลาฟลอร์ไทม์ เล่นสนุกกับลูกเพิ่มขึ้นในระหว่างวัน

ับ
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3. ชวนลูกคิดแก้ปัญหา

พ่อแม่อาจ าของเล่นที่เกี่ยวกับห้องน�้า มา างไ ้ในบ้าน รือ ้ มเด็ก างไ ้ในบ้าน า
ตุ๊กตา างบน ้ ม ใ ้ลูกชินกับ ิ่งของ าหนังสือนิทานที่เกี่ยวกับการใช้ห้องน�้าส�าหรับเด็กใ ้
ลูกคุ้นชิน รือเ ลาพ่อแม่ พี่น้องเข้าไปใช้ ้องน�้า อาจใ ้ลูกเข้าไปอยู่ด้ ย เล่นของเล่นใน ้องน�า้

. เห็นอกเห็นใจ
ปลอบโยน ชี้ช นลูกด้ ยอารมณ์ บายๆ ของพ่อแม่ บนค ามเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ ยอมรับ
่าลูกอาจรู้ ึกกลั ไม่อยากท�า ไม่ชอบอะไรบางอย่าง ฝึกลูกด้ ยค ามมั่นใจ ่าคุณจะช่ ยน�าพาลูก
ใ ้ท�าได้ และเข้าใจ ่าการฝึกทัก ะที่ลูกไม่คุ้นชินนี้ ต้องอา ัยความสม�า่ เสมอ พ่อแม่ ลายคนเล่า
่าถ้า ามารถท�าได้ต่อเนื่องทุก ัน อาจจะ ัก ๑ เดือน จึงจะค่อยๆเริ่มเ ็นค ามเปลี่ยนแปลง ลูก
เริ่มเชื่อมโยงได้ เริ่มเข้าใจ ปัญหาส่วนใหญ่ คือ พ่อแม่เองหยุดไปก่อน ล้มเลิกไปก่อน ท�าให้

การฝึกไม่ได้ผล

. มีกรอบชัดเจน
เมือ่ พ่อแม่แบ่งงานเป็นขัน้ ตอนย่อยชัดเจนแล้ และใ เ้ ด็กได้รบั รูแ้ ล้ า่ อะไรคือ งิ่ ทีต่ อ้ งท�า
(เช่น ต้องนั่งใน ้องน�้า ลังอา ารเช้า) อะไรเป็นค ามคาด ังของพ่อแม่ กรอบเท่านี้ก็เป็นเรื่อง
ยิ่งใ ญ่เพียงพอแล้ า� รับลูก ถ้าลูกท�าไม่ได้ ไม่ควรท�าโทษ ถ้าลูกท�าได้ ค รมีราง ัล เพื่อให้เด็ก

รับรู้ชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่พ่อแม่คาดหวังและอยากให้ลกู ท�าได้
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การช่วยลูกฝึกก�ากับตัวเอง
การก�ากับตั เอง มายถึง การไม่เผลอท�าสิ่งที่ไม่สมควรท�า เช่น ไม่ตีเพื่อนเมื่อ
โมโ ไม่ข ้างของเมื่อ งุด งิด ไม่พอใจ
การก�ากับตั เอง มายถึง การยอมท�าในสิ่งที่สมควรท�า เช่น ยอมเก็บของเล่น
ยอมชิมอา ารใ ม่ๆ รอคอยได้ ยอมผลัดกันเล่น ยอมแบ่งปัน
การก�ากับตั เองเป็นทัก ะทาง ังคมที่ �าคัญ ข่ ยใ ้เด็กอยู่ร่ มกับคนอื่นได้ เล่น
กับเพือ่ นได้ รอคอยได้ ท�ากิจกรรมกลุม่ กับเพือ่ นได้ ไม่เผลอท�าร้ายร่างกาย ท�าลายข้า ของ
ที่เป็นการล่ งล�า้ ิทธิผู้อื่น

ท�าในสิ่งที่สมควรท�า

การก�ากับตัวเอง

ไม่เผลอท�าสิง่ ที่ ไม่สมควรท�า

พัฒนาการด้านความสามารถในการก�ากับตัวเองของเด็ก
อายุ

เดือน
เริ่มก�ากับตัวเองโดยท�าตามที่พ ่อแม่บอก สั่ง ในขณะนั้นได้

อายุ

ป
ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ก�ากับตัวเองได้มากขึ้น แม้พ ่อแม่จะไม่อยู่ในขณะนั้น
เช่น ไม่เอา มือแหย่ปลักไฟ เพราะ จ�าได้ว่าพ่อแม่ไม่ให้ทา� พ่อแม่ดุ
เริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ก�ากับตัวเองได้ แต่อาจไม่ท�าตาม อยากทดสอบ
ทดลอง อาจพูดป ิเสธ “ไม่” ในทุกเรื่อง

อายุ

ป
รู้เรื่องมากขึ้น พูดโต้ตอบได้มากขึ้น เด็กจะดาดเดาความต้องการของพ่อแม่ได้
เริ่ มท� าในสิ่งที่ คิดว่าพ่อแม่น่าจะอยากให้ท� า หรื อไม่อยากให้ท� า เช่น
เริ่มประจบประแจงพ่อแม่ เริ่มก�ากับตัวเองไม่แย่งของเพือ่ น แต่อาจยืนมอง รอ
และลองเข้าไปร่วมเล่นด้วย
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ถ้าอายุพั ฒนาการลูกเท่ากับ ขวบหรือน้อยกว่า
คุณพ่อคุณแม่ยังต้องคอยตามก�ากับลูก คอยห้าม
คอยบอกทุกเรื่อง บอกแล้วก็ยังไม่จ�า
เป็นเรื่องปกติ

ถ้าอายุพั ฒนาการลูกเท่ากับ เด็ก ขวบ
ลูกอาจจะดื้อมากขึ้น เริ่มท้าทาย เริ่มทดสอบ
แสดงว่า ลูกเก่งขึ้น คุณพ่อคุณแม่ควรต้องดี ใจมากๆ
เป็นเรื่องที่ดี มากๆ

ถ้าลูกอายุพั ฒนาการถึง ขวบ
มีภาษาพูดแล้ว สัมพั นธภาพในครอบครัวดี
คุณพ่อคุณแม่จะเห็นความสามารถใน

การก�ากับตัวเองที่กา้ วกระโดดของลูก
ลูกจะพยายามท�าทุกอย่างที่ทา�
ให้พ ่อแม่ดี ใจ พ่อแม่รัก

ับ

201

ฉบับความสุข

ตัวอย่างการช่วยลูกฝึกก�ากับตัวเอง

การแบ่งขั้นตอนเป็นงานย่อย ถ้ามี ลายเรื่องพร้อมๆกัน ควรเลือกเฉพาะบางเรื่อง

อย่าเอาทุกเรื่อง เช่น ถ้าลูกไม่ยอมใ ่เ ้ือผ้า ไม่ยอมไปโรงเรียน ไม่ยอมกินผัก อาจเลือกเรื่องที่
จ�าเป็นที่สดุ ก่อน หรือ เรื่องที่ง่ายที่สดุ เพื่อใ ้เด็กรู้ ึกท�าได้ รู้ ึกประ บค าม �าเร็จ และพ่อแม่
ก็ไม่ต้องเ นื่อยกับ ลายๆเรื่องในขณะเดีย กัน
การแบ่งงานเป็นขัน้ ตอนย่อยทีช่ ว่ ยส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก เช่น ถ้าลูกมีพฤติกรรมชอบ
เผลอกัดคนอื่น อาจ า ิ่งของที่เด็กชอบกัดเล่น เช่น ผ้า ของเล่นที่เอาไ ้กัด ตุ๊กตายางใ ้กัดแทน
รือในเด็กโตอาจใ ้เคี้ย มากฝรั่งแทน (เปลี่ยนพฤติกรรมกัด ใ ้ไปอยู่กับของอื่น) ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในครอบครั เช่น ไม่เล่น รือ ยอกล้อกับลูกด้ ยการกัด ซึง่ จะท�าใ เ้ ด็ก บั นคิด า่ การ
กัดเป็นการแ ดงออกของการเล่น รือเด็กบางคนมีพฤติกรรมกัด เพราะ ต้องการการกระตุ้นใน
ปาก พ่อแม่อาจช่ ยโดยใช้แปรง ีฟันไฟฟ้าน ดในปาก ช่ ยกระตุ้นกล้ามเนื้อรอบๆปาก กล้ามเนื้อ
ใบ น้า
ถ้าลูกค่อนข้างไ ต่อ มั ผั ไม่ชอบเนือ้ ผ้าบางชนิด ไม่ชอบกลิน่ รือร ชาติผกั ผลไม้บางอย่าง
อาจเริ่มด้ ยขั้นตอนย่อยเชิงบวกที่ผ่านการเล่นก่อน เช่น เล่นขายของโดยมีผัก ผลไม้ เนื้อผ้า
ากๆ ที่ลูกไม่ชอบมาอยู่ในการเล่น ใ ้ลูกฝึกทนกลิ่น ัมผั ผ่านการเล่น นุกกับพ่อแม่
อย่าลืมค�าชมเชิงบวกเมื่อลูกไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น ลูกนั่งเล่นกับเพื่อน
โดยไม่มีการแย่งของกัน ไม่ทะเลาะกันเลย คุณพ่อคุณแม่ค รเข้าไปกอด รือ กล่า ชมลูก “ ันนี้
นูน่ารักมาก ไม่ทะเลาะกัน ไม่แย่งของกัน”
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นอกจากนั้นการห้ามพฤติกรรมไม่เหมาะสม ควรมีช่องทางหรือพื้นที่ให้ลูกได้ระบาย
ออก แสดงออกด้วยวิธกี ารอืน่ เช่น เมือ่ ก�ากับลูกไม่ใ ต้ พี อ่ แม่ คุณแม่ปลอบโยนลูก แต่ลกู ยังโมโ

คุณพ่อคุณแม่ต้องมีกรอบ รือกฏที่ชัดเจน คือ ้ามตีพ่อแม่ แต่อาจช่ ยใ ้ลูกระบายออกอารมณ์
โกรธ ถ้าลูกยังอยากตี ให้ลกู ตีหมอนแทนได้ เมื่อลูกค่อยๆสงบลง พ่อแม่จึงค่อยชี้ชวนลูกพูดคุย

อีกครั้ง

รือ ถ้าคุณพ่อไม่อยากใ ้ลูกข ้างลูกบอลเล่นแบบ ะเปะ ะปะใน ้องที ี นอกจากก�ากับ
ห้ามลูกว่าไม่ให้ทา� ควรต้องมีสงิ่ ทดแทน เช่น ใ ข้ า้ งบอลใ ต่ ะกร้าได้ รือ อนุญาตใ ล้ กู ไปเล่น
ปาบอลที่ นาม น้าบ้านได้

การแสดงความเห็นอกเห็นใจและมีกรอบที่ชัดเจน เป็นขั้นตอน �าคัญที่ช่ ยใ ้ลูกก�ากับ

ตั เองได้มากขึ้น ตั อย่างเช่น “แม่ทราบ ่า นูไม่อยากท�า แต่ ันนี้ น้าที่ของ นู คือ ช่ ยล้างแก้
น�้านะจ๊ะ” (ชัดเจน ่า ิ่งที่ต้องท�าคืออะไร) คุณแม่กอดลูก และพูดปลอบ “ นูไม่อยากท�า แต่บาง
ครั้งเราก็ต้องท�าใน ิ่งที่เราไม่อยากท�านะลูก” (แ ดงค ามเ ็นอกเ ็นใจ)

เมื่อลูกต้องอดทนท�าใน ิ่งที่ไม่อยากท�า การเพิ่มเวลาเล่นสนุกกับลูก ใ ้ลูกเป็นผู้น�าการ
เล่น เป็นผู้ออกค�า ั่งบ้าง ลูกจะรู้ ึกคลายค ามอึดอัด ค ามขับข้องใจ และยังรู้ ึกมั่นใจในค ามรัก
ของพ่อแม่มากขึ้น

พ่อแม่จะช่วยส่งเสริม
ทั กษะการก�ากับตัวเองให้ลูกได้อย่างไร
1. รู้จักลูก เข้าใจลูก ภาพร่างกาย ิ่งแ ดล้อมแบบไ นที่กระตุ้น
ใ ล้ กู ก�ากับตั เองได้ยาก เช่น ถ้าลูกง่ งนอน ลูกมักจะ นุ่ ายมาก
งุด งิดง่าย รือบางคนถ้าอยูใ่ นทีเ่ ยี งดัง จะลนลาน และ เผลอ
ไปกระแทกคนอื่นได้ง่าย
2. ให้ลกู ออกก�าลังกายมากๆ เช่น ิ่ง ยืดตั กระโดด จะช่ ยใ ้
เด็ก งบ ผ่อนคลายได้ง่ายขึ้น
3. ช่วยให้ลกู รูจ้ กั ตัวเอง เข้าใจตัวเองแบบง่ายๆ เช่น ฝึกใ ล้ กู เอา
มือจับ ั ใจ รับรู้ค ามแรงเบาของ ั ใจ ตอนนี้เต้นเร็ แค่ไ น
มากหรือน้อย นั่งนิ่งๆกับพ่อ ักพัก เป็นอย่างไร เบาลงหรือยัง
เบาแค่ไ น รือ ช่วยน�าพาลูกให้รบั รูพ้ ฤติกรรมตัวเอง เปรียบ
ตั ลู ก เ มื อ นรถแข่ ง ตอนนี้ ร ถในตั ลู ก ก� า ลั ง ิ่ ง เร็ รื อ ช้ า
ลองค่อยๆใ ่เบรค ักนิดได้ไ มลูก ใ ้แม่กอดไ ้ เป็นอย่างไร รถ
เบาลง รือยัง
4. เล่น เล่น เล่น ใ ้ลูกได้เล่นใน ิ่งที่ลูกชอบ ลูก นใจ จะช่ ยฝึก
ทักษะการจดจ่อ ช่วยเรื่องทักษะทางสังคม การรู้จักแบ่งปัน
การค บคุมตั เองผ่าน ถานการณ์จริงกับเพื่อน

ถ้าคุณก�าลังพยายามแก้ปัญหาพฤติกรรมของลูก
หรือก�าลังพยายามฝึกทั กษะใหม่ๆให้ลูก

แล้วยังท�ำไม่ส�ำเร็จ !!
ลองทบทวนสิ่งต่อไปนี้
เรารู้อายุพั ฒนาการของลูกแล้วหรือยัง อายุพฒ
ั นาการระดับนีค้ วรท�าอะไรได้บ้าง
กิจกรรมที่เราก�าลังอยากฝึกลูก ยากไป ?
เราได้แบ่งงานเป็นขั้นตอนย่อย ?
เราคาดหวังมากไป เร็วไป ?
เรามีเวลาให้ลกู มากแค่ไหน เพี ยงพอไหม ถ้าเรามีเวลาน้อย การแก้ปัญหาก็จะใช้
เวลานานขึ้นเป็นเรื่องธรรมดา
ช่วงเวลาที่กา� ลังแก้ปัญหานี้ เราเพิ่มเวลาเล่นสนุกกับลูกมากขึ้น
ถ้าลูกพูดได้ เข้าใจเหตุผลแล้ว เราได้เล่นสมมุติกับลูก ชวนลูกพูดคุย คิดหาวิธแี ก้
ปัญหาร่วมกันหรือไม่

ลูกเข้าใจความคาดหวัง ความต้องการของเราในเรื่องนีแ้ ล้วหรือยัง ทราบได้อย่างไร
ว่าลูกรู้แล้ว
มีอะไรเป็นแรงจูงใจให้ลูกกระตือรือร้นอยากท�ากิจกรรมนีบ้ ้าง

ก
ว
บ
ด
ิ
ค
ิดบวก

ค

ฝึกพลิกความคิด อย่าหงุดหงิด
ประสบการณ์ทุกวันเป็นโอกาสในการเรียนรู้
ฝึกฝนตัวเอง ฝึกฝนลูก

บทที่ ๙
ภาพรวมการส่งเสริม
เด็กพัฒนาการล่าช้า
เด็กพิเศษ
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น้องต้นข้า อายุ 2 ปี 3 เดือน ถูก ่งมาพบแพทย์โดยคุณครู ้องเด็กเล็ก ด้ ยเรื่องไม่มี
ปฏิ ัมพันธ์กับครู รือเพื่อนๆ มีภา าล่าช้า และมีพฤติกรรมแปลกๆ เช่น เดินเขย่ง มุนตั
ไม่นิ่ง คุณพ่อคุณแม่พาน้องต้นข้า ไปพบแพทย์และได้รับการ ินิจฉัยออทิ ติก
แพทย์ประเมินพัฒนาการของน้องต้นข้า ตามแน ทาง DIR/ฟลอร์ไทม์ พบ ่าน้องต้นข้า
มีพัฒนาการระดับ 1-2 คือ น้องต้นข้า เข้า าพ่อแม่บ้างเป็นครั้งครา แต่มกั จะชอบอยูค่ นเดียว ไม่
สนใจคนอืน่ ไม่เล่นกับใคร มีพฤติกรรมซ�้าๆ และไม่นิ่ง แพทย์ได้แนะน�าคุณพ่อคุณแม่ใ ้เน้นการ
่งเ ริมพัฒนาการลูกที่บ้าน โดยมีเป้า มาย �าคัญ คือ ใ ้น้องต้นข้า นใจคน ผูกพันกับคน
ซึ่งบุคคลแรกในชี ิตที่น้องต้นข้า ค รจะเข้า าและผูกพัน คือ พ่อแม่ แพทย์ยังได้แนะน�าใ ้น้อง
ต้นข้า มาฝึกกับนักจิต ิทยาในช่ งแรกๆเพื่อ อนแ ดงใ ้คุณพ่อคุณแม่รู้จักเทคนิคฟลอร์ไทม์
คุณพ่อคุณแม่ต้ด ินใจใ ้น้องต้นข้า ออกจากโรงเรียน โดยมองเ ็น ่าการไปโรงเรียนมี
ประโยชน์น้อย เพราะ น้องต้นข้า แยกตั อยู่คนเดีย และไม่ได้ นใจร่ มกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนๆ
คุณพ่อคุณแม่เชือ่ า่ ถ้าน้องต้นข้า ได้รบั การ ง่ เ ริมพัฒนาการทีบ่ า้ นอย่างเต็มทีน่ า่ จะได้ประโยชน์
มากก ่า
คุณพ่อแม่เริ่มต้นด้ ยการทุ่มเทท�าฟลอร์ไทม์ เล่นสนุกกับลูกทุกวัน เปลี่ยนกิจกรรมที่น้อง
ต้นข้า ท�าอยู่เป็นท�าด้ ยกัน เช่น ขณะที่น้องต้นข้า ก�าลังนั่งเล่นเรียงของซ�า้ ๆ คุณแม่ก็เข้าไปร่ ม
เล่นด้ ย รือ บางครั้งน้องต้นข้า ตื่นเต้น กระโดด มุนตั คุณแม่ก็เข้าจับมือแล้ ร่ มกระโดด
มุนตั เล่นไปกับลูก น้องต้นข้าวเริม่ รูส้ กึ สนุก ทีพ่ อ่ แม่เข้ามาร่วมเล่นด้วย
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8 เดือนผ่านไป พฤติรรม มุนตั กระตุ้นตั เอง อยู่ในโลก ่ นตั ของนัองต้นข้า ก็ค่อยๆลด
น้อยลง น้องต้นข้าวเริม่ สนใจทีจ่ ะอยูก่ บั คน เริม่ มองเด็กคนอืน่ น้องต้นข้า ติดพ่อแม่มากขึ้น
เมื่อคุณพ่อกลับมาจากที่ท�างาน น้องต้นข้า จะวิง่ เข้าไปเปดประตู ยิม้ จูงมือชักชวนพ่อให้มาเล่น

ด้วยกันอีก

ช่ งนีค้ ณ
ุ พ่อคุณแม่เริม่ งั เกต า่ น้องต้นข้า สือ่ สารด้วยภาษาท่าทางมากขึน้ และ เริม่ ใช้คา�
สัน้ ๆ มากขึ้น คุณพ่อคุณแม่จึงปรับเทคนิคการท�าฟลอร์ไทม์ใ ้เริ่มยากขึ้น คุณแม่เริ่มแกล้งงง โดย
ร้างอุป รรคในในชี ติ ประจ�า นั ใ ซ้ บั ซ้อนมากขึน้ โดยมีจดุ ประ งค์เพือ่ ฝึกการคิดแก้ปญ
ั า และ
ฝึกการ อื่ ารเพือ่ แก้ปญ
ั า เช่น ขณะทีน่ อ้ งต้นข้า อยากออกไปเล่นนอกบ้านมากๆ คุณแม่กแ็ กล้ง
ท�าเป็นยืนงงอยูท่ ปี่ ระตู เ มือนกับไม่รู้ า่ น้องต้นข้า ต้องการอะไร แรกๆน้องต้นข้า ก็ใช้ ธิ แี ก้ปญ
ั า
แบบเด็กเล็กๆ คือ ร้องโ ย าย ผลักคุณแม่ออก ดึงมือ คุณแม่รบี ตอบสนองการสือ่ สารของต้นข้าว
โดยถอยออกจากประตู แล้ พากย์คา� ั้นๆ “ออกไป ออก ออก” ักพักต้นข้า เริ่มพูดตามคุณแม่
“ออก ออก” คุณแม่รบี ตอบสนองการสือ่ สารของต้นข้าวอีก โดยพยายามช่ ยต้นข้า เปิดประตู
แต่บังเอิญเปิดไม่ได้ คุณแม่มองต้นข้าวพร้อมกับท�าสีหน้างง “แม่เปิดไม่ได้ ท�าอย่างไรดี” ต้นข้า
กับคุณแม่มอง น้ากัน พยายามช่ ยกันคิด ่าจะแก้ปัญ าอย่างไร ักพักคุณแม่ ื่อ าร ชี้ช นต้น
ข้า ใ ้ไป ยิบกุญแจ ช่ ยกัน ากุญแจ แล้ กลับมาช่ ยกันไขรูกุญแจ บิดลูกบิดประตู ผลักประตู
ออกจนเปิดได้ �าเร็จ คุณแม่ยมิ้ ตบมือเชียร์ในความส�าเร็จทีต่ น้ ข้าวเป็นผูล้ งมือท�าเอง
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ตลอดช่ งเ ลา นั้ ๆ นี้ น้องต้นข้า ได้เรียนร้ทู จี่ ะเจอกับอุปสรรคง่ายๆในชีวติ ประจ�าวัน เรียน

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

คุณแม่พบ ่าไม่นาน น้องต้นข้า เริ่มมีการคิดแก้ปัญ าที่ ลาก ลาย ิธีการมากขึ้น ซับซ้อน
มากขึน้ น้องต้นข้าวเริม่ เปลีย่ นจากการใช้พฤติกรรมในการแก้ปญ
ั หามาเป็นการใช้คา� พูดสัน้ ๆเพือ่
แก้ปญั หา การแ ดงอารมณ์ก็เริ่มมีค าม ลาก ลายเ มือนเด็กเล็กๆทั่ ไปมากขึ้น เช่น บางครั้ง
แ ดง ี น้ากลั กัง ล บางครัง้ แ ดง ี น้าโกรธ บางครัง้ ก็ตนื่ เต้น ภา าพูดของน้องต้นข้า มีลกั ณะ
เ มือนเด็กเล็กๆทั่ ไป คือ ใช้ค�า ั้นๆ ใช้ค�าได้ตรง ถานการณ์ และมีการใช้ท่าทาง ี น้า แ ตา
แ ดงอารมณ์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ที่ �าคัญพฤติกรรมแปลกๆ ทีด่ เู ป็นเด็กพิเศษ เช่น ยึดติดในกิจ
วัตรซ�า้ ๆ พูดคนเดียว แยกตัว แทบจะไม่เหลือเลย น้องต้นข้า ามารถ ื่อ ารบอกข้อขับข้องใจ
ค ามอยาก ค ามต้องการของตั เองใ ค้ นอืน่ รับทราบได้มากขึน้ เ ลาไป นามเด็กเล่น น้องต้นข้าว

ก็เริม่ สนใจมองเด็กคนอืน่ เริม่ เข้าไปอยูใ่ นกลุม่ เด็กด้วยกันได้ เริม่ สนใจเล่นของเล่นมากขึน้

เมือ่ น้องต้นข้า มีพฒ
ั นาการระดับ 3-4 ทีแ่ น่นขึน้ คุณ มอได้แนะน�าคุณพ่อคุณแม่ า่ น้องต้น
ข้า น่าจะเข้าโรงเรียนได้แล้ โดยแนะน�าให้เลือกโรงเรียนเล็กๆ ใกล้ๆบ้าน ห้องเรียนมีจา� นวน
นักเรียนไม่มากนัก ทีส่ า� คัญ คือ คุณครูมคี วามรักเด็ก พ่อแม่ ามารถเข้าไปพูดคุยด้ ยได้ นั นีน้ อ้ ง
ต้นข้า มีอายุ 4 ปีเต็มแล้ แต่อายุพฒ
ั นาการจริงน่าจะประมาณเด็กเกือบ 2 ข บ คุณ มอจึงแนะน�า
่าน่าจะอยูห่ อ้ งเด็กเล็กตามอายุพฒ
ั นาการของน้องต้นข้า ไปก่อน

A B C
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เมื่อน้องต้นข้า มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ จน ามารถพูดคุยโต้ตอบได้สน้ั ๆ ในหลากหลาย
สถานการณ์ และเริ่ม นใจเล่นของเล่นมากขึ้น ลายคร้งคุณพ่อเริ่ม ังเกตเ ็น ่าน้องต้นข้า
เริม่ เล่นเลียนแบบง่ายๆ เช่น อุ้มตุ๊กตา กอดน้อง คุณพ่อคุณแม่จึงเริ่มปรับเทคนิคการท�าฟลอร์ไทม์
ใ ้ตรงกับระดับพัฒนาการของน้องต้นข้า โดยเน้นเรือ่ ง การเล่นสมมติ การพูดคุย และตือ้ ให้ตอบ

ค�าถามในชีวติ ประจ�าวันมากขึน้

ช่ งแรกๆที่เริ่มต้นเล่น มมติ คุณพ่อคุณแม่พบว่าไม่งา่ ยเลย เพราะ พ่อกับแม่กร็ สู้ กึ ไม่ถนัด
เล่นไม่เป็น น้องต้นข้า ก็ดูจะไม่ค่อยเข้าใจการเล่น มมติ เล่นได้ ั้นๆ เช่น ป้อนข้า น้อง ลับมา
ป้อนคุณพ่อ พาน้องไปนอน พอคุณแม่เริ่มใ ่อุป รรคเข้าไปในการเล่น เช่น “น้องร้องไ ้ น้อง ิ
นม ท�ายังไงดี” น้องต้นข้า ก็โยนตุ๊กตาทิ้งแล้ เปลี่ยนไป นใจอย่างอื่น การพูดคุยในชี ิตประจ�า ัน
ก็ไม่ง่ายนัก ถ้าเป็นค�าถามที่ต้องใช้ค ามคิด บางทีน้องต้นข้า ก็ ลบเลี่ยงไป รือ ถ้า งุด งิด โกรธ
ก็เริม่ มีพดู เป็น คริปตาม นัง อื นิทาน พูดซ�า้ ๆ รือร้องโ ย าย ตีแม่บา้ ง คุณพ่อคุณแม่รสู้ กึ หนักใจ

และกังวลมากว่าลูกดูถดถอยลง

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

การแสดงออกของลูกและรูเ้ ส้นทางทีจ่ ะก้าวต่อในการส่งเสริมพัฒนาการลูก

ยงั ไงคะ่
แลว้ คณุ แมท่ า�

เี้ องเหรอคะ่
น
บ
บ
แ
็
น
เป
ออ

เดยี ววนั นจี้ ะกล
บั ไปลองทา� ดบู
า้ ง
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คุณแม่ได้เรียนรู้ า่ พัฒนาการของลูกยังไม่แน่น บางครัง้ เ ลาลูกมีอารมณ์โกรธ โมโ งุด งิด
รือเ ียใจ ลูกจะยังมีพัฒนาการถดถอยได้ การเล่น มมติจะเป็นค�าตอบที่ช่ ย ่งเ ริมพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ของลูก เป็นเ ทีทปี่ ลอดภัย กับคนทีเ่ ด็กไ ้ างใจ คือ พ่อและแม่ ลูกจะกล้าแ ดงอารมณ์
ต่างๆผ่านการเล่นของตั ละคร ลูกจะได้ฝึกการพูดคุยโต้ตอบ ใ ้มีเ ตุและผลขณะที่มีอารมณ์แรง
ต่างๆ
โปรแกรมการฝึกในช่ งนีน้ อกจากไปโรงเรียนเพือ่ ใ น้ อ้ งต้นข้า ได้มโี อกา เล่นกับเพือ่ นแล้
คุณแม่ยังพาน้องต้นข้า ไปฝึกพูดกับนักอรรถบ�าบัด ฝึกบูรณาการประสาทสัมผัส (Sensory
Integration) และกล้ามเนื้อมัดเล็กกับนักกิจกรรมบ�าบัด และพบนักจิตวิทยา เพือ่ สอนแสดงการ

ท�าฟลอร์ไทม์ การเล่นสมมติกบั ลูกด้วย

การฝึกกับนักอรรถบ�าบัด คุณแม่เลือกคุณครูทเี่ น้นการฝึกแบบเป็นธรรมชาติและใกล้เคียง
กับขีวติ จริงมากที่ ุด ตั อย่างเช่น การฝึกพูด คุณครูจะกระตุ้นใ ้น้องต้นข้า ใช้ภา าที่ออกมาจาก
อารมณ์ ค ามรู้ กึ ของน้องต้นข้า เอง ฝึกบรรยายภาพจาก นัง อื ทีน่ อ้ งต้นข้า ชอบ พูดคุยโต้ตอบ
ในเรื่องที่น้องต้นข้า นใจ นอกจากนั้นยังเน้นฝึกทัก ะภา าทาง ังคม ได้แก่ การ ังเกต ี น้า
แ ตา ภา าท่าทางของคู่ นทนา เช่น เมือ่ น้องต้นข้า พูดไม่ชดั รือ พูด ลับค�าไปมา คุณครูไม่เข้าใจ
คุณครูกจ็ ะแกล้งท�า ี น้างง เพือ่ ใ น้ อ้ งต้นข้า เกิดการเรียนรูท้ จี่ ะปรับเปลีย่ นการพูด การใช้ภา า
ของตั เองใ ้ถูกต้อง เป็นการฝึกให้นอ้ งต้นข้าวรูจ้ กั เอ๊ะใจ สงสัยด้วยตัวเองก่อน จากนั้นคุณครูจึง
ค่อยบอก ิ่งที่ถูกต้องอีกครั้ง
การฝึกกับนักกิจกรรมบ�าบัด คุณครูได้ใช้เ ลาประมาณครึ่ง นึ่งในการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก
เช่น ต่อบล๊อก ัด าดรูปบนกระดาน และปั้นดินน�า้ มัน คุณแม่ได้ขอใ ้คุณครูเน้นการ ่งเ ริมการ
คิด จินตนาการและการพูดคุยโต้ตอบแทรกไปในระหว่างการฝึกด้ ย เช่น การฝึก ัด าดรูปทรง
ต่างๆ ก็ใ ้ตั้งค�าถามใ ้น้องต้นข้า คิด จินตนาการ “รูปทรง ี่เ ลี่ยมเ มือนอะไรนะ” “ใช่แล้
เ มือนบ้าน แล้ น้องต้นข้า ชอบท�าอะไรที่บ้านมากที่ ุดค่ะ” เ ลาที่เ ลืออีกครึ่ง นึ่งคุณครูเน้น
กิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการประสาทสัมผัส เช่น ฝึกกระโดดบนแทรมโบลีน เล่นกระโดดเชือก
ฝึกกิจกรรมโยนบอล รับบอล โดยเน้นใ ้การฝึกมีค ามยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
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การท�าฟลอร์ไทม์ที่บ้านและการเ ริมประ บการณ์ในชี ิตใ ้ ลาก ลายเป็นเรื่อง �าคัญ
ทุก นั เ าร์อาทิตย์ คุณแม่จะพาน้องต้นข้า ไปตลาดตอนเช้า คุณแม่จะเลือกซือ้ ขนมครกกับร้านเล็กๆ
ของคุณยาย คุณยายใจเย็น คุยเก่ง กระตือรือร้นทีจ่ ะพูดคุยถามน้องต้นข้าว ว่าจะเอาอะไร
เอาอันไหน เอากีอ่ นั และใ เ้ ลาน้องต้นข้า พูดคุย จ่ายเงินด้ ยตั เอง ระ า่ งทางกลับบ้านคุณแม่

จะถือโอกา ร้าง ถานการณ์ที่ ลาก ลาย เช่น แ ะเติมน�้ามันรถ แ ะกินอา ารเช้าที่ร้านเล็กๆ
ให้นอ้ งต้นข้าวได้มโี อกาสสัง่ อาหารด้วยตัวเอง บางอาทิตย์คุณแม่เพิ่มประ บการณ์เรื่องการเดิน
ทางใ ้น้องต้นข้า ด้ ยการพาลูกนัง่ รถเมล์ รถแท๊กซี่ รถตุก๊ ๆ รถสองแถว รถไฟฟา น้องต้นข้า ได้
รับประ บการณ์แปลกใ ม่ ได้เรียนรูค้ า� ศัพท์เพิม่ มากขึน้ และ เป็นการเรียนรูท้ ผี่ า่ นการลงมือท�า
สัมผัสจริง ประ บการณ์เ ล่านี้ยังน�ามาใช้ในการเล่น มมติกับคุณแม่ที่บ้านได้อีกด้ ย

เมื่อกลับถึงบ้าน น้องต้นข้า เล่นอิ ระ คุณแม่ลงมาเล่น นุกกับลูก ช นกันกินขนม และพัก
ผ่อนด้ ยกัน ช่ งบ่ายน้องต้นข้า ช่ ยคุณแม่เตรียมอา ารเย็น ันนี้ น้าที่ของน้องต้นข้า คือ ช่วย
ปอกกระเทียม และช่วยหักถัว่ ฟักยาวเป็นท่อนเล็กๆ กิจกรรมงานบ้านนอกจากช่ ยทัก ะกล้ามเนือ้
มัดเล็ก การท�างานเป็นขั้นตอนแล้ คุณแม่ยังเ ริมใ ้น้องต้นข้า ฝึกคิดแก้ปญ
ั หาง่ายๆ ฝึกการ
ตัดสินใจ สือ่ สารโต้ตอบ และแสดงความคิดเห็น เช่น คุณแม่ใ ้น้องต้นข้า ยิบของใช้ต่างๆเอง
น้องต้นข้า ต้องคิดเอง า่ ของแต่ละชิน้ น่าจะเก็บไ ท้ ตี่ รงไ น ดั เปิดฝาข ดและกล่องต่างๆด้ ยตั
เอง คุณแม่ยังช นตั้งค�าถามธรรมดาๆขณะท�างานด้ ยกัน เช่น ท�าไมเราต้องล้างผัก ถ้าเราไม่ลา้ ง
จะเกิดอะไรขึน้ ท�าไมต้องเก็บน�า้ ไ ้ในตู้เย็น น�้าที่เก็บในตู้เย็นแตกต่างจากน�้าที่อยู่นอกตู้เย็นอย่างไร
รือใ ้น้องต้นข้า คิด ่าจะ ยิบขนมออกมาเยอะ รือน้อย ร มแล้ จะ ยิบทั้ง มดกี่ชิ้น
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ช่ ง ลังอา ารเย็นคุณพ่อลงมาเล่น มมติกับน้องต้นข้า น้องต้นข้า เลือกเล่นบทนั่งเรือไป
เทีย่ ป่า คุณพ่อ ร้าง ถานการณ์ตอ่ ยอดค ามคิดของลูกโดยเอาไม้บล๊อคและตุก๊ ตา ตั ม์ า างเรียง
เป็นฉาก มมติเป็นต้นไม้ และ ัต ์ต่างๆ ตลอดเ ลาของการเล่นคุณพ่อใ ้น้องต้นข้า เป็นผู้นา� ใน
การเล่น จะเล่นแบบไ น อย่างไร โดยคุณพ่อลงไปร่วมเล่นเป็นตัวละคร ช่ ย ร้าง ถานการณ์

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

คุณพ่อก็จะตัง้ ค�าถาม า่ จะท�าอย่างไร และรู้ กึ อย่างไร ่ นใ ญ่นอ้ งต้นข้า มักจะใ ค้ า� ตอบ า่ รู้ กึ
“กลั ” คุณพ่อก็จะช นน้องต้นข้า คิดต่อ ่า ท�าไมถึงกลัว กลัวสัตว์จะท�าอะไร จะท�าอย่างไรดี
จะวิง่ หนี รือจะปีนขึน้ ไปบนต้นไม้ รือเลือกทีจ่ ะ ู้ ถ้า จู้ ะ อู้ ย่างไร การด�าเนินเรือ่ งของน้องต้นข้า
ยังมีลกั ณะซ�า้ ๆ คุณพ่อต้องช่ ยขยายเรือ่ งรา ช นน้องต้นข้า คิดต่อ า่ อะไรจะเกิดขึน้ ถ้าเปลีย่ น
เรื่องเป็นแบบนี้ รือแบบนั้น คอยช่ ยเชื่อมโยงเรื่องรา เชื่อมโยงเ ตุและผลของ ถานการณ์และ
การกระท�าต่างๆ โดยมีเปาหมายหลักทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังการเล่นสมมติ คือ ให้นอ้ งต้นข้าวเข้าใจ

พฤติกรรม อารมณ์ ความรูส้ กึ ของตัวเอง และคิดหาทางแก้ปญั หาเมือ่ เจอสถานการณ์ตา่ งๆ

ับ

215

ฉบับความสุข

3 ปีก ่าๆผ่านไป น้องต้นข้า มีอายุจริงประมาณ 5 ปี 4 เดือน (อายุพัฒนาการประมาณ
เด็ก 3 ปี 7 เดือน น้องต้นข้า มีภา าเพิ่มมากขึ้น มีค ามคิดจินตนาการ เล่น มมุติได้เป็นเรื่องรา
ลาก ลายบทบาทและ ลาก ลายอารมณ์ คิดแก้ปัญ าในการเล่น มมติได้อย่างต่อเนื่อง
ค ามก้า น้าในการเล่น มมติ ่งผลถึงพัฒนาการในชี ิตจริง น้องต้นข้าวสามารถพูดคุย โต้ตอบ

ได้ตอ่ เนือ่ ง เล่าเรือ่ งได้ มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ สามารถเข้ากลุม่ เล่นกับเพือ่ นได้

การคิดแก้ปัญ าในชี ิตจริงก็ดูเป็นเ ตุเป็นผลมากขึ้น

ช่ งนี้คุณพ่อคุณแม่ก็เริ่ม บายใจมากขึ้น เพราะ มั่นใจแล้ ่าน้องต้นข้า มีทัก ะชี ิตที่
ไม่แตกต่างจากเด็กอายุ 3-4 ปีทั่ ไป คือ ามารถอยู่ร่ มกับคนอื่นได้ เรียนรู้จากการมีปฏิ ัมพันธ์
กับคนได้ ามารถพูดคุยโต้ตอบ เถียง ใ ้เ ตุผล และบอกอารมณ์ค ามรู้ ึกของตั เองได้

คุณ มอได้แนะน�าภาพร มการ ง่ เ ริมพัฒนาการต่อโดยยังคงเน้นใ ค้ ณ
ุ พ่อคุณแม่เล่น มมติ
กับลูก พูดคุยโต้ตอบใ ้ต่อเนื่อง ออกก�าลังกาย และพาลูกเผชิญโลก เจอประ บการณ์ใ ม่ๆ
การฝึกกับนัก ชิ าชีพ าขาต่างๆ ก็ยงั มีค ามจ�าเป็นในการช่ ยเก็บรายละเอียดในส่วนของพัฒนาการ

แยกย่อยเฉพาะด้าน โดยเฉพาะการฝึกร่างกาย เพือ่ ช่วยให้พนื้ านระบบประสาทแข็งแรงขึน้
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นอกจากนั้นคุณ มอยังแนะน�าใ ้คุณพ่อคุณแม่มั่นไปสังเกตลูกทีส่ นามเด็กเล่นทีโ่ รงเรียน
บ่อยๆ เมื่อลูกเล่นกับเพื่อน ลูกยังมีอะไรทีแ่ ตกต่าง กิจกรรมการเล่นอะไรทีล่ กู ยังท�าไม่ได้ เพื่อน
ประเภทไ นที่ลูกยังอาจจะ นี กลั ไม่อยากเล่นด้ ย การสังเกตปัญหาของลูกในชีวติ จริงเ ล่านี้
ก็จะช่ ยใ ้คุณพ่อคุณแม่เ ็นภาพร มของพัฒนาการของลูกได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

บทที่ ๑๐
ตัวอย่างกิจกรรม
ในชีวิตประจ�าวัน
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ตัวอย่างกิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน
บทนี้เป็นตั อย่างแน คิดการประยุกต์ชี ิตประจ�า ันธรรมดาๆใ ้เป็นการท�าฟลอร์ไทม์
ในเด็กทีม่ พี ฒ
ั นาการล่าช้าไม่มาก รือ มีภา าล่าช้าเพียงอย่างเดีย เมือ่ คุณพ่อคุณแม่ลงมาใ เ้ ลา
กับลูกเพิ่มขึ้น ช นลูกเล่น พูดคุย อ่านนิทาน ท�ากิจกรรมต่างๆ ลูกก็จะดีขึ้นได้โดยใช้เ ลาไม่
นานนัก
ในเด็กทีมพี ฒ
ั นาการบกพร่องมาก รือ กลุม่ เเด็กพิเ คุณพ่อคุณแม่ค รต้องท�าค ามเข้าใจ
ค ามแตกต่างระบบประ าทของลูก เข้าใจพัฒนาการองค์ร มของลูก และเรียนรู้เทคนิค ิธีการใน
การช่ ยลูก ค าม �าคัญจึงไม่ได้อยู่การท�ากิจกรรมแต่ละอย่างจนเ ร็จ แต่เปาหมาย คือ เราก�าลัง

ใช้กจิ กรรมเหล่านีเ้ ป็นเครือ่ งมือในการช่วยให้สมองของลูกท�างานได้ดขี นึ้

ตั อย่างเช่น กิจกรรมใ อ้ า ารปลา ถ้าคุณพ่อช นลูกไปโยนขนมปังใ ป้ ลาด้ ยกัน 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
ซับซ้อนขึน้ สร้างอุปสรรคผ่านการเล่น 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”
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• คุณพ่อฝึกตัวเองให้ชา้ ลง ในการท�ากิจกรรมต่างๆกับลูก เปิดโอกา ใ ้ มองของลูกได้คิด
ได้ างแผน ฝึกการ รอลูก อย่าง น อก นใจ ให้สมองของลูกได้ประมวลข้อมูลและค่อยๆ
ลงมือท�า ค่อยๆ ื่อ ารตอบ ซึ่งอาจเป็นเพียงการชี้บอก การ ่งเ ียง รือ พยายามพูด
เป็นค�า
กิจกรรมใ ้อา ารปลาก็จะกลายเป็นกิจกรรมที่ชว่ ยให้สมองทัง้ หมดของลูก ทัง้ ซีกซ้าย
ซีกขวา สมองส่วนหน้า ส่วนหลัง การสัง่ การกล้ามเนือ้ ท�างานพร้อมๆกันทัง้ หมด โดยมีอารมณ์
นุกของคุณพ่อเป็นแรงจูงใจใ ้ลูกอยากลงมือท�า อยาก ่ือ าร อยากคิดแก้ปัญ า ทั้ง มดร มอยู่
ในกิจกรรมเดีย
�า รับผู้ท่ีเพิ่งมาเรียนรู้แน ทางนี้ ก็เอาง่ายๆก่อนก็ได้ค่ะ คือ ขอให้มคี วามสุขในการท�า
กิจกรรมกับลูก มีเสียงหัวเราะ เล่น พูดคุยกันในบ้าน แล้ คุณพ่อคุณแม่กค็ อ่ ยๆเรียนรูร้ ายละเอียด
ต่างๆเพิม่ ขึน้ เพือ่ ช่ ยใ ก้ ารใช้เ ลาทีอ่ ยูก่ บั ลูกมีคณ
ุ ภาพ มีประ ทิ ธภาพเพิม่ ขึน้ ลูกทีเ่ ป็นเด็กพิเ
ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆทุก ัน จนคุณพ่อคุณแม่เองก็จะต้องแปลกใจค่ะ
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ตัวอย่างกิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน

การอาบน�้า
• ลูกนอนไม่ยอมลุกมาอาบน�า้ คุณพ่อเล่นจักกะจี้ ปลุกลูก กลิ้งทับลูก เอาผ้า ่มมาลากใ ้
ลูกนั่งเป็นเรือ ิ่งไล่จับถ้าลูก ิ่ง นี ที่ า� คัญ คือ คุณพ่อคุณแม่อาจต้องตื่นเช้าขึ้น เพื่อเ ลา
�า รับการเล่น ถ้า ุดท้ายลูกยังไม่ยอมและมีภารกิจที่ต้องรีบไปแต่เช้า ก็อาจจะอุ้มไป
้องน�้า ลูกจะค่อยๆเรียนรู้กิจ ัตรตอนเช้ามากขึ้น เมื่อลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
• ของเล่นในน�า้ จะช่ ยเพิ่มกิจกรรมระ ่างการอาบน�้า เช่น ลูกเป็ดลอยน�้า ตุ๊กตายางที่มี
เ ียง นัง ือลอยน�้า ปีนฉีดน�้า ข ด กระป๋อง ที่ตักน�า้ ใ ่ข ด กร ย ข ดน�า้ ลายขนาด
(ฝึกกล้ามเนือ้ มือ ฝึกกะระยะในการเทใ ข่ ด ผลัดกันเท ผลัดกันใ ่ แย่งกันท�า แล้ ั เราะ
ด้ ยกัน)
• เอาแก้ ใ ่นา�้ ใ ่นา�้ าน ใ ่ ลอดใ ้เด็ก ัดเป่าฟอง เป่าๆ ดูด ่งเ ียง นุกๆตามเด็ก

การแปรงฟัน
• ช่ ยน ดปาก โดยลองใช้แปรง ลายแบบ ขนนิม่ ขนแข็ง แปรงไฟฟ้า แปรงทีฟ่ นั แปรงทีล่ นิ้
ที่กระพุ้งแก้ม (ช่ ยกระตุ้นระบบการรับรู้ประ าท ัมผั ในปาก ในเด็กที่มีปัญ าการกิน
การเคี้ย การออกเ ียง)

ใส่เสื้อผ้า ถอดเสื้อผ้า
• จะใ ่ตั ไ นก่อน ถอดเ ื้อก่อน รือถอดกางเกงก่อน
• เอาเ ื้อผ้าตั โปรดของลูกไปแข นบนไม้ ูงๆ เชียร์ใ ้ลูกกระโดดๆ เขย่งขา ยิบ

ับ

221

ฉบับความสุข

ใส่รองเท้า
• แกล้งงง ยิบผิด ยิบถูก ยิบร้องเท้าพ่อ ่งใ ้ ยิบรองเท้าแม่ใ ้ ังเกต ิธีคิดแก้ปัญ า
ของลูก การ ื่อ ารด้ ยภา ากาย
• แอบเอารองเท้าลูกไปซ่อน (ใ ้โผล่ออกมาใ ้มองเ ็น) ช่ ยกันเดิน า ลูก าเจอ นึ่งข้าง
อีกข้างพ่อ าเจอ อย่าลืม ั เราะเล่น นุกๆ กับลูก ถ้าลูก นุกก็เล่นต่อนานๆ

เวลาอาหาร
• พูดคุยกับลูก อา ารจืดจัง แม่อยากใ ้เค็ม น่อย ใ ่อะไรดี
• ใ ้ลูกเดินไป ยิบน�้าปลาใ ้ น่อย “น�้าปลาอยู่ในตู้ชั้นกับข้า ชั้นบน”
• เรียกลูกมากินข้า โต๊ะอา ารมีอา าร างพร้อมแต่ไม่มเี ก้าอีน้ งั่ ...ไม่มชี อ้ น อ้ ม.......บนโต๊ะ
มีแต่จานเปล่า......(คุยกัน ท�า ี น้าท่าทาง ง ัย แปลกใจ ช่ ยกันคิดแก้ปัญ า)

เข้าร้านค้า
• ใ เ้ ลาลูกได้แ ดงออก.... อื่ ารด้ ยภา ากาย ชีบ้ อก ง่ เ ยี ง... า่ ไปทางไ 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 รรค์ -ทาโร่ (กลิ่น
คา แท่งเ นีย ต้องกัด) โกลิโกะ ( ัดเคี้ย ัก ของแข็ง ของกรอบ)
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เล่นด้วยกันในครอบครัว
• เกม ิบาก..เอาเก้าอี้กินข้า มาต่อเป็นแถ แล้ ใ ้ลูกลอดเป็นอุโมงค์ แล้ ปีนไปบนโต๊ะ
ลอดใต้โซฟา มุดไปใต้ผ้า ่ม แข่งกัน
• แข่งกันเป่านก ีด ใครเป่าดังก ่ากัน เอานก ีดมาเล่นเป็นผู้นา� ผู้ตาม ัดเลียนแบบเป่า
ตามจัง ะ ๒ ที ๓ ที เป่ารั ๆ เล่นเป็นต�าร จ เลียนแบบท�าท่าโบกรถ เดิน น นามแบบ
ท าร แล้ ร้องตาม ปิดปีปิด ปิดปีปิด
• พ่อคู่กับน้อง แม่คู่กับพี่ เล่นแข่งกันไถนา กระโดดเชือก ขี่ม้าทรงตั
• เ าร์อาทิตย์ เล่น า่ ขีจ่ กั รยาน ไปเทีย่ ตามทีต่ า่ งๆ เช่น ทะเล ทุง่ นา นดอกไม้ น ตั ์
พิพิธภัณ ์ (ไม่ค รไป ้าง รรพ ินค้า เพราะ มีประโยชน์น้อย และ ิ่งเร้าเยอะเกิน)

ร้องเพลงด้วยกัน
• ต่อเพลง แกล้งร้องตลกๆ แกล้งร้องเพี้ยน
• ถ้าลูกชอบร้องเลียนแบบ ท�าเป็นร้องเ ียง ูง เ ียงต�า่ เ ียง ลายจัง ะ ใ ้ลูกท�าตาม
เอา ม้อมาตีเป็นกลอง แข่งกันตีแรงๆ ตีเบาๆ ตีเบาลงอีก ตีแรงมากๆๆ เล่นตบมือตาม
เพลง ตบมือ ๓ ที แล้ เอามือจับ ั ตบ ๑-๒-๓ ที (แบบเพลงเชียร์) ั เราะด้ ยกัน 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

อ่านหนังสือกับลูก
• ใ ้ลูกนั่งตัก ชี้ช นกันดูรูป พูดคุย มีค าม ุข บายๆ กับการได้ท�ากิจกรรมกับลูก
• ถ้าลูกยังอยูใ่ นโลก ่ นตั มาก และ มก มุน่ กับ นัง อื เปลีย่ นเป็นปฏิ มั พันธ์ 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
• มีค าม ุขกับการได้กินไอติมกับลูก แย่งกันกิน ช นกันคุย ชอบร ไ น จะใ ่ถั่ รือราด
ช๊อคโกแลต เพราะอะไร อร่อยแค่ไ น ของพ่ออร่อยก ่า แข่งกันโม้ แข่งกันคุย
• ใ ้ลูกช่ ยตั เอง คุณพ่อนั่งรอที่โต๊ะ ใ ้ลูกเดินไปซื้อเอง ใ ้ลูก ั่งไอติมเอง ัดจ่ายเงินเอง
• พ่อถือไอติม แกล้งถือ นไป นมา ใ ้ลูกมองตามในทิ ต่างๆ โยกไปทางซ้าย..ข า.. บน..
ล่าง..ล่างซ้าย.. ล่างข า (ฝึกการกลอกตาตาม ัตถูเคลื่อนไ ) ั เราะกับลูก แล้ แย่งลูก
กิน....
• เอาไอติมทารอบปาก เล่นๆกับลูก ใ ้ลูก ัดแลบลิ้น ขยับไปตามทิ ต่างๆ พ่อท�าท่าตลกๆ
แลบลิ้น ปากจู ่อปาก ่อลิ้น เม้มปาก ใ ้ลูกเลียนแบบ แล้ ั เราะด้ ยกัน...

พี่น้องเล่นด้วยกัน
• แม่เล่นกับลูก องคน ใ ้ลูกผลัดกันเป็นผู้น�า เลือกของเล่น รือ เลือกกิจกรรมที่อยากเล่น
• เด็กที่ยังไม่ค่อย นใจคน เช่น ลูก ิ่ง นไปมา กระโดดซ�้าๆ อาจเปิดเพลงแล้ กระโดด
ิ่ง นไปมาตามน้อง และตามจัง ะเพลง ถ้าลูก ิ่ง นี เปลี่ยนเป็น ิ่งไล่จับ แย่งกันจับ
แย่งกันไล่ นุกด้ ยกัน ท�าเกมใ ้ซับซ้อนและ นุกขึ้น เช่น คุณพ่อเป็น ัต ์ประ ลาด มา
จับเด็กๆ คุณพ่อท�ามือเป็น งรั้ ครอบน้อง ใ ้น้องดึงแขนพ่อขึ้นเพื่อ นีออกมา แล้ คุณ
พ่อก็ไปจับพีบ่ า้ ง ใ ้ นุกด้ ยกันทัง้ คู่ บางทีกจ็ บั ได้พร้อมกันทัง้ องคน ใ ล้ กู ต้องช่ ยเ ลือ
กันเพื่อ นีออกมา....เปลี่ยนการ ิ่งไปมาของน้องใ ้เป็นเกมที่ นุก นานภายในครอบครั
• การเล่นแบบถึงเนื้อถึงตั แบบ นุกๆ จะเ มาะกับเด็กที่ยังไม่ นใจคน เช่น กอดรัดฟัด
เ ี่ยง.. ขี่ม้า (ขี่ ลังคุณพ่อ)... กระโดดบนเตียงด้ ยกัน... กลิ้งทับกัน..นอนลากบนผ้า ่ม
คุณพ่อคุณแม่ผลัดกันลากเร็ ๆใ ้ลูก นุกกับการเล่นแบบเคลื่อนไ
• คุณแม่อาจช่ ยเพิ่ม ัมพันธภาพระ ่างพี่น้อง เช่น ใ ้พี่ไปเรียกน้องมากินข้า ใ ้พี่เอา
ไอติมไปใ ้น้อง พี่น้องอาบน�า้ ด้ ยกัน เล่นกันในน�า้ ไป นามเด็กเล่นแล้ เล่นกระดานโยก
ด้ ยกัน
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สนามเด็กเล่น
• เดินไป นามเด็กเล่นด้ ยกัน ช นกันชี้ ช นกันคุย มีปฏิ ัมพันธ์ในเรื่องที่เด็ก นใจ เช่น
ดอกไม้ มา เครื่องบิน อยทาก ไ ้เดือน......
• นั่งเล่น คุยกัน บายๆ ร้องเพลงเล่น ที่ชิงช้า ม้า มุน แก ่งเร็ ๆ แก ่งช้าๆ มุนไปมา ผลัด
กันแก ่ง
• ใ ้อา ารปลา ฝึกการโยน การข ้าง
• งิ่ เล่นตามเพือ่ น คุณพ่อคุณแม่อาจช่ ย ากิจกรรมทีช่ ่ ยดึงค าม นใจใ เ้ ด็กเล่นด้ ยกัน
เช่น เล่นเป่าฟองลูกโป่ง ใ ้เด็กๆแย่งกันตี เล่นเป่าลูกโป่งแล้ ปล่อย ใ ้เด็กแย่งกันไปเก็บ
เอามา ่งใ ้เป่าอีก
• เล่น ิ่งไล่จับ ซ่อนแอบ โยนบอล เตะบอล ปีนป่าย โ นบาร์
• เล่นทราย ฝึกเล่นทรายเปียก ทรายแ ้ง ตักทรายใ ่ข ด ร้างรูปทรงต่างๆ เล่น มมติ
ขายขนม ปักเทียน ท�าเค๊ก

ไปตลาดตอนเช้า
• นั่งรถ องแถ ไปตลาด ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซด์ไปตลาด (ทด อบการได้ยินเ ียงเครื่องยนต์
ดังๆ ค ามกระเทือน กระแทก) เพื่อดู ่าลูกทนกับ ิ่งเร้าต่างๆในชี ิตประจ�า ันได้ รือไม่
เ มาะที่จะลองกับเด็กที่มีพัฒนาการระดับ ๖ แล้ เพราะ เด็กจะบอกอารมณ์ ค ามรู้ ึก
และเ ตุผลของค ามกลั ...ได้
• พากย์ใน ิ่งที่ลูกท�า ใ ้ช่ ย ยิบของ ถือของ.. แม่ท�าของ ล่น ใ ้ลูกก้มลงเก็บ ชี้ช นกันดู
ิ่งรอบตั ใ ้ลูก ัดดมกลิ่นแปลกๆ เช่น ใบโ ระพา ต้น อม...
• ช นลูกนัง่ ยองๆ ซือ้ ของ พูดคุยกับแม่คา้ ช่ ยจ่ายเงิน รับเงินทอน ช่ ย าเ รียญในกระเป๋า
แม่
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ไปเที่ยวทะเล
• ช่ ยกันเตรียมของ ช่ ยกันจัดของ เอาของใ ่กระเป๋า เอาของออกจากกระเป๋า พับเ ื้อผ้า
ท�าตามค�า ั่ง ยิบเ ื้อของแม่ใ ้ น่อย ยิบ ่ งยางที่ ้องเก็บของ าไม่เจอ ช่ ยกัน า
ช่ ยกันเป่า ่ งยาง
• ช่ ยกันคิด ใ เ้ ตุผล จะเอาอะไรไปดี เพราะอะไร ถ้าไม่เอาไปจะเป็นยังไง ถ้ากระเป๋า นัก
จะท�ายังไง ใครจะช่ ยถือ.....

ลูกเหนือ่ ย เครียด เพิ่งกลับจากโรงเรียน
• นอนเล่นด้ ยกัน ร้องเพลงเบาๆ ลูบ ลัง ยิ้มใ ้ มองตากันบ่อยๆ
• ท�าใน ิ่งที่ลูกชอบ เช่น เด็กบางคนผ่อนคลายตั เองด้ ยการมอง ก็จะชอบมองของ มุนๆ
เป็นการพัก - เด็กนอนมองพัดลมกัง ัน คุณพ่อก็นอน บายๆอยู่ด้ ยกัน ช่ ยกันถือ ผลัด
กัน มุน ผลัดกัน ยุด ั เราะเบาๆด้ ยกัน มองตากันบ่อยๆ บางคนชอบดูรูปใน นัง ือ
ก็เปิดรูปดูด้ ยกัน บางคนชอบใ ้น ดเบาๆ บางคนชอบเล่นน�า้ ใน ้องน�า้

พ่อแม่เครียด เหนือ่ ย ท้อแท้ หมดก�าลังใจ
• พัก ยอมรับค ามเ นื่อยล้า กลับมาดูแลตั คุณพ่อคุณแม่เองก่อน
• บริ ารจัดการชี ิต เช่น ลอง าเพื่อนพูดคุย าคนช่ ยเล่นกับลูก ทบท นชี ิตครอบครั
ชี ิตการท�างาน อ่าน นัง ือที่ช่ ยใ ้กา� ลังใจ ช นลูกไ ้พระ ดมนต์

ลูกที่เป็นเด็กพิเศษก็จะดีขึ้นเรื่อยๆทุกวัน
จนคุณพ่อคุณแม่เองก็จะต้องแปลกใจค่ะ

บทส่งท้าย
พลังใจจากพ่อแม่
สู่พ่อแม่ ....

230

ับ
ฉบับความสุข

พลังใจจากพ่อแม่สู่พ่อแม่ .... เรื่องเล่าจากครอบครัวน้องนนท์
การเล่าถึงชี ติ ครอบครั ผมในครัง้ นี้ ขอใ บ้ ญ
ุ กุ ลทีผ่ มเล่าเรือ่ งรา ของครอบครั ผม ง่ ผล
ใ ้ครอบครั ใดที่ได้มาอ่านที่มีชี ิตที่คล้ายกับครอบครั ของผม ขอใ ้ครอบครั นั้นประ บแต่ ิ่งที่
โชคดีมีก�าลังใจที่จะก่อร้าง ร้าง ิ่งมีชี ิตอีกชี ิต นึ่งใ ้ ใช้ชี ิตอยู่บนโลกได้อย่างปกติชนทั่ ไป
ิ่งมีชี ิตนั้นเรียก ่าลูก และขอใ ้บุญกุ ลนี้ช่ ย ่งเ ริมพัฒนาการน้องนนท์ ซึ่งนั้นก็คือด งใจของ
ครอบครั ผม ใ ้มีพัฒนาการ ม ัยที่ค รเป็น
ครอบครั ผม ผมและภรรยา แต่งงานกันมาก่อนจะตัด ินใจมีตั เล็กมา 8 ปี และเราก็เริ่ม
ตกลงกันพร้อมที่จะมีลูก ักคน ตลอดระยะเ ลา 9 เดือน ผมและภรรยาดูแลเจ้าตั เล็กเป็นอย่างดี
และ ัน นึ่งที่ผมรอคอย เจ้าตั เล็กของผมก็ออกมาลืมตาดูโลกใบนี้ จ้าตั เล็กของผมชื่อน้องนนท์
เขาเป็นที่รักของทุกคนในครอบครั เราใ ้ค ามรักเลี้ยงดูทุกอย่างเ มือนเด็กปกติทั่ ไป เป็นเ ลา
1 ปี 6 เดือน ผมและภรรยาได้พาน้องนนท์ ไปพบคุณ มอ ประจ�าตั ของน้องนนท์ เพือ่ ตร จร่างกาย
ฉีดยาตามอายุปกติ คุณหมอตรวจทุกอย่างของร่างกาย น้องนนท์ปกติทกุ อย่าง แต่มอี ย่างหนึง่ ที่

คุณหมอทักขึน้ มา คุณหมอถามว่าน้องนนท์ อายุ 1 ป เดือน ยังไม่สามารถพูดค�าทีม่ คี วามหมาย
ุ มอกล่า คุณ มอแนะน�าใ พ้ บแพทย์
ได้สกั ค�าเลยใช้ไหมค่ะ คุณพ่อ คุณแม่ ซึง่ ก็เป็นจริงอย่างทีค่ ณ

ด้านพัฒนาการเด็กเพือ่ ตร จเรือ่ งของพัฒนาการช้า รือเปล่า ยิง่ ช่ งเ ลานัน้ ยังไม่คดิ อะไรมากเพราะ
คิด ่าเด็กผู้ชายปาก นัก พูดช้า แต่ก็ท�าตามคุณ มอแนะน�า เราจึงพาน้องนนท์ เข้าพบแพทย์
พัฒนาการเด็ก ผลการวินจิ ฉัย พบ ่าน้องนนท์ เข้าข่าย เป็นเด็กพิเ (เป็นออทิ ติก)

ในช่ งเ ลานั้น ผมกับภรรยา มีค�าถาม ่าเด็ก ออทิ ติก คืออะไร เป็นโรคร้าย รือไม่
ครอบครั เรา ตกใจมากกับค�า า่ เด็กพิเ น้องนนท์ ซึง่ เป็นด งใจของครอบครั ผม เป็นเด็กพิเ
ซึง่ ไม่ปกติเ มือนเด็กทั่ ไป ผมยอมรับ า่ ครอบครั ผมเครียดมาก ผมขับรถ ร้องใ ก้ ลับมาบ้าน กอด
กันร้องใ ้กับภรรยาผม ผมมีความรู้สึกว่าท�าไม ครอบครั เราถึงมีเรื่องแบบนี้เข้ามาในชี ิต
เรา ง ารลูก ง ารภรรยา มีความกลัวมากมาย มีคา� ถามมากมายเข้ามา
ท�าไม ท�าไม ท�าไมถึงเกิด ท�าไมต้องเป็นครอบครั เรา าเ ตุคืออะไร เราท�าอะไร เราเลี้ยง
เขาไม่ดีอย่างไร ผมพยายาม า าเ ตุ มากมาย ึก า ิเคราะ ์ ถามคุณ มอ คิดมากมาย เพื่อ า
าเ ตุ เพื่อถาม ่าท�าไม น้องนนท์ ถึงเป็น ออทิ ติก แต่ ุดท้าย ผมกลับมามองว่าท�าไมเราถึงต้อง
ถามหาสาเหตุเพือ่ อะไร เพื่อที่เราจะโท าเ ตุเ รอ เพื่อที่จะโท โชคชะตาเ รอ แล้ มันจะเกิด
ประโยชน์อะไรเล่าเมื่อพบ าเ ตุแล้ ท�าไมเราไม่เอาเ ลาที่เรามั แต่ า าเ ตุ โท โชคชะตา
โท ฟ้า มา ึก า มา าแน ทางในการรัก าน้องนนท์ ลังจากที่ผมคิดได้ ่าในการคิด า าเ ตุ
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สูญเสียเวลาเปล่าประโยชน์ ผมก็เริ่ม ึก า ่าเด็กพิเ

คืออะไร ออทิ ติก คืออะไร ผมค้น าใน
อินเตอร์เนท ถามครอบครั ที่มีลูกลัก ณะนี้ พาน้องนนท์พบแพทย์เพื่อปรึก า แล้ ผมก็พบ ่าโรค
นี้เป็นอย่างไร

ผมเปลีย่ นมุมมองจากค�าทีว่ า่ เด็กผิดปกติ เด็กพิเศษ ผมมองว่าลูกของผมเป็นปกติ เขาเป็น
ปกติในแบบปกติของเขาแบบนี้ ครอบครัวผมเป็นปกติของครอบครัวผมแบบนี้ ไม่ใช้เพราะผม

ปลงนะครับ แต่ผมเข้าใจในชี ิตของครอบครั เรามากก ่า เราไม่เปรียบเทียบกับครอบครั อื่นแต่
ไม่ใช้ ่าเราจะละเลยปล่อยตามยถากรรมนะครับ

โรคนี้อาการเด็กแบบนีต้ อ้ งใช้ใจ ความรัก ของพ่อ และแม่เท่านัน้ ครับ ทีจ่ ะรักษาลูกของเรา
ให้หายจากอาการแบบนีไ้ ด้ ผมก็เริม่ กึ า ธิ กี ารบ�าบัดรัก าฝึกพัฒนาการ ซึง่ เด็กพิเ พัฒนาการ
ไม่ ามารถพัฒนาได้ด้ ยตนเอง ตามธรรมชาติได้ เพราะเด็กจะอยู่ในโลกของเขา เขามีค าม ุขใน
ชี ิตของเขาด้ ยตั เขาเอง
เราท�าตามคุณ มอแนะน�าทุกอย่าง ยกเลิกการดูโทรทัศน์ ในบ้าน ยกเลิกการใช้ สือ่ ต่างๆ
ทุกประเภท ให้นอ้ งนนท์ อยูก่ บั คนให้มากทีส่ ดุ คนในที่นี้คือ พ่อ กับ แม่ และผมกล้าที่จะบอกทุก
คน า่ ลูกของผมเป็นเด็กพิเ ออทิ ติก เพราะเราคิด า่ การยอมรับ และการเปดเผยเป็นเรือ่ งจริง
ไม่ควรปดบัง เราจะสบายใจกว่า และนั่นก็เป็น ิ่งที่ถูกต้องครับ คนรอบข้างครอบครั ผมเริ่มเข้าใจ
ในครอบครั ผมมากขึน้ ช่ งแรกเราเคร่งครัดกับกิจ ตั รในการฝึกในการปฏิบตั ิ ต้องพยายามฝึก ฝึก
ฝึก และฝึก จนเกิด ภา ะค ามเครียด ในครอบครั มากขึ้น ผมรู้ ึก ่ามันชักไม่ค่อยดี แล้ ครับ มัน
ขาดค าม ุขในครอบครั ไป เปลี่ยนครับ เปลี่ยน เราเปลีย่ นมุมมองใหม่ครับ เราจะฝึก เราจะเล่น

กับน้องนนท์อย่างมีความสุขครับ ใช้ชวี ติ แบบข�า ๆ มองทุกอย่าง ให้มคี วามสุข ให้งา่ ย ให้ความ
รัก มาเป็นตัวน�าในการอยูก่ บั ลูก เราเหนือ่ ยครับ ยอมรับว่าเหนือ่ ย เป็น 1 เท่า 1 เท่า แบบมี
ความสุขครับ และเราก็จะ ุข 10 เท่า 100 เท่า เมื่อลูกเราท�าอะไรได้ พัฒนาการดีขึ้น ลูกเราเป็น

เด็กพิเ ครอบครั เราจึงพิเ ก ่าชา บ้านมากขึ้นด้ ยครับ อย่างที่บอกครับ มีทางรัก าได้ครับ
โรคนี้ และมีแน ทางมากมายครับ แต่อย่า ยุดนะครับ อย่าหยุดทีจ่ ะมีกา� ลังใจ ก�าลังใจ เกิดขึน้ ได้

จากคนทีเ่ รารัก คือลูกนีแ่ ละครับ จากครอบครัวของเรา และทีส่ า� คัญทีส่ ดุ จากตัวเราเองครับ

เราต้องอยูก่ บั เขาด้วยความสุข ความรัก ความเอาใจใส่ ความเป็นปกติของครอบครัวเรา
สิง่ ส�าคัญนะครับ อย่าคาดหวัง อย่าเปรียบเทียบกับใคร ให้มองว่าเราคือเรา ผมไม่คาด งั นะครับ

า่ น้องนนท์ต้องเรียนเก่ง ต้องเป็น ิ กร เป็น มอ เป็นนักบิน เ มือนกับพ่อแม่ทั่ ไปอยากใ ้เป็น
ผม ังแค่ ่า ใ ้เขาด�ารงชี ิต อยู่บนโลกนี้ด้ ยตั ของเขาเอง ในเ ลาที่เขาไม่มีทั้งพ่อ และแม่ แค่นี้
ผมก็มีค าม ุขแล้ ครับ ผมก็ตายตา ลับแล้
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เรื่องที่ผมเล่ามานี้ เป็นค ามรู้ ึกช่ งแรกที่พบเจอ ค�า ่า ออทิ ติก ผม ่าครอบครั ที่พบเจอ
เรือ่ งรา ทีเ่ กิดขึน้ แบบผม ในช่ งแรกก็คงคิดเ มือนผม เราต้องยอมรับครับ า่ ลูกเราเป็น ออทิ ติกก่อน
และเราต้องไม่ค้น า าเ ตุที่เกิดครับ เราต้องเข้าใจธรรมชาติ ที่เกิดกับลูกเราครับ เราต้องมัน่ ใจ

ครับว่าต้องหาย และเราต้องมีความสุขกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ครับ

ดุ ท้ายนะครับ ผม ัง ่าเรื่องรา ที่ผมเล่ามา จะมีประโยชน์ต่อครอบครั ที่พึ่งทราบ ่าลูก
ของท่านเป็นเด็กพิเ เป็นเด็กออทิ ติก เป็นประโยชน์ในด้านจิตใจ ในด้านแน ค ามคิด มุมมอง
ที่จะอยู่กับลูกน้อยของเรา ที่จะฝึกฝนลูกน้อยได้อย่างมีค าม ุขนะครับ
ตอนนี้น้องนนท์อายุ 4 ข บ ครึ่งแล้ ครับ เข้า ้องน�า้ เองได้ ถอดกางเกงเองได้ แปรงฟัน ท�า
อะไรได้ ลายอย่างแล้ ครับ และที่ครอบครับเรา ัมผั ได้น้องนนท์ ยิ้ม ั เราะ บตาอย่างมีจิต
ิญญาณ และผมมั่นใจครับ ่าน้องนนท์รู้แล้ ครับ ่าเขามีพ่อ และแม่แล้ ครับ ถึงแม้เขาจะไม่ได้ ื่อ
ออกมาด้ ยค�าพูด แต่เรา ัมผั ได้ครับ ตอนนี้น้องนนท์เริ่มดีแล้ ครับ
ขอใ บ้ ญ
ุ กุ ลนีด้ ลบันดาลใ น้ อ้ งนนท์ และเด็กพิเ ายจากอาการทีเ่ ป็น พัฒนาการ ม ยั
ด้ ยเทอญ และขอให้ครอบครัวพิเศษทุกครอบครัวมีกา� ลังใจเข็มแข็ง ฝึกฝนลูกน้อยเจ้าด งใจใ ้ดี
ขึ้นโดยเร็ ด้ ยครับ ครอบครัวน้องนนท์ขอเป็นก�าลังใจให้ทกุ ครอบครัวนะครับ

ครอบครั น้องนนท์
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“เราเปลีย่ นมุมมองใหม่ครับ เราจะฝึก เราจะเล่นกับลูก
อย่างมีความสุขครับ ใช้ชี วิ ตแบบข�า ๆ มองทุกอย่าง ให้มคี วามสุข
ให้งา่ ยให้ความรัก มาเป็นตัวน�าในการอยูก่ บั ลูก เราเหนื่อยครับ
ยอมรับว่าเหนื่อย เป็น

เท่า

เท่า แบบมีความสุขครับ

เราต้องมั่นใจครับว่าต้องหาย และเราต้องมีความสุขกับสิ่งที่
เกิดขึน้ ครับ”
ครอบครัวน้องนนท์

ผมรักพ่อกับ แม่มากครับ
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าค นวก
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แบบประเมินพัฒนาการองค์ร ม
แบบประเมินค ามแตกต่างระบบประ าทของเด็ก
แบบประเมินค าม ามารถด้านร่างกายของลูก
แบบประเมินทัก ะในชี ิตประจ�า ันของลูก

สรุปเนื้อหาส�าคัญของทั้งเล่ม
บรรณานุกรม
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แบบประเมินพัฒนาการองค์รวม
ชื่อ- กุลเด็ก ...................................................................................
ปี
เดือน
ันที่ประเมิน ................. ................. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประเมิน
ันเกิด ................. ................. ชื่อ- กุล ..........................................................
อายุจริง ................. ................. ค าม ัมพันธ์กับเด็ก .......................................

พัฒนาการขั้นที่ 1 สงบ สนใจ จดจ่อ
เด็ก นใจ จดจ่อกับการเล่นแบบถึงเนื้อถึงตั เล่นเคลื่อนไ กับผู้ใ ญ่ที่เล่น
ได้ นุก เช่น เล่นจักกะจี เล่นอุ้มเ ี่ยงเป็นเครื่องบิน เล่นไล่จับ
เด็ก ามารถ งบตั เอง นใจ ิ่งรอบตั ได้ ั้นๆ โดยมีผู้ใ ญ่คอยช่ ย
เด็ก นใจ จดจ่อ ในการอยู่กับผู้ใ ญ่ ที่ชอบได้ และรู้ ึกพอใจ
นุกมากก ่าการอยู่กับ ัตถุ ิ่งของ
เด็ก นใจ จดจ่ออยู่กับเพื่อน ได้โดยมีผู้ใ ญ่ค่อยช่ ย
เด็ก นใจ จดจ่อ อยู่กับเพื่อนที่เด็กชอบ ได้ด้ ยตั เอง
เด็ก นใจ จดจ่อ อยู่ในกลุ่มเพื่อนได้
เด็ก นใจ จดจ่อ นใจ ิ่งรอบตั ได้ด้ ยตั เอง ใน ลาก ลาย ถานการณ์

พัฒนาการขั้นที่ 2 สัมพันธภาพ
เด็กเริ่ม นใจ มี ัมพันธภาพ อยู่กับผู้ใ ญ่ที่ใกล้ชิด ในกิจกรรมที่ชอบ นใจ
เด็กมี ัมพันธภาพ นใจ เล่นโต้ตอบกลับไปมากับผู้ใ ญ่ที่ใกล้ชิด ในกิจกรรม
ที่ชอบ นุก เช่น นอนเล่นบนตักแม่ ั เราะเล่นกับพ่อ
เด็กมี ัมพันธภาพ นใจ โต้ตอบกลับไปมากับผู้ใ ญ่ที่ใกล้ชิดในอารมณ์ งุด งิด
ประท้ ง ไม่พอใจ
เด็กมี ัมพันธภาพ อยู่ร่ มกับเพื่อนได้ โดยมีผู้ใ ญ่คอยช่ ย
เด็กมี ัมพันธภาพ อยู่ร่ มกับเพื่อนที่เล่น นุก เพื่อนที่เด็กชอบ ได้ด้ ยตั เอง
เด็กมี ัมพันธภาพ อยู่ร่ มในกลุ่มเพื่อนได้
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พัฒนาการขั้นที่ 3 สื่อสารด้วยภาษากาย
เด็ก ื่อ ารโต้ตอบกลับไปมาด้ ย ี น้า แ ตา น�า้ เ ียง ท่าทางง่ายๆ ได้
เล่นจ๊ะเอ ได้ ลายรอบ ยิ้ม นุก ั เราะด้ ยกัน
เด็กริเริ่มการ ื่อ ารด้ ยภา ากายกับผู้อื่นได้ เช่น ยิ้ม มอง ่งเ ียงช นใ ้แม่
ใ ้มาเล่นด้ ย
เด็กแ ดงค ามต้องการโดย ื่อ ารด้ ยพฤติกรรม รือท่าทางง่ายๆได้ เช่น
เอื้อมมือไป ยิบ ดึง ชี้ ่งเ ียง
เด็กเลียนแบบง่ายๆ ด้ ย ี น้า ท่าทาง เช่น ท�าปากท่าต่างๆ แลบลิ้นตาม
เป่าลมตาม
เด็กโต้ตอบด้ ยภา ากายกลับไปมาได้ใน ลาก ลายอารมณ์ เช่น รักใคร่ ดื้อ
อยากเอาชนะ โกรธ โมโ ไม่ชอบ
เด็กเล่นและ ื่อ ารด้ ยภา ากายกับเพื่อนได้ โดยยังต้องมีผู้ใ ญ่คอยช่ ย
เด็กเล่นและ ื่อ ารด้ ยภา ากายกับเพื่อนที่ชอบได้ด้ ยตั เอง
เด็กเล่นและ ื่อ ารด้ ยภา ากายกับกลุ่มเพื่อนได้

พัฒนาการขั้นที่ 4 สื่อสารได้ต่อเนือ่ งเพื่อแก้ปัญหา
เด็กแก้ปัญ าโดยลงมือท�าเอง ได้ ลายขั้นตอน เช่น อยากเอาขนมที่อยู่บนตู้
เด็กยืนมอง เดินไปลากเก้าอี้มา าง ปีนขึ้นไปบนเก้าอี้ เอื้อมมือไป ยิบ ลงจาก
เก้าอี้ ันมายิ้มใ ้แม่แล้ ่งเ ียงดีใจ
เด็กแก้ปัญ าโดย ื่อ ารด้ ยท่าทาง รือค�า ั้นๆ ได้ต่อเนื่องเพื่อใ ้ได้ ิ่งที่
ต้องการ เช่น เด็กอยากได้ขนม เด็กดึงมือพ่อ ชี้ไปที่ขนม ่งเ ียงพูด “เอา เอา”
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พัฒนาการขั้นที่

สื่อสารด้วยภาษา และมีความคิดเป็นของตัวเอง

เด็ก ื่อ ารด้ ยภา า ั้นๆ เพื่อบอกค ามต้องการ เช่น เมื่ออยากออกไปข้างนอก
เด็กใช้ภา าพูดบอก “ไปข้างนอก”
ความ ามารถในการเล่น มมุติ
o เด็กริเริ่มการเล่นเลียนแบบชี ิตประจ�า ัน เช่น กอดตุ๊กตา เอาโทร ัพท์ของเล่น
มาท�าท่าพูดแบบผู้ใ ญ่ ป้อนอา ารใ ้ตุ๊กตา
o เด็กเริ่มเล่น มมุติด้ ยท่าทางได้ ลายขั้นตอน เช่น ป้อนนมตุ๊กตา เอาตุ๊กตาไป
ทีเ่ ตียง แล้ ม่ ผ้าใ ้ ขัน้ ตอนการเล่นอาจยัง ลับไปมา แล้ แต่ า่ จะนึกอะไรออก
o เด็กแ ดงค ามคิด ใช้ภา า ั้นๆ ผ่านการเล่นได้ต่อเนื่องกัน เช่น น้องนอน
น้องกินนม
o เด็กเล่น มมุตเิ ชือ่ มโยงเป็นเรือ่ งรา นั้ ๆ เช่น ป ดท้อง ไป า มอ นัง่ รถไปตลาด
ไปซื้อของ
o เด็กเล่น มมุติที่อยู่นอกเ นือค ามจริง เล่น มมุติในจินตนาการ เช่น มุมติ
ตั เองเป็น superman เป็นเจ้า ญิง แม่มด ยานอ กา
o เด็กเล่น มมุติ มบทบาทเป็นคนอืน่ เช่น เล่นเป็นคุณครู เป็นต�าร จ และแ ดง
บทบาทนั้นได้เอง
เด็กเริ่มคาดเดาได้ ่าคนอื่นรู้ ึกอย่างไร และตอบ นองได้อย่างเ มาะ ม เช่น
แม่ร้องไ ้ เข้ามากอดแม่ แล้ นั่งอยู่ข้างๆ เพื่อน กล้ม เด็กเข้ามายืนมองแ ดง
ค าม นใจอยากช่ ย
เด็กเริ่มเข้าใจทัก ะทาง ังคม เริ่มแก้ปญ าง่ายๆทาง ังคมได้ด้ ยตั เอง เช่น
รอคอยได้ ลับกันเล่นกับเพื่อนได้ แลกของกับเพื่อน เอาของตั เองคืนเมื่อเพื่อน
เอาไป
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พัฒนาการขั้นที่

เริ่มเข้าใจเหตุผล และเริ่มเข้าใจความคิดนามธรรม

เด็กใช้ภา าพูดโต้ตอบได้ทั้งในการเล่น มมุติและในชี ิตจริง
เด็กตอบค�าถาม ใคร อะไร ที่ไ น เมื่อไ ร่ เพราะอะไร ได้
เด็กเริ่มโต้เถียง ต่อรอง และ ตัด ินใจเลือกได้ เช่น เลือก ่าจะเล่นอะไร จะท�า
อะไร จะไปไ น ใครจะไปก่อน
เด็กพูดโต้ตอบได้เป็นเ ตุเป็นผล ไม่พูด ะเปะ ะปะ ไม่เปลี่ยนเรื่อง รือ พูดเฉไฉ
เด็กเข้าใจมิติเรื่องต่างเ ลา เช่น เมื่อ าน ันนี้ พรุ่งนี้
เด็กเข้าใจมิติเรื่องต่าง ถานที่ เช่น บ้านคุณยาย ที่โรงเรียน ที่ตลาด
เด็กเข้าใจเรื่องปริมาณ เช่น มากก ่า น้อยก ่า
เด็กบอกอารมณ์ ค ามรู้ ึก และบอกเ ตุผลของอารมณ์นั้นได้ เช่น รู้ ึกโกรธ
เพราะ เพื่อนมาเอาของไป
เด็กเปรียบเทียบค ามคิด ค ามชอบของตั เองกับคนอื่นได้
เด็กพูดแ ดงค ามคิดเ ็นของตั เองได้
เด็กเล่น มมุติได้ ลายบทบาทและ ลาก ลายอารมณ์
เด็กเล่น มมุติ เล่าเรื่องได้เป็นเรื่องรา มีตอนต้น ตอนกลาง ตอนจบ
เด็กเริ่มรับรู้ ค ามคิดของคนอื่นที่มีค ามซับซ้อน เช่น การพูด ลอกล ง
พูดเ ียด ี ั เราะเยาะเย้ย

ับ
ฉบับความสุข

แบบประเมินความแตกต่างระบบประสาทของเด็ก
ชื่อ- กุลเด็ก ...................................................................................
ปี
เดือน
ันที่ประเมิน ................. ................. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประเมิน
ันเกิด ................. ................. ชื่อ- กุล ..........................................................
อายุจริง ................. ................. ค าม ัมพันธ์กับเด็ก .......................................

ระบบรับความรู้สึกของร่างกาย
ระบบการเคลื่อนไหว การทรงตัว
เฉื่อย

ไว

ชอบการเคลื่อนไ ไม่ค่อยนิ่ง อยู่เฉยๆไม่ค่อยได้
ชอบอะไรเร็ ๆ เล่นเ ี่ยง มุนตั จับ ้อย ั
ชอบเครื่องเล่นที่ น นุก ยิ่งแรง ยิ่งโลดโผน ยิ่งชอบ
ชอบกระโดดบนโซฟา เตียงนอน เล่น มุนตั ได้ ลายๆ รอบ นุก ไม่เ ียน ั
ชอบ ิ่ง กระโดด แทนการเดิน
ไม่ชอบ ลีกเลี่ยงเครื่องเล่นที่ นามเด็กเล่น เช่น ชิงช้า ไม้ลื่น ม้า มุน
ชอบการเล่นนิ่งๆ ที่ไม่ต้องใช้แรง รือ เคลื่อนไ มากนัก ระแ ดระ ังตั ไม่เล่น
อะไรโลดโผน
ไม่ชอบขึ้นลิฟท์ บันไดเลื่อน ถ้าขึ้นต้องใ ้อุ้ม
เมาง่าย เมารถ เมาเรือ มีอาการเ ียน ั คลื่นไ ้
ไม่ชอบเล่นโลดโผน ตีลังกา ้อย ั
การทรงตั ไม่ค่อยดี อาจจะดูงุ่มง่าม ล้มง่าย กลั ไม่กล้าลอง มักใช้เ ลานานใน
การฝึกกระโดด องขา ยืนขาเดีย ขี่จักรยาน
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ระบบสัมผัส
เฉื่อย

ไว

เ ลาเดิน ชอบ ัมผั ิ่งรอบตั แตะโน่นนี้ รือ เอามือระตามข้างฝา ข้างทาง
ไม่ค่อยรู้ตั เ ลาโดนคนอื่นชน รือเมื่อจับตั เบาๆ ต้อง ัมผั แรงๆ รือเรียกจึง
จะ ันมา นใจ
ไม่ค่อยรู้ตั ่ามีแผล มีรอยขีดข่ น ฟกช�้า ไม่ร้องเจ็บ
ชอบเอาของเข้าปาก
ชอบเล่นของเล่นที่เลอะเทอะ เช่น เล่นทราย เล่นโคลน ละเลง ี
ไม่ชอบ ีผม ถ้า ีใ ้ก็มักจะบ่นเจ็บ ใ ้ ีเบาๆ
ไม่ชอบไปในที่คับแคบ คนเยอะๆ ไม่ชอบการเบียด
งอแง และ มก มุ่น เ ลามีแผล รอยขีดข่ น แมลงกัด โ ย าย เรียกร้องใ ้ติด
พลา เตอร์ ท�าแผล
ลีกเลี่ยงการเล่นที่เลอะเทอะ เช่น ทรายเปียก กา ดินน�้ามัน
ไม่ชอบเ ื้อผ้าที่มีป้ายที่คอ เ ื้อผ้าที่รัดแน่น งอแง งุด งิด ไม่ยอมใ ่
ต้องใ ้ตัดป้ายที่คอออก
ไม่ชอบล้าง น้า ไม่ชอบแปรงฟัน
ลีกเลี่ยงการ ระผม ิ่ง นี ต้อง ลอกล่อ พ่อแม่อาจต้องอุ้มนอนตัก ระ ังไม่ใ ้
น้าโดนน�้า ร้องโ ย ายถ้าน�า้ เข้าตา
ไม่ชอบไปร้านตัดผม โ ย าย งอแง เลือกเยอะ ุดท้ายพ่อแม่มักต้องตัดผมใ ้เอง
ลีกเลี่ยงการตัดเล็บ
กินยาก เลือกกิน กินอา ารได้ไม่กี่ชนิด ซ�้าๆ ไปมา

ับ
ฉบับความสุข

ระบบเอ็นและข้อต่อ
เฉื่อย

ไว

ชอบกระโดด ามารถกระโดดเล่นบนเตียงนอน แทรมโบลีนได้นานๆ เป็นชั่ โมง
ชอบเดินชอบกระแทกพื้นแรงๆ บางทีเดินๆอยู่ก็ทา� เป็นล้มกระแทกลง
กับพื้น นุกๆ
ชอบเ ื้อผ้าที่รัดแน่นๆ เช่น กางเกงยีน เ ื้อรัดตั
ชอบเล่นกอดรัดแรงๆ
ชอบเอาของเล่นมาเคาะ เขย่า ั่นๆ แรงๆ
นอนกัดฟันตอนกลางคืน
มักมีปัญ ากระแทกใ ่เพื่อน ผลักเพื่อน โดยไม่ได้ตั้งใจ กัดปากกา กัด ลอด
กัดชายเ ื้อผ้า ผ้า ่มนอน
มีอาการ ะดุ้ง กระตุก เมื่อได้รับ ิ่งกระตุ้น พบในกลุ่มเด็ก มองพิการ

ระบบการได้ยิน
เฉื่อย

ไว

ชอบเ ียงดังๆ ฟังเพลง เปิดที ีดังๆ
อาจจะเล่นเ ียง ัมเพลง พูดคนเดีย เพื่อช่ ยใ ้ตื่นตั
เ ม่อลอยเ ลาคนพูดด้ ย ท�าเ มือนไม่ค่อยได้ยินเ ลาคนพูดด้ ย
ันเ ง่ายกับเ ียงเบาๆรอบตั (เ ียงที่คนอื่นแทบจะไม่ได้ยิน) เช่น เ ียงตู้เย็น
เ ียงแอร์ เ ียงพัดลม เ ียงนา ิกาเดิน
กลั เ ียงบางอย่าง เช่น เ ียงชักโครก ท�าใ ้มีปัญ าไม่กล้าใช้ ้ มนั่ง
กลั เ ียงเครื่องปันอา าร เครื่องดูดฝุ่น ต้อง นีไปอยู่อีก ้อง นึ่ง
ไม่ชอบเ ียงดัง เอามือปิด ู เ ลาอยู่ในที่มีเ ียง ุ่น าย
ไม่ชอบเข้าโรง นัง ไม่ชอบฟังเพลงดังๆ
ตกใจ กลั เ ลามีเ ียงดังที่มาเร็ ๆ ไม่ได้เตรียมใจไ ้ก่อน เช่น เ ียงฟ้าร้อง เ ียง
อรถดับเพลิง เ ียง มาเ ่า
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ระบบการมองเห็น
เฉื่อย

ไว

ชอบมองภาพเคลื่อนไ มองแ ง รือ ยืนจ้องมองของ มุนๆ มองนิ้ มือ
ชอบจ้องมองประตูเปิดปิด เปิดปิด นัง ือไปมา
เรียงของเล่นเป็นแถ แล้ นอนมองกลับไป กลับมา
ไม่ชอบแ งจ้าๆ เอามือปิดตา รี่ตา ร้องไ ้ รือบ่นป ด ั เ ลาอยู่ในที่แ งจ้า
มีปัญ าการโฟกั ายตาเมื่อใช้ ายตาไป ักพัก จะเอามือขยี้ตา
และอาจบ่ายเบียง ไม่ยอมท�ากิจกรรมต่อใ ้เ ร็จขอลุกไปท�าอย่างอื่น
ันเ ได้ง่ายจากแ ง ีใน ้อง เช่น ้องที่มี ลาย ี ้องที่มีของเล่น ลายอย่าง
เด็กดูเ มือนไม่นิ่ง ไม่จดจ่อ เปลี่ยนของเล่นไปมา
ชอบ ้องที่มีแ ง ลั ๆอ่อนๆ ชอบปิดไฟเล่น

ระบบการดมกลิ่นและรับรส
เฉื่อย

ไว

ชอบเอาของเข้าปาก เลีย ิ่งของ รือเอามาดม
ชอบอา ารร ชาติจัดๆ กลิ่นแรง
ชอบการกระตุ้นด้ ยแปรง ีฟันไฟฟ้า
อยู่ในที่กลิ่นแรงๆ ได้โดยไม่รู้ ึกเดือนร้อน
ชอบอา ารที่ร ชาติอ่อน จืดชืด
ไ ต่อกลิ่น ในขณะที่คนอื่นไม่ได้กลิ่นอะไร
มีปัญ าเรื่องการเลือกยา ีฟัน บ่นไม่ชอบ เลือกมาก
กินอา ารยาก เลือกกิน กินอา ารซ�้าๆ บางอย่าง
งุด งิด เ ลาได้กลิ่นแปลกๆ รือกลิ่นน�้า อม กลิ่นอา ารในครั

ับ
ฉบับความสุข

ระบบประมวลข้อมูล
การประมวลข้อมูลผ่านการมองเห็นไม่สมบูรณ์
มักจะ าของไม่ค่อยเจอ เช่น ใ ้ไป ยิบของในตู้ เดินกลับมาบอก ่า าไม่เจอ
เ ลา าของเล่น ต้องใ ้ช่ ย า ชี้บอก รือพาไปเอา
ไม่ค่อยมองเ ็นภาพร ม อาจติดในรายละเอียดเล็กๆ เช่น ชอบมองของเล็กๆ
นใจรายละเอียดเล็กๆในภาพ
การก าด ายตา กลอกตาไปมา เพื่อมอง ิ่งรอบตั ไม่ค่อยคล่องแคล่ ติดขัด
มีค ามยากล�าบากในการแยกแยะ ี รูปทรง ขนาด รือ ตั อัก รที่ใกล้เคียงกัน
เช่น ด กับ ต ผ กับ ฝ

การประมวลข้อมูลผ่านการได้ยินไม่คล่องแคล่ว
ไม่ ามารถคง มาธิ ถ้าใน อ้ งมีเ ยี งรบก น อ้ งเรียนทีม่ี เี ยี งดัง เด็กจะ งุด งิดง่าย
เด็กมีค ามยากล�าบากในการจดจ�าข้อมูลที่พูดใ ้ฟัง เช่น ฟังนิทาน พูดยา ๆ
มีค ามยากล�าบากในการแยกเ ียง ค�าที่ออกเ ียงคล้ายๆกัน มีผลต่อการอ่าน การ
ฟังค�า ั่ง อาจไม่เข้าใจ เช่น นูฝัน ่า ฟันของ นู (ฝ และ ฟ)
การเรียน นัง ือ อาจมีปัญ า เช่น ไม่ นุก ับ นกับการเล่นค�าคล้องจอง ไม่
ามารถจ�าตั อัก รและเ ียงของตั อัก รได้
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ระบบสั่งการกล้ามเนือ้
การสั่งการกล้ามเนือ้ ไม่คล่องแคล่ว
ชอบเดินไปมา ไม่ค่อยมีจุดมุ่ง มาย ไม่เล่นของเล่น
มักเดินชน ิ่งรอบตั บ่อยๆ
ดูงุ่มง่าม ไม่คล่องแคล่ ล้มบ่อย
มีค ามยากล�าบากในการเล่นเกมง่ายๆ เช่น ิ่งไล่จับ กระโดดเชือก
มีปัญ าการจับดิน อ
มักเล่นของเล่นในแบบเดิมๆ เล่นง่ายๆ ขั้นตอนเดีย เช่น ไถรถไปมา
เรียงของเล่นเป็นแถ โยนลูกบอลซ�า้ ๆ
เล่นของเล่นได้ไม่นาน เปลี่ยนไปมา ยิบจับแล้ าง
ไม่ ามารถท�างานท่ี่ซับซ้อน ลายขั้นตอนได้ตั้งแต่ต้นจนเ ร็จ เช่น
ใ ่ถุงเท้าเอง ช่ ยล้างแก้ น�า้
มีค ามยากล�าบากในการเลียนแบบท่าทาง เช่น ท�าท่าตามเพลง

ความตึงตัวของกล้ามเนือ้ อ่อน (ล้าง่าย)
ร่างกายดูไม่ค่อยมีแรง ป กเปียก
ชอบนอนเลื้อยกับพื้น ท่าประจ�า คือ นอนฟุบบนโต๊ะ นั่ง ้อยแขน
นั่งกับพื้นท่า w sitting
ล้าง่าย ท�าอะไรได้ไม่นาน
มุนลูกบิดประตูเองไม่ค่อยได้ ดูไม่ค่อยมีแรง เปิดปิดกล่องของเล่นต้องใ ้ช่ ย
ทัก ะด้านกล้ามเนื้อมัดใ ญ่ไม่ค่อยคล่องแคล่ ดูงุ่มง่าม เช่น
กระโดด โยนบอล ปีนป่าย
ครูมักบ่นเรื่องทัก ะการใช้มือ เช่น การจับดิน อ การใช้กรรไกร งาน ิลปะ
ท�างานไม่เรียบร้อย

ับ
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แบบประเมินความสามารถด้านร่างกาย
ชื่อ- กุลเด็ก ...................................................................................
ปี
เดือน
ันที่ประเมิน ................. ................. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประเมิน
ันเกิด ................. ................. ชื่อ- กุล ..........................................................
อายุจริง ................. ................. ค าม ัมพันธ์กับเด็ก .......................................

1-2 ปี

3-4 ปี

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

1. ยืนได้เอง
2. คลานขึ้นลงบันไดเองได้
3. ลุกขึ้นจากท่านั่งได้เอง
4. เดินเองได้
5. ถือของขณะเดินได้
6. เดินขึ้นบันไดโดยมีคนช่ ย
7. เดินถอย ลังได้ 2-3 ก้า
8. ยกเท้าเตะบอลได้

2-3 ปี
ใช่ ไม่ใช่

1. ิ่งได้
2. เดินขึ้น-ลงบันไดเองได้
แบบพักเท้า
3. ข ้างลูกบอลได้
4. กระโดดลงจากเตียงนอนได้
5. กระโดด 2 เท้าคู่ได้
6. ปีนขึ้นนั่งจักรยาน 3 ล้อได้เอง

1. ยืนขาเดีย ได้นานมากก ่า
3 ินาที
2. เริ่มกระโดดบนขาข้างเดีย ได้
3. ิ่งตามลูกบอล
เปลี่ยนทิ ทางตามได้
4. ิ่งเข้า าลูกบอลและเตะบอลได้
5. ิ่งได้โดยมีการแก ่งแขน ลับกัน
6. เดินด้ ยปลายเท้าได้
7. ขึ้น-ลงบันไดเองได้แบบ ลับเท้า
8. เดินขึ้นลงบันไดโดยไม่ใช้มือจับ
9. รับลูกบอลได้โดยใช้ล�าตั ช่ ย
10. ปันจักรยาน 3 ล้อได้
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4-5 ปี

5-6 ปี

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

1. ยืนบนขาเดีย ได้ 5 ินาที
2. ปีนขึ้นลงจากโต๊ะ ูงได้เอง
โดยไม่ต้องช่ ย
3. การรับลูกบอลดีขึ้น
ไม่ต้องใช้ล�าตั รับลูกบอล
4. ข ้างบอลได้ไกล
5. เดินต่อ ้นเท้าเป็นเ ้นตรงได้
6. เล่นชิงช้า แก ่งได้เอง
7. กระโดดข้ามเชือก/
ิ่งกีดข างเตี้ยๆ ได้
8. กระโดดขาเดีย ได้ 2-3 ครั้ง
9. ปันจักรยาน 4 ล้อได้คล่อง

6-7 ปี

7-8 ปี

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

1. เดินบน ะพานทรงตั ได้
2. ขี่จักรยาน 2 ล้อได้คล่อง
3. เตะลูกฟุตบอลได้แม่นย�า
4. กระโดดเชือกได้คล่อง
5. โ นและไต่รา บันได
ลิงได้โดยไม่ต้องช่ ย
6. ข ้างและรับลูกบอล
ขนาดเล็กได้

1. ยืนขาเดีย ได้นาน 10 ินาที
2. กระโดดข้ามเชือก ูงได้/
เล่นโดด นังยางกับเพี่อนได้
3. กระโดดไปด้าน น้าได้
10 ครั้งโดยไม่ล้ม
4. เริ่มกระโดดเชือกได้
5. ปันจักรยาน 2 ล้อได้
6. ิ่งได้คล่องขึ้น
มีการ ลับกันของแขน
7. โ นบาร์ได้
8. รับลูกบอลได้คล่องแคล่ มือ
โดยใช้ องข้าง

1. ิ่งขึ้นลงบันไดได้
2. กระโดดตามช่อง ี่เ ลี่ยม
เล่นตั้งเตกับเพื่อนได้
3. เริ่มเล่นกี าที่ใช้ทัก ะ
การค บคุมร่างกาย ลายๆ
่ นได้ เช่น ่ายน�า้
แบดมินตัน
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แบบประเมินทักษะในชีวิตประจ�าวัน
ชื่อ- กุลเด็ก ...................................................................................
ปี
เดือน
ันที่ประเมิน ................. ................. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประเมิน
ันเกิด ................. ................. ชื่อ- กุล ..........................................................
อายุจริง ................. ................. ค าม ัมพันธ์กับเด็ก .......................................

แรกเกิด- 1 ปี
ใช่ ไม่ใช่

1. พยายามค ้าจับของเล่น
ที่เอื้อมไม่ถึง
2. แ ดงอาการ ่าจะได้กินนม
เมื่อเ ็นแม่ รือข ดนม
3. จ้องมอง รือร้องไ ้เมื่อเ ็น
คนแปลก น้า
4. ดื่มน้้าจากถ้ ยแก้
โดยมีการช่ ยเ ลือ
5. เคี้ย และกลืนอา าร
ที่บด ยาบได้
6. ใช้มือ ยิบอา ารกินได้
7. ใช้นิ้ ยิบอา ารกินได้
8. ถือช้อนและพยายาม
เอาอา ารเข้าปาก
9. กัด เคี้ย และกลืนได้

1 - 2 ปี
ใช่ ไม่ใช่

1. ดื่มน�า้ จากถ้ ย รือแก้ ได้
โดยไม่ต้องช่ ย อาจมีน�้า ก
บ้าง
2. ตักอา ารกินเองด้ ยช้อน
มี กเลอะเทอะบ้าง
3. เคี้ย อา ารที่ตัด
เป็นชิ้นเล็กๆได้
4. ถอดถุงมือ ถุงเท้า รือ ม ก
5. ถอดเ ื้อผ่า น้าได้
โดยไม่ต้องช่ ยเ ลือ
6. ดูดน�้าจาก ลอด
7. ร่ มมือการแต่งตั
โดยการยกแขน ขา
8. ใ ่ ม กเองได้
9. แ ดงใ ้รู้ ่าผ้าอ้อม/กางเกง
เปียก รือเปื้อนอึ โดยชี้/
่งเ ียง รือดึงผ้าอ้อม
10. ถอดกางเกงขา ั้นเอ ยาง
ยืดได้
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2-3 ปี

3-4 ปี

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

1. ใช้ช้อนตักอา ารโดยไม่ ก
2. ช่ ยท�างานบ้านง่ายๆ
3. ใช้ ้อมจิ้มอา ารกินได้
4. ใ ่ถุงเท้าได้
5. ใ ่รองเท้าได้
6. ใ ่กางเกงได้
7. ถอดเ ื้อยืดได้
8. รูดซิปเปิดได้
(ค รเริ่มจากซิปขนาดใ ญ่รูดได้)
9. บอกได้เมื่อต้องการจะไป ้องน�้า
10. ถอดกางเกงได้เองก่อนขับถ่าย
11. ถ่ายอุจาระใน ้องน�้า รือโถได้
13. อาบน�้าโดยมีคนช่ ย
14. ล้างและเช็ดมือได้เอง
15. แปรงฟันโดยผู้ใ ญ่ช่ ย

1. พูด “ขอ” และ “ขอบคุณ”
ได้เองครึ่ง นึ่งของจ�าน นครั้ง
ทั้ง มดที่ค รพูด
2. ร่ มมือท�าตามค�าขอร้องของ
ผู้ใ ญ่ได้ 3 ใน 4 ครั้ง
3. ช่ ยท�างานง่ายๆได้
4. ลีกเลี่ยง ิ่งที่เป็นอันตรายได้
5. กินอา ารด้ ยช้อนและ
้อมได้อย่างเ มาะ ม
6. เทน�้าจากเ ยือกโดยไม่ ก
และ างเ ยือกลงที่เดิมได้
7. ใ ่เ ื้อโดย มทาง ีร ะได้เอง
8. ใ ่เ ื้อเชิ้ตได้เอง
โดยไม่ต้องติดกระดุม
9. ถอดกระดุมขนาดใ ญ่ ได้
10. ใ ่กระดุมขนาดใ ญ่ ได้
11. ถอดเ ื้อผ้าได้เรียบร้อย
12. แต่งตั ได้เรียบร้อย โดยมี
ผู้ใ ญ่ช่ ยแนะน�า
13. ติดกระดุมแปบได้เอง
14. ใ ่รองเท้าถูกข้าง
โดยไม่ต้องช่ ย
15. ไม่ปั า ะรดที่นอนกลางคืน
นอกจากนานๆครั้ง
16. ล้าง น้า ล้างมือ ได้เอง
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4-5 ปี
ใช่ ไม่ใช่

5-6 ปี
1. ท�างานที่ได้รับมอบ มาย
เ ร็จด้ ยตนเอง
2. ใช้ช้อนตัดอา ารเป็นชิ้นเล็กๆได้
3. ท�าใช้ช้อนทาแยม รือ
ังขยาบน ขนมปังได้
4. ถอดกระดุมขนาดเล็กได้
5. ใ ่กระดุมขนาดเล็กได้
6. รู้จักแยกด้าน น้าด้าน ลัง
ของเ ื้อ
7. ผูกเชือกรองเท้า
8. แต่งตั ได้เอง
9. แปรงฟันได้เอง
10. ีผมได้เอง
11. งั่ และเช็ดน�า้ มูกได้
โดยไม่ตอ้ งช่ ย

ใช่ ไม่ใช่

6-7 ปี

7-8 ปี

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

1. ใช้ช้อน ้อมได้ดี
2. ริเริ่มโทร ัพท์ าคนอื่น
3. เข้าใจ ัญญาณจราจร
4. พับผ้า ่มและท�าเตียง
ของตั เองได้เมื่อบอก
5. ามารถบอกชื่อ ันได้ถูกต้อง
เมื่อถาม เช่น “ ันนี้ ันอะไร”
“ ันจันทร์”
6. คาดเข็มขัดนิรภัยในรถได้เอง

1. มองซ้ายข าและข้ามถนนได้
ตามล�าพัง
2. ามารถช่ ยท�าอา ารใน ้อง
ครั ได้
3. รู้ ่าไม่ปลอดภัยที่จะขึ้นรถ
รับอา าร รือเงินจากคน
แปลก น้า
4. อาบน�า้ ได้เองโดยไม่ต้องช่ ย
5. ผูกเชือกรองเท้าในลัก ณะ ู
กระต่ายได้เอง

1. บอกค่าของเงินได้ เช่น 5 บาท
10 บาท
2. ใช้เครื่องมือง่ายๆ ได้ เช่น ไขค ง
3. รูซ้ า้ ย ข า ของผูท้ อี่ ยูต่ รง น้า
4. จัดโต๊ะอา ารได้เมื่อบอก
5. ั่งอา ารได้เองที่ร้านอา าร
6. บอกชื่อ ัน เดือน พ. ได้ใน
ันที่ถามเตือน
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สรุปเนื้อหาส�าคัญของทั้งเล่ม

ลูกพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ....เริ่มต้นอย่างไร

ฟลอรไทม
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มองเด็กอย่างเป็นองค์รวม (DIR/Floortime)

DIR/Floortime เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเด็กเ มือนการปลูกต้นไม้ ต้นไม้จะมีกิ่ง
ใบงอกงาม มบูรณ์ ก็ตอ่ เมือ่ รากและล�าต้นแข็งแรง คนดูแลต้นไม้ทเี่ อาใจใ ่ เข้าใจและยอมรับค าม
แตกต่างของต้นไม้แต่ละต้น
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พัฒนาการองค์รวม (D)

ความแตกต่างระบบประสาทของเด็ก

•
•
•
•
•

Sensory - ลูกชอบอะไร ไม่ชอบอะไร
Motor control function - การใช้ร่างกายลูกเป็นอย่างไร
Auditory - ลูกตอบ นองต่อการได้ยิน/ความเข้าใจภา าเป็นอย่างไร
isual - ลูกตอบ นองต่อการมองเ ็นเป็นอย่างไร
Oral motor - การควบคุมกล้ามเนื้อปากของลูกเป็นอย่างไร
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สัมพันธภาพ (R)

มีเวลา
ยอมรับ & เข้าใจความแตกต่างของลูก
ปรับเปลี่ยนตัวเอง จัด ิ่งแวดล้อม ใ ้เ มาะ มกับลูก

รายละเอียดพัฒนาการองค์รวม
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ถ้าเด็กมีพฒ
ั นาการองค์รวมบกพร่อง
เด็กจะแสดงออกเป็นปัญหาพฤติกรรมอย่างไร

เราจะแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กพิเศษอย่างยั่งยืนได้อย่างไร
ä·Áµไทม์ÒÁÃÐ´Ñ
แนวทางเชิงà·¤¹Ô
บวก ....¤¿ÅÍÃ
เทคนิคฟลอร์
ตามระดัºบ¾Ñพั²ฒ¹Ò¡ÒÃ
นาการองค์รวม
àª×èÍÁâÂ§ ¶ÒÁàËµØ¼Å ¾Ù´¤ØÂÃÒÂÅÐàÍÕÂ´
àËµØáÅÐ¼Å

ÀÒÉÒ
¡ÒÃ¤Ô´

àÅ‹¹ÊÁÁØµÔ ªÇ¹¾Ù´¤ØÂàÂÍÐæ

Ê×èÍÊÒÃà¾×èÍá¡Œ»˜ÞËÒ
Ê×èÍÊÒÃ´ŒÇÂ·‹Ò·Ò§
ÊÑÁ¾Ñ¹¸ÀÒ¾ ¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹
Ê§º Ê¹ã¨ÊÔè§ÃÍºµÑÇ
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àÅ‹¹Ê¹Ø¡ãËŒ«Ñº«ŒÍ¹
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ภาพรวมโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการลูกที่บ้าน
โปรแกรม ่งเ ริมเด็กพัฒนาการล่าช้าที่บ้าน
( ome-based Program)

ฟลอร์ไทม์

ฝึกทัก ะใน
ชี ิตประจ�า ัน
้ปัญหา
ฝึกแก ือท�า
ฝึกลงม

ฝึกร่างกาย
(sensory/motor)

การฝึกร่างกาย....ช่วยให้ระบบประสาทแข็งแรง

เล่นกับเพื่อน
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การฝึกทักษะในชีวิตประจ�าวัน....ผมเก่งที่สดุ

ฟลอร์ไทม์...การเล่นกับเด็กอย่างเข้าใจพัฒนาการองค์รวม
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