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คลินิกพฒันาการเด็ก 

สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพฒันาเด็กและครอบครัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
บา้นเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของชีวติ การเรียนรู้ภายในบา้นสามารถเกิดข้ึนไดต้ลอดทั้งวนั 

พ่อแม่ควรฝึกใหลู้ก “ลงมือท า” และ “ใชค้วามคิด” ผา่นกิจวตัรประจ าวนัและการท างานต่างๆใน
บา้น การพดูคุยควรสอดแทรกเร่ืองของเหตุและผล (การกระท าทุกอยา่งมีเหตุผลอยูเ่บ้ิองหลงั
เสมอ) เช่น คุณแม่ลา้งผกั เพราะมนัสกปรก คุณพ่อรดน ้าตน้ไม ้เพราะ ตน้ไมต้อ้งกินน ้า ไอศกรีม
ตอ้งเกบ็ในตูเ้ยน็เพื่อไม่ใหม้นัละลาย อากาศหนาวเลยตอ้งห่มผา้ 

การเลือกใชภ้าษาท่ีเหมาะกบัระดบัพฒันาการของลูกมีความส าคญั เดก็ท่ียงัไม่ค่อยมี
ภาษา พ่อแม่ควรพดูพากยข์ณะท ากิจกรรมต่างๆใหเ้ดก็ได ้“รับรู้ถึงความเช่ือมโยง” เหตุและผล 
ของส่ิงต่างๆ ไดฟั้งค าท่ีหลากหลายมากข้ึน เดก็ท่ีมีภาษาแลว้พ่อแม่อาจชวนเดก็พดูคุย                        
ถามค าถามใหเ้ดก็รู้สึกสนุกกบัการได ้“ลงมือท า” และ “ใชค้วามคิด” ภายใตค้วามรัก ความ
อบอุ่นภายในครอบครัว 

1. ฝึกการเรียนรู้ “เหตุและผล” จากกิจวตัร/กิจกรรมภายในบา้น 
o เดก็ท่ียงัไม่ค่อยมีภาษา – ใชค้  าสั้นๆ “เช่ือมโยงเหตุและผล” และใหเ้ดก็แสดงออก

ผา่นการกระท า 
i. หลงัเดก็อาบน ้าเสร็จ แทนท่ีคุณแม่จะรีบเช็ดตวัใหลู้ก คุณแม่ใชภ้าษา

พดูคุยใหลู้กไดคิ้ด “ลูกตวัเปียก เอ๊! ผา้เช็ดตวัอยูไ่หนนะ”                            
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(“พากยค์  า” ใหเ้ดก็รู้จกัก่อน) ต่อมาจึงเร่ิมท าใหซ้บัซอ้นมากข้ึน                      
“ลูกตวัเปียก หนูจะเอาอะไรเช็ดค่ะ” (เดก็อาจจะเร่ิมตอบได.้......ผา้ ผา้ 
แลว้ช้ีไปท่ีราว) 

ii. “ตวัเปียก หนาวไหมลูก ท ายงัไงดี” 
 

o เดก็ท่ีมีภาษาบา้ง พดูเป็นค าๆ หรือ วลี - ฝึก “พากยค์  า” ท่ีเป็น “เหตุและผล”                
ใหเ้ดก็ไดย้นิบ่อยๆ   

i. จานสกปรกจงั ไปลา้งจานกนัดีกวา่ 
ii. โอ๊ย! ร้อนจงั ท ายงัไงดี (เปิดพดัลม เปิดแอร์ อาบน ้ า...) 

iii. “หิวจงั ไปกินขา้วกนัลูก” 
iv. ลูกโมโหมากจนตอ้งตีแม่เลยเหรอลูก.... 

 
o เดก็ท่ีพดูไดเ้ป็นประโยคหลากหลายแลว้ 

i. ร้อนจงัเลย ท ายงัไงดี....เปิดพดัลมหรือเปิดแอร์....อนัไหนดีกวา่กนั...หนู
ชอบอนัไหนมากกวา่... เพราะอะไร.... แต่พ่อวา่ไปอาบน ้าน่าจะดีกวา่นะ
.... (ฝึกการโตเ้ถียง ต่อรอง) 

ii. ขณะนัง่กิน Pepsi ดว้ยกนั ท าไมเขาตอ้งใส่น ้าแขง็ดว้ยล่ะ.....จะใส่เยอะ
หรือใส่นอ้ย.... ใส่เยอะกบัใส่นอ้ยมนัต่างกนัยงัไง... 

iii. ช่วยแม่ลา้งผกั เราจะลา้งผกัก่อนดีหรือวา่เอาลงกะทะเลยค่ะ ...                       
ท าไมล่ะค่ะ...แลว้ถา้ไม่ลา้งมนัจะเป็นยงัไง... จะเกิดอะไรข้ึน.....  

iv. เดินเล่นกบัพ่อในสวน....ถา้เราไม่รดน ้าตน้ไม ้ตน้ไมม้นัจะเป็นยงัไง... 
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2. ฝึก “คิดแกปั้ญหา” จากกิจวตัรประจ าวนัง่ายๆ 
o แกลงัท าผดิท าถูก ในกิจวตัรประจ าวนั เพื่อใหเ้ดก็หดั “คิดแกปั้ญหา” แลว้ช่วยกนั

คิดหาทางออก (เป้าหมายไม่ใช่การแกลง้ลูกหรือสร้างปัญหาใหลู้ก แต่คือการ 
“สร้างโอกาส” ใหลู้กได ้“เจออุปสรรค” และ “คิดแกปั้ญหา”)  ผา่นส่ิงท่ีท าเป็น
ประจ าธรรมดาๆทุกวนั  

 ลูกอยากออกนอกบา้น.. หยบิรองเทา้พ่อใหลู้กใส่... หยบิรองเทา้แม่ให.้..
สุดทา้ย ช่วยกนัหารองเทา้ลูก หายไปไหนนะ.... ไปเจอซ่อนอยูใ่ตตู้ ้                    
ลูกตอ้งคลานเขา้ไปเอา 
 นัง่กินขา้ว บนโต๊ะมีแต่ตะเกียบ ไม่มีชอ้นส้อม...เอานมกล่องใหลู้กแต่ไม่
มีหลอด... 
 ลูกชอบเปิดตูเ้ยน็หาของกิน วนัน้ีเปิดตูเ้ยน็ ไม่มีของกินอะไรเลย... 
 กินไข่ตม้ และชอบใส่ซอสแม๊กก้ีเองทุกวนั วนัน้ีหยดซอสแลว้ไม่มีอะไร
ออกมา  
 เชา้วนัน้ีรถ start ไม่ติด แลว้เราจะไปเท่ียวกนัไดย้งัไงล่ะเน่ีย 
 เม่ือคืนฝนตก รองเทา้นกัเรียนเปียก วนัน้ีจะใส่อะไรไปโรงเรียนดี 

 
3. การฝึกเรียบเรียงความคิด 

o หลงัจากท่ีลูกช่วยคุณแม่ท าไข่เจียวทุกวนั คุณแม่พดูคุยกบัลูก สอนค าศพัทต่์างๆ 
และช่วยแม่ดว้ยการ “ลงมือท า” ขั้นตอนต่างๆไดค้ล่องแคล่วแลว้ คุณแม่ฝึกใหลู้ก
หดัเรียบเรียงความคิด ฝึกการเรียงล าดบัขั้นตอน แลว้ส่ือเป็นภาษา 

o เด๋ียวเราไปท าไข่เจียวกนัดีกวา่ เอ๊! ไข่เจียวท ายง้ไงนะ ช่วยบอกแม่หน่อย...                 
ใหลู้กบอกของท่ีตอ้งใช.้..แลว้ท ายง้ไงต่อค่ะ...เก่งจงั....แลว้ยงัไงอีก.....แลว้ท า
ยงัไงมนัถึงจะสุกล่ะค่ะ.... เอ!้ แลว้ถา้อยากใหม้นัเคม็ๆหน่อย ท ายงัไงล่ะลูก... ท า
เสร็จแลว้จะเอาใส่จานหรือใส่แกว้ดี....อา้ว! ท าไมเอาใส่แกว้ไม่ไดล่้ะค่ะ...... 
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4. ฝึกการคิด ส่ือสาร และ “ลงมือท า”  
o ช่วยพ่อแม่เตรียมของไปเท่ียวไปเท่ียวทะเล ....ช่วยกนัคิดจะเอาอะไรไปบา้ง...               

ถา้จะเล่นทราย ตอ้งใชอ้ะไร...เอ!๊ ตอนวา่ยน ้าลูกตอ้งใส่อะไรนะ....แลว้อะไรช่วย
ใหลู้กลอยน ้าไดค่้ะ....แลว้ถา้ตวัเปียกจะท ายงัไงค่ะ....ถา้เราหิวตอนอยูใ่นรถจะท า
ยงัไง...ไปสามวนั เอาเส้ือไปก่ิตวัดีนะ....คุณแม่ใหลู้กเดินไปหยบิของและจดัของ
ใส่กระเป๋าเอง  

 
5. “การใชภ้าษาของพ่อแม่” ช่วยกระตุน้ใหลู้ก

รู้จกัใชค้วามคิดมากข้ึน  
o ลูกของพ่อน่ี “ความคิดยอดเยีย่ม

จริงๆ” 
o ไหน ใครมี “ความคิดดีๆ” บา้ง 
o เรามาช่วยกนั “คิดแกปั้ญหา” ดีกวา่  
o แม่คิดวา่ หนูตอ้งมี “เหตุผล” อะไร

บางอยา่งแน่ๆเลย 
6. ตวัอยา่งกิจกรรมงานบา้นเพื่อช่วยส่งเสริมสัมพนัธภาพในครอบครัวและการฝึก                        
“ลงมือท า” นอกจากนั้นยงัช่วยดา้นกลา้มเน้ือมดัเลก็ กลา้มเน้ือมดัใหญ่ ระบบบูรณาการ
ประสาทสัมผสั   (โดยคุณแม่นอ้งกร) 

 ซกัผา้,แปรงผา้ 
o  ไดเ้ร่ืองการรับรู้ของขอ้ต่อ, การท างานประสานกนัระหวา่งมือ

กบัสายตา,การสัมผสั 
 ตากผา้โดยใชไ้มห้นีบผา้ 
 ไดใ้ชน้ิ้วช้ีและน้ิวหวัแม่มือและเพิ่มกิจกรรมไดคื้อใชเ้ชือกผกูตะกร้าไม้

หนีบแขวนใหสู้งเวลาเดก็จะหยบิไมห้นีบกจ็ะตอ้งสาวเชือกช่วยฝึกการ
มองการใชมื้อและแขนสองขา้งท างานร่วมกนั (ใส่ผา้ในกะละมงัให้
หนกัแลว้ช่วยผลกั,ดึง/กฝึ็กการรับรู้ของเอน็และขอ้) 
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 พบัผา้ 
o เป็นการสัมผสัและฝึกแยกหมวดหมู่ 

 ถูพื้นดว้ยผา้ 
o ไดเ้ร่ืองการรับรู้ของเอน็และขอ้, เร่ืองสัมผสั, การวางแผนการ

เคล่ือนไหวโดยเฉพาะเวลาถูบนัไดแต่ตอ้งระวงัตกนะคะ 
 ถูพื้นดว้ยไมม้อ็บ 

o ไดก้ารฝึกขอ้มือ, แขน,การวางแผนการเคล่ือนไหว, การออก
แรงผลกั,แรงดึง 

 เช็ดกระจก  
o ไดเ้ร่ืองขอ้, สัมผสั หากเช็ดในต าแหน่งท่ีสูงแลว้ตอ้งเงยเช็ดจาก

ซา้ยไปขวา, ขวาไปซา้ยและข้ึนลงจะไดเ้ร่ืองการเคล่ือนไหว
ดว้ยเดก็บางคนไม่ชอบเพราะท าแลว้มึน 

 ไขกญุแจ,หมุนลูกบิดประตู  
o ฝึกการหยบิจบัและการใชข้อ้มือ 

 ช่วยตดัหญา้,ถอนหญา้, ปลูกตน้ไม ้  
o ไดก้ารสัมผสั, การรับรู้เอน็และขอ้ 

 กวาดใบไมโ้ดยใชไ้มก้วาดทางมะพร้าว  
o การประสานระหวา่งมือและสายตา, เสียง, การรับรู้เอน็และขอ้ 

 ช่วยเดด็ผกั 
o เร่ืองกล่ิน, สัมผสั, ความคล่องแคล่วมือและขอ้มือ 

 ท าขนมบวัลอย 
o ไดก้ารสัมผสั, การกะ

ปริมาณ, การรับรู้เอน็และ
ขอ้ 

 ท าไอติมแท่งใชน้ ้าหวานหรือถัว่
เขียว, ถัว่แดงตม้กไ็ดใ้หเ้ดก็ตกั
หยอดใส่พิมพ ์
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o ไดฝึ้กกะปริมาณ, การใชมื้อเม่ือแช่แขง็แลว้ฝึกใชล้ิ้นเลียไดอี้ก 

 
7. ตวัอยา่งการฝึกลูกผา่นการเล่นในบา้น (โดย คุณแม่นอ้งกร) 
o เดินบนขอบทางฝึกทรงตวั 
o ใหอ้าหารปลา (ขนมปัง) 

 รู้จกัหยบิจบั,โยน,ขวา้ง 
o เดินบนหมอนขา้งท่ีวางเรียงต่อๆกนั 

 ฝึกการทรงตวับนพื้นผวิท่ีไม่มัน่คง 
o เดินป่า (ในบา้น) หาจ้ิงจก 

 ฝึกการมองตามแสงไฟฉาย,การเล่นสมมุติและปรับเปล่ียนต าแหน่งท่ีนอน 
o พรมวเิศษ 

 ฝึกการจดจ่อ,การทรงท่า 
o ท าท่าเลียนแบบการขบัรถมอเตอร์ไซด ์

 การเลียนแบบท่าทาง 
o ชา้งน ้าอาละวาด (ใหเ้ดก็ข่ีหลงัแม่ในลกัษณะคลานแลว้แม่พยายามโยกเหวี่ยง) 

 ฝึกการทรงตวั 
o กิจกรรมตามประเพณีไทยเช่นลอยกระทง,สงกรานตแ์ละการละเล่นไทยเช่นมอญ

ซ่อนผา้,ตบแปะ หมากเกบ็ 
 

_____________________________ 
 


