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          “เด็กพิเศษ” หรือถ้าให้เรียกกันเต็มๆก็คือ   
“เด็กที่มีความต้องการพิเศษ” (Children with Special 
Needs) หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องและข้อจ ากัดใน
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
          กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดประเภทและ
หลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา มีดังต่อไปนี้ 
          1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
          2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
          3. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
          4. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย  หรือการ
เคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 
          5. บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
          6. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 
          7. บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรม หรืออารมณ ์
          8. บุคคลออทิสติก 
          9. บุคคลพิการซ้อน 
          ในปัจจุบันสังคมไทยเปิดกว้างและยอมรับในเรื่อง
ของเด็กพิเศษมากขึ้น เพราะแท้จริงแล้วหากศึกษา         

ถึงวิธีการอยู่ร่วมและพัฒนาศักยภาพของเด็กพิเศษอย่าง
จริงจัง จะพบว่าเด็กพิเศษนั้นสามารถพัฒนาได้ แต่ต้องมี
การพัฒนาอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ดังนี้ 
 
   
 
 
 
 
 
      1. ดูแลด้วยรัก ผู้เขียนเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนที่มีลูกเป็น
เด็กพิเศษย่อมจะมีความวิตกกังวล ความเครียด  อีกท้ัง
ความเบื่อหน่ายไม่มากก็น้อยรวมอยู่ด้วย  แต่อย่าลืมว่า
ความรักนั้นเป็นเหมือนยาวิเศษที่มีพลังแห่งความอบอุ่น      
ที่ช่วยสร้างความมั่นคงในจิตใจให้กับเด็ก  ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วย
เสริมแรงก้าวแรกท่ีจะท าให้เด็กพิเศษได้รับการพัฒนาให้
ได้ผลดียิ่งขึ้น 
      2. ฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเอง  เป็นทักษะพ้ืนฐาน
ที่ต้องสอนให้เด็กพิเศษท าให้ได ้ซึ่งคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้อง
ใช้ความอดทนมากในช่วงแรกๆ  ทักษะพ้ืนฐานที่ต้องฝึก
ให้กับเด็กพิเศษนั้นสามารถท าได้ด้วยตนเอง  ได้แก่         
การอาบน้ า  การแปรงฟัน การแต่งตัว การรับประทาน
อาหาร ซึ่งเมื่อเทียบกับเด็กปกติท่ัวไปแล้ว  ในการฝึกให้เด็ก
พิเศษรู้จักการดูแลช่วยเหลือตนเองขั้นพ้ืนฐานเหล่านี้      
คงจะต้องใช้เวลานานและต้องฝึกให้ท าซ้ าๆบ่อยๆ         
คุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งเบื่อหน่ายหรือถอดใจยอมแพ้เสียก่อน
จะฝึกได้ส าเร็จ  เพราะการฝึกให้เด็กพิเศษช่วยเหลือตนเอง
ได้ดีนั้นนอกจากจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเขาแล้ว  ยังท า
ให้เขาไม่ต้องเป็นภาระกับคนอ่ืนอีกด้วย 

     3. ฝึกทักษะทางด้านสติปัญญา  คุณพ่อคุณแม่ควรฝึก
ให้เด็กพิเศษได้เรียนรู้ในการสื่อสารกับผู้อื่นตามระดับ
สติปัญญาของเด็ก ทั้งในเรื่องภาษาท่าทาง ภาษาพูด   
   การอ่านและการเขียน  อีกท้ังในเรื่องของการนับจ านวน
บวก ลบ คูณ หาร 
 นอกจากนี้ การให้เด็กพิเศษได้ท ากิจกรรมเสริม
ทักษะ อย่างเช่น กิจกรรมศิลปะ  ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูป 
ระบายสี ป้ันแป้งโด ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้   
จะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของ
เด็กได้เป็นอย่า งดี หรือการให้เด็กพิเศษได้ท ากิจกรรม
ดนตรี เช่น ร้องเพลง  เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะ
ดนตรี เล่นเครื่องดนตรี  ซึ่งนอกจากจะช่วยส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้ดีแล้ว  ยังช่วยพัฒนา
อารมณ์และกล่อมเกลาจิตใจของเด็กให้อ่อนโยนอีกด้วย 
          จากประสบการณ์ส่วนตัวที่ต้องเก่ียวข้องใกล้ชิด  
กับเด็กพิเศษมาตลอด  ได้พบว่าเด็กพิเศษทุกประเภท
สามารถพัฒนาได้เพียงแต่คุณพ่อคุณแม่ต้องใจเย็น  อดทน
และท่องคาถาไว้ในใจเสมอว่า “เราต้องสู้”อีกท้ังคุณพ่อคุณ
แม่ต้องมีความรักและเข้าใจกันและกันให้มากๆ  คอยเป็น
ก าลังใจให้กัน  อย่าท้อแท้ อย่าโทษตนเอง อย่าโทษกันหรือ
โทษสิ่งใดว่ามาท าให้ลูกของเราเป็นเช่นนี้  แต่ให้ท าหน้าที่
ของความเป็นพ่อและแม่ของเขาอย่างดีที่สุดในการดูแลให้
ความรักและความอบอุ่น ฝึกให้เขามีทักษะในการช่วยเหลือ
ตนเอง ส่งเสริมให้เขาได้ท ากิจกรรมที่พัฒนาสติปัญญารอบ
ด้าน  เพ่ือที่เขาจะมีชีวิตด าเนินอยู่ในโลกนี้  ได้อย่างมี
ความสุขและไม่เป็นภาระของใคร 
          ก่อนจบผู้เขียนอยากจะฝากค าพูดของคุณแม่ท่าน
หนึ่งที่พูดถึงลูกที่เป็นดาวน์ซินโดรมว่า  “แม้ว่าบางครั้งจะ
เหนื่อยและท้อแท้  แต่ก็ไม่เคยน้อยใจหรือเสียใจแม้แต่ครั้ง



เดียวที่มีลูกที่เป็นแบบนี้  และด้วยความรักของแม่คนนึ้ก็จะ
เลี้ยงดูลูกให้เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้ได้อย่าง 
          มีความสุข และไม่ให้มีใครมารังแก เพราะไม่ว่าลูก
จะเป็นอย่างไร ลูกก็คือดวงใจของแม่เสมอ” 
 
 
อ้างอิงที่มา :  ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 
โดยดร.แพง ชินพงศ์ 
สืบค้นโดย นางสาวเนาวรัตน์ จายุพันธ์  
ต าแหน่งพนักงานราชการ 
บทความประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2558      

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
การป้องกันการติดยาเสพติด  

 ป้องกันตนเอง  ไม่ใช้ยาโดยมิได้รับค าแนะน าจากแพทย์ และ
จงอย่าทดลอง เสพยาเสพติดทุกชนิดโดยเด็ดขาด  เพราะติด
ง่ายหายยาก  

 ป้องกันครอบครัว ควรสอดส่องดูและเด็กบุคคลในครอบครัว  
หรือที่อยู่รวมกัน อย่าให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ต้องคอยอบรม
ส่ังสอนให้รู้ถึงโทษและภัยของยาเสพติด หากมีผู้เสพยาเสพ 
ติดในครอบครัวจงจัดการให้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล  

 ป้องกันเพื่อนบ้าน โดยช่วยช้ีแจงให้เพื่อนบ้านเข้าใจถึงโทษ
และภัยของยาเสพติด โดยมิให้ เพื่อนบ้าน รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
ต้องถูกหลอกลวง และหากพบว่าเพื่อนบ้านติด ยาเสพติดจง
ช่วยแนะน าให้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล  

 ป้องกันโดยให้ความร่วมมือกับทางราชการ   เมื่อทราบว่าบ้าน
ใด  ต าบลใดมียาเสพติดแพร่ระบาด  ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ 
ต ารวจทุกแห่งทุกท้องที่ทราบ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ยาเสพติดป้องกันได้  

1.  ป้องกันตนเอง ท าได้โดย.. 
 

 

 

 

ใครบอกว่า “เด็กพิเศษ” 

พัฒนาไม่ได ้
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ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 

จังหวัดตรัง 
 

 
 
 

 ในสภาพไทยที่เป็นอยู่ตอนนี้บีบคั้นให้คนต้อง
แข่งขันกันมากขึ้น  และเลยไปถึงความคาดหวังของคน     
เป็นพ่อ เป็นแม่ที่ต้องการให้ลูก ๆ  ของตัวเองต้องเป็นที่ 1 
กระทั่งเค่ียวเข็ญให้เรียน เรียน  และเรียนหนังสือตั้งแต่อายุ
ยังน้อย รู้หรือไม่ว่าการท าเช่นนี้ท าให้คุณพลาดสิ่งที่ดีท่ีสุด
ในชีวิต  ไปอีก 1 อย่าง 

         ซ่ึง พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถาบัน         
ราชานุกูล  บอกว่า การเรียนรู้ของเด็กเล็กไม่เกินระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นลงมา  เกิดจากกระบวนการเล่นมาก
ที่สุดถึง 80-90% การเรียน ก ไก่ ข ไข่ เป็นเพียงส่วนเล็ก 
ๆ ส่วนหนึ่งเท่านั้น 

          การที่พ่อ แม่เคี่ยวเข็ญ  ให้เด็กเรียนพิเศษมาก ๆ 
จนแทบจะเรียนอย่างเดียว  เด็กหลายคนจะต่อต้านตั้งแต่
แรกด้วยการแสดงความก้าวร้าว เกิดขัดแย้ง  และปฏิเสธกัน
และกันในครอบครัวตั้งแต่อายุน้อย ๆ  ส่วนเด็กที่ยอมเรียน
ตามความคาดหวังของพ่อแม่เขาจะเป็นเสมือนหุ่นยนต์ 
ไม่ได้มี  ความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ได้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  จนเกิดความเบื่อหน่ายและมีจ านวนไม่น้อย    
ละทิ้งการเรียนกลางคันแม้จะอยู่ในสถานศึกษาที่ดีและ      
มีชื่อเสียง  เป็นปรากฏการณ์พ่อแม่รังแกฉันที่พบได้มาก
ในตอนนี้ 

          เพราะฉะนั้น พญ.อัมพร ได้บอกวิธีพัฒนาระดับ
สติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ ( EQ) ให้
เหมาะสมตามช่วงวัยของเด็ก ๆเหมาะสมตามช่วงวัยของ
เด็ก ๆ นั่นคือการเล่นอย่างง่าย ๆ กับลูกน้อยได้ตั้งแต่ท่ีเขา
ยังเป็นทารก ด้วยการอุ้มลูกชี้ชวนชมนก ชมไม้ พร้อมกับ 
อธิบายว่าใบไม้สีเขียว ดอกไม้สีแดง ดอกไม้ 1 ดอก 2 ดอก 
3 ดอก ซึ่งการนับเช่นนี้เป็นการเล่น การพูดคุยได้  หรือ
แม้แต่การเอาเศษกระดาษหรือสื่อโฆษณาแผ่นพับต่าง ๆ           
ที่มีรูปร่าง สีสันแตกต่างกัน  มาชี้ชวนให้ลูกดูความเหมือน 
หรือความแตกต่าง  อาจจะ  ฉีกกระดาษเป็นชิ้นแล้วเอามา
ต่อกันเปรียบเสมือนเป็นจิ๊กซอว์ราคาถูก  การเล่นพับ
กระดาษ การเป่ากระดาษให้   ฟุ้งกระจายเหล่านี้เป็นการ
เล่นที่ไม่มีราคา  แต่มีแก่นส าคัญคือเป็นของเล่นที่มีชีวิต คือ
คุณพ่อ คุณแม่ 

          ทั้งนี้อย่าลืมเรื่องการเล่นต้องนึกถึงความปลอดภัย 
และสมวัยกับเด็ก  เพราะพ่อแม่จ านวนไม่น้อยจะคิดว่าลูก
ของตัวเองเก่งมาก  ฉลาดมากต้องเล่นอะไรที่ยากไว้ก่อน   
แต่นี่จะเป็นการสร้างความหงุดหงิดร าคาญให้เด็ก  พ่อ แม่
จะต้องสร้างโอกาส และคล้อยตามความสนใจของเด็ก 
อยากเล่นอะไรเราก็ตามเขาไป  เรื่อย ๆ ให้เขาได้ประสบ
ความส าเร็จในการเล่นกับสิ่งที่ต่าง ๆ ซึ่งระหว่างที่เด็กคล้อย
ตามสิ่งนั้น สิ่งนี้นั่นแหละคือการเรียนรู้ ที่ส าคัญพ่อแม่ควร
ปลูกฝังคุณธรรม การสร้างนิสัยที่ดีงาม  เสริมเข้าไปผลัดกับ
การแสดงความชื่นชมยินดีให้กับเด็ก  และใช้เวลาอย่าง
สม่ าเสมอในการเล่น เพ่ือให้การเล่นนั้นมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ทั้งความรัก ความผูกพันกันในครอบครัว 

          อย่างไรก็ตามด้วยสภาพสังคมไนปัจจุบันเราจะ
พบว่าพ่อ แม่  ผู้ปกครองต้องออกไปท างานนอกบ้าน         

จึงมีอย่างไรก็ตามด้วยสภาพสังคมไนปัจจุบันเราจะพบว่า          
พ่อ แม่ ผู้ปกครองต้องออกไปท างานนอกบ้านจึงมี            
ความจ าเป็นต้องพาลูกมาฝากเลี้ยงที่ศูนย์เด็กเล็กบางคน
ต้องปล่อยลูกให้ห่างจากอกตั้งแต่พ้นระยะ 3 เดือน          
หลังคลอด เราปฏิเสธความจริงนี้ไม่ได้ ถึงแม้อยากจะให้  

พ่อแม่ใช้เวลากับลูกมากที่สุด  ดังนั้นสิ่งส าคัญคือพ่อแม่มี
ความรู้ มีความเข้าใจ  และมีเวลาที่น้อยลงต้องมีคุณภาพ
มากขึ้น 

          อย่ากังวลการเรียนหนังสือของลูกน้อยมากจน    
ละทิ้งช่วงเวลาทองของการเรียนรู้จากการเล่นไป  แล้วส่ง
เด็กเล็ก ๆ แค่อนุบาลไปกวดวิชา เตรียมตัวเข้าโรงเรียนดี ๆ  

คุณจะได้เห็นความตื่นเต้นของเขาในช่วงแรก ๆ แต่เมื่อเวลา
ผ่านไป  เด็กจะเริ่มเบื่อหน่ายกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมด 
กลายเป็นความเฉยชา ความกดดัน  และตรงนี้อาจจะท าให้
คุณต้องชดเชยกับปัญหาทางอารมณ์ของเด็กอย่างคิดไม่ถึง  
แม้จะสามารถบ าบัดรักษา แต่ต้องใช้เวลามากมาย และ
แน่นอนสิ่งของที่ผ่านการซ่อม  ย่อมไม่สวยงามเท่ากับ     
การสร้างให้งดงามตั้งแต่แรก  ที่ส าคัญจิตใจของมนุษย์     
ยากยิ่งกว่านั้น 

  

อ้างอิงที่มา : เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต 
                ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต 
 
สืบค้นโดย :  
นางสาวเนาวรัตน์ จายุพันธ์  



ต าแหน่งพนักงานราชการ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง 
บทความประจ าเดือนมีนาคม 2558      
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จังหวัดตรังจังหวัดตรัง  

 
คู่มือช่วยพ่อแม่แก้ปัญหาพฤติกรรมของลูก 

 

 ปัญหาพฤติกรรม  เป็นรูปแบบของพฤติกรรมที่ไม่
เป็นที่ยอมรับของสังคมหรือเบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์ปกติและ
พฤติกรรมนั้นเป็นที่หนักใจต่อพ่อแม่ผู้เลี้ยงดู  หรือเป็นสิ่งที่
กระท าแล้วก่อให้เกิดปัญหากับตังเองและผู้อ่ืน  โดยรบกวน
การเรียนรู้ ขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นท าในสิ่งที่ต้องการแยกตัวจาก
สิ่งแวดล้อมหรือเป็นอันตราย  การพิจารณาตัดสินว่า
พฤติกรรมใดเป็นปัญหาหรือไม่  ใช้อายุความถ่ี  ระยะเวลา 
ความรุนแรง  สถานการณ์  และความเบี่ยงเบนจากปกติ  
หรือ ปกติวิสัยของกลุ่มในการเกิดพฤติกรรมเป็นตัวตัดสิน  
ซึ่งส่วนใหญ่สังคมและครอบครัวจะเป็นผู้ก าหนดมาตรฐาน
ที่แน่นอนในการบอกว่าอะไรเป็นปัญหา  เนื่องจากแต่ละ
ครอบครัวมีความแตกต่างในการยอมรับพฤติกรรมที่
แตกต่างกัน  สิ่งที่เป็นที่ยอมรับหรือมองว่าไม่เป็นปัญหาใน
ครอบครัวหนึ่ง อาจจะไม่เป็นที่ยอมรับหรือเป็นปัญหาในอีก

ครอบครัวหนึ่ง  ซึ่งในช่วงก่อนถึงวัยเข้าโรงเรียนเด็กจะอยู่
กับผู้ปกครองเป็นส่วนใหญ่  ดังนั้นจึงเป็นสิทธิและความ
รับผิดชอบของผู้ปกครองที่จะบอกว่าพฤติกรรมของลูก
ก่อให้เกิดปัญหาหรือไม ่ 
พฤติกรรมเกิดขึ้นได้อย่างไร  
 พฤติกรรม เกิดจากการเรียนรู้และถูกควบคุมโดย
ผลที่ตามมาหลังพฤติกรรมนั้น  พฤติกรรมใดก็ตามที่ได้รับ
การเสริมแรงมักจะถูกท าซ้ า  แต่เมื่อแรงเสริมหยุดไป
พฤติกรรมนั้นก็จะอ่อนแรงลงและไม่แสดงพฤติกรรมนั้นอีก
ในที่สุด  
 

 อย่างไรถึงเรียกว่าการปรับพฤติกรรม  
 การปรับพฤติกรรม  หมายถึง วิธีการที่ใช้ในการลด
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  เพ่ิมหรือคงพฤติกรรมที่เหมาะสม
ไว้และสร้างพฤติกรรมใหม่ให้เกิดข้ึน  โดยใช้หลักการเรียนรู้
เพ่ือก่อให้เกิดพฤติกรรมด้านบวก เมื่อต้องเปลี่ยนพฤติกรรม
ของเด็ก ดังนั้นการปรับพฤติกรรมจึงไม่ได้สนใจเพียงเฉพาะ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเท่านั้นแต่ยังให้ความสนใจกับ
พฤติกรรมที่เหมาะสมซึ่งต้องพัฒนาให้ดีขึ้น  หรือใช้แทนที่
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนั้น  เช่น การเปลี่ยนพฤติกรรม
ก้าวร้าวของเด็กไปสู่พฤติกรรมที่สร้างสรรค์  การสอนเด็กที่
ไม่มีภาษาพูดให้สื่อความหมายเพ่ือลดปัญหาพฤติกรรมไม่ดี
ที่เกิดขึ้น  เนื่องจากไม่มีใครเข้าใจความต้องการ  เป็นต้น 
ดังนั้นเทคนิคการปรับพฤติกรรมจึงประกอบไปด้วยเทคนิค
การลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  การเพ่ิมพฤติกรรมที่
เหมาะสมและการสอนให้เกิดพฤติกรรมใหม่  
หลักท่ัวไปในการปรับพฤติกรรม  
 หลักการปรับพฤติกรรมนั้นอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้
มาประยุกต์  โดยมีหลักการพื้นฐานว่าการเรียนรู้จะมี      

ประสิทธิภาพ เด็กต้องมีความต้องการเรียน และเด็กจะต้อง
การเรียนก็ต่อเมื่อผลของพฤติกรรมนั้นท าให้เกิดความพึง
พอใจ  เมื่อเด็กพึงพอใจเด็กก็จะกระท าพฤติกรรมนั้นซ้ า  
ในทางตรงกันข้ามถ้าผลของพฤติกรรมนั้นไม่เป็นที่พอใจเด็ก
ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ท าพฤติกรรมนั้นอีก  เมื่อมีการปรับ
พฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอเด็กจะเกิดการเรียนรู้จนฝังแน่น
เป็นรูปแบบของพฤติกรรม 

วิธีการปรับพฤติกรรม  
 ในการปรับพฤติกรรม มีวิธีตามข้ันตอนดังนี้  
 1. เลือกพฤติกรรมที่ต้องการ  โดยผู้ปกครองเลือก
พฤติกรรมเพียงพฤติกรรมเดียว  เน้นเฉพาะพฤติกรรมที่เห็น
ชัดเจนมีความถ่ีของการเกิดพฤติกรรมมากและมีผลกระทบ
มาก เช่น พฤติกรรมแกล้งเพ่ือนเพราะเป็นพฤติกรรมที่เห็น
ได้ชัดเจนและมีผลกระทบมาก  เนื่องจากท าให้เพื่อนๆ          
ไม่อยากเล่นด้วย  ถูกครูดุและก่อให้เกิดผลกระทบที่ท าให้
เด็กไม่อยากเข้ากลุ่ม แยกตัว เล่นคนเดียว เป็นต้น  
 2. วิเคราะห์พฤติกรรมที่ต้องปรับ  โดยสังเกตว่า
อะไรกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม  โดยดูจากช่วงเวลา  สถานที่ 
เหตุการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม  รวมทั้ง
ความถี่ของการเกิดพฤติกรรม  
 3. ตั้งเป้าหมายในการปรับพฤติกรรม  โดย
แยกแยะพฤติกรรมออกเป็นพฤติกรรมย่อยๆ  และเริ่มฝึก
จากง่ายไปยาก  เช่น การฝึกการขับถ่าย  ต้องเริ่มจากเด็ก
เข้าใจค าสั่งสั้นๆ บอกได้ว่ารู้สึกปวดนั่งกระโถน นั่งโถส้วมได้ 
เป็นต้น  การตั้งเป้าหมายต้องไม่สูงเกินความสามารถของ
เด็ก ค่อยๆ  ฝึกไปทีละข้ัน  หากพ่อแม่มีความเข้าใจ
พัฒนาการตามวัย  เข้าใจธรรมชาติของลูกจะช่วยให้การ
ตั้งเป้าหมายเป็นไปอย่างเหมาะสม 
 4. เลือกเทคนิคต่างๆ ในการปรับพฤติกรรม ได้แก่  



 1.) การจูงใจให้ท าพฤติกรรมท่ีต้องการ  การจูงใจ
ให้เด็กลงมือท าพฤติกรรมเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องพัฒนาตนเอง  
พ่อแม่หลายคนใช้การพูด  สั่งให้เด็กท า  แต่ขนาดน้ าหนัก  
ขาดท่าทางท่ีชักจูงท าให้เด็กไม่ท าในสิ่งที่พ่อแม่ต้องการ  
เมื่อเด็กไม่ท าตามก็ท าให้พ่อแม่อารมณ์เสีย  ตามมาด้วยการ
ใช้อารมณ์และการบังคับ ซึ่งท าให้เด็กต่อต้านและน าไปสู้ซึ่ง
ท าให้เด็กต่อต้านและน าไปสู้ปัญหาพฤติกรรมอ่ืนๆ  ในที่สุด 
การจูงใจท าได้หลายวิธี ดังนี้  
การใช้เหตุผล  โดยให้เหตุผลที่เหมาะสมตามวัย  เด็ก
เล็กใช้เหตุผลสั้นๆ ง่ายๆ เมื่อลูกเริ่มโตขึ้นพ่อแม่ฝึกตัวเองให้
พูดกับลูกอย่างมีเหตุผลมากขึ้น  รีบน าความคิดเห็นของลูก
อธิบายให้เห็นผลที่จะเกิดตามมา การพูดอธิบายควรให้เวลา
พอสมควร  อาจนั่งลงพูดคุยกัน  สบตาขณะที่พูดด้วย  
หลีกเลี่ยงการพร่ าบ่น  
การใช้ท่าทางจูงใจ  โดยเฉพาะเด็กเล็กต้องจูงใจเด็ก
ด้วยการจับมือให้ท า  เช่น บอกให้ลูกอาบน้ า  ต้องจูงมือเข้า
ห้องน้ า ถอดเสื้อผ้า ช่วยดูให้อาบน้ า  เมื่อเด็กท าได้ดีขึ้นพ่อ
แม่ก็ลดการช่วยเหลือลง  
มีท่าทีเอาจริงเอาจัง  เวลาปรับพฤติกรรม  พ่อแม่ต้อง
มีความปลอดโปร่ง  เมื่อบอกให้เด็กท าอะไรต้องมีน้ าเสียง
ท่าทางจริงจังอย่างท่ีพูด  ไม่ใช้อารมณ์  ไม่ใช้ค าพูดรุนแรง  
เมื่อเด็กไม่ท าต้องมีวิธีที่จะแก้ปัญหา  
ท าให้เป็นสิ่งที่น่าสนุกน่าสนใจ  ท่าทางของพ่อแม่ท่ี
กระฉับกระเฉง  ไม่เคร่งเครียดจะท าให้กิจกรรมที่ต้องท า
น่าสนใจขึ้นแม้แต่กิจวัตรประจ าวัน เช่น การอาบน้ า แปรง-
ฟัน หากพ่อแม่ท าให้สนุกสนานขึ้นจะจูงใจเด็กได้มากขึ้น  
การเบนความสนใจ  ใช้ในกรณีที่เด็กก าลังสนใจใน
บางสิ่งที่ไม่เหมาะสม  เนื่องจากการหยุดทันทีทันใดอาจท า

ให้เด็กรู้สึกหงุดหงิดคับข้องใจจึงควรมีกิจกรรมทดแทนที่จะ
ช่วยให้เด็กหันมาสนใจสิ่งอ่ืนที่เหมาะสมกว่าแทน  
 2.) การให้แรงเสริมทางบวก  เป็นการให้รางวัล
เมื่อเด็กท าพฤติกรรมที่ต้องการ  เพ่ือให้เด็กเกิดความพึง
พอใจ และอยากท าพฤติกรรมนั้นซ้ า โดยมีหลักการดังนี้  
  ควรให้แรงเสริมทันทีที่เด็กแสดงพฤติกรรมที่ต้องการ  
เลือกแรงเสริมซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กชอบหรือพึงพอใจ  
การให้ค าชมเชยต้องเหมาะสมกับความจริง และพูด
ให้ชัดเจนว่าพอใจ  
ควรเลือกแรงเสริมที่ไม่ใช่สิ่งของเข้ามาแทนที่แรง
เสริมเดิม  
เมื่อเด็กเริ่มพฤติกรรมได้อย่างสม่ าเสมอ  ควรลดแรง

เสริมลง และให้แรงเสริมในพฤติกรรมใหม่หรือพฤติกรรมที่
ยากข้ึน 
 วิธีให้แรงเสริมทางบวก  คือ การให้ความสนใจ  
โดยพ่อแม่ให้ความสนใจแก่พฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็ก  
ด้วยการพูดคุย  ทักทาย ยิ้ม สัมผัส กอด ซึ่งเป็นแรงเสริมที่
ใช้ได้ผลดีมากในตัวเด็ก  การให้ค าชมเชย  ค าพูดและท่าทาง
ของพ่อแม่ท่ีชื่นชมพฤติกรรมของลูก  จัดว่าเป็นแรงเสริมที่มี
ประสิทธิภาพมาก  การมองพฤติกรรมที่ดีเลือกให้ค าชมเชย  
แสดงให้เห็นความยอมรับของพ่อแม่ในตัวลูกท าให้ลูกมี
ก าลังใจท าในสิ่งที่ดี  และ การให้รางวัล  ซึ่งมีหลายวิธี  เช่น 
ให้สิ่งของที่เด็กชอบ  ให้เป็นดาวสะสม  ให้ท ากิจกรรมที่     
เด็กชอบ หรือให้สิทธิพิเศษ  เช่น ไปงานวันเกิดบ้านเพ่ือน     
เป็นต้น  
 3.) การให้แรงเสริมทางลบ  การให้แรงเสริมทาง
ลบเป็นการลงโทษเพ่ือหยุดพฤติกรรมที่ไม่ต้องการ  ซึ่งการ

ใช้การลงโทษต้องมีความระมัดระวัง  เนื่องจากมีผลกระทบ
ต่อจิตใจของเด็กโดยเฉพาะ  การใช้ความรุนแรงซึ่งอาจหยุด
พฤติกรรมหรือท าให้เด็กยอมท าตามได้ชั่วคราว แต่จกลับไป
ท าพฤติกรรมเดิมอีกในที่สุด  
วิธีให้แรงเสริมทางลบ  
การหยุดให้ความสนใจ  เมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมพ่อแม่ควรจะลดการให้ความสนใจในพฤติกรรม
นั้น ข้อควรระวังคือ  พ่อแม่ไม่ควรโกรธเด็กจนไม่สนใจ       
ไม่รับรู้เด็กไปทุกเรื่องหรือเฉยเมยกับเด็กเป็นเวลานาน  เช่น 
โกรธมะพูดกับลูก 4 วัน เป็นต้น  
การใช้เวลานอก  เลือกใช้เวลาที่เด็กวุ่นวายมาก  
ควบคุมตนเองไม่ได้  โดยแยกให้เด็กไปอยู่ตามล าพังโดย     
นั่งนิ่งๆ ไม่ให้ท าอะไร  และก าหนดเวลาให้เหมาะสม  การใช้
เวลานอกเพ่ือการลงโทษจะไม่ได้ผลถ้าแยกเด็กออกไปแล้ว
ยังให้เล่นหรือท ากิจกรรมอ่ืนๆ ได ้ 
การงดสิทธิบางอย่างท่ีควรได้  โดยเฉพาะเด็กท่ีชอบ
แยกตัวเอง เป็นการลงโทษโดยตัดสิทธิที่ควรได้  เช่น งดเล่น
เกมในวันเสาร์  การตัดสิทธิต้องพอเหมาะกับความผิดไม่
รุนแรงเกินไป  และไม่ใช้การขู่เด็กโดยไม่สามารถตัดสิทธิได้
อย่างที่คาดโทษไว้  
การตี เป็นการลงโทษที่ใช้ได้เม่ือมีการตกลงบทบาท
ลงโทษไว้ก่อน  และต้องบอกเด็กให้ทราบถึงเหตุผลที่ท าให้
เขาต้องถูกลงโทษ  การตีด้วยอารมณ์เป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้อง
ระมัดระวังและต้องแน่ใจว่าจะสามารถควบคุมอารมณ์
ตนเองให้ได ้ 
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   อีคิว...การพัฒนาสู่วุฒิภาวะทางอารมณ ์
คิว (EQ) มาจากค าเต็มว่า Emotional Quotient เมื่อแปล
เป็นไทย มีชื่อเรียกหลายแบบ เช่น ความฉลาดทางอารมณ์ 
เชาว์อารมณ์ หรือวุฒิภาวะทางอารมณ์  อีคิว อาจไม่ใช่เรื่อง
ใหม่นัก แต่เพ่ิงได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในช่วงไม่ก่ี
ปีมานี้ เหตุผลที่ส าคัญอาจเป็นเพราะว่า ไอคิว ( IQ) หรือ
ระดับสติปัญญาเพียงอย่างเดียว  ไม่สามารถตอบค าถามใน
เรื่องการท าให้บุคคลประสบความส าเร็จ หรือมีความสุขใน
ชีวิตได้ 
 

แดเนียล โกลแมน ( Daniel Goleman, 1995) 
นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ได้เขียนหนังสือ 
“Emotional Intelligence” และให้ความหมายของอีคิว
ไว้ว่า          เป็นความสามารถหลายด้าน ได้แก่  การน าพา
ตนเองไปสู่เป้าหมาย การควบคุมความขัดแย้งของตนเอง  
การรอคอยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า มีความเห็นอกเห็นใจ

ผู้อื่น       การจัดการกับอารมณ์  ความไม่สบายใจต่างๆ 
และการมีชีวิตอยู่ด้วยความหวัง  เขาได้กล่าวถึงลักษณะของ
คนที่มี      อีคิวสูง  ไว้ดังนี้  
* การตัดสินใจที่ดี  
* ควบคุมอารมณ์ตนเองได้  
* มีความอดทน อดกลั้น  
* ไม่หุนหันพลันแล่น  
* ทนต่อความผิดหวังได้  
* ไม่ย่อท้อ หรือยอมแพ้ง่าย  
* มีพลังใจที่จะฝ่าฟัน ต่อสู้กับปัญหาในชีวิตได้  
* จัดการกับความเครียดได้  
* เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่น 
* เข้าใจสถานการณ์ทางสังคม  
อีคิวดี หรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง  ทั้งเรื่องของพ้ืน
อารมณ์ การเลี้ยงดู และสภาพแวดล้อม  เด็กท่ีมีพ้ืนอารมณ์
เป็นเด็กเลี้ยงง่าย ก็เสมือนมีทุนส ารองของชีวิตติดตัวมามาก  
ทนต่อแรงกระแทกกระเทือนได้มาก ส่วนเด็กที่มีพ้ืนอารมณ์
เป็นเด็กเลี้ยงยาก ปรับตัวยาก  ก็เสมือนมีทุนส ารองติดตัว  
มาน้อย มีความเปราะบางมาก ก็ต้องฝึกฝนมากหน่อย 
 

การเลี้ยงดูที่เหมาะสมตามพ้ืนอารมณ์ของเด็ก จะเป็นปัจจัย
ส่งเสริม กล่อมเกลา พัฒนาให้เด็กมีอีคิวที่ดีได้  นอกจากนี้
สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กก็มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอีคิว
เช่นกัน เด็กท่ีอยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง เต็มไปด้วยความ
หวาดกลัว ย่อมเป็นการยากท่ีจะมีการพัฒนาอีคิวที่ดี  
 

หลักส าคัญในการพัฒนาอีคิวคือ การพัฒนาให้รับรู้และ
เข้าใจอารมณ์  ความรู้สึก ของตนเอง สามารถจัดการกับ
อารมณ์ได้อย่างเหมาะสม รับรู้และเข้าใจอารมณ์  ความรู้สึก 
ของผู้อื่น สามารถรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกันไว้ได้  
 

ผู้ที่มีอีคิวดี ย่อมส่งผลดีต่อตนเอง ครอบครัว และผู้คนรอบ
ข้าง  สามารถด าเนินชีวิตอย่างเข้าใจ และมีความสุข  
สามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง น ามาซึ่งความ
นับถือตนเอง  การยอมรับจากผู้อื่น ความร่วมมือ 
ความส าเร็จในชีวิต และความสงบ ความสุขในจิตใจ  
 
แนวทางพัฒนาอารมณ์ 
1) เข้าใจพื้นอารมณ์ของลูก  และการปรับการเลี้ยงดูให้
เหมาะสม  
ค าถามท่ีว่า “ ท าไมเลี้ยงลูกทุกคน วิธีเดียวกันหมด  ถึงมี
นิสัยแตกต่างกันมากมาย ” ค าตอบหนึ่งที่พอจะตอบ
ค าถามนี้ได้  คือเรื่องของพ้ืนอารมณ์ เด็กแต่ละคนมีพ้ืน
อารมณ์ท่ีแตกต่างกัน โดยหลักใหญ่ๆ  แบ่งได้เป็น 3 แบบ 
คือ เด็กเลี้ยงง่าย เด็กเลี้ยงยาก และเด็กปรับตัวยาก 
  

เมื่อเข้าใจว่าลูกของเรามีพ้ืนอารมณ์แบบใด  ก็พยายามปรับ
วิธีการเลี้ยงดูให้เหมาะสมกับพื้นอารมณ์ของเด็ก  แต่ไม่
ถึงกับต้องตามใจเด็กทุกอย่าง สิ่งแรกที่ต้องปรับคือ       
ความคาดหวังของพ่อแม่เอง  ถ้าจะไม่ให้พ่อแม่คาดหวังใน
ตัวลูกเลยก็คงเป็นไปได้ยาก แต่ความคาดหวังจะต้องเหมาะ
กับตัวเด็ก เหมาะเจาะพอดีกับพ้ืนอารมณ์  
 

พ้ืนอารมณ์ของเด็กไม่ใช่ปัญหา แต่ความคาดหวังของพ่อแม่
ที่ไม่เหมาะสม การเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมกับพ้ืนอารมณ์  เป็น
สิ่งที่ท าให้เกิดปัญหามากกว่า การยอมรับในตัวเด็ก เข้าใจ  
และเลี้ยงให้เขาเข้าใจตนเอง ปรับตัวให้เหมาะสม  คือสิ่งที่
ท าให้เด็กมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง 
 

2) สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อการพัฒนาอารมณ์  
ของลูก  



การพัฒนาอารมณ์ให้มีวุฒิภาวะได้นั้น สิ่งแวดล้อมมีบทบาท
ส าคัญอย่างสูง ควรสร้างให้เกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยใน
เบื้องต้นก่อน  เนื่องจากเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของ
จิตใจ ถ้าเด็กอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งตลอดเวลา ก็จะมีแต่
ความกลัว ความวิตกกังวล  
ให้การเลี้ยงดูฟูมฟักอย่างพอเหมาะ ไม่ตามใจมากเกินไป   
ในขณะเดียวกัน  ไม่ต้องสร้างเงื่อนไขกับเด็กตลอดเวลา    
ใช้ความรักเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจ  ให้แบบอย่างที่ดี    
อย่ากลัวว่าลูกจะไม่ท าตามท่ีเราสั่ง  แต่จงกลัวว่าลูกจะ
เลียนแบบสิ่งไม่ดีไปจากเรามากกว่า  เด็กมักเรียนรู้จากการ
สังเกตสิ่งที่เป็นรูปธรรมชัดเจน  
ให้โอกาสเด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์ รู้จักการดูแลตนเอง     
พ่ีเลี้ยงอาจจะช่วยเหลือได้บ้าง แต่อย่าช่วยจนเหมือนเด็ก
เป็นอัมพาต ไม่ต้องท าอะไร  ให้เด็กได้รู้จักการแบ่งปัน   
เพ่ือนฝูง แทนที่จะเป็นฝ่ายรับอยู่ตลอดเวลา ให้เด็กมีโอกาส
เผชิญกับความยากล าบากบ้าง จะได้เข้มแข็ง 
 
 

3) ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการพัฒนาอารมณ์  
ทักษะทางความคิด ได้แก่ มีความนับถือตนเอง มีความ
เข้าใจตนเอง  มองโลกในแง่ดี ส่วนทักษะด้านความรู้สึก 
ได้แก่ การแสดงออกของอารมณ์อย่างเหมาะสม  การจัด  
การความเครียด  
ทักษะด้านการกระท า ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา และ
แก้ไขความขัดแย้ง  การมีวินัยในตนเอง มีความอดทน 
สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีได้  
ทักษะต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น  เป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนให้เกิด
ได้โดยสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวย  มีเทคนิควิธีที่เมาะสม 
ท าอย่างต่อเนื่อง ก็จะช่วยให้เด็กเป็นคนที่มีอีคิวสูงได้  
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จังหวัดตรังจังหวัดตรัง  
 
  
 

ฝึกสมาธิลูกน้อยตั้งแต่วัยเด็ก  
 

 ส าหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนย่อมหวังที่จะให้ลูก
น้อยเป็นเด็กเก่งทั้งด้านความฉลาดทางสติปัญญาและความ
มีไหวพริบปฏิภาณ ซึ่งความเฉลียวฉลาดนี้ไม่สามารถเกิดขึ้น     

ได้เอง จ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมจากคุณพ่อคุณแม่ใน
หลายด้าน ทั้งการสั่งสอน อบรม เสริมสร้างวินัย และการ

ฝึกสมาธิ ดังนั้นการฝึกสมาธิให้กับลูกน้อยตั้งแต่ยังเด็กอยู่ก็
ถือเป็นการปูพื้นฐานสติปัญญาให้กับลูกน้อยได้เป็นอย่างดี 

สมาธิส าหรับเด็กเป็นอย่างไร 
 สมาธิส าหรับเด็ก ไม่ได้หมายความว่าให้คุณพ่อคุณ
แม่จับเจ้าหนูมานั่งนิ่งๆ ไม่ให้กระดุกกระดิกไปไหน แต่
สมาธิส าหรับเด็ก คือ การฝึกเด็กให้ความสนใจหรือจดจ่อ
กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแน่วแน่และตั้งใจในชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
ซึ่งอาจเป็นการสนใจในระยะเวลาสั้นหรือเป็นระยะ
เวลานานก็ได้ โดยจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาการ และ
ความเพลิดเพลินควบคู่กันไป แต่ในวัยเด็ก การจะจับให้เด็ก
มาสนใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นระยะเวลานานๆ คงไม่ใช่เรื่อง
ง่ายๆ เนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างส าหรับเขายังดูใหม่และมี
ความน่าสนใจอยู่เต็มไปหมด เด็กจึงสนใจอยู่กับสิ่งหนึ่งได้
ไม่นาน จึงท าให้ธรรมชาติของเด็กๆ จะถูกเข้าใจว่าไม่ชอบ
อยู่นิ่ง ขี้เบื่อ วอกแวก และสนใจกับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ 
ดังนั้นการที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มปูพ้ืนฐานด้านสมาธิ จะช่วย
ส่งเสริมให้เด็กจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆ ได้เรียนรู้อย่าง
เต็มที่ เพ่ือพัฒนาสู่ทักษะด้านอื่นๆ ต่อไป 
 
 
ฝึกสมาธิให้เด็กอย่างไร 
 ควรฝึกให้เด็กเริ่มท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวเองบ้าง 
อาจเริ่มจากให้เด็กฝึกแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองก่อน เช่น ให้
เด็กหยิบของ หรือแกะขนมด้วยตัวเอง แล้วจึงเพิ่มกิจกรรม
ส่วนตัวง่ายๆ เข้าไปด้วย เช่น กินอาหารเอง อาบน้ าเอง 
จากนั้นค่อยๆ เพิ่มระดับความยากของกิจกรรมขึ้นไป วิธีนี้
นอกจากจะช่วยฝึกสมาธิให้ลูกท าภารกิจให้ส าเร็จเป็น
อย่างๆ แล้ว ยังช่วยให้เขารู้จักหน้าที่ของตนเอง และยังช่วย

ส่งเสริมการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อีกด้วย 
 
ของเล่นที่หลากหลาย  
 ของเล่นส าหรับเด็กช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี แต่การจะให้เด็กเล่นของเล่นชิ้นเดิมๆ 
ก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่าย หรือจะให้ทุ่มทุนซื้อของเล่นที่มากมาย
มาให้เด็กได้เล่นก็ดูจะเป็นการสิ้นเปลืองเกินไปดังนั้นในครั้ง
ต่อไปให้คุณพ่อคุณแม่ลองเลือกของเล่นที่สามารถเล่นได้
หลากหลาย อย่างชุดสวนสัตว์ หรือตัวต่อ ที่สามารถต่อเล่น
เป็นเรื่องราวกับของเล่นชนิดอื่นๆ ได้ หลังจากเล่นเสร็จอย่า
ลืมให้เด็กช่วยเก็บของเล่นเพื่อฝึกระเบียนวินัยได้อีกด้วย 

เสริมกิจกรรม 
 คุณพ่อคุณแม่ควรส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้
เหมาะสมตามวัย เช่น ว่ายน้ า เรียนดนตรี หรือกิจกรรมทาง
ศิลปะต่างๆ ให้หลากหลาย เพราะการที่คุณพ่อคุณแม่ให้ลูก
น้อยได้รู้จักท ากิจกรรมต่างๆ มากขึ้น จะเป็นการปลูกฝัง
ความสนใจและสมาธิได้เป็นอย่างดี 

 

สนับสนุนอย่างถูกต้อง 
 ในบางกิจกรรมหากคุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นว่าลูก
น้อยชอบหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ คุณพ่อคุณแม่ควรให้
การชี้น าและสนับสนุนอย่างเต็มท่ี เพื่อที่ลูกน้อยจะได้มี
ความช านาญ ซึ่งอาจถึงขั้นน าไปประกอบอาชีพได้เลย 

อยู่กับธรรมชาติ  
 ลักษณะพิเศษของธรรมชาติ คือ ความสงบนิ่ง   
การให้เด็กได้คุ้นเคยกับธรรมชาติ จะช่วยให้เขาสงบนิ่งมาก



ยิ่งขึ้น โดยอาจจะเริ่มจากการพาเด็กไปเดินสวนสาธารณะ
แล้วให้เขาสังเกตสิ่งต่างๆ หรือพาเด็กไปเลือกซ้ือเมล็ดพันธุ์
มาปลูก และให้เขาดูแลต้นไม้ของเขาเองจนโต 

ฝึกสมาธิแล้วเด็กได้อะไร  
1. เด็กจะเป็นคนจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานขึ้น ซึ่ง

เป็นพื้นฐานที่ส าคัญต่อการเรียนเมื่อเด็กถึงวัยเข้า
โรงเรียน 

2. เด็กจะเป็นคนใจเย็น ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา  
ไม่วู่วาม ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสิน 

3. เด็กจะเป็นคนที่มีวินัย มุ่งมั่นท าอะไรให้เสร็จเป็น
อย่างๆ ไม่ท าอะไรซ้ าซ้อนจนไม่ส าเร็จสักอย่าง 

 การฝึกสมาธิในเด็กให้เกิดผลอย่างดีที่สุด สิ่งที่
ส าคัญที่สุดคือความรักความเอาใจใส่จากคุณพ่อคุณแม่ 
ด้วยการนั่งอยู่เป็นเพื่อนใกล้ๆ เด็กจะรู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยว  
อุ่นใจ ไม่ต้องเสียสมาธิและผละออกจากกิจกรรมที่ท าอยู่ 
ท าให้เด็กเกิดสมาธิ สามารถจดจ่อกับสิ่งที่ท าอยู่ได้เป็น
เวลานานๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ้างอิงที่มา : เว็บไซต์ www.care.co.th/  
ไม้เด็ดเคล็ดลับ ความสุข ของลูกน้อย 
ควรส่งเสริมพัฒนาการลูกอย่างไร? 
บทความเพื่อลูกรัก 
สืบค้นโดย :  
นางสาวเนาวรัตน์ จายุพันธ์  
ต าแหน่งพนักงานราชการ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง 
บทความประจ าเดือนตุลาคม 2558      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ฝึกสมาธิลูกน้อยตั้งแต่
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ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต

การศึกษา 4การศึกษา 4  

จังหวัดตรังจังหวัดตรัง  
 
 
 

เสริมศักยภาพเด็กพิการด้วย

ดนตร ี
 

 เด็กพิการ หมายถึง เด็กท่ีต้องการการดูแลและ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ทั้งในการใช้ชีวิตประจ าวันหรือ
การท ากิจกรรมต่างๆ เนื่องจากมีความบกพร่องทางด้าน
การเคลื่อนไหวร่างกาย ความบกพร่องทางการได้ยิน ความ
บกพร่องทางการมองเห็น แม้ว่าอาจมีอุปสรรคเกี่ยวกับการ
ใช้ร่างกายอยู่บ้างแต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กผู้พิการเหล่านี้
จะไม่สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ  เหมือนดังเช่นเด็กปกติได้    
ซึ่งวิธีหนึ่งที่จะสามารถน ามาช่วยพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของเด็กพิการได้ดี ก็คือ การใช้กิจกรรมดนตรีนั่นเอง โดย
เป้าหมายในการน ากิจกรรมดนตรีมาช่วยพัฒนาเด็กพิการ 
มีดังนี้ 
       1.เพ่ือพัฒนากระบวนการสื่อสารและสื่อความหมาย
กับผู้อ่ืน 
       2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้านการเคลื่อนไหว
ร่างกาย 
       3.เพ่ือพัฒนาอารมณ์ให้ร่าเริงแจ่มใส ผ่อนคลาย
ความเครียด ลดอาการซึมเศร้า และลดความก้าวร้าว 
       4.เพ่ือพัฒนาสติปัญญา ทั้งเรื่องของทักษะการคิด 
ความจ าและภาษา 
       5.เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและความเชื่อม่ันในตนเอง 
       6.เพ่ือพัฒนาความสามารถในเรื่องดนตรีโดยตรง 
 

 ดนตรีช่วยพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการ   
เคลื่อนไหว 
        เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว หมายถึง 
เด็กท่ีมีร่างกายอ่อนแอหรือมีร่างกายพิการจนไม่สามารถ

เคลื่อนไหวร่างกายได้เหมือนคนทั่วไป อาจจะแขนขาด้วน 
แขนขาลีบ แต่ก่อนที่จะให้เด็กท ากิจกรรมใด คุณพ่อคุณแม่  
หรือคุณครูผู้สอนต้องสังเกตว่าเด็กสามารถใช้อวัยวะส่วนใด
ท ากิจกรรมดนตรีได้บ้าง แล้วจึงเน้นให้เด็กได้ใช้อวัยวะนั้น
ในการท ากิจกรรมดนตรี เช่น กรณีท่ีเด็กแขนขาด้วนเรา
สามารถฝึกเด็กได้โดยการใช้เสียงในการร้องเพลง กระดก
ลิ้นเข้ากับจังหวะเพลง หรือถ้ากรณีมือด้วนก็สามารถฝึกให้
ใช้ขาและเท้าให้เต้นร าหรือเล่นดนตรีได้ ตัวอย่างเช่น      
คุณด า-ก้องภพ แก้วเรือง ผู้มีกายพิการมือซ้ายขาดและขา
ขาดท้ังสองข้างตั้งแต่เกิด ยังมีความมุมานะในการเล่นดนตรี
ทั้งกีตาร์และกลอง จนประสบความส าเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับ หรือคุณหลิว เหว่ย นักเปียโนหนุ่มจีนผู้ไร้แขน     
ที่สามารถชนะการแข่งขัน ไชน่า ก็อตทาเลนท์ (China 
got talent) ในปี 2553 โดยการใช้นิ้วเท้าบรรเลงเปียโน
ได้อย่างไพเราะ แสดงให้เห็นว่าแม้กายพิการแต่สามารถใช้
กิจกรรมดนตรีมาพัฒนาตนเองจนประสบความส าเร็จใน
ชีวิตได้ 
 
   ดนตรีช่วยพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
        เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง เด็ก
ที่สูญเสียการรับฟัง หรือมีปัญหาทางการได้ยิน เช่น หู
หนวก หูตึง โดยปกติแล้วเด็กพิเศษในกลุ่มของการได้ยินจะ
รับรู้ภาษาได้จากการสั่นสะเทือนของเสียงพูดของผู้คนและ
เสียงดนตรี ท าให้สามารถตอบสนองต่อเสียงและจังหวะ
ดนตรีได้ ด้วยการใช้จังหวะมือและการเคลื่อนไหวร่างกาย 
ซึ่งช่วยพัฒนาศักยภาพในการพูดสื่อสารของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินได้ ตัวอย่างของนักดนตรีที่มีชื่อเสียง
ระดับโลกแต่มีความบกพร่องทางการได้ยิน คือ บีโธเฟ่น 
(Ludwig van Beethoven) เขาสูญเสียความสามารถ



ทางการได้ยิน โดยเริ่มมีปัญหาในการฟังเสียงเครื่องดนตรีที่
เล่นตัวโน้ตเสียงสูง แล้วอาการของเขาก็ทรุดลงเรื่อยมาจน
สูญเสียการได้ยินอย่างสิ้นเชิง เขาแต่งเพลงโดยที่หูไม่ได้ยิน
เสียงดนตรีใดๆ เลย คือ เพลง Beethoven :Symphony 
3 Eroica III ซึ่งเป็นเพลงที่รู้จักกันดีในแวดวงดนตรี
คลาสสิก       
         
 ดนตรีช่วยพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
       เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น หมายถึง 
เด็กท่ีสูญเสียการเห็นภาพอย่างสิ้นเชิง เช่น ตาบอดสนิท
หรือการมองเห็นได้บางส่วน เช่น มองเห็นไม่ชัดเจน 
มองเห็นรางๆ หรือมัวๆ เด็กพิเศษในกลุ่มนี้มักจะมีความ
สนใจและความสามารถทางด้านดนตรีมากกว่าเด็กพิเศษใน
กลุ่มอาการอ่ืนๆ เพราะพวกเขาเรียนรู้สิ่งต่างๆ ผ่านทางการ
สัมผัสและการฟัง ดังนั้น การท ากิจกรรมดนตรีของเด็กที่มี
ปัญหาทางการมองเห็นจึงเน้นในเรื่องของการฟังเป็นพิเศษ
และพัฒนาไปสู่การร้องเพลงและการเล่นเครื่องดนตรี ซ่ึง
ปัจจุบันมีการท าโน้ตดนตรีเป็นภาษาเบลล์จึงท าให้เด็กที่มี
ปัญหาทางการมองเห็นสามารถเล่นดนตรีได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 
มีนักดนตรีที่มีความสามารถซึ่งเป็นคนตาบอดมากมาย เช่น 
Ray Charles นักร้องนักเปียโนแนว Soul Blues ผู้ได้รับ 
12 รางวัลแกรมมี่ หรือคุณยงสิทธิ์ ยงกมล นักศึกษา
ปริญญาโท วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
นักแซ็กโซโฟนผู้พิการทางสายตาแต่ก าเนิด ได้รับรางวัล 
VSA International Young Soloists Award 2012 ซ่ึง
เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้พิการที่สร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี
ได้อย่างยอดเยี่ยม 
        
    แม้ว่าการที่ต้องดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

ด้านต่างๆ อาจไม่ใช่งานที่ง่ายนักส าหรับคุณพ่อคุณแม่ 
เพราะบางครั้งต้องทุ่มเทเวลาแทบท้ังหมดที่มีเพื่อคอย
ดูแลเขาให้ดีที่สุด แต่การน ากิจกรรมต่างๆ มาใช้จะเป็น
ทางหนึ่งท่ีสามารถแบ่งเบาภาระได้มากอย่างเช่นการใช้
กิจกรรมดนตรี ทั้งการให้เด็กๆ ได้เล่นเครื่องดนตรี ได้ฝึก
ร้องเพลง ฝึกแต่งเพลง ซึ่งนอกจากจะสามารถน ามา
พัฒนาในเรื่องของการเรียนรู้ด้านต่างๆ ได้แล้ว ยังสร้าง
ความภาคภูมิใจในตัวเองให้กับเด็กๆ เหล่านี้ได้เป็นอย่าง
ดีด้วย 
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ต าแหน่งพนักงานราชการ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง 
บทความประจ าเดือนพฤศจิกายน 2558      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

เสริมศักยภาพเด็กพิการด้วยดนตรี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต

การศึกษา 4การศึกษา 4  

จังหวัดตรังจังหวัดตรัง  
 
 
 

 
จิตวิทยาแห่งส ี

 

 สีมีอยู่ทุกแห่งในการด าเนินชีวิต  สีช่วยให้เรารู้สึกมี
ชีวิตชีวาก่อให้เกิดอารมณ์ส่งผลต่อพฤติกรรมแล ะความรู้สึกที่มี
ต่อตนเองและผู้อื่น  สีมีอิทธิพลต่อความคิด  ทัศนคติ ทั้งในห้วง
จิตส านึกและจิตใต้ส านึก  การใช้สีอย่างมีประสิทธิภาพจึงต้อง
เข้าใจถึงผลกระทบทางจิตวิทยาที่ว่า  สีสามารถเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งในชีวิตเราในด้านจิตใจ  การตัดสินใจ  ไม่ว่าเราจะเลือก
เครื่องแต่งกาย  เครื่องประดับ  และการจัดสภาพแวดล้อม  หาก
เราเข้าใจถึงเร่ืองนี้ก็จะสามารถใช้สีมาช่วยให้การด าเนินชีวิต
เป็นไปอย่างมีความสุข 
 ในอดีตความสามารถในการมองเห็นสีต่างๆ  ของ
มนุษย์และสัตว์จะน ามาใช้ในการเอาตัวรอด  สีบางสีช่วยให้หา
อาหารได้ง่ายขึ้น  เช่น สีแดงหรือสีเหลืองของผลไม้บางอย่าง
บอกให้รู้ว่าสุก สีด าบอกให้รู้ว่าเน่า เป็นต้น 
นอกจากนี้สียังมีผลต่อจิตใจ  เช่น สีแดงมักท าให้รู้สึกตื่นเต้น  
คึกคัก สีฟ้าท าให้ใจสงบเย็นลง  สีหวานๆ ท าให้รู้สึกสบาย  ใน
ปัจจุบันมนุษย์ใช้สีเป็นสัญลักษณ์  ในการจัดระเบียบสังคมเพื่อ
ช่วยให้เราด าเนินชีวิตได้ง่ายขึ้น เช่น เมื่อเห็นสัญญาณไฟจราจร
เปลี่ยนเป็นสีแดงรถจะหยุด สัญญาณให้คนข้ามถนนเป็นสีเขียว  
หรือเราจะน าจดหมายไปใส่ตู้ไปรษณีย์สีแดง ส่วนสีทองจะ 
ท าให้นึกถึงของที่มีค่าส าหรับการใช้สีในด้านอารมณ์มีการ
ทดลองกับเด็กโดยให้เล่นเกมต่อแท่งไม้โดยใช้สีแดง เด็กๆ จะ 
แสดงความก้าวร้าวกระวนกระวายใจมากกว่าปกติ  ส่วนผู้ใหญ่ 
ที่ชอบสีแดงมักเป็นคนชอบเสี่ยง  โลดโผนและชอบผจญภัยซึ่ง
อาจจะแสดงออกในรูปของการเล่นการพนัน  ด้วยเหตุนี้จะเห็น
ได้ว่าบ่อนคาสิโนเกือบทุกแห่งมักตกแต่งด้วยสีแดง  เมื่อเราอยู่
ในห้องสีแดงมักรู้สึกว่าวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว  ทั้งนี้เพราะ
สีแดงท าให้หัวใจเต้นถี่กว่าปกติจึงท าให้รู้สึกว่าเวลาผ่านไป 

เร็วขึ้น เมื่อหัวใจเต้นถี่ข้ึนกล้ามเนื้อจะเกิดความเครียดและท า
ให้รู้สึกว่าวัตถุที่เห็นดูหนักกว่าที่เป็นจริง ส่วนสีเขียวช่วยสร้าง 
บรรยากาศที่สมดุลทางอารมณ์ เมื่อมองวัตถุสีเขียวดวงตา 
จะได้ผ่อนคลายท าให้มีสมาธิดีขึ้น  ส่วนสีฟ้าจะท าให้หัวใจและ
กล้ามเนื้อผ่อนคลายเราจึงรู้สึกเหมือนกับว่าเวลาผ่านไปช้าๆ 
 วาสสิลี แคนดินสกี (Wassily Kandinsky) จิตรกร
แนวแอ็บสแตร็กชาวรัสเซีย กล่าวว่า “สีมีอิทธิพลต่อ 
จิตวิญญาณ ” เขาศึกษาและสังเกตเห็นว่าคนส่วนใหญ่รู้สึก
กระตือรือร้นในการใช้ชีวิต  สีให้บรรยากาศที่สวยสดใส  เช่น 
แสงทองของพระอาทิตย์  สีเขียวของน้ าทะเล  มักท าให้เรารู้สึก
อบอุ่นและเป็นสุข  ดังนั้นจึงนับว่าสีมีอิทธิพลต่อมนุษย์และอาจ
น ามาประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆ กัน เช่น น าไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงบ าบัดเพื่อรักษาอาการทางกายหรือทางจิตได้ด้วย 
อย่างไรก็ดี..เด็กไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายต่างก็อยู่ในช่วงวัย
ที่ได้รับอิทธิพลจากสื่อต่างๆ  มาก เช่น สีจากตัวการ์ตูน  สีจาก
เครื่องแต่งกายของตัวละคร  รายการโทรทัศน์ที่เขาชื่นชอบ  
พิธีกรแต่งกายด้วยสีโทนอะไรสภาพแวดล้อมที่ปรากฏใช้สีใด
โยงความสัมพันธ์กับอารมณ์ในขณะด าเนินเร่ือง  เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น
สีที่ใช้ในการแต่งกาย แต่งหน้าทาปาก ทาเล็บ ล้วนมีอิทธิพลต่อ
ความคิดและเป็นการวางเงื่อนไขในการด าเนินชีวิตและการ
เลือกใช้สีไปโดยปริยาย  จะเห็นได้ว่าความชอบและความพึง
พอใจในสียังเกี่ยวข้องกับช่วงวัยและเพศด้วยซึ่งก็มักจะได้รับ
อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมและการวางเงื่อนไขในสังคม  สีสันสดใส
เป็นสัญลักษณ์ของวัยเด็ก  สีชมพูมักถูกมองว่าเป็นสีขอ ง
เด็กผู้หญิง สีฟ้าเป็นสีของเด็กผู้ชาย  เมื่อโตขึ้นแนวคิดเหล่านี้จะ
เปลี่ยนไปโดยทั่วไปแล้วเด็กเล็กจะรู้จักสีต่างๆ  แยกสีได้อายุ    
2-5 ปี แต่ยังไม่รู้จักชื่อสี เพียงแต่แยกแยะได้ ดังนั้นผู้ใหญ่ 
อาจจะน าความสามารถในด้านนี้มาใช้ในการสอนชื่อสีและโยง
ความสัมพันธ์ของสีกับสิ่งที่มีในธรรมชาติ  เช่น สีเขียวของใบไม้  
สีเหลืองกับดอกดาวเรือง  หรือกล้วยหอม  สีน้ าตาลกับกิ่งไม้
ต้นไม้ สีแดงกับมะเขือเทศ เป็นต้น 



       
 
สีกับการแสดงออกของเด็ก 
 นักจิตวิทยาหลายท่านเห็นพ้องต้องกันว่า สีกับอารมณ์ 
นักจิตวิทยาหลายท่านเห็นพ้องต้องกันว่า  สีกับอารมณ์ของ
มนุษย์มีความเชื่อมโยงกัน และสังเกตว่าสีเป็นสื่ออารมณ์เพราะ
บุคคลจะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของสิ่งต่างๆ  จากการใช้สี  
การเลือกใช้สีจึงมีผลโดยตรงกับอารมณ์ของบุคคล  ในกรณีของ
เด็กๆ ที่ฟังนิทานเร่ืองเล่าที่จบอย่างมีความสุขหากให้วาดรูป
ระบายสีจากเรื่องที่ได้ฟังเด็กมักจะใช้สีเหลือง  แต่ถ้าเป็นเร่ือง
เศร้าก็มีแนวโน้มจะเลือกสีน้ าตาล นักจิตวิทยาที่ศึกษาเก่ียวกับ 
อารมณ์ของเด็ก  โดยใช้เทคนิคสีที่เรียกว่า  “Colour Your 
Life” ซึ่งเหมาะกับเด็กอายุตั้งแต่  6 ขวบขึ้นไป เพราะเป็นช่วง
ที่เด็กๆ พอจะรู้จักชื่อสีและเข้าใจอารมณ์ของตนเองนักจิตวิทยา
หรือนักจิตเวชจะสอนให้เด็กๆ  แยกแยะอารมณ์  เขาจะให้เด็กๆ  
พูดลักษณะอารมณ์ที่ดีด้วยการใช้สีตามที่เขาพอใจ  โดยจะให้
กระดาษและกล่องสี ซึ่งมีสีหลักๆ เช่น สีแดง น้ าเงิน เหลือง ส้ม 
ด า เขียว ม่วง เป็นต้น ขณะเดียวกันก็จะบอกให้เด็กๆ  เลือกสี
ส าหรับสื่ออารมณ์ที่ไม่ดี  เช่น อาการ โกรธ หงุดหงิด เบื่อ เหงา 
ฯลฯ เขาพบว่าเด็กๆ มักใช้สีสดใสกับอารมณ์ดี ใช้สีแดง 
กับอารมณ์โกรธ  ใช้สีส้มกับความสนุกสนาน  และใช้สีเทากับ
ความเหงา จากนั้นก็ให้เด็กบอกว่าชอบสีอะไรและสังเกตว่าเขา
ใช้สีอะไรบ่อยและภาพที่ปรากฏบนกระดาษเป็นอย่างไร 
 

การบ าบัดด้วยสี (Colour therapy) 
 การบ าบัดด้วยสี  คือ การน าความรู้เกี่ยวกับอิทธิพล
ของสีไปช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยทางกายหรือจิตให้แก่เด็กหรือ
คนไข้ และใช้สีช่วยกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจในการท างานให้
เขารู้สึกผ่อนคลายสบายใจขึ้นเมื่อสีมีพลังจึงมีผู้น าความคิดนี้มา
ประยุกต์ใช้กับผู้ป่วย  หรือกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษใน
รูปแบบต่างๆ เช่น ในโรงพยาบาลมักใช้สีโทนอ่อนเพื่อให้ผู้ป่วย

รู้สึกผ่อนคลาย  สดชื่นสบาย  และจะไม่ใช้สีร้อนแรงภายในห้อง
เด็กออทิสติกที่มีความลุกลี้ลุกลน ฯลฯ 
ทารกที่คลอดก่อนก าหนดมักมีอาการตัวเหลืองอย่างมาก  
แพทย์จะใช้แสงไฟสีฟ้ามาอาบเพื่อช่วยรักษาอาการดังกล่าว   
ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงควรหลีกเลี่ยงการใช้สีแดงใน
ส่งแวดล้อมทั้งในบ้านและที่ท างาน  ผู้ที่มีอาการปวดศีรษะเป็น
ประจ าควรอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีสีเหลือง  ศัลยแพทย์มักแต่งตัว
ด้วยเสื้อผ้าสีเขียวท านองเดียวกับสีประจ าห้องผ่าตัด ทั้งนี้เพราะ
มีการพิสูจน์แล้วว่าสีเขียวช่วยให้คนไข้สงบสติอารมณ์ลดอาการ
ปวดศีรษะหรือสายตาพร่ามัว  และช่วยให้ศัลยแพทย์และผู้ช่วย
มีสมาธิไม่วอกแวก องค์กรใหญ่ๆ เช่น ธนาคารที่ต้องสร้างความ
มั่นใจให้ลูกค้าก็จะใช้สีและสัญลักษณ์ที่สุขุม  รอบคอบและ
ระมัดระวัง สีที่ถ่ายทอดภาพพจน์ได้ดีคือสีน้ าเงิน  หรือสีโทนฟ้า  
ส าหรับในวงการนักกีฬามักจะนิยมสีฉูดฉาด  เพราะเสื้อผ้าสีสด
จะสื่อความหมายถึง  สมรรถภาพและสมรรถนะในการแข่งขัน
และให้ความรู้สึกแจ่มใสกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวา 
 

การน าการบ าบัดด้วยสีมาใช้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
การบ าบัดด้วยสีที่น ามาใช้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษนั้นจะ
น ามาใช้ในด้านของการจัดสิ่งแวดล้อม  ในการเรียนรู้  ไม่ว่าจะ
เป็นการใช้สีในการจัดห้องเรียนหรือสีของอุปกรณ์หรือสื่อการ
เรียนการสอน ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการสอนด้วย  
เป็นต้นว่าในห้องที่ต้องการใช้ความสงบควรใช้สีอ่อน เช่น 
สีฟ้า  สีเหลือง  หรือสีเขียว  ส่วนห้องที่ต้องการให้เด็ก
กระปรี้กระเปร่าต้องใช้สีแดงหรือสีส้ม  เป็นต้น การน าสีมาปรับ
พฤติกรรมและช่วยให้ลดความเคร่งเครียดหรือลดความรุนแรง  
อารมณ์สงบ  ครู พ่อแม่จะต้องค านึงถึงสีและการออกแบบห้อง
โต๊ะ เก้าอี ้เพื่อช่วยให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย เด็กสมาธิสั้นและอยู่ไม่
สุขควรให้อยู่ในห้องเรียนที่มีบรรยากาศของสีที่เบาบางเยือก
เย็น การแต่งกายของครูก็มีส่วนส าคัญเช่นกัน  กล่าวคือ ไม่ควร
แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีฉูดฉาด หรือมีลวดลาย เพราะจะท าให้เด็ก
มีอาการลุกลี้ลุกลน ก้าวร้าวมากข้ึน. 

 
 

อ้างอิงที่มา : โดย ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม 
สืบค้นโดย : นางสาวเนาวรัตน์ จายุพันธ์  
ต าแหน่งพนักงานราชการ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง 
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