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ก

คู่ำานำา

ความปล่อด์ภ้ัยเป็นสิที่ธิพืิ�นฐานของมนุษย์ (Safety is a fundamental human right) เด็์กทุี่กคนม่สิที่ธิท่ี่�จำะได้์ร้ั้บ 

การั้ด่์แล่ เพืิ�อให้เติบโต เล่่น ม่พ้ิฒนาการั้ท่ี่�ด่์ในสิ�งแวด์ล้่อมท่ี่�ปล่อด์ภ้ัยอย่างเสมอภัาคก้น ตามอนุส้ญญาว่าด้์วยสิที่ธิเด็์ก  

(Convention on the rights of the child) ซ่็�งเป็นข้อกำาหนด์รั้ะหว่างปรั้ะเที่ศ ท่ี่�กำาหนด์ให้ร้ั้ฐภัาค่ต้องด์ำาเนินการั้คุ้มครั้องเด็์ก

แล่ะจ้ำด์การั้ให้เกิด์การั้ด่์แล่เด็์กตามเหตุความจำำาเป็นท้ี่�งปวง โด์ยร้ั้ฐภัาค่ต้องยอมร้ั้บว่า เด็์กทุี่กคนม่สิที่ธิติด์ต้วท่ี่�จำะม่ช่ั่วิต แล่ะ 

ต้องปรั้ะก้นอย่างเต็มท่ี่�ให้เด็์กม่โอกาสในการั้อย่่รั้อด์ แล่ะม่โอกาสในการั้พ้ิฒนาอย่างเสมอภัาค

จำากการั้รั้ายงานขององค์การั้อนาม้ยโล่ก พิบว่า ทุี่กปีม่เด็์กอายุตำ�ากว่า 15 ปี เส่ยช่ั่วิตจำากการั้จำมนำ�า 145,739 คน 

โด์ยเส่ยช่ั่วิตเป็นอ้นด้์บ 2 รั้องจำากการั้เส่ยช่ั่วิตจำากโรั้คเยื�อหุ้มสมองอ้กเสบ แล่ะรั้ายงานของกองปอ้งก้นการั้บาด์เจ็ำบ กรั้มควบคมุโรั้ค 

กรั้ะที่รั้วงสาธารั้ณีสุข ว้นท่ี่� 12 พิฤศจิำกายน 2563 รั้ะบุว่าในช่ั่วง 10 ปี ท่ี่�ผ่านมา ปรั้ะเที่ศไที่ยเรั้าส่ญเส่ยเด็์กอายุตำ�ากว่า 15 ปี 

จำากการั้จำมนำ�าไปแล้่วถ่ง 8,394 คน เฉล่่�ยปีล่ะ 839 คน หรั้ือว้นล่ะ 2.3 คน แล่ะในชั่่วงปิด์เที่อมเล่็กเมื�อเดื์อนตุล่าคม 2562  

พิบเด็์กไที่ยจำมนำ�าเส่ยช่ั่วิตส่งถ่ง 53 คน

ถ่งแม้ว่าการั้รั้ายงานข้อม่ล่การั้เส่ยช่ั่วิตของเด็์กจำากการั้จำมนำ�าในปรั้ะเที่ศไที่ยด้์งกล่่าว ย้งขาด์การั้จ้ำด์การั้ข้อม่ล่ท่ี่�สามารั้ถ 

ช่ั่�ให้เห็นถ่งการั้เส่ยช่ั่วิตจำากการั้จำมนำ�าของเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษ แต่จำากการั้ศ่กษารั้ายงานการั้วิจ้ำยในช่ั่วง 5 ปีท่ี่�ผ่านมา  

ท้ี่�งในปรั้ะเที่ศสหร้ั้ฐอเมรั้กิาแล่ะปรั้ะเที่ศออสเตรั้เล่่ย พิบวา่ เด์ก็ออที่สิติกท่ี่�ม่อายตุำ�ากวา่ 15 ปี ม่ความเส่�ยงเพิิ�มข่�นอยา่งม่น้ยสำาค้ญ 

ต่อการั้เส่ยช่ั่วิตจำากการั้จำมนำ�าโด์ยไม่ได้์ต้�งใจำ แล่ะพิบว่า เด็์กออทิี่สติกท่ี่�เส่ยช่ั่วิตจำากการั้จำมนำ�า ม่อายุอย่่รั้ะหว่าง 3 ถ่ง 14 ปี  

(ค่าเฉล่่�ย 7.7 ± 2.9 ปี) ซ่็�งสอด์คล้่องก้บรั้ายงานของสถาบ้นรั้าชั่านุก่ล่ กรั้มสุขภัาพิจิำต กรั้ะที่รั้วงสาธารั้ณีสุข ท่ี่�รั้ะบุว่า

เด็์กออทิี่สติก แล่ะเด็์กท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาม่ความเส่�ยงต่อการั้จำมนำ�าได้์ส่ง เนื�องจำากม่ปัญหาเรืั้�องการั้สื�อสารั้  

การั้พ่ิด์ แล่ะการั้ช่ั่วยเหลื่อตนเองเป็นทุี่นเดิ์มอย่่แล้่ว จำะต้องได้์ร้ั้บการั้ด่์แล่ใกล้่ชิั่ด์เป็นพิิเศษ

สำาน้กบริั้หารั้งานการั้ศ่กษาพิิเศษ แล่ะองค์การั้ช่ั่วยเหลื่อเด็์ก (Save the Children) ต่างให้ความสำาค้ญต่อความปล่อด์ภ้ัย 

แล่ะการั้อย่่รั้อด์ของเด็์กทุี่กคน รั้วมถ่งเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้จำำาเป็นพิิเศษ แล่ะเล็่งเห็นความสำาค้ญของการั้เร่ั้ยนร้่ั้ท้ี่กษะ 

ความปล่อด์ภ้ัยที่างนำ�า แล่ะวิธ่การั้ว่ายนำ�าเพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์ จ่ำงร่ั้วมก้นพ้ิฒนา "ค่่มือการั้สอนเรืั้�องความปล่อด์ภ้ัยที่างนำ�าแล่ะ 

การั้ว่ายนำ�าเพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์สำาหร้ั้บเด็์กท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาแล่ะเด็์กออทิี่สติก" ฉบ้บน่�ข่�น ซ่็�งเป็นการั้พ้ิฒนาต่อยอด์จำาก

หล้่กส่ตรั้ความปล่อด์ภ้ัยที่างนำ�าแล่ะการั้ว่ายนำ�าเพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์ในกลุ่่มเด็์กท้ี่�วไป เพืิ�อปรั้ะโยชั่น์ส่งสุด์ในการั้ล่ด์ความเส่�ยง แล่ะล่ด์ 

การั้จำมนำ�าเส่ยช่ั่วิตของเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้จำำาเป็นพิิเศษ

ภัายในค่่มือฉบ้บน่� ปรั้ะกอบด้์วยเนื�อหา เที่คนิคการั้สอน การั้ว้ด์แล่ะปรั้ะเมินผล่การั้เร่ั้ยนร้่ั้เก่�ยวก้บความปล่อด์ภ้ัย 

ที่างนำ�าแล่ะท้ี่กษะการั้วา่ยนำ�าเพืิ�อเอาช่ั่วติรั้อด์ รั้วมที่้�งการั้ที่ำาความเข้าใจำความสามารั้ถที่างด์า้นสุขภัาพิกาย สุขภัาพิจำติ แล่ะเที่คนคิ 

การั้ให้ความร้่ั้ โด์ยอย่่บนฐานความสามารั้ถของเด์็กออทิี่สติก แล่ะเด์็กท่ี่�ม่ความบกพิรั้่องที่างสติปัญญา ด้์งน้�น ค่่มือฉบ้บน่� 

จ่ำงเหมาะท่ี่�จำะใช้ั่เป็นเครืั้�องมือสำาหร้ั้บคร่ั้ผ้่สอนเด์ก็ท่ี่�ม่ความบกพิรั้อ่งที่างสตปัิญญา แล่ะเด์ก็ออที่สิติกโด์ยตรั้ง แล่ะผ้่ท่ี่�สนใจำสามารั้ถ

ศ่กษาได้์ด้์วยตนเอง แล่ะสามารั้ถนำาไปใช้ั่ปรั้ะกอบการั้วางแผนแล่ะการั้จ้ำด์การั้เร่ั้ยนการั้สอนได้์อย่างม่ปรั้ะสิที่ธิภัาพิแล่ะม่คุณีภัาพิ

สำาน้กบริั้หารั้งานการั้ศ่กษาพิิเศษหว้งเป็นอย่างยิ�งว่า ค่่มือฉบ้บน่�จำะเป็นปรั้ะโยชั่น์ต่อทุี่กท่ี่านไม่มากก็น้อย อย่างไรั้ก็ตาม หากม่ 

ข้อผิด์พิล่าด์ปรั้ะการั้ใด์ คณีะผ้่จ้ำด์ที่ำายินด่์ร้ั้บฟัังความคิด์เห็นของท่ี่าน เพืิ�อนำาไปปร้ั้บปรุั้งการั้พ้ิฒนาค่่มือต่อไป

(นางภ้ัที่ริั้ยาวรั้รั้ณี พ้ินธ์ุน้อย)

ผ้่อำานวยการั้สำาน้กบริั้หารั้งานการั้ศ่กษาพิิเศษ

กุมภัาพ้ินธ์ 2564
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เด็กที่มีความต้องการพื่ิเศษ
บทที่

01

ภัาพื่ 1.1
ผู่้�ใหญ�คู่วรสอนเรื�อง "คู่วามืปลอดภััยทางนำ�า"

เด็์กไที่ยจำำานวนมากอาศ้ยอย่่ใกล้่แหล่่งนำ�าหรืั้อม่กิจำกรั้รั้มท่ี่�ต้องเก่�ยวข้องก้บแหล่่งนำ�าค่อนข้างมาก ความสามารั้ถ 

ในการั้ว่ายนำ�าจ่ำงม่ความจำำาเป็นอย่างยิ�ง เพิรั้าะหากว่ายนำ�าไม่เป็น เด็์กม้กไม่สามารั้ถเข้าร่ั้วมกิจำกรั้รั้มที่างนำ�าได้์ หรืั้ออาจำได้์ 

เข้าร่ั้วมกิจำกรั้รั้มแต่ม่โอกาสท่ี่�จำะเส่ยช่ั่วิตเมื�อพิล้่ด์ตกล่งไปในนำ�า จำากสถิติ เด็์กไที่ยอายุตำ�ากว่า 15 ปีเส่ยช่ั่วิตจำากการั้จำมนำ�า 

ปีล่ะหล่ายร้ั้อยคน แล่ะ 1 ใน 3 ของเด็์กท่ี่�เส่ยช่ั่วิตเหล่่าน้�นม่ความต้องการั้พิิเศษ (กองโรั้คไม่ติด์ต่อ, 2563; รั้าชั่านุก่ล่, 2561) 

คร่ั้ ผ้่ปกครั้อง แล่ะคนในชัุ่มชั่นจ่ำงควรั้ให้ความสำาค้ญก้บการั้สอนให้เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษสามารั้ถด่์แล่ความปล่อด์ภั้ย 

ของต้วเองแล่ะว่ายนำ�าได้์ เพืิ�อป้องก้นการั้เส่ยช่ั่วิตจำากการั้จำมนำ�า (ภัาพิ 1.1)

เมื�อศ่กษาการั้จำมนำ�าของเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษ สาเหตุหล้่กปรั้ะการั้หน่�งคือ เด็์กเหล่่าน่�ไม่ม่โอกาสได้์เร่ั้ยนร้่ั้ ซ่็�งอาจำ

เป็นเพิรั้าะ 1) ปรั้ะเที่ศไที่ยไม่ม่แหล่่งข้อม่ล่ท่ี่�เหมาะสำาหร้ั้บเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษ  2) คร่ั้แล่ะผ้่ปกครั้องไม่ม่ความร้่ั้เรืั้�อง 

วิธ่การั้สอนว่ายนำ�าให้แก่เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษ หรั้ือ 3) คร่ั้แล่ะผ้่ปกครั้องอาจำม่ความคาด์หว้งต่อเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้

พิิเศษตำ�ากว่าความสามารั้ถท่ี่�แท้ี่จำริั้งของเด็์ก จ่ำงไม่สอนท้ี่กษะสำาค้ญน่� ที่ำาให้เด็์กเหล่่าน่�เส่ยโอกาสท่ี่�จำะได้์เร่ั้ยนร้่ั้แล่ะร้ั้กษาช่ั่วิต 

ของต้วเองได้์ สิ�งท่ี่�จำะช่ั่วยป้องก้นอุบ้ติเหตุที่างนำ�าแล่ะการั้เส่ยช่ั่วิตจำากการั้จำมนำ�า คือ เด็กทุกคู่นจะต�องร่�จักวิธีีปฏิิบัติตัว 

เมืื�ออย่�ใกล�นำ�า และต�องว�ายนำ�าเป็น เพืิ�อสามารั้ถด่์แล่ต้วเองให้ปล่อด์ภ้ัยได้์ (รั้าชั่านุก่ล่, 2561)



นิยามื

การปกป้องคุู่�มืคู่รองเด็ก คือ การั้ท่ี่�บุคคล่แล่ะหน่วยงานม่ความ ปลอดภััย สำาหร้ั้บเด์็ก แล่ะให ้

หล้่กปรั้ะก้นว่าเด็์กทุี่กคนจำะได้์ร้ั้บการั้ปกป้องคุ้มครั้องจำากอ้นตรั้ายท่ี่�อาจำเกิด์จำากการั้จ้ำด์กิจำกรั้รั้ม 

ต่าง ๆ ไม่ว่าอ้นตรั้ายน้�นจำะเกิด์โด์ยเจำตนาหรืั้อไม่ก็ตาม เด็์กท่ี่�เข้ามาส่่กรั้ะบวนการั้เร่ั้ยนร้่ั้แล่ะฝึึกอบรั้ม 

ท้ี่กษะต้องไม่ได้์ร้ั้บความ เสี�ยง หรืั้อ ได�รับอันตราย 
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เนื�อหาในบที่ท่ี่� 1 แบ่งเป็น 13 ตอน น้�นคือ ตอนท่ี่� 1 การั้ปกป้องคุ้มครั้องเด็์ก ตอนท่ี่� 2-10 เป็นเรืั้�องความบกพิร่ั้อง  

9 ปรั้ะเภัที่ท่ี่�รั้ะบุใน ปรั้ะกาศกรั้ะที่รั้วงศ่กษาธิการั้ เรืั้�อง กำาหนด์ปรั้ะเภัที่แล่ะหล้่กเกณีฑ์์ของคนพิิการั้ที่างการั้ศ่กษา  

พิ.ศ. 2552 ตอนท่ี่� 11 เป็นเรืั้�องภัาวะสมาธิส้�น/อย่่ไม่นิ�ง ซ่็�งไม่ได้์อย่่ในปรั้ะกาศฯ แต่เป็นภัาวะท่ี่�คร่ั้พิบได์้บ่อย โด์ยเนื�อหา

ในตอนท่ี่� 2-11 แบ่งเป็น 4 ห้วข้อย่อยด้์งน่� 1) นิยามของความบกพิรั้่องน้�น 2) ล้่กษณีะของเด์็กท่ี่�ม่ความบกพิรั้่องน้�น   

3) ความเส่�ยงต่อการั้จำมนำ�าของเด็์กท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องน้�น แล่ะ 4) การั้สอนว่ายนำ�าสำาหร้ั้บเด็์กท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องน้�น ส่วนตอนท่ี่�  

12-13 เป็นเรืั้�องสุขภัาพิก้บการั้ว่ายนำ�า แล่ะ ยาก้บการั้ว่ายนำ�า เพืิ�อให้คร่ั้ผ้่สอนเรืั้�องความปล่อด์ภ้ัยที่างนำ�าแล่ะคร่ั้สอนว่ายนำ�าเข้าใจำ 

แล่ะสามารั้ถช่ั่วยเหลื่อเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษได้์ด่์ยิ�งข่�น

ตอนที่ 1 การปกป้องคุ้มครองเด็ก

การั้ปกป้องคุ้มครั้องเด์็ก เป็นความร้ั้บผิด์ชั่อบของเจ้ำาหน้าท่ี่�หรืั้อผ้่ใหญ่ท่ี่�ที่ำางานก้บเด็์กทุี่กคน รั้วมถ่งเด็์กท่ี่�ม่ 

ความต้องการั้พิิเศษด้์วย เด็์กทุี่กคนต้องได้์ร้ั้บการั้ปกป้องคุ้มครั้องจำากกิจำกรั้รั้มหรืั้อการั้กรั้ะที่ำาท่ี่�อาจำที่ำาให้พิวกเขาม่ความเส่�ยง

หรืั้อได้์ร้ั้บอ้นตรั้าย ไม่ว่าจำะโด์ยเจำตนาหรั้ือไม่ก็ตาม ด้์งน้�น คร่ั้ ผ้่ปกครั้อง แล่ะผ้่เก่�ยวข้องจ่ำงต้องที่ำาความเข้าใจำแล่ะปฏิิบ้ติ 

อย่างเหมาะสมเพืิ�อให้เด็์กปล่อด์ภ้ัยแล่ะได้์ร้ั้บปรั้ะโยชั่น์ส่งสุด์

องค์การั้ช่ั่วยเหลื่อเด็์กได้์พ้ิฒนาแนวที่างการั้ปกป้องคุ้มครั้องเด์็กแล่ะม่ความมุ่งม้�นท่ี่�จำะจ้ำด์กิจำกรั้รั้มการั้เร่ั้ยนการั้สอน

ท่ี่� “ไมื�ก�อให�เกิดอันตราย (Do no harm)”  แล่ะจำะ ไมื�ยอมืรับคู่วามืรุนแรงต�อเด็กในทุกร่ปแบบ (Zero tolerance of 

any forms of violence against the children) ด้์งน้�น กิจำกรั้รั้มการั้เร่ั้ยนการั้สอนเรืั้�องความปล่อด์ภั้ยที่างนำ�าแล่ะ 

การั้ฝึึกท้ี่กษะวา่ยนำ�าเพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์สำาหร้ั้บเด็์กท่ี่�ม่ความตอ้งการั้พิิเศษท่ี่�ปรั้ากฏิในค่มื่อเล่่มน่�จ่ำงต้องได้์ร้ั้บการั้วางแผนการั้สอน 

การั้จ้ำด์สรั้รั้แล่ะเตร่ั้ยมที่ร้ั้พิยากรั้บุคคล่ อุปกรั้ณ์ี แล่ะเครืั้�องมืออย่างเหมาะสม เพืิ�อร้ั้บฟัังแล่ะตอบสนองต่อความต้องการั้ 

เฉพิาะของเด็์กแต่ล่ะคน รั้วมถ่งการั้ป้องก้น ล่ด์ แล่ะจ้ำด์การั้ก้บความเส่�ยงในการั้ล่่วงล่ะเมิด์ การั้แสวงปรั้ะโยชั่น์จำากเด็์ก  

แล่ะการั้ที่ำาร้ั้าย/ที่ำาให้เกิด์อ้นตรั้ายต่อเด็์กในทุี่กข้�นตอน
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เด็ก คือ บุคคล่ท่ี่�ม่อายุตำ�ากว่า 18 ปี ตามอนุส้ญญาสหปรั้ะชั่าชั่าติว่าด้์วยสิที่ธิเด็์ก ค.ศ. 1989 

(พิ.ศ. 2532) ซ่็�งปรั้ะเที่ศไที่ยล่งนามภัาคยานุว้ติร้ั้บรั้อง เมื�อว้นท่ี่� 12 กุมภัาพ้ินธ์ พิ.ศ. 2535 แล่ะเกณีฑ์์

อายุเป็นไปตามคำานิยามของคำาว่า “เด็ก” ของพิรั้ะรั้าชั่บ้ญญ้ติคุ้มครั้องเด็์ก พิ.ศ. 2546 ของปรั้ะเที่ศไที่ย  

ซ่็�งม่บที่ล่งโที่ษในแต่ล่ะฐานความผิด์ แตกต่างก้นไป ท้ี่�งจำำาคุก หรืั้อปร้ั้บ หรืั้อท้ี่�งจำำาแล่ะปร้ั้บ

การล�วงละเมิืดเด็ก คือ การั้ท่ี่�บุคคล่หรืั้อสถาบ้นกรั้ะที่ำาหรืั้อไม่กรั้ะที่ำาการั้ใด์ ๆ ซ่็�งที่ำาให้เกิด์ 

ผล่กรั้ะที่บด้์านล่บต่อร่ั้างกายแล่ะ/หรืั้อจิำตใจำ แล่ะเป็นอ้นตรั้ายต่อเด็์กไม่ว่าจำะโด์ยตรั้งหรืั้อโด์ยอ้อม  

หรืั้อ ที่ำาล่ายโอกาสท่ี่�เด็์กจำะพ้ิฒนาเข้าส่่ว้ยผ้่ใหญ่ได้์อย่างปล่อด์ภ้ัย จำนเป็นเหตุให้เด็์กเสื�อมเส่ยเสร่ั้ภัาพิ

หรืั้อเกิด์อ้นตรั้ายแก่ร่ั้างกายแล่ะจิำตใจำ การั้กรั้ะที่ำาผิด์ที่างเพิศต่อเด็์ก การั้ใช้ั่เด็์กให้กรั้ะที่ำาหรืั้อปรั้ะพิฤติ 

ในล้่กษณีะท่ี่�น่าจำะเป็นอ้นตรั้ายแก่ร่ั้างกายหรืั้อจิำตใจำ หรืั้อข้ด์ต่อกฎหมายหรืั้อศ่ล่ธรั้รั้มอ้นด่์ ท้ี่�งน่� 

ไม่ว่าเด็์กจำะยินยอมหรืั้อไม่ก็ตาม (พิรั้ะรั้าชั่บ้ญญ้ติคุ้มครั้องเด็์ก พิ.ศ. 2546)

การละเมิืดทางกาย คือ การั้ใช้ั่กำาล้่งที่างกายภัาพิ (Physical Force) ท่ี่�ไม่ได้์เกิด์จำากอุบ้ติเหตุ  

ไม่ว่าจำะโด์ยเจำตนาหรืั้อไม่ก็ตาม แล่ะส่งผล่ให้เด็์กเส่�ยงหรืั้อได้์ร้ั้บบาด์เจ็ำบ ซ่็�งอาจำรั้วมถ่งการั้ทุี่บต่ แอบหยิก

แอบต่ เขย่า โยน วางยาพิิษ จ่ำ�เผาหรืั้อล่วก กด์หรืั้อที่ำาให้จำมนำ�า ที่ำาให้ขาด์อากาศหายใจำ หรืั้อที่ำาให้เด็์ก 

ได้์ร้ั้บอ้นตรั้ายที่างกายโด์ยไม่ได้์ม่สาเหตุจำากอุบ้ติเหตุ   อ่กท้ี่�งอ้นตรั้ายที่างกายย้งสามารั้ถเกิด์ข่�นจำาก 

การั้ท่ี่�คร่ั้ผ้่สอน คร่ั้พ่ิ�เล่่�ยง หรืั้อผ้่ด่์แล่เด็์ก สร้ั้างสถานการั้ณ์ีว่าเด็์กม่อาการั้ป่วย หรืั้อจำงใจำที่ำาให้เด็์กป่วย  

ได้์ร้ั้บบาด์เจ็ำบ หรืั้อพิิการั้ช้ั่�วครั้าวหรืั้อถาวรั้ด้์วย

นอกจำากน่� คร่ั้ผ้่ม่หน้าท่ี่�ฝึึกสอนท้ี่กษะการั้ว่ายนำ�าเพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์อาจำต้องส้มผ้สเนื�อต้วหรืั้อ 

โอบอุ้มผ้่เร่ั้ยนเพืิ�อช่ั่วยจ้ำด์ท่ี่าที่างหรืั้อช่ั่วยพิยุงต้วเด็์ก คร่ั้ คร่ั้พ่ิ�เล่่�ยง หรืั้อผ้่ด่์แล่เด็์กจ่ำงต้องรั้ะม้ด์รั้ะว้งการั้ 

ถ่กเนื�อต้วของเด็์กหญิงแล่ะเด็์กชั่าย โด์ยเฉพิาะบริั้เวณีต้นคอ หน้าอก ท้ี่อง ต้นขา แล่ะอว้ยวะเพิศ ท่ี่�อาจำที่ำาให้

เด็์กโด์ยเฉพิาะเด์็กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษเข้าใจำว่าคร่ั้ผ้่สอนแสด์งความเอ็นด่์ แล่ะไม่ท้ี่นคิด์ว่าต้วเองกำาล้่ง 

โด์นล่่วงล่ะเมิด์ที่างกาย

การละเลยทอดทิ�ง หมายถ่ง การั้ด่์แล่ไม่เหมาะสมที่ำาให้เด็์กเส่ยโอกาส ม่ความเส่�ยง หรืั้อเป็น

อ้นตรั้ายเช่ั่น การั้ไมจ้่ำด์หาอาหารั้ใหเ้พ่ิยงพิอ การั้ไมจ้่ำด์หาเครืั้�องนุ่งห่มแล่ะ/หรั้อืท่ี่�พ้ิกอาศ้ยให้เพ่ิยงพิอหรั้อื 

เหมาะสมก้บฤด่์กาล่ นอกจำากน่� การั้ล่ะเล่ยที่อด์ทิี่�งย้งหมายถ่ง การั้ไม่สามารั้ถป้องก้นอ้นตรั้าย ไม่ด่์แล่

อย่างเพ่ิยงพิอ ไม่ให้หล้่กปรั้ะก้นว่าเด็์กสามารั้ถเข้าถ่งการั้ด่์แล่ร้ั้กษาพิยาบาล่ท่ี่�เหมาะสม หรืั้อให้การั้ร้ั้กษา

พิยาบาล่ท่ี่�ไม่เหมาะสม (เช่ั่น การั้ให้ยาโด์ยไม่ได้์ร้ั้บอนุญาต) หรืั้อ การั้ไม่สามารั้ถจ้ำด์หาสภัาพิแวด์ล้่อม 

ที่างกายภัาพิท่ี่�ปล่อด์ภ้ัยให้แก่เด็์ก (เช่ั่น การั้ฝึึกอบรั้มในสถานการั้ณี์การั้แพิร่ั้รั้ะบาด์ของโรั้คติด์เชืั่�อไวร้ั้ส

โคโรั้นา 2019) การั้ที่ำาให้เด็์กต้องเผชิั่ญก้บความรุั้นแรั้ง การั้ด์ำาเนินงานโครั้งการั้ในสถานท่ี่�ท่ี่�ไม่ปล่อด์ภ้ัย

การั้จ้ำด์หา หรืั้อให้เด็์กหล้่บนอนในสถานท่ี่�ท่ี่�ไม่ปล่อด์ภ้ัย การั้ปล่่อยให้เด็์กไปก้บผ้่ใหญ่ท่ี่�ไม่ได้์ร้ั้บอนุญาต



การั้ปล่่อยให้เด็์กเข้าถ่งอาวุธหรืั้อว้ตถุอ้นตรั้าย การั้ไม่จ้ำด์แต่งสถานท่ี่�ท่ี่�เด็์กใช้ั่งานให้ปล่อด์ภ้ัย เป็นต้น  

อ่กท้ี่�งการั้ล่ะเล่ยที่อด์ทิี่�งย้งหมายถ่งการั้ท่ี่�คร่ั้ คร่ั้พ่ิ�เล่่�ยง ผ้่ด่์แล่เด็์ก ไม่ปฏิิบ้ติตามข้อกำาหนด์การั้ใช้ั่สถานท่ี่�

ท่ี่�ม่ความเส่�ยง เช่ั่น ท่ี่าเรืั้อ สรั้ะว่ายนำ�า รั้วมถ่งการั้ปล่่อยปะล่ะเล่ย ไม่ตรั้วจำด่์ว่าเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษ

ข่�นจำากสรั้ะว่ายนำ�าครั้บทุี่กคนแล้่วหรืั้อไม่ (เพืิ�อให้ม้�นใจำว่าไม่ม่ใครั้หล่งเหลื่ออย่่ในสรั้ะว่ายนำ�าตามล่ำาพ้ิง)  

คร่ั้ผ้่สอนว่ายนำ�าไปที่ำาธุรั้ะส่วนต้วแล่ะทิี่�งเด็์กไว้ในสรั้ะตามล่ำาพ้ิง หรืั้อคร่ั้ท่ี่�ม่หน้าท่ี่�ด่์แล่ความปล่อด์ภ้ัย 

อย่่บนฝัึ�งเล่่นโที่รั้ศ้พิท์ี่มือถือจำนเด็์กในสรั้ะว่ายนำ�าเกิด์อ้นตรั้าย

การละเมิืดทางอารมืณ์์ เก่�ยวข้องก้บการั้ก่อให้เกิด์อ้นตรั้ายต่อพ้ิฒนาการั้ด์้านอารั้มณ์ี 

สติปัญญา หรืั้อจิำตใจำ ซ่็�งอาจำเป็นเหตุการั้ณ์ีท่ี่�เกิด์ข่�นคร้ั้�งเด่์ยวหรืั้อต่อเนื�องก็ได้์ เช่ั่น การั้กรั้ะที่ำาใด์ ๆ  

ท่ี่�ที่ำาให้เด็์กร้่ั้ส่กอ้บอายหรืั้อด้์อยค่า เช่ั่น การั้เร่ั้ยกด้์วยชืั่�อท่ี่� ไม่ด่์ (ไอ้เซ่็อ ไอ้อ้วน) การั้ข่มข่่ 

การั้ตะคอก กร่ั้ด์ร้ั้อง สบถสาปแช่ั่ง ล้่อเล่่ยน (เป็นตุ�ด์หรืั้อไง ถ่งไม่กล้่าล่งนำ�า) การั้วิจำารั้ณ์ีอย่างต่อเนื�อง

การั้ไม่ตอบสนองความต้องการั้ด้์านอารั้มณ์ีของเด็์ก ปฏิิเสธ เพิิกเฉย ข่่ให้กล้่ว ก้กบริั้เวณี หรืั้อแยก 

ให้เด็์กอย่่คนเด่์ยว

การละเมิืดทางเพื่ศ คือ การั้ให้เด็์กม่ส่วนร่ั้วมในกิจำกรั้รั้มที่างเพิศ ไม่ว่าเด็์กจำะเข้าใจำเหตุการั้ณ์ีน้�น

หรืั้อไม่ก็ตาม   กิจำกรั้รั้มที่างเพิศน้�นอาจำม่การั้ส้มผ้สร่ั้างกาย ซ่็�งรั้วมถ่งการั้ที่ำาอนาจำารั้โด์ยการั้ล่่วงล่ำ�า 

เข้าไปในร่ั้างกาย (เช่ั่น การั้ข่มขืนกรั้ะที่ำาชั่ำาเรั้า หรืั้อ การั้ม่เพิศส้มพ้ินธ์โด์ยใช้ั่ปาก) การั้ที่ำาอนาจำารั้โด์ย

ไม่ล่่วงล่ำ�าเข้าไปในร่ั้างกาย (เช่ั่น การั้สำาเร็ั้จำความใคร่ั้ด้์วยตนเอง การั้จ่ำบ ถ่ไถ เส่ยด์ส่ร่ั้างกาย แล่ะส้มผ้ส

ภัายนอกเสื�อผ้า)  แล่ะกิจำกรั้รั้มท่ี่�ไม่ม่การั้ส้มผ้สด้์วย (เช่ั่น การั้ให้เด็์กด่์หรืั้อม่ส่วนร่ั้วมในการั้ผลิ่ตภัาพิ 

ท่ี่�ม่เนื�อหาที่างเพิศ ด่์กิจำกรั้รั้มที่างเพิศ ส่งเสริั้มให้เด็์กที่ำาพิฤติกรั้รั้มท่ี่�ไม่เหมาะสมที่างเพิศ หรืั้อการั้เตร่ั้ยม

เด็์กให้พิร้ั้อมสำาหร้ั้บล่่วงล่ะเมิด์ ซ่็�งรั้วมถ่งการั้เตร่ั้ยมความพิร้ั้อมผ่านที่างอินเที่อร์ั้เน็ตด้์วย) ผ้่ล่่วงล่ะเมิด์ 

ที่างเพิศเด็์กไม่ได้์ม่เพ่ิยงผ้่ใหญ่เพิศชั่าย แต่อาจำเป็นเพิศหญิง รั้วมถ่งเด็์กด้์วยก้นเองก็ได้์

การแสวงประโยชีน์ หมายถ่ง การั้ล่่วงล่ะเมิด์เด็์กท่ี่�ถ่กบ้งค้บ ถ่กล่่อล่วง ถ่กบ่บค้�น หรืั้อ ถ่กค้า

เพืิ�อกิจำกรั้รั้มท่ี่�แสวงปรั้ะโยชั่น์ สำาหร้ั้บองค์การั้ช่ั่วยเหลื่อเด็์ก การั้แสวงปรั้ะโยชั่น์จำากเด็์กหมายรั้วมถ่ง  

การั้ค้าเด็์ก แล่ะการั้ท่ี่�เด็์กถ่กบ้งค้บหรืั้อเกณีฑ์์เข้าส่่ความข้ด์แย้งที่างอาวุธ การั้แสวงปรั้ะโยชั่น์ที่างเพิศ

จำากเด็์กเป็นร่ั้ปแบบหน่�งของการั้ล่ะเมิด์ที่างเพิศเด็์ก ซ่็�งเกิด์ข่�นเมื�อม่บุคคล่หรืั้อกลุ่่มคนฉวยโอกาส 

จำากความไม่สมดุ์ล่ที่างอำานาจำ เพืิ�อบ่บบ้งค้บ ควบคุมหรืั้อหล่อกล่วงเด์็กหรืั้อผ้่เยาว์ท่ี่�ม่อายุตำ�ากว่า 18 ปี

 ให้ร่ั้วมกิจำกรั้รั้มที่างเพิศด้์วย

1.  เพืิ�อแล่กเปล่่�ยนก้บบางสิ�งบางอย่างท่ี่�ผ้่เส่ยหายต้องการั้ (เช่ั่น เงิน) แล่ะ/หรืั้อ

2. เพืิ�อให้ผ้่แสวงปรั้ะโยชั่น์จำากเด็์กหรืั้อผ้่อำานวยความสะด์วกให้แก่การั้กรั้ะที่ำาเหล่่าน้�นม่ข้อ 

ได้์เปร่ั้ยบที่างการั้เงินหรืั้อม่สถานภัาพิท่ี่�ส่งข่�น ผ้่เส่ยหายอาจำถ่กแสวงปรั้ะโยชั่น์ที่างเพิศถ่งแม้กิจำกรั้รั้ม 

ที่างเพิศน้�นจำะด่์เหมือนเกิด์ข่�นโด์ยสม้ครั้ใจำก็ตาม
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การั้แสวงปรั้ะโยชั่น์ที่างเพิศจำากเด็์กอาจำไม่ม่การั้ส้มผ้สร่ั้างกายร่ั้วมด้์วยเสมอไป แต่อาจำเกิด์ข่�นผ่าน

เที่คโนโล่ยส่ารั้สนเที่ศแล่ะการั้สื�อสารั้ (Information and Communications Technologies หรืั้อ ICT; 

เช่ั่น โที่รั้ศ้พิท์ี่มือถือ แล่ะอินเตอร์ั้เน็ต) เช่ั่น การั้เผยแพิร่ั้ภัาพิของเด็์กโด์ยมิได้์ร้ั้บความยินยอมจำากเด็์กแล่ะ

ผ้่ปกครั้อง หรืั้อบางคร้ั้�งอาจำเป็นพิฤติกรั้รั้มท่ี่�เร่ั้ยกว่า “การรังแกทางไซเบอร์” น้�นเอง คร่ั้ คร่ั้พ่ิ�เล่่�ยง หรืั้อ 

ผ้่ด่์แล่เด็์กจ่ำงพ่ิงรั้ะว้งในเรืั้�องน่�ด้์วย (กรั้มกิจำการั้เด็์กแล่ะเยาวชั่น, 2560) สำาหร้ั้บองค์การั้ช่ั่วยเหลื่อเด็์ก  

การั้ล่ะเมิด์แล่ะแสวงปรั้ะโยชั่น์ที่างเพิศจำากเด์็ก หมายรั้วมถ่ง การั้ท่ี่�เด์็กต้องแต่งงานก่อนว้ยอ้นควรั้  

แล่ะถ่กบ้งค้บให้แต่งงานด้์วย

การปฏิิบัติต�อเด็กตามืแนวทางของนโยบายคูุ่�มืคู่รองเด็ก (กรมืกิจการเด็กและเยาวชีน, 2560) 

1. ล่งโที่ษที่างรั้่างกายต่อเด์็ก เชั่่น บิด์ห่ ตบ ต่ ให้กรั้ะโด์ด์ลุ่กน้�งหรั้ือออกกำาล่้งกายท่ี่�เกินกำาล่้ง 

ของเด์็ก

2. ล่งโที่ษเด์็กด์้วยการั้ข่มข่่โด์ยใชั่้ที่่าที่างรัุ้นแรั้ง 

3. สน้บสนุนพิฤติกรั้รั้มอ้นจำะส่งผล่ให้เกิด์อ้นตรั้ายต่อเด์็ก คนรั้อบข้าง แล่ะที่รั้้พิย์สิน 

4. ม่ส่วนรั้่วมหรั้ือยุยงส่งเสรั้ิมพิฤติกรั้รั้มของเด์็กให้กรั้ะที่ำาสิ�งผิด์กฎหมาย เส่�ยง หรั้ือเป็นอ้นตรั้าย 

5. ชั่้กชั่วนให้เด์็กใชั่้สารั้เสพิติด์ ให้หรั้ือจำำาหน่ายสารั้เสพิติด์ให้เด์็ก หรั้ือด์่งเด์็กเข้ามาเก่�ยวข้องก้บ

กรั้ะบวนการั้จำำาหน่ายหรั้ือใชั่้สารั้เสพิติด์

6. รั้ิเรั้ิ�มแล่ะพิ้ฒนาความส้มพิ้นธ์ฉ้นที่์ชั่่้สาวหรั้ือม่เพิศส้มพิ้นธ์ก้บเด์็ก 

7. แสด์งพิฤติกรั้รั้ม ใช้ั่ภัาษา หรั้ือแสด์งออกด์้วยวิธ่ใด์ก็ตามท่ี่�ส่งผล่ต่ออารั้มณี์แล่ะพิฤติกรั้รั้ม 

ที่างเพิศก้บเด็์ก 

8. แอบส้งเกตการั้ณี์ขณีะเด็์กที่ำาธุรั้ะส่วนต้ว เช่ั่น อาบนำ�า แต่งต้ว (ยกเว้นกรั้ณ่ีท่ี่�ผ้่ใหญ่ต้องด่์แล่ 

เด็์กคนน้�นเป็นพิิเศษ เช่ั่น เด็์กเล็่ก เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษ แล่ะเด็์กท่ี่�ไม่สามารั้ถช่ั่วยเหลื่อต้วเองได้์) 

9. พ่ิด์จำาเหย่ยด์หยามให้เด็์กร้่ั้ส่กอ้บอาย ร้่ั้ส่กตำ�าต้อย หรืั้อที่ำาให้เด็์กร้่ั้ส่กว่าถ่กใช้ั่ความรุั้นแรั้ง 

ด์้วยวาจำา 

10.  พ่ิด์จำาด้์วยภัาษาท่ี่�หยาบคาย ก้าวร้ั้าวต่อเด็์ก 

11.  ช้ั่กนำา ช้ั่กชั่วนให้เด็์กเปล่่�ยนความเชืั่�อที่างการั้เมือง ศาสนา แล่ะพิรั้ะมหากษ้ตริั้ย์ 

12.  ใช้ั่เด็์กที่ำางานเพืิ�อผล่ปรั้ะโยชั่น์ส่วนต้วของเจ้ำาหน้าท่ี่� 

13.  ค้าขายก้บเด็์กหรืั้อม่การั้แล่กเปล่่�ยนเงินก้บเด็์ก ซื็�อสิ�งของ/สินค้าจำากเด็์ก ให้เงินส่วนต้ว 

ของบุคล่ากรั้ก้บเด็์ก (ยกเว้น เงินท่ี่�ใช้ั่ในกรั้ะบวนการั้ปฏิิบ้ติงานโด์ยฝึ่ายบริั้หารั้ร้ั้บที่รั้าบแล่ะสามารั้ถ

ตรั้วจำสอบได้์ หรืั้อ เงินอ้นเป็นสิที่ธิของต้วเด็์กเอง เช่ั่น เงินท่ี่�ผ้่ปกครั้องฝึากให้คร่ั้ คร่ั้พ่ิ�เล่่�ยง หรืั้อผ้่ด่์แล่เด็์ก  

ด่์แล่เบิกจ่ำายให้ก้บต้วเด็์ก) 

14.  เลื่อกปฏิิบ้ติ หรืั้อให้ความเอาใจำใส่ก้บเด์็กคนใด์คนหน่�งเป็นพิิเศษ (ยกเว้นเด็์กท่ี่�ต้องด่์แล่ 

เป็นพิิเศษ เช่ั่น การั้สอนว่ายนำ�าเพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์ให้แก่เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษ คร่ั้ผ้่สอนสามารั้ถ 

ด่์แล่เด็์กคนน้�นเป็นพิิเศษได้์)



เนื�อหาในตอนน่�คงที่ำาให้ผ้่อ่านเห็นว่า การั้ที่ำางานก้บเด็์ก โด์ยเฉพิาะเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษน้�น คร่ั้ผ้่สอนแล่ะผ้่ด่์แล่

ต้องปกป้องคุ้มครั้องเด็์ก ท้ี่�งในเรืั้�องการั้ล่่วงล่ะเมิด์ การั้ปล่่อยปล่ะล่ะเล่ย แล่ะการั้แสวงปรั้ะโยชั่น์ เพืิ�อให้เด็์กม่ความปล่อด์ภ้ัย

ที่างร่ั้างกายแล่ะจิำตใจำมากท่ี่�สุด์

6

ตอนที่ 2 ความบกพร่องทางการเห็น

ลักษณ์ะการเรียนร่�

ไม่ว่าความบกพิรั้่องที่างการั้เห็นจำะเกิด์ข่�นแต่กำาเนิด์หรั้ือเกิด์ข่�นในภัายหล้่งก็ตาม ปัจำจ้ำยท่ี่�ม่ผล่ต่อการั้เร่ั้ยนร้่ั้แล่ะ

พิฤติกรั้รั้มของเด็์กอย่างมาก คือ 1) สายตาท่ี่�เหลื่ออย่่ 2) รั้ะยะเวล่าท่ี่�ส่ญเส่ยการั้มองเห็น แล่ะ 3) การั้เล่่�ยงด่์ ต้วอย่างเช่ั่น  

คนท่ี่�ม่สายตาเลื่อนรั้างม้กเร่ั้ยนร้่ั้ได้์ด่์กว่าแล่ะใช้ั่ช่ั่วิตได้์ง่ายกว่าคนตาบอด์สนิที่เพิรั้าะย้งสามารั้ถร้ั้บร้่ั้ข้อม่ล่ที่างสายตาได์้บ้าง 

คนท่ี่�ตาบอด์ในช่ั่วงว้ยรุ่ั้นม้กเร่ั้ยนร้่ั้ได้์ด่์กว่าแล่ะเข้าใจำสิ�งแวด์ล้่อมรั้อบต้วได้์ด่์กว่าคนท่ี่�ตาบอด์ต้�งแต่เกิด์ แล่ะ คนตาบอด์ 

ท่ี่�ผ้่ปกครั้องม้กอธิบายล้่กษณีะสภัาพิแวด์ล่้อมแล่ะเปิด์โอกาสให้เด็์กได้์ฝึึกฝึนย่อมเร่ั้ยนร้่ั้ได้์ด่์แล่ะใช้ั่ช่ั่วิตได้์ง่ายกว่าคนตาบอด์ 

ท่ี่�ผ้่ปกครั้องที่ำาให้ทุี่กอย่าง (ยุวด่์ วิริั้ยางก่รั้, ภัที่รั้า นาพิน้ง, แล่ะ วนิด์า สินเบญจำพิงศ์, 2561)

นิยามื

ปรั้ะกาศกรั้ะที่รั้วงศ่กษาธิการั้ เรืั้�อง กำาหนด์ปรั้ะเภัที่แล่ะหล้่กเกณีฑ์์ของคนพิิการั้ที่างการั้ศ่กษา  

พิ.ศ. 2552 ให้นิยามว่า บุคคล่ท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องที่างการั้เห็น (Individuals with Visual Impairment) ได้์แก่

บุคคล่ท่ี่�ส่ญเส่ยการั้เห็นต้�งแต่รั้ะด้์บเล่็กน้อยจำนถ่งตาบอด์สนิที่ แบ่งได้์เป็น 2 ปรั้ะเภัที่ คือ 1) คนตาบอด์ 

(Blindness) หมายถ่ง คนท่ี่�ส่ญเส่ยการั้เห็นมากจำนต้องใช้ั่สื�อส้มผ้สแล่ะสื�อเส่ยง แล่ะ 2) คนสายตาเลื่อนรั้าง 

(Low Vision) หมายถ่ง คนท่ี่�ส่ญเส่ยการั้เห็น แต่ย้งสามารั้ถอ่านต้วหน้งสือขนาด์ใหญ่ หรืั้ออาจำสามารั้ถ 

อ่านต้วหน้งสือขนาด์ปกติได้์โด์ยใช้ั่อุปกรั้ณ์ีหรืั้อเที่คโนโล่ย่สิ�งอำานวยความสะด์วก
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เด็์กท่ี่�ม่ความบกพิรั้อ่งที่างการั้เห็นสามารั้ถเร่ั้ยนร้่ั้ได้์ใกล้่เค่ยงก้บเด็์กท้ี่�วไป หากผ้่สอนให้ข้อม่ล่ผ่านการั้ฟัังแล่ะการั้ส้มผ้ส

แที่นการั้มอง เช่ั่น หากต้องการั้สอนเรืั้�อง “ว�ายนำ�า” คร่ั้หรืั้อผ้่ปกครั้องอาจำเปิด์ว่ดิ์ท้ี่ศน์ให้เด็์กฟัังเส่ยงแล่ะอธิบายภัาพิท่ี่�ข่�น

บนหน้าจำอ นำาอุปกรั้ณ์ีในการั้ว่ายนำ�าให้เด็์กส้มผ้ส พิาเด็์กไปสรั้ะว่ายนำ�าแล้่วอธิบายสิ�งท่ี่�ม่อย่่ในบริั้เวณีน้�น หรืั้ออาจำจ้ำบมือเด็์ก 

ที่ำาท่ี่าต่าง ๆ เพืิ�อให้เขาเข้าใจำว่าต้องที่ำาอะไรั้บ้าง (ภัาพิ 1.2) ด้์งน้�น จ่ำงเห็นได้์ว่าการั้ให้ข้อม่ล่ผ่านเส่ยงแล่ะการั้ส้มผ้สจำะช่ั่วยให้

เด็์กตาบอด์แล่ะตาเลื่อนรั้างสามารั้ถเร่ั้ยนร้่ั้ได้์ใกล้่เค่ยงเด็์กท้ี่�วไป 

การั้เคลื่�อนไหวของบุคคล่ท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องที่างการั้เห็นม้กไม่คล่่องแคล่่วแล่ะย้งหกล้่มได้์ง่ายเพิรั้าะมองไม่เห็น ด้์งน้�น

สภัาพิแวด์ล่้อมท่ี่�บุคคล่ตาบอด์แล่ะบุคคล่สายตาเล่ือนรั้างสามารั้ถใช้ั่ช่ั่วิตได้์ง่าย คือ สภัาพิแวด์ล่้อมท่ี่�ไม่ม่สิ�งของวางเกะกะ  

ไม่ม่พืิ�นต่างรั้ะด้์บ แล่ะสิ�งของในสถานท่ี่�น้�นไม่ถ่กย้ายตำาแหน่งบ่อยเกินไปเพิรั้าะจำะที่ำาให้บุคคล่ท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องที่างการั้เห็น 

ต้องปร้ั้บต้วเข้าก้บความเปล่่�ยนแปล่งในสถานท่ี่�น้�นอย่่เสมอ นอกจำากน่� คร่ั้แล่ะผ้่ปกครั้องควรั้สอนให้บุคคล่ตาบอด์ 

คุ้นเคยก้บสภัาพิแวด์ล้่อมในแต่ล่ะสถานท่ี่� จำนเขาสามารั้ถเคลื่�อนไหวได้์อย่างอิสรั้ะในสถานท่ี่�น้�นด้์วย (Orientation and  

Mobility หรืั้อ O&M)

คู่วามืเสี�ยงในการจมืนำ�าของเด็กที�มืีคู่วามืบกพื่ร�องทางการเห็น

ผ้่ใหญ่ท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องที่างการั้เห็นรั้ายงานว่า ต้วเองก้งวล่เรืั้�องการั้ด์ำาเนินช่ั่วิตปรั้ะจำำาว้นแล่ะความปล่อด์ภ้ัยในช่ั่วิต

ปรั้ะจำำาว้นมากกว่าอ้นตรั้ายจำากภ้ัยพิิบ้ติ  ต้วอย่างของอ้นตรั้ายในช่ั่วิตปรั้ะจำำาว้น เช่ั่น เดิ์นตกหลุ่มบนที่างเท้ี่า หกล้่มท่ี่�บ้นได์หรืั้อ

พืิ�นต่างรั้ะด้์บ อุบ้ติเหตุบนท้ี่องถนน อ้นตรั้ายในสถานท่ี่�ก่อสร้ั้าง ไฟัไหม้ อุบ้ติเหตุที่างนำ�าแล่ะเหตุการั้ณ์ีเส่�ยงภ้ัยอื�น ๆ เพิรั้าะ

บุคคล่เหล่่าน่�มองไม่เห็นจ่ำงไม่เข้าใจำสถานการั้ณ์ีน้�น ที่ำาให้ไม่ที่รั้าบว่ากำาล้่งเกิด์อะไรั้ข่�น ไม่ที่รั้าบว่าคนอื�นกำาล้่งที่ำาอะไรั้ ไม่ที่รั้าบ

จำะไปที่างไหนท่ี่�ปล่อด์ภ้ัย แล่ะไม่ที่รั้าบจำะขอความช่ั่วยเหลื่อจำากใครั้ (Saur, Hansen, Jansen, & Heir, 2017)

ภัาพื่ 1.2
การสอนเด็กตาบอดต�องใชี�การฟัังและการสัมืผัู้ส
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ปัญหาของบุคคล่เหล่่าน่�ที่ำาให้เห็นได้์ว่า เด็์กท่ี่�ม่ความบกพิรั้่องที่างการั้เห็นม่ความเส่�ยงต่อการั้จำมนำ�าค่อนข้างส่ง 

เช่ั่น เมื�อเด็์กต้องอย่่ในสภัาพิแวด์ล้่อมท่ี่�ไม่คุ้นเคย เด็์กย่อมไม่เห็นแหล่่งนำ�าในบริั้เวณีน้�น อาจำที่ำาให้ตกล่งไปในนำ�า นอกจำากน่�  

ปัญหาเรืั้�องความคุ้นเคยก้บสถานท่ี่�แล่ะที่ิศที่าง (O&M) ย้งส่งผล่ต่อการั้เส่ยช่ั่วิตจำากการั้จำมนำ�าด้์วย เช่ั่น หากเด์็กตาบอด์ 

ตกล่งไปในสรั้ะว่ายนำ�าของโรั้งเร่ั้ยนซ่็�งเป็นสถานท่ี่�ท่ี่�เด็์กคุ้นเคยอย่่แล้่ว เขาย่อมสามารั้ถว่ายไปย้งขอบสรั้ะด้์านใด์ 

ด้์านหน่�งได้์ แต่หากตกล่งไปในแม่นำ�าล่ำาคล่อง เด็์กย่อมไม่สามารั้ถว่ายเข้าหาฝัึ�งได้์เพิรั้าะมองไม่เห็นฝัึ�งน้�นเอง ด้์งน้�น การั้สอน 

ให้เด็์กท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องที่างการั้เห็นร้่ั้จ้ำกแหล่่งนำ�าเส่�ยง พิฤติกรั้รั้มเส่�ยง รั้วมถ่งการั้ช่ั่วยเหลื่อตนเองเบื�องต้นเมื�อตกนำ�า 

จ่ำงเป็นสิ�งท่ี่�จำำาเป็นอย่างยิ�งสำาหร้ั้บเด็์กกลุ่่มน่�

การสอนว�ายนำ�าสำาหรับเด็กที�มีืคู่วามืบกพื่ร�องทางการเห็น

สิ�งจำำาเป็นในการั้สอนว่ายนำ�าสำาหรั้บ้เด์ก็ที่่�มค่วามบกพิร่ั้องที่างการั้เห็นม่ 2 ปรั้ะการั้ด์ง้น่� (Chicago Lighthouse, 2020; 

Voll, 2015)

1. การทำาคู่วามืคุู่�นเคู่ยกับสภัาพื่แวดล�อมื บุคคล่ท่ี่�ม่สายตาเลื่อนรั้างอาจำเห็นขอบสรั้ะ เชืั่อกล่อยนำ�าก้�นเล่น แล่ะเส้น 

ท่ี่�พืิ�นสรั้ะอย่่บ้าง โด์ยเฉพิาะอย่างยิ�ง เมื�อสิ�งเหล่่าน้�นใช้ั่ส่ท่ี่�เห็นได้์ช้ั่ด์หรืั้อส่ท่ี่�ต้ด์ก้บพืิ�นหล้่งอย่างช้ั่ด์เจำน การั้ว่ายนำ�าจ่ำงอาจำ 

ไม่ยากน้กสำาหร้ั้บบุคคล่สายตาเลื่อนรั้าง แต่การั้สอนบุคคล่ท่ี่�ตาบอด์สนิที่ คร่ั้ผ้่สอนควรั้พิาบุคคล่น้�นสำารั้วจำบริั้เวณีโด์ยรั้อบ

เพืิ�อจำะได้์ที่รั้าบว่าอะไรั้อย่่ตรั้งไหน ความกว้าง ยาว แล่ะล่่กของสถานท่ี่�/สรั้ะว่ายนำ�าเพืิ�อปรั้ะเมินพืิ�นท่ี่�เส่�ยง คร่ั้ควรั้สอนว่า

เด็์กสามารั้ถใช้ั่ปรั้ะโยชั่น์จำากสิ�งใด์ อย่างไรั้ หรืั้อขอความช่ั่วยเหลื่อจำากใครั้ได้์บ้าง รั้วมถ่งการั้ฝึึกท้ี่กษะการั้ฟัังเส่ยงรั้อบข้าง

เพืิ�อให้เข้าใจำสภัาพิแวด์ล้่อมน้�นด้์วย บุคคล่ตาบอด์อาจำได้์ร้ั้บปรั้ะโยชั่น์จำากเชืั่อกล่อยนำ�าท่ี่�ก้�นเขตหรืั้อแบ่งเล่นในสรั้ะว่ายนำ�า  

เพิรั้าะเป็นการั้ให้ข้อม่ล่ขอบเขตผ่านการั้ส้มผ้สแที่นการั้มองเห็นน้�นเอง

2. การฝึึกการเคู่ลื�อนไหว คร่ั้ผ้่สอนม้กสอนด์้วยการั้อธิบายท่ี่าที่างท่ี่�บุคคล่น้�นควรั้ที่ำา หรืั้อจ้ำบแขน มือ ขา แล่ะเที่้า

ให้อย่่ในตำาแหน่งท่ี่�เหมาะสมหรืั้อเคลื่�อนไหวในทิี่ศที่างท่ี่�จำะที่ำาให้บุคคล่น้�นว่ายนำ�าไปข้างหน้าได้์ ขณีะว่ายนำ�า หากไม่สามารั้ถ 

ฝึึกให้ว่ายตรั้งเล่นได์้เอง บุคคล่ตาบอด์อาจำต้องแตะขอบสรั้ะหรั้ือเชืั่อกล่อยนำ�าเป็นรั้ะยะเพืิ�อจำะได์้ว่ายอย่่ในเล่นของต้วเอง  

แล่ะหากไม่สามารั้ถกะรั้ะยะหรืั้อน้บจำำานวนคร้ั้�งท่ี่�แกว่งแขนหรืั้อเตะขาได้์เอง เขาอาจำต้องการั้ผ้่ช่ั่วยที่ำาหน้าท่ี่�ส่งส้ญญาณีว่า 

ใกล้่ถ่งขอบสรั้ะแล้่ว ด้์วยการั้ใช้ั่ไม้ส้มผ้สศ่รั้ษะหรืั้อเซ็นเซ็อร์ั้ส่งเส่ยงเตือนเมื�อเข้าใกล้่ขอบสรั้ะ เป็นต้น ข้�นตอนการั้ว่ายนำ�า 

ท่ี่�แตกต่างเหล่่าน่�อาจำที่ำาให้บุคคล่ตาบอด์ว่ายนำ�าได้์ช้ั่ากว่าคนท้ี่�วไปท่ี่�มองเห็นเล่นแล่ะขอบสรั้ะ คร่ั้จ่ำงต้องปร้ั้บการั้สอนแล่ะ 

เป้าหมายให้สอด์คล้่องก้บความสามารั้ถของเด็์กเหล่่าน่�



ภัาพื่ 1.3
การสื�อสารด�วยภัาษามืือ

9

ตอนที่ 3 ความบกพร่องทางการได้ยิน

ลักษณ์ะการเรียนร่�

เด็์กท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องที่างการั้ได้์ยินม้กม่ปัญหาด้์านภัาษาแล่ะการั้สื�อสารั้ เพิรั้าะเมื�อไม่ได้์ยินเส่ยงพ่ิด์ของคนรั้อบ

ข้างหรั้ือเส่ยงท่ี่�ได์้ยินเบามากจำนจ้ำบใจำความไม่ได้์ เด็์กจ่ำงไม่เข้าใจำแล่ะไม่สามารั้ถเล่่ยนแบบได์้ ส่งผล่ให้เด็์กเหล่่าน่�ม่คำาศ้พิท์ี่

ในสมองน้อยกว่าเด็์กท้ี่�วไป ท้ี่�ง ๆ ท่ี่�สติปัญญาไม่ม่ปัญหา (Sack, 1989 อ้างถ่งใน West, 1989) เด็์กบางคนอาจำใช้ั่ภัาษามือ  

(ภัาพิ 1.3) แต่ภัาษามือยง้ม่คำาศ้พิท์ี่น้อยกว่าภัาษาพ่ิด์ (เช่ั่น คำาว่า “สวย” “หร่” “เริ�ด” “วิไล” ในภัาษาพ่ิด์ กล่ายเป็นภัาษา

มือคำาเด่์ยวคือ “สวย”) แล่ะไวยากรั้ณ์ีในภัาษามือย้งแตกต่างจำากภัาษาพ่ิด์ด้์วย (เช่ั่น “ฉััน-ข�าว-กิน” ในภัาษามือ หมายถ่ง  

“ฉัันกินข�าว” ในภัาษาพ่ิด์) เด็์กท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องที่างการั้ได้์ยินจ่ำงอาจำไม่เข้าใจำคำาส้�งหรืั้อคำาถามของคร่ั้ แล่ะไม่สามารั้ถบอก

สิ�งท่ี่�ต้วเองคิด์ ต้องการั้ หรืั้อร้่ั้ส่กได้์

นิยามื

บุคคล่ท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องที่างการั้ได้์ยิน (Individuals with Hearing Impairment) แบ่งได้์เป็น 

2 ปรั้ะเภัที่ คือ 1) คนห่หนวก (Deafness) หมายถ่ง บุคคล่ท่ี่�ส่ญเส่ยการั้ได์ย้นิมากจำนไมส่ามารั้ถเข้าใจำเส่ยงพ่ิด์

ผ่านที่างการั้ได์ย้นิ ไมว่่าจำะใสเ่ครืั้�องช่ั่วยฟัังหรืั้อไม่ก็ตาม แล่ะ 2) คนห่ต่ง (Hard of Hearing) หมายถ่ง คนท่ี่�ม่

การั้ได้์ยนิเหลื่ออย่่เพ่ิยงพิอท่ี่�จำะได้์ยนิเส่ยงพ่ิด์ของคนอื�น แต่ต้องใส่เครืั้�องช่ั่วยฟััง (กรั้ะที่รั้วงศ่กษาธิการั้, 2552)



10

นอกจำากปญัหาด้์านการั้สื�อสารั้แล่ว้ เด็์กท่ี่�ม่ความบกพิรั้อ่งที่างการั้ได์ย้นิยง้อาจำม่ปัญหาด้์านพิฤติกรั้รั้มแล่ะอารั้มณีด้์์วย

โด์ยเฉพิาะอย่างยิ�ง เด็์กท่ี่�เติบโตในครั้อบคร้ั้วท่ี่�ไม่ได้์ใช้ั่ภัาษามือ เด็์กจ่ำงสื�อสารั้ก้บสมาชิั่กในครั้อบคร้ั้วได้์น้อยกว่าเด็์กท่ี่�พ่ิด์ได้์

ปกต ิจ่ำงไมน่่าแปล่กใจำท่ี่�น้กวิจ้ำยพิบวา่เด็์กท่ี่�ม่ปัญหาด้์านการั้ได์ย้นิแสด์งพิฤตกิรั้รั้มไมพ่่ิงปรั้ะสงค ์(เช่ั่น พิฤตกิรั้รั้มกา้วร้ั้าวรุั้นแรั้ง  

ไม่เชืั่�อฟััง แล่ะไม่สนใจำ) แล่ะม่ปัญหาสุขภัาพิจิำต (เช่ั่น ซ่็มเศร้ั้า) มากกว่าเด็์กท้ี่�วไปด้์วย (Brice, 2013)

คู่วามืเสี�ยงต�อการจมืนำ�าของเด็กที�มีืคู่วามืบกพื่ร�องทางการได�ยิน

เด็์กท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องที่างการั้ได้์ยินเกือบทุี่กคนม่ปัญหาด้์านการั้ฟัังแล่ะการั้พ่ิด์ เมื�อคร่ั้สอนเรืั้�องความปล่อด์ภ้ัย 

ที่างนำ�าด้์วยคำาพ่ิด์ เด็์กอาจำไม่ได้์ยิน ได้์ยินไม่ช้ั่ด์ ไม่เข้าใจำเนื�อหาบางส่วน หรืั้อหากคร่ั้สามารั้ถใช้ั่ภัาษามือได้์ ปรั้ะโยคใน 

ภัาษามือก็อาจำไม่ม่คำาศ้พิท์ี่บางคำาท่ี่�เด็์กควรั้ได้์เร่ั้ยนร้่ั้ แล่ะเมื�อผ้่ด่์แล่สถานท่ี่�น้�น ๆ ปรั้ะกาศแนวที่างปฏิิบ้ติต้ว (เช่ั่น 

ขณีะข่�นล่งเรืั้อ) หรั้ือ ปรั้ะกาศเตือนภ้ัยเมื�อเกิด์เหตุร้ั้าย (เช่ั่น เส่ยงหวอ เส่ยงนกหว่ด์) เด์็กท่ี่�ม่ปัญหาด้์านการั้ฟัังย่อม 

ไม่ได้์ยินเส่ยงปรั้ะกาศน้�น ที่ำาให้ไม่ได้์ร้ั้บข้อม่ล่ท่ี่�จำำาเป็น แล่ะอาจำส่งผล่ให้เกิด์อ้นตรั้ายถ่งช่ั่วิตได้์ นอกจำากน่� เด็์กห่ต่ง 

อาจำพ่ิด์ได้์แต่ไม่ช้ั่ด์ ที่ำาให้คนฟัังไม่เข้าใจำว่าเด็์กต้องการั้ความช่ั่วยเหลื่อ ส่วนเด็์กห่หนวกม้กพ่ิด์ไม่ได้์เล่ย การั้พ่ิด์ไม่ได้์ 

ส่งผล่ให้เด็์กกลุ่่มน่�ไม่สามารั้ถร้ั้องขอความช่ั่วยเหลื่อขณีะเกิด์อุบ้ติเหตุที่างนำ�าได้์

การสอนว�ายนำ�าสำาหรับเด็กที�มีืคู่วามืบกพื่ร�องทางการได�ยิน

นอกจำากความเส่�ยงต่อการั้จำมนำ�าส่งกว่าแล่ะโอกาสขอความช่ั่วยเหลื่อตำ�ากว่าเด็์กท้ี่�วไปแล้่ว เด็์กท่ี่�ม่ปัญหาด้์านการั้ได้์ยนิ

ม้กม่ปัญหาในการั้เร่ั้ยนว่ายนำ�าด้์วย เพิรั้าะเด็์กต้องการั้คำาส้�งหรืั้อคำาบอกเล่่าท่ี่�ช้ั่ด์เจำนแล่ะเข้าใจำง่าย คร่ั้ควรั้ใช้ั่ท่ี่าที่างธรั้รั้มชั่าติ 

ควบค่่ก้บการั้พ่ิด์หรืั้อภัาษามือท่ี่�เป็นช่ั่องที่างสื�อสารั้ปกติของเด็์กคนน้�น

เด็์กห่ต่งอาจำใส่เครืั้�องช่ั่วยฟััง แต่เมื�อเด็์กต้องล่งไปในสรั้ะ เด็์กอาจำต้องถอด์เครืั้�องช่ั่วยฟัังออก ที่ำาให้เด็์กได้์ร้ั้บข้อม่ล่ 

ไม่ครั้บถ้วน หรืั้ออาจำต้องสื�อสารั้ผ่านช่ั่องที่างอื�นท่ี่�ต้วเองไม่ถน้ด์ คร่ั้จ่ำงควรั้อธิบายให้เด็์กเข้าใจำกิจำกรั้รั้มแล่ะความคาด์หว้ง 

ของคร่ั้ก่อนล่งสรั้ะ คร่ั้ควรั้เลื่อกบริั้เวณีท่ี่�ม่เส่ยงรั้บกวนน้อย เพิรั้าะสรั้ะว่ายนำ�าในร่ั้มอาจำม่เส่ยงก้อง หรืั้อสรั้ะนำ�าวนอาจำม่เส่ยง

อื�ออ่ง ที่ำาให้เด็์กได้์ยินเส่ยงคร่ั้ไม่ช้ั่ด์เจำน จำากน้�น คร่ั้จ่ำงให้เด็์กถอด์เครืั้�องช่ั่วยฟัังแล้่วค่อยล่งไปในนำ�า เมื�อคร่ั้สอนเรืั้�องส้ญญาณี

เตือนภ้ัย คร่ั้ควรั้ใช้ั่ส้ญญาณีภัาพิ ไฟั หรั้ือแสง เพิรั้าะส้ญญาณีเตือนเป็นเส่ยงไม่เกิด์ปรั้ะโยชั่น์สำาหร้ั้บเด์็กกลุ่่มน่� เด็์กจ่ำง 

อาจำเกิด์อ้นตรั้ายถ่งช่ั่วิตได้์

เด็์กท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องที่างการั้ได้์ยินเกือบทุี่กคนเร่ั้ยนร้่ั้ได้์ด่์ที่างสายตา คร่ั้จ่ำงควรั้ใช้ั่สื�อการั้สอนท่ี่�เป็นบ้ตรั้ภัาพิหรืั้อ

อุปกรั้ณ์ีท่ี่�เด็์กเห็นได้์ช้ั่ด์เจำน สรั้ะว่ายนำ�าควรั้ม่แสงสว่างเพ่ิยงพิอท่ี่�จำะช่ั่วยให้เด็์กเห็นได้์ช้ั่ด์เจำน โด์ยเฉพิาะอย่างยิ�ง หากคร่ั้ใช้ั่

ภัาษามือหรืั้อภัาพิ หรั้ือเด็์กอ่านปากคร่ั้ คร่ั้ควรั้อธิบายในพืิ�นท่ี่�ท่ี่�ม่แสงสว่างเพ่ิยงพิอท่ี่�เด็์กจำะเห็นรั้ายล่ะเอ่ยด์ของใบหน้า 

ของคร่ั้ มือของคร่ั้ หรืั้อภัาพิท่ี่�คร่ั้แสด์งได้์ง่าย (National Deaf Children’s Society, 2020)

เด็์กท่ี่�ม่ความบกพิรั้่องที่างการั้ได์้ยินอาจำม่ปัญหาด์้านจิำตใจำ ที่ำาให้เด็์กขาด์ความเชืั่�อม้�นในต้วเอง ไม่ม่ความภัาคภ่ัมิใจำ 

ในตนเอง แล่ะร้่ั้ส่กไม่ด่์ต่อตนเอง คร่ั้สอนว่ายนำ�าสำาหร้ั้บเด็์กท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องที่างการั้ได้์ยินจ่ำงควรั้ส่งเสริั้มให้เด็์ก 

ม่ความเชืั่�อม้�นในต้วเองแล่ะภัาคภ่ัมิใจำในตนเอง หากเด์็กม่ปัญหาที่างพิฤติกรั้รั้ม เด์็กคนน้�นย่อมม่ปัญหาในการั้ปร้ั้บต้ว 

มากกว่าเด็์กปกติ เด็์กบางคนไม่กล้่วภ้ัยอ้นตรั้าย หรืั้อบางคนอาจำกล้่วสถานการั้ณ์ีแปล่กใหม่อยา่งมาก อยา่งไรั้ก็ตาม บุคลิ่กภัาพิ 

ของผ้่ท่ี่�ม่ความบกพิรั้่องที่างการั้ได์้ยินน้�นม่ความหล่ากหล่ายมาก เพิรั้าะข่�นอย่่ก้บปัจำจ้ำยที่างการั้ศ่กษา การั้สื�อสารั้ 

แล่ะปรั้ะสบการั้ณ์ีของแต่ล่ะบุคคล่ คร่ั้จ่ำงควรั้ส้งเกตล้่กษณีะของเด็์กเป็นรั้ายบุคคล่แล้่วปร้ั้บการั้สอนให้เหมาะสำาหร้ั้บเด็์กคนน้�น
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ตอนท่ี 4 ความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ืื่อนไหว

หรือสุุขภาพ

นิยามื

บุคคล่ท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องที่างร่ั้างกาย หรืั้อการั้เคลื่�อนไหว หรืั้อสุขภัาพิ (Individuals with Physical 

Disability, Mobility Difficulty, or Health Impairments) แบ่งได้์เป็น 2 กลุ่่มใหญ่ ๆ ได้์แก่ 1) คนท่ี่�ม่

ความบกพิรั้่องที่างรั้่างกายหรั้ือการั้เคลื่�อนไหว (Physical Disability or Mobility Difficulty) หมายถ่ง  

คนท่ี่�ม่อว้ยวะไม่สมส่วนหรืั้อขาด์หายไป กรั้ะด่์กหรั้ือกล้่ามเนื�อผิด์ปกติ ที่ำาให้ม่อุปสรั้รั้คในการั้เคลื่�อนไหว 

(ภัาพิ 1.4) แล่ะ 2) คนท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องที่างสุขภัาพิ (Health Impairments) ได้์แก่ คนท่ี่�ม่ความเจ็ำบป่วย

เรืั้�อร้ั้งหรืั้อม่โรั้คปรั้ะจำำาต้วซ่็�งจำำาเป็นต้องได้์ร้ั้บการั้ร้ั้กษาอย่างต่อเนื�อง เช่ั่น โรั้คเบาหวาน โรั้คมะเร็ั้ง โรั้คห้วใจำ 

โรั้คโล่หิตจำาง โรั้คหอบหืด์ โรั้คปรั้ะจำำาต้วเหล่่าน่�เป็นอุปสรั้รั้คต่อการั้ศ่กษา ที่ำาให้เด็์กจำำาเป็นต้องได้์ร้ั้บบริั้การั้

ด้์านการั้ศ่กษาพิิเศษ (กรั้ะที่รั้วงศ่กษาธิการั้, 2552)

ภัาพื่ 1.4
บุคู่คู่ลที�มีืคู่วามืบกพื่ร�องทางร�างกาย หรือการเคู่ลื�อนไหว หรือสุขภัาพื่
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ลักษณ์ะการเรียนร่�

เด็์กท่ี่�ม่ปัญหาด้์านร่ั้างกายแล่ะการั้เคลื่�อนไหวอาจำม่รั้่างกายบางส่วนหรืั้อทุี่กส่วนแข็งเกร็ั้ง ย่ด์ติด์ ที่ำาให้ไม่สามารั้ถ

เคลื่�อนไหวรั้่างกายได์้ตามท่ี่�ต้องการั้หรั้ือเกิด์ความเจ็ำบปวด์เมื�อพิยายามยืด์เหย่ยด์ บางคนอาจำม่รั้่างกายบางส่วนหรืั้อทุี่กส่วน

อ่อนแรั้ง จ่ำงไม่สามารั้ถเกร็ั้งต้วอย่่ในท่ี่าใด์ท่ี่าหน่�งได้์ หรืั้ออาจำที่ำาได้์ไม่นาน เมื�อไม่สามารั้ถด้์นต้วข่�นมาต้�งตรั้งได้์ เด็์กเหล่่าน่� 

จ่ำงม้กต้องอย่่ในท่ี่าน้�งท่ี่�ไม่เหมาะสม ที่ำาให้กรั้ะด่์กส้นหล้่งผิด์ร่ั้ป ล่งนำ�าหน้กต้วผิด์ตำาแหน่ง เกิด์ความเมื�อย เจ็ำบปวด์ แล่ะ 

ไม่สบาย ส่งผล่ให้เด็์กเหล่่าน่�ไม่สามารั้ถจำด์จ่ำอหรืั้อไม่เข้าใจำสิ�งท่ี่�คร่ั้กำาล้่งสอน เด็์กบางคนท่ี่�พ่ิด์ได้์น้อยหรืั้อพ่ิด์ไม่ได้์ อาจำร้ั้องไห้ 

หรืั้อไม่ยอมเข้าร่ั้วมกิจำกรั้รั้ม นอกจำากน่� เด็์กบางคนอาจำม่อว้ยวะไม่ครั้บ เช่ั่น แขนหรั้ือขาขาด์ ที่ำาให้เคลื่�อนไหวได์้ล่ำาบาก  

เข้าไปในบางพืิ�นท่ี่�ไม่ได้์ เคลื่�อนไหวบางที่่าไม่ได้์ ที่ำากิจำกรั้รั้มต่าง ๆ ได้์ช้ั่ากว่าเด็์กท้ี่�วไป ที่ำาให้ใช้ั่เวล่านานใน 

การั้ที่ำากิจำกรั้รั้มง่าย ๆ นอกจำากน่� การั้ส่ญเส่ยอว้ยวะบางส่วนที่ำาให้เด็์กต้องใช้ั่พิล้่งงานอย่างมากในการั้เคลื่�อนท่ี่�แล่ะ 

การั้ที่รั้งต้ว ความยากล่ำาบากเหล่่าน่�อาจำที่ำาให้เด็์กปฏิิเสธสิ�งท่ี่�คร่ั้สอนหรืั้อบอกให้ที่ำา (ยุวด่์ วิริั้ยางก่รั้, ภัที่รั้า นาพิน้ง, แล่ะ  

วนิด์า สินเบญจำพิงศ์, 2561) 

เด็์กท่ี่�ม่ปัญหาสุขภัาพิอย่างรุั้นแรั้งม้กไม่ม่แรั้ง เหนื�อยง่าย ไม่สามารั้ถอย่่นิ�งหรืั้อจำด์จ่ำอได้์นาน การั้คาด์หว้งให้เด็์ก 

ร่ั้วมกิจำกรั้รั้มเป็นเวล่านาน หรืั้อการั้ให้เด็์กเข้าร่ั้วมกิจำกรั้รั้มว่ายนำ�าหล้่งจำากเด็์กต้องที่ำากิจำกรั้รั้มอื�น ๆ มามากมายอาจำที่ำาให้ 

เด็์กไม่สามารั้ถจำด์จำอ่หรืั้อร่ั้วมกิจำกรั้รั้มได์ต้ามท่ี่�คร่ั้ตอ้งการั้ นอกจำากน่� ยาท่ี่�เด็์กได้์ร้ั้บยง้อาจำสง่ผล่ต่อการั้ร้ั้บร้่ั้แล่ะการั้เคลื่�อนไหว

ของเด็์กด้์วย ด้์งน้�น ถ่งแม้คร่ั้จำะสอนเรืั้�องการั้ว่ายนำ�าเพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์ด้์วยความหว้งด่์ อยากให้เด็์กสามารั้ถร้ั้กษาต้วเอง 

ให้ปล่อด์ภ้ัย แต่การั้ท่ี่�เด็์กเคลื่�อนไหวได้์ยากล่ำาบากแล่ะยง้เหนื�อยมากกว่าเด็์กท้ี่�วไปอาจำที่ำาให้เด็์กไม่ให้ความร่ั้วมมือก้บคร่ั้ผ้่สอน 

อ่กท้ี่�งยาอาจำที่ำาให้เด็์กม่อาการั้ง่วง ซ่็ม หรืั้อเคลื่�อนไหวไม่คล่่องแคล่่ว แล่ะอาจำเป็นอ้นตรั้ายเมื�อล่งนำ�าก็ได้์

คู่วามืเสี�ยงต�อการจมืนำ�าของเด็กที�มีืคู่วามืบกพื่ร�องทางร�างกาย หรือการเคู่ลื�อนไหว หรือสุขภัาพื่

เด็์กท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องที่างร่ั้างกาย หรืั้อการั้เคลื่�อนไหว หรืั้อสุขภัาพิ ม่ความเส่�ยงท่ี่�จำะเส่ยช่ั่วิตจำากการั้จำมนำ�า 

ค่อนข้างส่ง เพิรั้าะล้่กษณีะของรั้่างกาย การั้เคลื่�อนไหว หรืั้อปัญหาสุขภัาพิที่ำาให้เด็์กม่โอกาสเส่ยการั้ที่รั้งต้วแล่ะตกล่ง 

ไปในนำ�ามากกว่าเด็์กท้ี่�วไป โด์ยเฉพิาะเด็์กเล็่กท่ี่�ม่ปัญหาด้์านการั้เคลื่�อนไหว การั้ที่รั้งต้วไม่ด่์ ที่ำาให้หกล้่มได้์ง่าย ใบหน้าของ

เด็์กอาจำจำะควำ�าล่งไปในอ่างนำ�าแล่ะจำมนำ�าได้์เช่ั่นก้น แม้กรั้ะท้ี่�งนำ�าตื�นปรั้ะมาณี 1 นิ�วในภัาชั่นะใส่นำ�าในบ้าน เช่ั่น โอ่ง อ่าง 

ถ้ง กะล่ะม้ง แล่ะเมื�อเกิด์อุบ้ติเหตุที่างนำ�าหรั้ือตกนำ�าแล่้ว ปัญหาด้์านความคล่่องแคล่่วของรั้่างกาย แรั้งกำาล้่ง การั้ที่ำางาน

ปรั้ะสานก้นรั้ะหว่างส่วนต่าง ๆ ของร่ั้างกาย แล่ะปัญหาด้์านการั้สื�อสารั้ย้งที่ำาให้เด็์กไม่สามารั้ถช่ั่วยเหลื่อต้วเองหรืั้อร้ั้องขอ 

ความช่ั่วยเหลื่อจำากผ้่อื�นได้์ (รั้าชั่านุก่ล่, 2561; Delaware, 2020; Haelle, 2019; Wilson, 1934) จ่ำงเห็นได้์ว่าเด็์กเหล่่าน่� 

ม่ความเส่�ยงต่อการั้จำมนำ�ามากกว่าเด็์กท้ี่�วไป



13

การสอนว�ายนำ�าสำาหรับเด็กที�มีืคู่วามืบกพื่ร�องทางร�างกาย หรือการเคู่ลื�อนไหว หรือสุขภัาพื่

การั้ว่ายนำ�าที่ำาให้เด็์กต้องเคลื่�อนไหวอว้ยวะเกือบทุี่กส่วนในร่ั้างกาย ซ่็�งถือเป็นปัญหาหล้่กของเด็์กท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้อง 

ที่างร่ั้างกาย หรืั้อการั้เคลื่�อนไหว หรืั้อสุขภัาพิ ด้์งน้�น เมื�อคร่ั้สอนท่ี่าที่างต่าง ๆ เพืิ�อให้เด็์กรั้ะว้งความปล่อด์ภ้ัยของต้วเอง  

การั้ชั่่วยเหล่ือคนตกนำ�า หรืั้อการั้ว่ายนำ�าเพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์ เด์็กอาจำไม่สามารั้ถที่ำาตามท่ี่�คร่ั้สอนได์้ คร่ั้จ่ำงต้องปรั้ะเมินความ

สามารั้ถในการั้เคลื่�อนไหวของเด็์ก แล้่วปร้ั้บกิจำกรั้รั้มให้เหมาะสมก้บความสามารั้ถของเด็์ก คร่ั้ควรั้เริั้�มสอนจำากกิจำกรั้รั้มท่ี่�ง่าย  

แล้่วค่อย ๆ เพิิ�มความยากเพืิ�อให้เด็์กเกิด์ความม้�นใจำแล่ะสรั้้างกำาล้่งใจำในการั้ที่ำากิจำกรั้รั้มต่าง ๆ ท่ี่�คร่ั้สอน คร่ั้ควรั้ให้เวล่า 

แล่ะให้โอกาสให้เด็์กได้์ฝึึกฝึนกิจำกรั้รั้มต่าง ๆ ด้์วยตนเอง เพิรั้าะในช่ั่วงแรั้ก เด็์กเหล่่าน่�จำะใช้ั่เวล่านาน แต่เมื�อได้์ที่ำาซ็ำ�าบ่อย ๆ

เด็์กจำะที่ำาได้์ด่์ข่�น

อย่างไรั้ก็ตาม เมื�อคร่ั้สอนท่ี่าที่างท่ี่�จำำาเป็นต่อการั้ว่ายนำ�าเพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์ (เช่ั่น การั้ต่ขาหรืั้อใช้ั่มือพุ้ิยนำ�าเพืิ�อพิยุงต้ว 

ให้ล่อยอย่่ท่ี่�ผิวนำ�า) เด็์กเหล่่าน่�บางคนอาจำไม่สามารั้ถเคลื่�อนไหวแขนหรืั้อขาตามท่ี่�คร่ั้สอนได้์ ซ่็�งหมายความว่า เมื�อเด็์กตกนำ�า

เด็์กย่อมเส่ยช่ั่วิตแน่นอน ในกรั้ณี่น่� คร่ั้อาจำเน้นการั้ป้องก้นการั้ตกนำ�ามากกว่าการั้ว่ายนำ�าเพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์ เช่ั่น คร่ั้สอนว่า 

ไม่ให้เข้าใกล้่แหล่่งนำ�าเส่�ยงตามล่ำาพ้ิงโด์ยเด็์ด์ขาด์ เพืิ�อไม่ให้เด็์กม่โอกาสตกนำ�าน้�นเอง (ภัาพิ 1.5)

ภัาพื่ 1.5
หากเด็กที�มีืคู่วามืบกพื่ร�องทางร�างกายหรือการเคู่ลื�อนไหว

ไมื�สามืารถเคู่ลื�อนไหวอย�างคู่ล�องแคู่ล�วหรือทำาท�าทางที�คู่ร่สอนได� คู่ร่อาจคู่วรเน�น “การป้องกัน”
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ตอนท่ี 5 ความบกพร่องทางการเรียนร้้

นิยามื

บุคคล่ท่ี่�ม่ความบกพิรั้่องที่างการั้เร่ั้ยนร้่ั้ (Individuals with Learning Disabilities; LD) หมายถ่ง  

คนท่ี่�สมองบางส่วนที่ำางานผิด์ปกติ ที่ำาให้เกิด์ปัญหาด้์านการั้อ่าน การั้เข่ยน การั้คิด์คำานวณี (ด้์านใด์ด้์านหน่�ง

หรืั้อหล่ายด้์าน) ท้ี่�ง ๆ ท่ี่�ม่รั้ะด้์บสติปัญญาปกติ (กรั้ะที่รั้วงศ่กษาธิการั้, 2552)

ลักษณ์ะการเรียนร่�

เด็์กแอล่ด่์ (LD) สามารั้ถใช้ั่ช่ั่วิตปรั้ะจำำาว้นได้์เหมือนเด็์กท้ี่�วไป แต่ปัญหาด้์านการั้เร่ั้ยนเรืั้�องวิชั่าการั้ม้กที่ำาให้เด็์กแอล่ด่์

แสด์งพิฤติกรั้รั้มไม่พ่ิงปรั้ะสงค์ในห้องเร่ั้ยน เพืิ�อจำะได้์ไม่ต้องเร่ั้ยนหรืั้อไม่ต้องที่ำางานท่ี่�คร่ั้มอบหมาย เพิรั้าะเด็์กเคยม่ปรั้ะสบการั้ณ์ี

ว่าต้วเอง “เรียนไมื�เก�ง” แล่ะ “ทำาไมื�ได�” เมื�อเด็์กเหล่่าน่�ขาด์เร่ั้ยนบ่อยแล่ะไม่ที่ำางานท่ี่�คร่ั้มอบหมาย เด็์กจ่ำง “เรียนไมื�เก�ง” 

แล่ะ “ทำาไมื�ได�” ตามท่ี่�ต้วเองคิด์จำริั้ง ๆ 

เด็์กแอล่ด่์ม่ปัญหาในวิชั่าท่ี่�ต้องอ่าน เข่ยน แล่ะคิด์คำานวณี (เช่ั่น วิชั่าภัาษาไที่ย วิชั่าคณิีตศาสตร์ั้ วิชั่าส้งคมศ่กษา  

วิชั่าวิที่ยาศาสตร์ั้ ท่ี่�ต้องอ่านแล่ะเข่ยนอย่างมาก) แต่ม้กไม่ม่ปัญหาในวิชั่าอื�น (เช่ั่น วิชั่าพิล่ศ่กษา วิชั่าศิล่ปะ วิชั่าด์นตร่ั้ วิชั่า 

ล่่กเสือ) เพิรั้าะเด็์กได้์เคลื่�อนไหว ได้์ล่งมือปฏิิบ้ติ แล่ะไม่ต้องใช้ั่ความสามารั้ถที่างวิชั่าการั้ซ่็�งถือเป็นจุำด์อ่อนของเขา

เด็์กแอล่ด่์ส่วนหน่�งม่ภัาวะสมาธิส้�น/อย่่ไม่นิ�ง (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorders; AD/HD) ร่ั้วมด้์วย  

ซ่็�งอาการั้ “สมืาธิีสั�น” ที่ำาให้เด็์กจำด์จ่ำอก้บสิ�งใด์สิ�งหน่�งได้์ไม่นาน ส่วนอาการั้ “อย่�ไมื�นิ�ง” ที่ำาให้เด็์กยุกยิก อย่่นิ�งไม่ได้์ 

จ่ำงต้องเคลื่�อนไหวร่ั้างกายหรืั้อพ่ิด์ตล่อด์เวล่า หากเด็์กม่อาการั้สมาธิส้�น การั้ท่ี่�คร่ั้สอนเนื�อหายาว ๆ ท่ี่�เด็์กต้องจำด์จ่ำอนาน ๆ  

ย่อมข้ด์ก้บธรั้รั้มชั่าติของเด็์ก ส่วนเด็์กท่ี่�ม่อาการั้อย่่ไม่นิ�งอาจำจำะเคลื่�อนไหว ชั่วนเพืิ�อนคุย หรืั้อถามคร่ั้ตล่อด์เวล่า  

ที่ำาให้คร่ั้รั้ำาคาญหรืั้อไม่สามารั้ถสอนเนื�อหาท่ี่�ต้�งใจำไว้ได้์
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คู่วามืเสี�ยงต�อการจมืนำ�าของเด็กแอลดี

การั้อ่านหน้งสือไม่ออกหรืั้ออ่านหน้งสือได้์น้อยมากก็ที่ำาให้เด็์กม่ความเส่�ยงต่อการั้จำมนำ�าส่งกว่าเด็์กท้ี่�วไป เมื�อเจ้ำาของ

สถานท่ี่�ติด์ป้ายเตือนว่า “ขอบตลิ�งทรุด” หรืั้อ “พืื่�นดินลื�น” เด็์กท่ี่�อ่านป้ายน่�ไม่ออกย่อมไม่รั้ะว้งต้ว เป็นต้น ความไม่รั้อบคอบ

หรืั้อไม่ไตร่ั้ตรั้องให้ด่์ก่อนที่ำา เช่ั่น เด็์กอาจำเล่่นข้างบ่อนำ�าอย่างปรั้ะมาที่ หรืั้อเมื�อเห็นเพืิ�อนตกนำ�า เด็์กอาจำคิด์ง่าย ๆ ว่าต้วเอง

ว่ายนำ�าได์้ จ่ำงกรั้ะโด์ด์ล่งไปชั่่วยเพืิ�อน โด์ยไม่คิด์ให้รั้อบคอบว่าต้วเองจำะสามารั้ถพิยุงหรืั้อล่ากเพืิ�อนเข้าฝัึ�งได้์หรืั้อไม่ แล่ะ 

ถ้าเพืิ�อนกด์ต้วเองล่งไปในนำ�าเพืิ�อให้เพืิ�อนล่อยต้วอย่่เหนือผิวนำ�า ต้วเองจำะเป็นอย่างไรั้ นอกจำากน่� เด็์กบางคนอาจำพิยายามที่ำาต้ว

เป็น “คู่นเก�ง” หรืั้อ ภัาวะสมาธิส้�น/อย่่ไม่นิ�งอาจำที่ำาให้เด็์กเล่่นโล่ด์โผนด์้วยความค่กคะนอง เด์็กเหล่่าน่�จ่ำงม่ความเส่�ยงต่อ 

การั้จำมนำ�ามากข่�น (ภัาพิ 1.6)

การสอนว�ายนำ�าสำาหรับเด็กแอลดี

เด็์กแอล่ด่์ม่รั้ะด้์บสติปัญญา ความเข้าใจำภัาษา แล่ะความสามารั้ถในการั้เคลื่�อนไหวเหมือนเด็์กท้ี่�วไป เด็์กจ่ำงสามารั้ถเข้าใจำ

เนื�อหาท่ี่�คร่ั้สอนได้์ แต่อาการั้บางอย่างอาจำข้ด์ขวางการั้เร่ั้ยนร้่ั้ของเด็์ก เช่ั่น ภัาวะสมาธิส้�น/อย่่ไม่นิ�งอาจำที่ำาให้เด็์กไม่จำด์จ่ำอก้บ

เนื�อหาท่ี่�คร่ั้สอนหรั้ือที่ำากิจำกรั้รั้มได์้เพ่ิยงช่ั่วงส้�น ๆ แล่้วห้นไปเล่่นอย่างอื�นแที่น หรั้ือ ความพิยายามท่ี่�จำะแสด์งต้วตนให้โด์ด์

เด่์น อาจำที่ำาให้เด็์กแสด์งพิฤติกรั้รั้ม “แผู้ลง ๆ” เป็นผล่ให้เพืิ�อนในห้องเล่่ยนแบบพิฤติกรั้รั้มน้�น จำนคร่ั้จ้ำด์การั้ช้ั่�นเร่ั้ยนได้์ยาก

คร่ั้จ่ำงควรั้ม่กติกาหรืั้อข้อตกล่งท่ี่�ช้ั่ด์เจำนว่า คร่ั้อยากให้เด็์กที่ำาอะไรั้ เร่ั้ยงล่ำาด้์บข้�นตอนอย่างไรั้ แล่ะเมื�อที่ำาแล้่ว เด็์กจำะได้์อะไรั้

(เช่ั่น รั้างว้ล่ คำาชั่ม หรืั้อคร่ั้อาจำให้เด็์กท่ี่�อยากเด่์นได้์ที่ำาหน้าท่ี่� “หัวหน�าห�อง” ก็ได้์) เพืิ�อให้เด็์กจำด์จ่ำอก้บกิจำกรั้รั้มน้�นมากข่�น 

เมื�อที่ำากิจำกรั้รั้มน้�นไปส้กพ้ิก คร่ั้ควรั้ชั่มเชั่ยหรืั้อเตือนให้เด็์กที่ำากิจำกรั้รั้มต่อไป เพืิ�อให้เด็์กท่ี่�ม่ภัาวะสมาธิส้�น/อย่่ไม่นิ�งสามารั้ถ

อย่่ก้บคร่ั้ได้์นานข่�น

ภัาพื่ 1.6
เด็กแอลดีมัืกมีืพื่ฤติกรรมืเสี�ยงมืากกว�าเด็กทั�วไป
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ตอนท่ี 6 ความบกพร่องทางการพ้ดแลื่ะภาษา

นิยามื

บุคคล่ท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องที่างการั้พ่ิด์แล่ะภัาษา (Individuals with Speech and Language  

Impairment) หมายถ่ง บุคคล่ท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องในเรืั้�องการั้เปล่่งเส่ยงพ่ิด์ (เส่ยงผิด์ปกติ อ้ตรั้าความเร็ั้วแล่ะ

จ้ำงหวะการั้พ่ิด์ผิด์ปกติ) ความเข้าใจำแล่ะการั้ใช้ั่ภัาษาพ่ิด์ การั้เข่ยน แล่ะรั้ะบบส้ญล้่กษณ์ีอื�นท่ี่�ใช้ั่ในการั้สื�อสารั้

(กรั้ะที่รั้วงศ่กษาธิการั้, 2552)

ลักษณ์ะการเรียนร่�

ปัญหาด้์านการั้พ่ิด์แล่ะภัาษาที่ำาให้เด็์กไม่เข้าใจำสิ�งท่ี่�คร่ั้สอน เด็์กจ่ำงอาจำที่ำาตามท่ี่�คร่ั้ส้�งไม่ได้์ แล่ะเมื�อเด็์กอยากได้์

บางสิ�ง ม่ความคิด์ หรืั้อม่ความร้่ั้ส่กบางอย่าง แต่ไม่สามารั้ถบอกผ้่อื�นได้์ เด็์กท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องที่างการั้พ่ิด์แล่ะภัาษา 

ย่อมเกิด์ความอ่ด์อ้ด์ใจำแล่ะแสด์งออกที่างพิฤติกรั้รั้ม เด์็กบางคนพ่ิด์ไม่ช้ั่ด์ ถ่กเพืิ�อนล้่อเล่่ยน เข้าก้บเพืิ�อนไม่ได้์ ที่ำาให้เพืิ�อน 

ไม่คบ เด็์กเหล่่าน่�จ่ำงอาจำม่พิฤติกรั้รั้มก้าวร้ั้าว (Turgeon, 2018) ขาด์ความม้�นใจำ เด็์กบางคนม่ปัญหาด้์านการั้ควบคุมอารั้มณ์ี  

การั้วางแผน แล่ะการั้กำาก้บตนเองมากกว่าเด็์กท้ี่�วไป ผ้่ปกครั้องแล่ะคร่ั้จ่ำงต้องช่ั่วยเหลื่อให้เด็์กม่ภัาษาแล่ะการั้สื�อสารั้ 

ท่ี่�ใกล้่เค่ยงก้บเพืิ�อนว้ยเด่์ยวก้น เพืิ�อล่ด์ปัญหาด้์านการั้เร่ั้ยนร้่ั้ การั้อย่่รั้่วมก้บเพืิ�อน แล่ะปัญหาท่ี่�อาจำเกิด์ข่�นในอนาคต  

(Beard & Lance, 2011; Brice, 2013)

คู่วามืเสี�ยงต�อการจมืนำ�าของเด็กที�มีืคู่วามืบกพื่ร�องทางการพ่ื่ดและภัาษา

ปัญหาเรืั้�องการั้จำมนำ�าของเด์็กท่ี่�ม่ความบกพิรั้่องที่างการั้พ่ิด์แล่ะภัาษาน้�นคล้่ายก้บเด์็กท่ี่�ม่ความบกพิรั้่องที่างการั้ได์้ยิน

แล่ะเด็์กออทิี่สติก น้�นคือ เมื�อเด็์กบกพิร่ั้องด้์านการั้เปล่่งเส่ยงพ่ิด์ เด็์กย่อมม่ความเส่�ยงต่อการั้จำมนำ�ามากข่�น เช่ั่น เมื�อเกิด์เหตุการั้ณ์ี

ฉุกเฉิน เด็์กอาจำม่อาการั้ตื�นตรั้ะหนก แล่ะบอกผ้่อื�นไม่ได้์ว่าต้วเองกำาล้่งม่ปัญหา หรืั้อเด็์กอาจำไม่สามารั้ถร้ั้องขอความช่ั่วยเหลื่อได้์

การสอนว�ายนำ�าสำาหรับเด็กที�มีืคู่วามืบกพื่ร�องทางการพ่ื่ดและภัาษา

คร่ั้สามารั้ถสอนเด์็กท่ี่�ม่ความบกพิรั้่องที่างการั้พ่ิด์แล่ะภัาษาด์้วยเนื�อหาท่ี่�ใช้ั่สอนเด์็กท้ี่�วไป แต่ควรั้ปร้ั้บความซ้็บซ้็อน

ของภัาษาให้เหมาะสมก้บความเข้าใจำภัาษาของเด็์กแต่ล่ะคน คร่ั้ควรั้ใช้ั่สื�อที่างสายตาให้มากท่ี่�สุด์ เช่ั่น เมื�อสอนให้เด็์กเป่าล่ม 

ในนำ�า คร่ั้ควรั้ที่ำาให้ด่์เป็นต้วอยา่งก่อน แล่ว้จ่ำงใหเ้ด็์กที่ำาตาม ส่วนด้์านการั้ใช้ั่ภัาษา คร่ั้ควรั้เปดิ์โอกาสใหเ้ด็์กได้์สื�อสารั้ในชั่อ่งที่าง 

ท่ี่�เขาถน้ด์ เพืิ�อล่ด์อุปสรั้รั้คในการั้สื�อสารั้รั้ะหว่างเด็์กแล่ะคร่ั้ด้์วย
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ตอนท่ี 7 ความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์์

นิยามื

บุคคล่ท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องที่างพิฤติกรั้รั้มหรืั้ออารั้มณ์ี (Individuals with Behavioral or Emotional 

Disturbances) ได์้แก่ คนท่ี่�ม่พิฤติกรั้รั้มเบ่�ยงเบนไปจำากปกติอย่างมาก แล่ะปัญหาที่างพิฤติกรั้รั้มน้�นเป็น

ไปอย่างต่อเนื�อง ซ่็�งเป็นผล่มาจำากความบกพิรั้่องหรืั้อความผิด์ปกติที่างจิำตใจำหรืั้อสมองในส่วนของการั้ 

ร้ั้บร้่ั้ อารั้มณ์ี หรืั้อความคิด์ เช่ั่น โรั้คจิำตเภัที่ โรั้คซ่็มเศร้ั้า โรั้คสมองเสื�อม (ภัาพิ 1.7; กรั้ะที่รั้วงศ่กษาธิการั้,  

2552) เด์็กท่ี่�ม่ภัาวะสมาธิส้�น/อย่่ไม่นิ�ง (AD/HD) รั้ะด้์บรุั้นแรั้งเพ่ิยงอย่างเด่์ยว (ไม่ได้์ม่ความบกพิรั้่อง 

ที่างการั้เร่ั้ยนร้่ั้) ก็ม้กถ่กจ้ำด์อย่่ในกลุ่่มน่�ด้์วย

ภัาพื่ 1.7
เด็กที�มีืคู่วามืบกพื่ร�องทางพื่ฤติกรรมืหรืออารมืณ์์มัืกมีืพื่ฤติกรรมืเบี�ยงเบนไปจากเด็กปกติ
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ลักษณ์ะการเรียนร่�

ความบกพิร่ั้องที่างพิฤติกรั้รั้มหรืั้ออารั้มณ์ีน้�นม่ความหมายกว้างมาก เด็์กแต่ล่ะคนในกลุ่่มน่�จ่ำงม่ปัญหาแตกต่างก้น เช่ั่น

 เด็์กท่ี่�เป็นโรั้คซ่็มเศร้ั้าม้กม่พิฤติกรั้รั้มแยกต้ว ไม่สนใจำส้งคมรั้อบข้าง หมด์อาล้่ยตายอยาก แล่ะบางคนอาจำเส่�ยงตายอย่างไม่ม่

เหตุผล่ เด็์กท่ี่�เป็นโรั้ควิตกก้งวล่อาจำตื�นเต้นง่าย ส้�น มวนท้ี่อง ปวด์ห้ว ที่ำาให้เด็์กม้กหล่่กหน่จำากสถานการั้ณ์ี สถานท่ี่� หรืั้อบุคคล่

ท่ี่�ที่ำาให้เขาไม่สบายใจำ เด็์กอาจำย่ด์ติด์ก้บสิ�งของหรืั้อบุคคล่ใด์บุคคล่หน่�งอย่างมากเพิรั้าะร้่ั้ส่กม้�นคงแล่ะปล่อด์ภ้ัยเมื�ออย่่ก้บ

สิ�งของหรืั้อบุคคล่น้�น เด็์กท่ี่�เป็นโรั้คอารั้มณ์ีสองข้�ว (Bipolar Disorder) จำะม่อารั้มณ์ีแกว่งไปมา แต่ไม่ว่าม่อาการั้ใด์ เด็์กเหล่่าน่� 

ม้กไม่สามารั้ถจำด์จ่ำอก้บเนื�อหาท่ี่�คร่ั้สอนได้์นาน ไม่ยอมที่ำางานท่ี่�ได้์ร้ั้บมอบหมาย แล่ะไม่ที่ำาตามกฎรั้ะเบ่ยบของช้ั่�นเร่ั้ยน

เด็์กท่ี่�ม่ปัญหาด้์านพิฤติกรั้รั้มหรืั้ออารั้มณ์ีรั้ะด้์บรุั้นแรั้งหรืั้อว้ยรุ่ั้นท่ี่�ม่ปัญหาในด้์านน่�อาจำไม่ให้ความร่ั้วมมือหรืั้อต้�งใจำ 

ต่อต้านสิ�งท่ี่�คร่ั้บอกให้ที่ำา เช่ั่น เมื�อคร่ั้ต้�งเงื�อนไขว่า “ถ�าทำา... แล�วจะให�รางวัล” น้กเร่ั้ยนกล้่บไม่สนใจำรั้างว้ล่แล่ะแสด์ง

พิฤติกรั้รั้มตรั้งข้ามก้บท่ี่�คร่ั้ต้�งเงื�อนไข (Council for Children with Behavioal Disorders, 2018) ในกรั้ณ่ีเช่ั่นน่� คร่ั้อาจำต้อง

ใช้ั่วิธ่การั้ท่ี่�เข้มข้นยิ�งข่�นแล่ะเลื่อกใช้ั่วิธ่การั้เฉพิาะต้วสำาหร้ั้บเด็์กคนน้�น คร่ั้บางคนอาจำโอนอ่อนผ่อนตามในช่ั่วงแรั้ก เพืิ�อให้เด็์ก 

เกิด์ความไว้วางใจำแล่ะร้่ั้ส่กผ่กพ้ิน หล้่งจำากน้�น คร่ั้จ่ำงค่อย ๆ นำาเด็์กเข้าส่่เส้นที่างท่ี่�คร่ั้ต้องการั้ แล่ะคร่ั้บางคนอาจำใช้ั่เพืิ�อนสนิที่ 

ท่ี่�เด็์กไว้วางใจำเป็นสะพิานเชืั่�อมรั้ะหว่างคร่ั้แล่ะเด็์กคนน้�นก็ได้์

คู่วามืเสี�ยงต�อการจมืนำ�าของเด็กที�มีืคู่วามืบกพื่ร�องทางพื่ฤติกรรมืหรืออารมืณ์์

เด็์กท่ี่�ม่ภัาวะสมาธิส้�น/อย่่ไม่นิ�ง ก้าวร้ั้าวรุั้นแรั้ง เป็นอ้นธพิาล่ หรืั้อต่อต้านส้งคมอาจำแสด์งพิฤติกรั้รั้มโล่ด์โผน ปรั้ะมาที่

เลิ่นเล่่อ เส่�ยงตายแบบไร้ั้เหตุผล่ พิฤติกรั้รั้มเหล่่าน่�เพิิ�มความเส่�ยงต่อการั้จำมนำ�าให้ส่งข่�นอย่างมาก ส่วนเด็์กท่ี่�เป็นโรั้ควิตก

ก้งวล่อาจำตื�นตรั้ะหนกเมื�อเกิด์อุบ้ติเหตุที่างนำ�า แล่ะลื่มทุี่กอย่างท่ี่�คร่ั้สอนไว้ ที่ำาให้การั้เร่ั้ยนเรืั้�องความปล่อด์ภ้ัยที่างนำ�าหรืั้อ 

การั้ว่ายนำ�าเพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์ไม่เกิด์ปรั้ะโยชั่น์ในสถานการั้ณ์ีจำริั้ง

ในบางกรั้ณ่ี การั้เส่ยช่ั่วิตจำากการั้จำมนำ�าอาจำเกิด์จำากความต้�งใจำของต้วเด็์กเอง เช่ั่น เด็์กท่ี่�เป็นโรั้คซ่็มเศร้ั้าอาจำคิด์ว่า

ตนเองไร้ั้ค่าแล่ะไม่อยากม่ช่ั่วิตอย่่ต่อไป เด์็กจ่ำงอาจำต้�งใจำกรั้ะโด์ด์ล่งนำ�าเพืิ�อฆ่่าต้วตาย แต่การั้ฆ่่าต้วตายม้กม่ส้ญญาณีให้คร่ั้

เห็นต้�งแต่ปัญหาย้งไม่รุั้นแรั้ง เช่ั่น เด็์กล้่มเหล่วมากข่�น เด็์กม่ความเคร่ั้ยด์มากข่�น สถานการั้ณ์ีในครั้อบคร้ั้วของเด็์กเปล่่�ยนไป  

เด็์กส่ญเส่ยสมาชิั่กคนสำาค้ญในครั้อบคร้ั้ว หรืั้อสมาชิั่กในครั้อบคร้ั้วเคยม่ปรั้ะว้ติฆ่่าต้วตายมาก่อน (Gargiulo, 2015) เมื�อเด็์ก 

ม่ส้ญญาณีเหล่่าน่� ผ้่ใหญ่รั้อบข้างควรั้หาที่างป้องก้น เช่ั่น คร่ั้อาจำส่งน้กเร่ั้ยนเข้าพิบจิำตแพิที่ย์ เพืิ�อป้องก้นการั้ฆ่่าต้วตายก็ได้์  

(ยุวด่์ วิริั้ยางก่รั้, ภัที่รั้า นาพิน้ง, แล่ะ วนิด์า สินเบญจำพิงศ์, 2561)

การสอนว�ายนำ�าสำาหรับเด็กที�มีืคู่วามืบกพื่ร�องทางพื่ฤติกรรมืหรืออารมืณ์์

เด็์กท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องที่างพิฤติกรั้รั้มหรืั้ออารั้มณ์ีส่วนใหญ่ม่รั้ะด้์บสติปัญญา ความสามารั้ถด้์านภัาษา แล่ะการั้

เคลื่�อนไหวเหมือนเด็์กท้ี่�วไป คร่ั้จ่ำงสามารั้ถสอนด์้วยเนื�อหาท่ี่�ใช้ั่สอนเด็์กท้ี่�วไปในว้ยเด่์ยวก้นได้์ แต่ผ้่เข่ยนขอให้คร่ั้ผ้่สอน 

ส้งเกตความต้องการั้พิิเศษของเด็์กแต่ล่ะคนเพืิ�อปร้ั้บวิธ่การั้สอนแล่ะสื�อการั้สอนให้เป็นปรั้ะโยชั่น์สำาหร้ั้บเด็์กคนน้�น 

อย่างแท้ี่จำริั้ง เช่ั่น เมื�อเกิด์อุบ้ติเหตุที่างนำ�า เด็์กท่ี่�เป็นโรั้ควิตกก้งวล่ หรืั้อ ม่ภัาวะสมาธิส้�น/อย่่ไม่นิ�งอาจำตื�นตรั้ะหนกแล่ะ 

ลื่มทุี่กอย่างท่ี่�คร่ั้สอนไว้ คร่ั้ผ้่สอนจ่ำงต้องที่บที่วนให้แน่ใจำว่าเด็์กจำะสามารั้ถนำาความร้่ั้ท่ี่�คร่ั้สอนไปใช้ั่ในสถานการั้ณี์จำริั้งได้์  

หรืั้อคร่ั้อาจำต้องใช้ั่อุปกรั้ณ์ีช่ั่วย เช่ั่น สื�อที่างสายตา เพืิ�อช่ั่วยเตือนเมื�อเด็์กเกิด์ความตื�นตรั้ะหนกในเหตุการั้ณ์ีอ้นตรั้าย
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ตอนท่ี 8 ภาวะพิการซ้้อน

นิยามื

บุคคล่พิิการั้ซ้็อน (Individuals with Multiple Disabilities) หมายถ่ง คนท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องหรืั้อ

ความพิิการั้มากกว่า 1 ปรั้ะเภัที่ในคนเด่์ยวก้น (กรั้ะที่รั้วงศ่กษาธิการั้, 2552) เช่ั่น เด็์กท่ี่�บกพิร่ั้องที่างร่ั้างกาย

แล่ะบกพิร่ั้องที่างการั้ได้์ยิน เด็์กบางคนอาจำม่ 3 ภัาวะในคนเด่์ยวก้น เช่ั่น เด็์กท่ี่�ตาบอด์ บกพิร่ั้องที่างร่ั้างกาย 

แล่ะบกพิร่ั้องที่างสติปัญญา

ลักษณ์ะการเรียนร่�

เด็์กท่ี่�ม่ภัาวะพิิการั้ซ็้อนม้กม่ความบกพิรั้่องค่อนข้างรุั้นแรั้ง เช่ั่น หากเด็์กตาบอด์แล่ะม่ความบกพิรั้่องที่างสติปัญญา  

ความบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาของเด็์กคนน้�นม้กอย่่ในรั้ะด้์บปานกล่าง รั้ะด้์บรุั้นแรั้ง หรืั้อรั้ะด้์บรุั้นแรั้งมาก ซ่็�งอาจำเกิด์จำาก  

2 สาเหตุ คือ 1) การั้ท่ี่�เด็์กเกิด์มาพิร้ั้อมความบกพิร่ั้องหล่ายภัาวะที่ำาให้ส้นนิษฐานได้์ว่า สมองหรืั้อร่ั้างกายของเด็์กคนน้�นเกิด์

ความผิด์ปกติอย่างมาก จำนร่ั้างกายแสด์งความบกพิร่ั้องในหล่ายส่วน หรืั้อ 2) ภัาวะหน่�งที่ำาให้อ่กภัาวะม่ความรุั้นแรั้งมากข่�น

เช่ั่น เด็์กท่ี่�ตาบอด์แล่ะบกพิร่ั้องที่างสติปัญญา ภัาวะตาบอด์ที่ำาให้เด็์กได้์ร้ั้บข้อม่ล่น้อยล่ง แล่ะเมื�อเด็์กม่ความบกพิร่ั้องที่าง 

สติปัญญา เด็์กคนน่�จ่ำงไม่สามารั้ถคิด์ “วิธีีการทดแทนการใชี�สายตา” ข่�นมาได้์เอง เด็์กจ่ำงม่ความสามารั้ถตำ�ากว่าคนว้ยเด่์ยวก้น

มากข่�นเรืั้�อย ๆ จ่ำงอาจำกล่่าวได้์ว่า ปัญหาจำากการั้มองไม่เห็นแล่ะความบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาของเด็์กคนน่�จำะเพิิ�มรั้ะด้์บ 

ความรุั้นแรั้งมากข่�นเรืั้�อย ๆ เมื�อเขาโตข่�นน้�นเอง

ภัาวะพิิการั้ซ้็อนท่ี่�รุั้นแรั้งท่ี่�สุด์น่าจำะเป็นภัาวะห่หนวกแล่ะตาบอด์ในคนเด่์ยวก้น (Deaf-Blindness) เพิรั้าะคนกลุ่่มน่� 

ส่ญเส่ยช่ั่องที่างสำาค้ญท่ี่�สุด์ในการั้ร้ั้บร้่ั้ข้อม่ล่ไปถ่ง 2 ช่ั่องที่าง ส่งผล่ให้คนท่ี่�ห่หนวกแล่ะตาบอด์ม้กม่ปัญหาด้์านการั้ร้่ั้คิด์ รั้วมถ่ง

ด้์านภัาษาแล่ะการั้สื�อสารั้ด้์วย คร่ั้ผ้่สอนเด็์กกลุ่่มน่�จ่ำงต้องสอนใหเ้ขาสื�อสารั้ด้์วยช่ั่องที่างท่ี่�เหล่อือย่ ่เช่ั่น การั้ส้มผ้สพืิ�นผิว ร่ั้ปที่รั้ง

แล่ะความเคลื่�อนไหวต่าง ๆ การั้ร้ั้บร้่ั้ความส้�นสะเทืี่อน การั้ด์มกลิ่�น แล่ะการั้ชิั่มรั้ส เพืิ�อให้เด็์กกลุ่่มน่�ได้์ร้ั้บข้อม่ล่ให้มากท่ี่�สุด์

คู่วามืเสี�ยงต�อการจมืนำ�าของเด็กพิื่การซ�อน

เด็์กท่ี่�ม่ภัาวะพิิการั้ซ้็อนม้กร้ั้บร้่ั้ข้อม่ล่จำากคร่ั้ได้์น้อยกว่าเด็์กท้ี่�วไป เพิรั้าะปัญหาด้์านสติปัญญาแล่ะ/หรืั้อด้์านภัาษาของ

เด็์กคนน้�น แล่ะเมื�อปรั้ะสบอุบ้ติเหตุที่างนำ�า เด็์กกลุ่่มน่�ยอ่มม่อุปสรั้รั้คในการั้ว่ายนำ�าเพืิ�อเอาช่ั่วติรั้อด์ เช่ั่น เมื�อเด็์กคนหน่�งท่ี่�ม่ความ

บกพิร่ั้องที่างสติปัญญาแล่ะบกพิร่ั้องที่างร่ั้างกายตกนำ�า ถ่งแม้คร่ั้จำะเคยสอนวิธ่การั้ล่อยต้วเพืิ�อรั้อคนมาช่ั่วย แต่ความบกพิร่ั้อง
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ที่างสตปัิญญากจ็ำะที่ำาใหเ้ด็์กลื่มสิ�งท่ี่�คร่ั้สอน แล่ะความบกพิรั้อ่งที่างรั้า่งกายแล่ะการั้เคลื่�อนไหวกจ็ำะที่ำาใหเ้ขาไมส่ามารั้ถล่อยต้ว

ได้์ตามธรั้รั้มชั่าติ หรืั้ออ่กต้วอย่างหน่�ง คือ เด็์กท่ี่�ตาบอด์แล่ะห่หนวกย่อมมองไม่เห็นว้สดุ์ล่อยนำ�า ไม่เห็นฝัึ�ง ไม่เห็นว่าคนกำาล้่ง 

มาช่ั่วย ไม่ได้์ยินสิ�งท่ี่�คนอื�นตะโกนบอก แล่ะไม่สามารั้ถตะโกนขอความชั่่วยเหลื่อได้์ (ภัาพิ 1.8) จ่ำงกล่่าวได้์ว่า เด็์กท่ี่�ม่ 

ภัาวะพิิการั้ซ้็อนม้กม่ความเส่�ยงต่อการั้เส่ยช่ั่วิตจำากการั้จำมนำ�าส่งกว่าเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษปรั้ะเภัที่อื�น

การสอนว�ายนำ�าสำาหรับเด็กพิื่การซ�อน

สิ�งสำาค้ญท่ี่�คร่ั้ควรั้ที่ำาก่อนสอน คือ การั้ปรั้ะเมินความสามารั้ถปัจำจุำบ้น เพิรั้าะเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษปรั้ะเภัที่เด่์ยวก้น

ย้งม่ความสามารั้ถไม่เท่ี่าก้นแล่ะต้องการั้ความช่ั่วยเหลื่อแตกต่างก้น โด์ยเฉพิาะอย่างยิ�ง เมื�อเด็์กคนน้�นม่ภัาวะบกพิร่ั้อง 

ถ่ง 2-3 ภัาวะในคนเด่์ยว เด็์กยอ่มม่ความต้องการั้พิิเศษท่ี่�เฉพิาะต้ว ซ่็�งแตกต่างจำากเด็์กคนอื�นอยา่งมาก เมื�อคร่ั้พิบความสามารั้ถ

ปัจำจุำบ้นแล่ะความตอ้งการั้พิิเศษของเด์ก็คนน้�นแล้่ว คร่ั้จ่ำงวางแผนการั้สอนใหเ้หมาะสมแล่ะเปน็ปรั้ะโยชั่น์สำาหร้ั้บเด็์กมากท่ี่�สุด์

เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษเกือบทุี่กคน รั้วมถ่งเด็์กพิิการั้ซ้็อน ได้์ร้ั้บปรั้ะโยชั่น์จำากเที่คโนโล่ย่สิ�งอำานวยความสะด์วก

(Assistive Technology หรืั้อ AT) เช่ั่น เครืั้�องช่ั่วยฟัังสำาหร้ั้บเด็์กท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องที่างการั้ได้์ยิน ห่วงยางสำาหร้ั้บเด็์ก 

ท่ี่� ม่ความบกพิรั้่องที่างรั้่างกายแล่ะการั้เคลื่�อนไหว แล่ะอุปกรั้ณ์ีสื�อสารั้ที่างเล่ือกสำาหร้ั้บผ้่ท่ี่� ม่ปัญหาในการั้พ่ิด์  

(Augmentative and Alternative Communication Devices หรืั้อ AAC) คร่ั้จ่ำงควรั้พิิจำารั้ณีาอุปกรั้ณ์ีช่ั่วยเหล่่าน่� เพืิ�อล่ด์ 

ความเส่�ยงด้์านการั้จำมนำ�าของเด็์กพิิการั้ซ้็อนด้์วย

ภัาพื่ 1.8
เด็กที�ห่หนวกและตาบอดย�อมืไมื�เห็นว�า คู่นกำาลังให�คู่วามืชี�วยเหลือ
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ตอนท่ี 9 ความบกพร่องทางสุติปัญญา

นิยามื

บุคคล่ท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องที่างสติปัญญา (Individuals with Intellectual Disability) หมายถ่ง บุคคล่

ท่ี่� 1) ม่รั้ะด้์บสติปัญญา (IQ) ตำ�ากว่า 70  2) ม่ปัญหาด้์านท้ี่กษะการั้ปร้ั้บต้วอย่างน้อย 2 ท้ี่กษะจำาก 10 ท้ี่กษะ

(การั้สื�อความหมาย การั้ด่์แล่ตนเอง การั้ด์ำารั้งช่ั่วิตภัายในบ้าน ท้ี่กษะที่างส้งคม/การั้ม่ปฏิิส้มพ้ินธ์ก้บผ้่อื�น  

การั้ร้่ั้จ้ำกใช้ั่ที่ร้ั้พิยากรั้ในชุั่มชั่น การั้ร้่ั้จ้ำกด่์แล่ควบคุมตนเอง การั้นำาความร้่ั้มาใช้ั่ในช่ั่วิตปรั้ะจำำาว้น การั้ที่ำางาน 

การั้ใช้ั่เวล่าว่าง การั้ร้ั้กษาสุขภัาพิอนาม้ยแล่ะความปล่อด์ภ้ัย) แล่ะ 3) ภัาวะด้์งกล่่าวต้องแสด์งอาการั้ 

ก่อนบุคคล่น้�นม่อายุ 18 ปี (กรั้ะที่รั้วงศ่กษาธิการั้, 2552)

เด็์กท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาอาจำแบ่งได้์เป็นหล่ายกลุ่่ม ตามภัาวะย่อยหรืั้อโรั้คท่ี่�เด็์กเป็น  

เช่ั่น กลุ่่มอาการั้ด์าวน์ (Down Syndrome) เป็นกลุ่่มคร่ั้พิบได้์บ่อยแล่ะคร่ั้เห็นได้์ช้ั่ด์เจำนท่ี่�สุด์ (ภัาพิ 1.9) 

นอกจำากน่� ย้งม่กลุ่่มอาการั้ฟัรั้าไจำล์่เอ็กซ์็ (Fragile X Syndrome) ภัาวะสมองบวมนำ�า (Hydrocephalus) 

ภัาวะศ่รั้ษะเล็่ก (Microcephaly) แล่ะอื�น ๆ  อ่กมากมาย แตค่วามบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาส่วนใหญ่ โด์ยเฉพิาะ

อย่างยิ�ง เด็์กท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องที่างสติปัญญารั้ะด้์บเล็่กน้อย ม้กไม่แสด์งล้่กษณีะภัายนอกให้เห็น เด็์กเหล่่าน่�

จ่ำงม้กม่หน้าตาแล่ะร่ั้างกายคล้่ายเด็์กท้ี่�วไป

ลักษณ์ะการเรียนร่�

ความบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาแบ่งตามรั้ะด้์บความรุั้นแรั้งได้์เป็น 4 รั้ะด้์บ แล่ะเด็์กท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องแต่ล่ะรั้ะด้์บ 

ม่ความสามารั้ถในการั้เร่ั้ยนร้่ั้แตกต่างก้นด้์งน่� (กุล่ยา ก่อสุวรั้รั้ณี แล่ะยุวด่์ วิริั้ยางก่รั้, 2562ก)

1) คู่วามืบกพื่ร�องทางสติปัญญาระดับเล็กน�อย (Mild Intellectual Disability) เด็์กในกลุ่่มน่�ม่รั้ะด้์บสติปัญญา  

50-70 บุคคล่ท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาส่วนใหญ่ (ร้ั้อยล่ะ 85) อย่่ในกลุ่่มน่� ผ้่ปกครั้องม้กไม่เห็นความบกพิร่ั้อง 

เมื�อเด็์กย้งเล็่กเพิรั้าะเด็์กเหล่่าน่�ในว้ยที่ารั้กถ่งว้ยเตาะแตะจำะม่พ้ิฒนาการั้ด้์านต่าง ๆ ใกล้่เค่ยงเด็์กท้ี่�วไปอย่างมาก  

ความบกพิร่ั้องของเด็์กในกลุ่่มน่�จำะแสด์งอาการั้เมื�อเข้าส่่รั้ะด้์บปรั้ะถมศ่กษา แต่ถ้าคร่ั้ปร้ั้บเนื�อหาเล็่กน้อย ปร้ั้บกิจำกรั้รั้ม หรืั้อให้ 

เวล่ามากข่�น เด็์กเหล่่าน่�จำะสามารั้ถเร่ั้ยนในชั่้�นเร่ั้ยนรั้วมได์ ้เด็์กเหล่่าน่�สามารั้ถชั่ว่ยเหล่อืต้วเองในช่ั่วติปรั้ะจำำาว้นได์ใ้กล้่เค่ยงเด็์กท้ี่�วไป  

สามารั้ถคิด์แบบตรั้งไปตรั้งมาแล่ะแก้ปัญหาท่ี่�ไม่ซ้็บซ้็อนได้์
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2) คู่วามืบกพื่ร�องทางสตปัิญญาระดับปานกลาง (Moderate Intellectual Disability) เด์ก็ในกลุ่่มน่�ม่รั้ะด้์บสตปัิญญา 

35-49 ม้กม่ความสามารั้ถในการั้ใช้ั่ภัาษาแล่ะความเข้าใจำภัาษาค่อนข้างจำำาก้ด์ เด็์กจำะคิด์เรืั้�องท่ี่�ซ้็บซ้็อนไม่ได้์ อ่กท้ี่�งย้งเร่ั้ยนร้่ั้ 

ได้์ช้ั่า จ่ำงใช้ั่เวล่าในการั้เร่ั้ยนร้่ั้เรืั้�องใหม่ค่อนข้างนาน เด็์กเหล่่าน่�จำะจำำาได้์เฉพิาะสิ�งท่ี่�ที่ำาเป็นปรั้ะจำำาแล่ะที่ำาเป็นเวล่านานจำนเกิด์

ความคุ้นเคยแล้่ว เช่ั่น เด็์กจำะสามารั้ถที่ำาความสะอาด์ร่ั้างกายหรืั้อที่ำางานบ้านท่ี่�ที่ำาทุี่กว้นได้์ คร่ั้จ่ำงควรั้เลื่อกสอนเฉพิาะเรืั้�อง 

ท่ี่�จำำาเป็นจำริั้ง ๆ เท่ี่าน้�น เพืิ�อให้เด็์กเข้าใจำ จำำาสิ�งท่ี่�คร่ั้สอน แล่ะนำาไปใช้ั่ในช่ั่วิตจำริั้งได้์

3) คู่วามืบกพื่ร�องทางสตปัิญญาระดับรุนแรง (Severe Intellectual Disability) เด็์กในกลุ่่มน่�ม่รั้ะด้์บสติปญัญา 20-34

4) คู่วามืบกพื่ร�องทางสติปัญญารุนแรงมืาก (Profound Intellectual Disability) เด็์กในกลุ่่มน่�ม่รั้ะด้์บสติปัญญา

ตำ�ากว่า 20

เด็์กท่ี่�ม่ความบกพิรั้อ่งที่างสตปัิญญารั้ะด้์บรุั้นแรั้งถ่งรุั้นแรั้งมากม่ความสามารั้ถในการั้สื�อสารั้นอ้ยมาก อ่กท้ี่�งยง้ไมเ่ข้าใจำ

เรืั้�องซ้็บซ้็อน ลื่มง่าย จำำาสิ�งต่าง ๆ รั้อบต้วได้์น้อย แล่ะม้กม่ความบกพิร่ั้องด้์านอื�นร่ั้วมด้์วย คร่ั้จ่ำงต้องเลื่อกสอนเรืั้�องท่ี่�จำำาเป็น 

จำริั้ง ๆ  เช่ั่น คร่ั้อาจำไมจ่ำำาเปน็ต้องสอนเรืั้�องความแตกตา่งรั้ะหวา่งเสื�อช่ั่ช่ั่พิแล่ะเสื�อพิยงุต้ว แต่สอนเพ่ิยงว่า “เด็กต�องใส�เสื�อช่ีชีีพื่

ทุกคู่รั�งที�เดินทางทางนำ�า” แล่ะผ้่ใหญ่ควรั้ที่ำาด้์งท่ี่�สอนทุี่กคร้ั้�งเพืิ�อให้เด็์กเห็น เร่ั้ยนร้่ั้ แล่ะจำำาสิ�งน้�นได้์ คร่ั้แล่ะผ้่ปกครั้องอาจำเลื่อก

ท่ี่�จำะป้องก้นไม่ให้เด็์กเหล่่าน่�เข้าใกล้่แหล่่งนำ�าเส่�ยงตามล่ำาพ้ิงโด์ยเด็์ด์ขาด์เพิรั้าะเด็์กเหล่่าน่�จำะไม่สามารั้ถด่์แล่ความปล่อด์ภ้ัย 

ของต้วเองได้์เล่ย แต่ในบางกรั้ณ่ีท่ี่�หล่่กเล่่�ยงไม่ได้์จำริั้ง ๆ  (เช่ั่น บ้านเด็์กอย่ใ่กล้่บ่อนำ�าการั้เกษตรั้) คร่ั้แล่ะผ้่ปกครั้องต้องใช้ั่อุปกรั้ณ์ี

ช่ั่วยป้องก้นไม่ให้เด็์กได้์ร้ั้บอ้นตรั้าย (เช่ั่น ร้ั้�วก้�นรั้อบบ่อนำ�า ท่ี่�ช่ั่วยป้องก้นไม่ให้เด็์กตกล่งไปในนำ�า)

ภัาพื่ 1.9
กลุ�มือาการดาวน์ทำาให�บุคู่คู่ลนั�นมีืคู่วามืบกพื่ร�องทางสติปัญญา
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เด็กที�มีืคู่วามืบกพื่ร�องทางสติปัญญาทุกคู่นมีืปัญหาด�านต�าง ๆ เหล�านี� แต�จะแสดงอาการในระดับที�แตกต�างกัน

คู่วามืเข�าใจ 

เมื�อคร่ั้สอนเนื�อหาใด์เนื�อหาหน่�ง เด็์กท่ี่�ม่ความบกพิรั้อ่งที่างสติปัญญาม้กไม่เข้าใจำสิ�งท่ี่�คร่ั้สอน โด์ยเฉพิาะอยา่งยิ�ง เนื�อหา

ท่ี่�ยาว ซ้็บซ้็อน หรืั้อเรืั้�องท่ี่�เป็นนามธรั้รั้ม คร่ั้จ่ำงต้องสอนเนื�อหาท่ี่�ส้�นแล่ะง่าย เพืิ�อให้เด็์กเข้าใจำสิ�งน้�น นอกจำากน่� คร่ั้ควรั้พิยายาม

เชืั่�อมโยงความร้่ั้เดิ์มหรืั้อสิ�งใกล้่ต้ว สอนในสถานการั้ณ์ีจำริั้ง โด์ยใช้ั่ของจำริั้งในช่ั่วิตปรั้ะจำำาว้น เพิรั้าะวิธ่การั้เหล่่าน่�จำะที่ำาให้เด็์ก

เข้าใจำเรืั้�องท่ี่�คร่ั้สอนได้์ด่์ข่�น

คู่วามืจำา

ถ่งแม้คร่ั้จำะสอนเนื�อหาใด์เนื�อหาหน่�งจำนเด็์กเข้าใจำแล้่ว แต่เมื�อเวล่าผ่านไปเพ่ิยงไม่ก่�นาท่ี่ เด็์กท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องที่าง

สติปัญญาม้กลื่มเรืั้�องน้�นไป คร่ั้จ่ำงต้องสอนแบบ “ซำ�า ยำ�า ทวน” เพืิ�อให้เด็์กจำำาเรืั้�องน้�นได้์จำริั้ง ๆ เพิรั้าะเด์็กเหล่่าน่�ม่ปัญหา 

อย่างมากในด้์านความจำำารั้ะยะส้�น แต่เมื�อคร่ั้สอนเรืั้�องเดิ์มซ็ำ�า ๆ ข้อม่ล่น้�นจำะถ่กถ่ายไปยง้สมองส่วนความจำำารั้ะยะยาว ซ่็�งเป็น

พืิ�นท่ี่�ท่ี่�เด็์กท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาส่วนใหญ่ไม่ม่ปัญหา ข้อม่ล่ท่ี่�คร่ั้สอนจ่ำงจำะคงอย่่ก้บเด็์กคนน้�น

สมืาธิี

เมื�อสมองของเด็์กม่ปัญหา เขาจ่ำงร้ั้บร้่ั้ข้อม่ล่ได้์คร้ั้�งล่ะเล็่กน้อย จ่ำงไม่น่าแปล่กใจำท่ี่�เด็์กจำะแสด์งอาการั้สมาธิส้�นหล้่ง 

จำากคร่ั้สอนได้์เพ่ิยง 5-10 นาท่ี่ คร่ั้ท่ี่�เข้าใจำล้่กษณีะเช่ั่นน่�จ่ำงต้องแบ่งกิจำกรั้รั้มออกเป็นช่ั่วงส้�น ๆ แล่ะให้เด็์กได้์เปล่่�ยนอิริั้ยาบถ

บ่อย ๆ คร่ั้ควรั้สอนในสถานท่ี่�ท่ี่�ม่สิ�งเร้ั้าน้อย เพืิ�อให้เด็์กจำด์จำ่ออย่่ก้บเนื�อหาท่ี่�คร่ั้สอนหรั้ือกิจำกรั้รั้มท่ี่�คร่ั้ให้ที่ำาโด์ยไม่วอกแวก 

ไปก้บสิ�งเร้ั้ารั้อบต้ว นอกจำากน่� เนื�อหาหรั้ือกิจำกรั้รั้มย้งม่ผล่ต่อสมาธิของเด์็กด้์วย เช่ั่น เนื�อหาหรั้ือกิจำกรั้รั้มท่ี่�สนุกแล่ะง่าย  

จำะที่ำาให้เด็์กจำด์จ่ำอได้์นานกว่าการั้ฟัังเนื�อหาท่ี่�เขาไม่เข้าใจำหรืั้อที่ำางานท่ี่�ยากเกินความสามารั้ถของเขา

การเชืี�อมืโยงไปยังสถานการณ์์อื�น 

เด็์กท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาไม่สามารั้ถคิด์ซ้็บซ้็อนได้์ เมื�อคร่ั้สอน “เนื�อหาหน่�ง” โด์ยใช้ั่ “สื�อการสอนชิี�นหน่�ง” 

ใน “สถานการณ์์/สถานที�หน่�ง” เด็์กก็จำะเข้าใจำ จำำาได้์ แล่ะนำาไปใช้ั่เท่ี่าท่ี่�คร่ั้สอน แต่เมื�อได้์พิบเนื�อหาน้�น ในอ่กสถานการั้ณ์ีหน่�ง 

เด็์กจำะไม่เข้าใจำว่าเป็นเรืั้�องเด่์ยวก้บท่ี่�เคยเร่ั้ยนมาแล้่ว เมื�อเด็์กไม่สามารั้ถเชืั่�อมโยงไปย้งสถานการั้ณ์ีอื�นได้์ด้์วยต้วเองเหมือน 

เด็์กท้ี่�วไป คร่ั้จ่ำงต้องสอนเนื�อหาน้�น ๆ โด์ยใช้ั่สื�อท่ี่�หล่ากหล่าย ในทีุ่กสถานท่ี่�/ทุี่กสถานการั้ณ์ีท่ี่�คร่ั้คิด์ว่าเด็์กคนน้�นจำะต้อง 

พิบเจำอ เช่ั่น เด็์กคนหน่�งอาศ้ยอย่่ใกล้่ล่ำาคล่อง บางคร้ั้�งพ่ิอแม่พิายเรืั้อมาส่งล่่กท่ี่�โรั้งเร่ั้ยน แต่บางคร้ั้�งพ่ิอแม่ก็พิาเด็์กข่�น 

เรืั้อโด์ยสารั้ข้ามฟัากล่ำาใหญ่ คร่ั้ก็ต้องสอนความปล่อด์ภ้ัยในการั้ข่�นล่งเรืั้อพิาย แล่ะความปล่อด์ภ้ัยในการั้ข่�นล่งเรืั้อ 

โด์ยสารั้ข้ามฟัากด้์วย (ภัาพิ 1.10)

แรงจ่งใจในการทำากิจกรรมืต�าง ๆ 

เด็์กท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาปรั้ะสบความล้่มเหล่วบ่อยคร้ั้�ง ที่ำาให้เด็์กเหล่่าน่�กล้่วท่ี่�จำะล้่มเหล่วอ่ก เด็์กจ่ำงม้ก 

ไม่กล้่า ไม่อยากที่ำา ไม่เข้าร่ั้วมกิจำกรั้รั้ม ชั่อบที่ำาสิ�งเดิ์มซ็ำ�า ๆ หรืั้อ น้�งรั้อเฉย ๆ ท้ี่�ง ๆ ท่ี่�คร่ั้อาจำม้�นใจำว่าเด็์กสามารั้ถ 

ที่ำาสิ�งน้�นได้์ ด้์งน้�น คร่ั้จ่ำงต้องสร้ั้างความม้�นใจำ ให้กำาล้่งใจำ แล้่วช่ั่วยปรั้ะค้บปรั้ะคองให้เด็์กปรั้ะสบความสำาเร็ั้จำบ่อย ๆ  

เพืิ�อให้เด็์กอยากที่ำาสิ�งท่ี่�คร่ั้มอบหมายในคร้ั้�งต่อไป
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คู่วามืเสี�ยงต�อการจมืนำ�าของบุคู่คู่ลที�มีืคู่วามืบกพื่ร�องทางสติปัญญา

เด็์กท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาม่ปัจำจ้ำยเส่�ยงต่อการั้จำมนำ�ามากกว่าเด็์กท้ี่�วไปหล่ายด้์าน (กมล่ทิี่พิย์ วิจิำตรั้สุนที่รั้กุล่,  

อดิ์ศ้กดิ์� ผลิ่ตผล่การั้พิิมพ์ิ, แล่ะ อภิัชั่าติ เมฆ่มาสิน, 2546; Ishmael, Begleiter, & Butler, 2002; Izquierdo-Gomez & 

Diaz-Cueto, 2017) เช่ั่น 

ปัญหาด้์านร่ั้างกายแล่ะการั้เคลื่�อนไหว เด็์กบางคนม่ข้อจำำาก้ด์ด้์านการั้เคลื่�อนไหว ที่ำาให้เด็์กไม่สามารั้ถกรั้ะโด์ด์ออกจำาก

พืิ�นท่ี่�เส่�ยง ไม่สามารั้ถที่รั้งต้วเมื�อเส่ยหล้่ก หรืั้อเมื�อตกนำ�า เด็์กอาจำไม่สามารั้ถล่อยต้วหรั้ือเคลื่�อนท่ี่�ในนำ�าได์้ หรืั้อเด็์กบางคน 

ไม่สามารั้ถปิด์ปากให้สนิที่ได้์ ที่ำาให้เด็์กม่ปัญหามากข่�นเมื�ออย่่ในนำ�า

ปัญหาด์้านการั้สื�อสารั้แล่ะการั้ร้่ั้คิด์ เมื�อผ้่ใหญ่เตือนเรืั้�องความปล่อด์ภั้ย เด็์กเหล่่าน่�อาจำไม่เข้าใจำคำาเตือนของผ้่ใหญ่  

หรืั้อไม่เข้าใจำเรืั้�องอ้นตรั้าย ที่ำาให้เด็์กเข้าไปในพืิ�นท่ี่�เส่�ยงแล่ะไม่รั้ะว้งต้ว 

เด็์กบางคนอาจำชั่อบนำ�ามาก แล่ะไม่เข้าใจำอ้นตรั้ายจำากการั้จำมนำ�า เด็์กจ่ำงม่พิฤติกรั้รั้มเส่�ยง เช่ั่น ชั่ะโงกล่งไปในนำ�า

ปัญหาด์้านครั้อบคร้ั้ว ผ้่ปกครั้องของเด์็กเหล่่าน่�อาจำไม่ม่เวล่าด่์แล่ใกล่้ชิั่ด์ ที่ำาให้เด็์กพิล้่ด์หล่งเข้าไปในพืิ�นท่ี่�เส่�ยง 

ตามล่ำาพ้ิง

การสอนว�ายนำ�าสำาหรับบุคู่คู่ลที�มีืคู่วามืบกพื่ร�องทางสติปัญญา

การั้สอนให้เด็์กท่ี่�ม่ความบกพิรั้่องที่างสติปัญญาเข้าใจำเรืั้�องอ้นตรั้ายแล่ะความปล่อด์ภั้ย แล่ะจำำาสิ�งท่ี่�เขาควรั้ที่ำาใน

สถานการั้ณ์ีน้�น ๆ ได้์ ไม่ใช่ั่เรืั้�องง่ายสำาหร้ั้บคร่ั้ผ้่สอน (Izquierdo-Gomez & Diaz-Cueto, 2017) คร่ั้จ่ำงควรั้สอนให้ส้�น  

ง่าย ตรั้วจำสอบความเข้าใจำเป็นรั้ะยะเพืิ�อให้ม้�นใจำว่าเด็์กได้์ร้ั้บข้อม่ล่จำากคร่ั้แล้่ว คร่ั้จ่ำงสอนเรืั้�องต่อไป หล้่งจำากสอนแล้่ว  

คร่ั้ต้องตรั้วจำสอบด้์วยว่าเด็์กสามารั้ถเชืั่�อมโยงเนื�อหาท่ี่�คร่ั้สอนไปยง้ช่ั่วิตจำริั้งได้์หรืั้อไม่

ภัาพื่ 1.10
คู่ร่ต�องสอนเรื�องเดียวกันในหลายสถานการณ์์ โดยเฉัพื่าะอย�างยิ�งสถานการณ์์ที�เด็กคู่นนั�นต�องพื่บเจอ
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การั้อย่่ในนำ�าน้�นแตกต่างจำากการั้อย่่บนบกมาก การั้อย่่ในนำ�าจ่ำงเป็นเรืั้�องใหม่ท่ี่�เด็์กท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องที่างสติปัญญา 

อาจำกล้่ว ที่ำาให้การั้ล่งนำ�าไม่ใช่ั่เรืั้�องง่ายสำาหร้ั้บเด็์กเหล่่าน่� น้กวิจ้ำยพิบว่า หล้่กสำาค้ญในการั้สอนว่ายนำ�าให้แก่เด็์กท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้อง

ที่างสติปัญญา คือ 1) การั้เร่ั้ยนว่ายนำ�าต้องเป็นเรืั้�องสนุก ที่ำาให้การั้ว่ายนำ�าเป็นการั้เล่่นมากกว่าการั้เร่ั้ยน  2) คร่ั้ไม่ควรั้สอน

ด้์วยการั้อธิบายยาว ๆ แต่ควรั้สอนด์้วยการั้จ้ำบมือที่ำา หรืั้อใช้ั่การั้สาธิตแล้่วให้เด็์กเล่่ยนแบบ  3) เด์็กท่ี่�ม่ความบกพิรั้่องที่าง

สติปัญญาหล่ายคนกล้่วสถานการั้ณี์ใหม่น่� ไม่ว่าจำะเป็นการั้ที่รั้งต้วในนำ�า การั้จำม-การั้ล่อย คร่ั้จ่ำงต้องสร้ั้างให้เด็์กร้่ั้ส่กม้�นคง 

ในช่ั่วงแรั้ก เช่ั่น คร่ั้อาจำช่ั่วยจ้ำบต้วเด็์กไว้หรืั้อใช้ั่อุปกรั้ณ์ีช่ั่วย (ปล่อกแขน น้่ด์เดิ์�ล่ โฟัมล่อยต้ว) เมื�อเด็์กปร้ั้บต้วร้ั้บสถานการั้ณ์ี

ใหม่ได้์แล้่ว คร่ั้จ่ำงค่อยล่ด์ความช่ั่วยเหลื่อล่ง แล่ะ 4) เด็์กเหล่่าน่�ปร้ั้บต้วได้์ช้ั่า คร่ั้จ่ำงต้องให้เวล่ามากกว่าเด็์กท้ี่�วไป เช่ั่น หากเด็์ก

แสด์งที่่าท่ี่ว่ากล้่วหรืั้อตื�นตรั้ะหนก คร่ั้ควรั้ปล่่อยให้เด็์กอย่่ในรั้ะด้์บท่ี่�เขาสบายใจำต่อไปอ่กพ้ิกหน่�ง ก่อนขย้บข่�นไปย้งรั้ะด้์บ 

ต่อไป การั้เพิิ�มรั้ะด้์บความยากเร็ั้วเกินไปจำะที่ำาให้เด็์กเหล่่าน่�กล้่วแล่ะม่โอกาสล้่มเหล่วมากข่�น ส่งผล่ให้เขาไม่อยากที่ำากิจำกรั้รั้ม

ท่ี่�คร่ั้มอบหมายในคร้ั้�งต่อไป (Izquierdo-Gomez & Diaz-Cueto, 2017) ท้ี่�งน่� ผ้่เข่ยนจำะอธิบายวิธ่การั้สอนแล่ะสื�อการั้สอน

สำาหร้ั้บเด็์กเหล่่าน่�อย่างล่ะเอ่ยด์ในบที่ท่ี่� 2

ตอนท่ี 10 ภาวะออทิสุติก

นิยามื

บุคคล่ออทิี่สติก (Individuals with Autism Spectrum Disorder) หมายถ่ง บุคคล่ท่ี่�สมอง 

บางส่วนที่ำางานแตกต่างจำากคนท้ี่�วไป ที่ำาให้บุคคล่น้�นม่ปัญหาในด้์าน 1) การั้สื�อสารั้  2) ปฏิิส้มพ้ินธ์ที่างส้งคม

แล่ะท้ี่กษะที่างส้งคม แล่ะ 3) พิฤติกรั้รั้มซ็ำ�า ๆ หรืั้อม่ความสนใจำจำำาก้ด์ เฉพิาะเรืั้�องใด์เรืั้�องหน่�งอย่างมาก 

โด์ยความผิด์ปกติน้�นต้องพิบได้์ก่อนอายุ 30 เดื์อน (กรั้ะที่รั้วงศ่กษาธิการั้, 2552) นอกจำากปัญหา 3 ด้์าน 

ท่ี่�กล่่าวถ่งแล้่ว บุคคล่เหล่่าน่�ม้กม่การั้ร้ั้บร้่ั้ด้์านปรั้ะสาที่ส้มผ้สแตกต่างจำากคนท้ี่�วไปด้์วย (กุล่ยา ก่อสุวรั้รั้ณี  

แล่ะยุวด่์ วิริั้ยางก่รั้, 2562ข)

ลักษณ์ะการเรียนร่�

ล้่กษณีะท้ี่�ง 4 ด้์านของภัาวะออทิี่สติก ส่งผล่ต่อการั้เร่ั้ยนร้่ั้ของเด็์กด้์งน่�

1. ด�านการสื�อสาร เด็์กออทิี่สติกม่ปัญหาด้์านการั้สื�อสารั้ในรั้ะด้์บท่ี่�แตกต่างก้น ท้ี่�งในด้์านการั้ร้ั้บร้่ั้/การั้เข้าใจำภัาษา

 แล่ะ ด้์านการั้ใช้ั่ภัาษา 

1.1 ด�านการรับร่�/เข�าใจภัาษา เด็์กออทิี่สติกบางคนอาจำไม่เข้าใจำหรืั้อไม่สนใจำเส่ยงรั้อบข้างเล่ย เด็์กบางคนอาจำเข้าใจำ

ภัาษามากข่�นแต่ไม่เข้าใจำสิ�งท่ี่�เป็นนามธรั้รั้ม ไม่เข้าใจำนำ�าเส่ยง ส่หน้า ท่ี่าที่าง การั้อุปมาอุปไมย เป็นต้น
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1.2 ด�านการใชี�ภัาษา เด็์กบางคนอาจำพ่ิด์ไมไ่ด้์เล่ย บางคนเปล่่งเส่ยงท่ี่�คนท้ี่�วไปไม่เข้าใจำ (ม้กเร่ั้ยกก้นว่า “ภัาษาต�างดาว” 

“ภัาษาการ์ต่น” หรืั้อ “พ่ื่ดกับตัวเอง”) บางคนพ่ิด์เล่่ยนเส่ยงแบบนกแก้ว นกขุนที่อง บางคนพ่ิด์ได้์แต่ไม่ช้ั่ด์ บางคนพ่ิด์ได้์มาก

แต่พ่ิด์เฉพิาะสิ�งท่ี่�ต้วเองสนใจำ แล่ะบางคนแสด์งส่หน้าท่ี่าที่างไม่สอด์คล้่องก้บคำาพ่ิด์ เป็นต้น

2. ด�านพื่ฤติกรรมืและคู่วามืสนใจ ความยืด์หยุ่นน้อยแล่ะความสนใจำเฉพิาะด้์านอย่างมากที่ำาให้เด็์กเหล่่าน่�แสด์ง

พิฤติกรั้รั้มท่ี่�แตกต่างจำากเพืิ�อนว้ยเด่์ยวก้น เช่ั่น

2.1 ด�านพื่ฤติกรรมื เด็์กบางคนแสด์งพิฤติกรั้รั้มซ็ำ�า ๆ ท่ี่�ไม่ม่ความหมาย (เช่ั่น กรั้ะโด์ด์ สะบ้ด์มือ โยกต้ว ซ่็�งส่วนใหญ่

จำะเกิด์ข่�นเมื�อคนเหล่่าน่�ร้่ั้ส่กเบื�อ สนุก ตื�นเต้น กล้่ว หรืั้อเมื�อต้องเผชิั่ญก้บอารั้มณ์ีต่าง ๆ ท่ี่�กำาล้่งท่ี่วมท้ี่น) เด็์กบางคนสบายใจำ

ท่ี่�จำะที่ำาสิ�งเดิ์มซ็ำ�า ๆ เนื�องจำากความยืด์หยุ่นน้อย เด็์กจ่ำงไม่ชั่อบสิ�งท่ี่�คาด์เด์าไม่ได้์หรืั้อความเปล่่�ยนแปล่งกะท้ี่นห้น

2.2 เด็กบางคู่นรักคู่วามืสะอาดและชีอบคู่วามืเป็นระเบียบอย�างมืาก จ่ำงที่นไม่ได้์เมื�อร่ั้างกายของต้วเองต้องส้มผ้ส 

บางอย่างท่ี่�ไม่คุ้นเคย เปรั้อะเป้�อนบางสิ�ง หรืั้อบริั้เวณีรั้อบต้วม่สิ�งสกปรั้กเล็่กน้อยหรืั้อไม่เป็นรั้ะเบ่ยบ

2.3 เด็กบางคู่นหมืกมุื�นอย่�กับสิ�งของที�เด็กทั�วไปไมื�สนใจ (เช่ั่น เชืั่อก ฝึาขวด์นำ�า ถุงขนมท่ี่�ไม่ม่ขนมแล้่ว) เด็์กบางคน

สนใจำในบางเรืั้�องอย่างมาก (เช่ั่น ได์โนเสาร์ั้ ด์ารั้าศาสตร์ั้ เครืั้�องบิน) จำนไม่สนใจำเรืั้�องอื�น ๆ เล่ย (ภัาพิ 1.11)

3. ด�านปฏิิสัมืพัื่นธ์ีทางสังคู่มืและทักษะทางสังคู่มื 

3.1 เด็กส�วนใหญ�ไมื�คู่�อยมืีปฏิิสัมืพัื่นธ์ีทางสังคู่มื เช่ั่น แยกต้ว เล่่นคนเด่์ยว สนใจำสิ�งของมากกว่าคน ไม่ค่อย 

มองหน้าสบตา แล่ะไม่ส้งเกตอารั้มณ์ี/ความร้่ั้ส่กของผ้่อื�น ในขณีะท่ี่�เด็์กบางคนอาจำย่ด์ติด์ก้บคนใกล้่ชิั่ด์อย่างมากจำน 

ไม่สามารั้ถแยกออกจำากคนน้�นได้์เล่ย

ภัาพื่ 1.11
เด็กออทิสติกมัืกหมืกหมุื�นอย่�กับสิ�งของบางอย�างอย�างมืาก
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3.2 ทักษะทางสังคู่มืต�องใชี�คู่วามืยืดหยุ�นคู่�อนข�างมืาก เพิรั้าะการั้ปฏิิบ้ติในแต่ล่ะสถานท่ี่� แต่ล่ะเวล่า แล่ะก้บ 

แต่ล่ะบุคคล่น้�นแตกต่างก้น เมื�อเด็์กม่ปัญหาในด้์านน่� เด็์กจ่ำงอาจำปฏิิบ้ติก้บเด็์กแล่ะผ้่ใหญ่เหมือนก้น หรืั้อเด็์กบางคน 

อาจำปฏิิบ้ติต้วเหมือนเดิ์มทุี่กคร้ั้�ง ท้ี่�ง ๆ ท่ี่�สถานท่ี่�หรืั้อเวล่าแตกต่างก้น ที่ำาให้เด็์กด่์ผิด์ปกติในสายตาคนท้ี่�วไป

4. ประสาทสัมืผัู้สที�ชี�าหรือไวเกินไป ที่ำาให้เด็์กแสด์งพิฤติกรั้รั้มท่ี่�ด่์แตกต่างจำากเด็์กว้ยเด่์ยวก้น (ตารั้าง 1.1)

ตาราง 1.1
ตัวอย�างพื่ฤติกรรมืที�แสดงให�เห็นว�าเด็กออทิสติกรับร่�ด�านประสาทสัมืผัู้สชี�าหรือไวกว�าเด็กทั�วไป

คู่วามืเสี�ยงต�อการจมืนำ�าของเด็กออทิสติก

ในปีพิ.ศ.2560 กรั้มสุขภัาพิจิำตรั้ายงานว่า บุคคล่ออทิี่สติกเป็น 1 ใน 4 ของกลุ่่มท่ี่�เส่�ยงต่อการั้จำมนำ�าค่อนข้างส่ง  

ถ่งแม้บริั้เวณีน้�นจำะเป็นนำ�าตื�นก็ตาม (Manager Online, 2560) ข้อม่ล่ด้์งกล่่าวสอด์คล่้องก้บการั้ศ่กษาของมหาวิที่ยาล้่ย

โคล้่มเบ่ย ปรั้ะเที่ศสหร้ั้ฐอเมริั้กา ท่ี่�รั้ายงานว่าเด็์กออทิี่สติกม่ความเส่�ยงท่ี่�จำะเส่ยช่ั่วิตจำากการั้จำมนำ�าส่งกว่าเด็์กท้ี่�วไป  

กลุ่่มเส่�ยงม่อายุรั้ะหว่าง 3-14 ปี อุบ้ติเหตุเหล่่าน่�ม้กเกิด์ข่�นบริั้เวณีบ่อนำ�า ที่ะเล่สาบ แม่นำ�า ห้วย สรั้ะว่ายนำ�า หรืั้อแม้กรั้ะท้ี่�ง

อ่างอาบนำ�าภัายในบ้านของตนเอง (Guan & Li, 2017) 

ประสาทสัมืผัู้ส

   

การเห็น

การได�ยิน

การชิีมืรส

การดมืกลิ�น

การสัมืผัู้ส

เมืื�อเด็กรับร่�ด�านประสาทสัมืผัู้ส

ชี�ากว�าเด็กทั�วไป

เล่่นแสงโด์ยโบกมือใกล้่ตา สนใจำว้ตถุ

สะท้ี่อนแสง

เคาะว้ตถุ ตบห่ ที่ำาเส่ยงในล่ำาคอ

นำาสิ�งของเข้าปาก ท้ี่�ง ๆ ท่ี่�สิ�งน้�นไม่ใช่ั่ของ

ท่ี่�ร้ั้บปรั้ะที่านได้์ เช่ั่น ดิ์น ก้นบุหร่ั้� ใบไม้

ด์มสิ�งท่ี่�เด็์กท้ี่�วไปไม่ด์ม เช่ั่น แขนของคร่ั้ ผม

ของเพืิ�อน กรั้ะถางต้นไม้ โต�ะเร่ั้ยน

ชั่อบถ่กกอด์ร้ั้ด์แน่น ๆ ต่ต้วเอง ตบปาก

แกะแผล่

เมืื�อเด็กรับร่�ด�านประสาทสัมืผัู้ส

ไวกว�าเด็กทั�วไป

ปิด์ตา หล่บแสง

อุด์ห่ วิ�งหน่ ร้ั้องไห้ เมื�อม่เส่ยงด้์ง

ร้ั้บปรั้ะที่านยาก เลื่อกอาหารั้เดิ์ม ๆ

ที่นกลิ่�นนำ�าหอม กลิ่�นนำ�ายาปร้ั้บผ้านุ่ม  

กลิ่�นห้องนำ�าสาธารั้ณีะไม่ได้์

ร้่ั้ส่กเจ็ำบเมื�อถ่กแตะต้วหรืั้อส้มผ้สเพ่ิยง 

เบา ๆ ไม่ชั่อบสถานท่ี่�แออ้ด์
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สาเหตุส่วนใหญ่ของการั้จำมนำ�า ได้์แก่ (Guan & Li, 2017)

1. การหลงทาง เด็์กออทิี่สติกชั่อบแยกต้ว ไม่ชั่อบอย่่ในสถานท่ี่�แออ้ด์แล่ะสถานการั้ณ์ีจำอแจำ อ่กท้ี่�งย้งไม่ค่อยสนใจำผ้่คน 

เด็์กออทิี่สติกจำำานวนมากจ่ำงพิล้่ด์หล่งจำากผ้่ด่์แล่แล่ะปรั้ะสบอุบ้ติเหตุที่างนำ�าในท่ี่�สุด์

2. การถ่กผู่้�ด่แลทอดทิ�งหรือละเลย ผ้่ปกครั้องหรืั้อผ้่ด่์แล่เด็์กออทิี่สติกส่วนใหญ่ต้องที่ำางานหรืั้อม่กิจำกรั้รั้มอื�นท่ี่� 

ต้องที่ำาเช่ั่นเด่์ยวก้บผ้่ปกครั้องของเด็์กท้ี่�วไป จ่ำงเป็นเรืั้�องยากท่ี่�จำะจ้ำด์ให้เด็์กเหล่่าน่�อย่่ในสายตาของผ้่ปกครั้องหรืั้อผ้่ด่์แล่ 

ตล่อด์เวล่า บางกรั้ณี่ การั้จำมนำ�าของเด์็กออที่ิสติกอาจำเกิด์จำากความปรั้ะมาที่ของผ้่ปกครั้องท่ี่�ไม่ได้์ปรั้ะเมินอ้นตรั้าย 

ของสิ�งแวด์ล้่อมจ่ำงปล่่อยเด็์กไว้ในสถานท่ี่�ท่ี่�เป็นอ้นตรั้ายน้�น

3. ปัญหาด�านการรับร่�และเข�าใจภัาษา ถ่งแม้ผ้่ใหญ่จำะเตือนหรืั้อห้ามปรั้าม แต่เด็์กออทิี่สติกส่วนใหญ่อาจำไม่เข้าใจำ 

คำาพ่ิด์หรืั้อร้ั้บร้่ั้คำาเตือนเหล่่าน้�น เด็์กบางคนไม่สามารั้ถอ่านหน้งสือแล่ะไม่เข้าใจำความหมายของส้ญล้่กษณ์ี จ่ำงไม่เข้าใจำเนื�อหา

บนป้ายเตือนในบริั้เวณีแหล่่งนำ�าต่าง ๆ

4. การประเมิืนสถานการณ์์ไมื�เป็น คนท้ี่�วไปร้่ั้ว่าสิ�งใด์ “คู่วรทำา” หรืั้อ “ไมื�คู่วรทำา” โด์ยใช้ั่วิจำารั้ณีญาณีแล่ะ 

ปรั้ะสบการั้ณ์ีในการั้ต้ด์สินใจำ เด็์กออทิี่สติกม้กไม่ร้่ั้จ้ำกสถานการั้ณ์ีท่ี่�เป็นอ้นตรั้าย จ่ำงม้กไม่ได้์รั้ะว้งแล่ะพิาต้วเอง 

เข้าไปส่่สถานการั้ณ์ีอ้นตรั้าย 

5. การเชืี�อมืโยงคู่วามืร่� ไมื� ได�  เ ด็์กออทิี่สติกหล่ายคนไม่สามารั้ถนำาความร้่ั้ท่ี่� ไ ด้์ เร่ั้ยนไปปรั้ะยุกต์ใช้ั่ใน 

สถานการั้ณ์ีท่ี่�แตกต่างออกไปได้์ เพิรั้าะข้อจำำาก้ด์ในการั้เชืั่�อมโยงแล่ะจิำนตนาการั้ ด้์งน้�น ถ่งแม้เด็์กจำะเคยได้์ฟัังเรืั้�อง 

การั้เอาช่ั่วิตรั้อด์ที่างนำ�ามาแล้่ว แต่ถ้าเด็์กไม่ได้์ล่งมือปฏิิบ้ติในสถานการั้ณ์ีจำริั้ง เขาก็อาจำจำะไม่สามารั้ถนำาความร้่ั้ 

ท่ี่�เร่ั้ยนในห้องเร่ั้ยนไปใช้ั่ในสถานการั้ณ์ีจำริั้งเพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์ได้์  

6. คู่วามืยับยั�งชัี�งใจน�อย เด็์กออทิี่สติกหล่ายคนชั่อบส้มผ้สนำ�า ชั่อบความเย็นของนำ�า ชั่อบเส่ยงนำ�า หรืั้อชั่อบความ 

วิบว้บบนผิวนำ�า เด็์กจ่ำงเข้าหาแหล่่งนำ�าเส่�ยงโด์ยไม่คำาน่งถ่งอ้นตรั้าย 

7. ข�อจำากัดในการขอคู่วามืชี�วยเหลือ เด็์กออที่ิสติกส่วนใหญ่สื�อสารั้ได์้น้อย เมื�อเด็์กเหล่่าน่�ตกอย่่ในสถานการั้ณี ์

ฉุกเฉิน เด็์กจ่ำงอาจำไม่สามารั้ถร้ั้องขอความช่ั่วยเหลื่อได้์

8. การไมื�ได�เรียนว�ายนำ�าเพื่ื�อเอาชีีวิตรอด เด็์กออทิี่สติกหล่ายคนม่ความพิร้ั้อมแล่ะสามารั้ถเร่ั้ยนร้่ั้การั้ว่ายนำ�าเพืิ�อ 

เอาช่ั่วิตรั้อด์ได้์ แต่ขาด์โอกาสหรืั้อไม่ม่แหล่่งข้อม่ล่ท่ี่�เขาสามารั้ถเข้าถ่งได้์ แล่ะในบางกรั้ณ่ี คร่ั้แล่ะผ้่ปกครั้องม่ความคาด์หว้ง 

ต่อเด็์กออทิี่สติกตำ�าเกินไป แล่ะเมื�อคิด์ว่าเด็์กไม่สามารั้ถเร่ั้ยนร้่ั้เรืั้�องท่ี่�สำาค้ญแต่ซ้็บซ้็อนน่�ได้์ คร่ั้แล่ะผ้่ปกครั้องจ่ำงไม่สอน 

เรืั้�องความปล่อด์ภ้ัยที่างนำ�าแล่ะการั้ว่ายนำ�าเพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์
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การสอนว�ายนำ�าสำาหรับเด็กออทิสติก

เด็์กออทิี่สติกแต่ล่ะคนม่ความสามารั้ถในการั้ร้ั้บร้่ั้ พิฤติกรั้รั้ม ปฏิิส้มพ้ินธ์ที่างส้งคม แล่ะปรั้ะสบการั้ณี์เก่�ยวก้บนำ�า 

แตกต่างก้น คร่ั้ผ้่สอนจ่ำงต้องปรั้ะเมินเด็์กแล่ะสอนให้เหมาะสมก้บล้่กษณีะแล่ะรั้ะด้์บการั้เร่ั้ยนร้่ั้ของเด็์กแต่ล่ะคน 

ผ้่เช่ั่�ยวชั่าญด์้านการั้สอนว่ายนำ�าสำาหร้ั้บเด์็กออทิี่สติกสรุั้ปว่า ปัญหาในการั้สอนว่ายนำ�าให้แก่เด็์กออทิี่สติกม้กม่ด้์งต่อไปน่�  

(ณ้ีฐศ้กดิ์� ท้ี่าวอุด์ม, 2562; Aqua Mobile, 2020; Blue Wave Swim School, 2020)

1. ภัาวะกลัวนำ�า (Hydrophobia) เด็์กท่ี่�ม่ภัาวะกล้่วนำ�าจำะแสด์งอาการั้แตกต่างก้น เช่ั่น เด็์กบางคนไม่ยอมให้ 

ร่ั้างกายส้มผ้สนำ�าหรืั้อของเหล่วเล่ย บางคนไม่ยอมให้ใบหน้าหรืั้อร่ั้างกายส้มผ้สนำ�าเล่ย แล่ะเด็์กบางคนบอกว่า “เจ็บ”  

เมื�อล่งไปในนำ�า (ภัาพิ 1.12)

2. การทำางานประสานกันของอวัยวะส�วนต�าง ๆ และการวางแผู้นการเคู่ลื�อนไหว (Coordination and Motor 

Planning) เป็นการั้เคลื่�อนไหวอว้ยวะส่วนต่าง ๆ ของรั้่างกายอย่างส้มพ้ินธ์ก้น แล่ะการั้วางแผนการั้เคลื่�อนไหวอว้ยวะ 

ส่วนต่าง ๆ ของร่ั้างกาย เมื�อเด็์กม่ปัญหาด้์านการั้ควบคุมการั้เคลื่�อนไหว เด็์กจ่ำงเคลื่�อนไหวงุ่มง่ามแล่ะอว้ยวะส่วนต่าง ๆ  

ในร่ั้างกายที่ำางานปรั้ะสานก้นได้์ไม่ด่์น้ก โด์ยเฉพิาะอย่างยิ�ง เมื�ออว้ยวะแต่ล่ะส่วนต้องเคลื่�อนไหวในท่ี่าท่ี่�แตกต่างก้น

3. การรับร่� (Perception) ข่�นอย่่ก้บความเข้าใจำภัาษาแล่ะรั้ะด้์บสติปัญญา หากเด็์กไม่สามารั้ถเข้าใจำภัาษา เด็์กย่อม 

ใช้ั่เวล่าในการั้ปรั้ะมวล่ผล่นานแล่ะตอบสนองต่อสิ�งเร้ั้าได้์ช้ั่า เด็์กจ่ำงที่ำาตามท่ี่�คร่ั้ส้�งได้์น้อยแล่ะ/หรืั้อช้ั่ากว่าเพืิ�อนว้ยเด่์ยวก้น

ด้์งน้�น เด็์กออทิี่สติกท่ี่�ม่ความสามารั้ถส่ง (High-Functioning Autism) จ่ำงสามารั้ถร้ั้บร้่ั้แล่ะเร่ั้ยนร้่ั้ได้์ด่์กว่า ต้องการั้ 

ความช่ั่วยเหลื่อน้อยกว่าเด็์กท่ี่�ม่ภัาวะออทิี่สติกรั้ะด้์บรุั้นแรั้ง นอกจำากน่� เด็์กออทิี่สติกอาจำวอกแวกง่าย ห้นเหความสนใจำบ่อย 

สนใจำหรืั้อจำด์จ่ำอก้บสิ�งอื�นมากกว่าบที่เร่ั้ยน 

ภัาพื่ 1.12
เด็กออทิสติกบางคู่นอาจกลัวนำ�าอย�างมืาก
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4. สิ�งแวดล�อมื เด็์กออทิี่สติกส่วนใหญ่ม่ความยืด์หยุ่นน้อยแล่ะย่ด์ติด์ก้บสิ�งของบางอย่าง/บางคนอย่างมาก อ่กท้ี่�ง 

ย้งไวต่อการั้เปล่่�ยนแปล่งของสิ�งต่าง ๆ รั้อบต้ว ด้์งน้�น บุคคล่ อุปกรั้ณ์ี เวล่า แล่ะสถานท่ี่�เดิ์มท่ี่�เด็์กคุ้นเคยย่อมช่ั่วยให้ 

การั้สอนว่ายนำ�าเป็นไปอย่างรั้าบรืั้�น นอกจำากน่� ปัจำจ้ำยอื�น ๆ ย้งอาจำส่งผล่ต่อการั้สอนด้์วย เช่ั่น อุณีหภ่ัมิของนำ�า หรืั้อจำำานวน 

คนแปล่กหน้าในบริั้เวณีน้�น

5. คู่วามืพื่ร�อมืของร�างกายและจิตใจ คร่ั้ผ้่สอนต้องปรั้ะเมินความพิร้ั้อมของเด็์กในแต่ล่ะว้น เช่ั่น เมื�อเด็์กอารั้มณ์ีด่์  

เด็์กย่อมให้ความร่ั้วมมือทุี่กอย่าง แต่เมื�อเด็์กเกิด์ความเคร่ั้ยด์จำากปัจำจ้ำยบางอย่าง เด็์กอาจำไม่ให้ความร่ั้วมมือเล่ยก็ได้์  

ในกรั้ณ่ีหล้่ง คร่ั้ไม่ควรั้บ้งค้บเมื�อเด็์กไม่พิร้ั้อมท่ี่�จำะเร่ั้ยนร้่ั้เพิรั้าะการั้ฝ้ึนสอนไปโด์ยเด็์กไม่ร้ั้บร้่ั้ย่อมเป็นการั้เส่ยเวล่าแล่ะ 

สร้ั้างปรั้ะสบการั้ณ์ีที่างล่บให้แก่เด็์กคนน้�น อย่างไรั้ก็ตาม ผ้่เข่ยนไม่ได้์แนะนำาให้คร่ั้ปล่่อยเด็์กคนน้�นกล้่บไปโด์ยไม่สอน  

แต่ผ้่เข่ยนแนะนำาให้คร่ั้เตร่ั้ยมให้เด็์กม่ความพิร้ั้อมท่ี่�จำะเร่ั้ยนร้่ั้ก่อนเริั้�มสอน ซ่็�งผ้่เข่ยนจำะกล่่าวถ่งวิธ่การั้เตร่ั้ยมความพิร้ั้อม 

ของเด็์กเหล่่าน่�ในบที่ท่ี่� 2

6. ประสบการณ์์เดิมืเกี�ยวกับนำ�า หากเด็์กเคยม่ปรั้ะสบการั้ณ์ีที่างล่บมาก่อน เช่ั่น เคยสำาล้่กนำ�า เคยจำมนำ�า เด็์กย่อม 

ต่อต้านการั้สอนของคร่ั้

7. การประยุกต์ในสถานการณ์์จริง หากเด็์กไม่สามารั้ถเชืั่�อมโยงความร้่ั้จำากห้องเร่ั้ยนแล่ะสรั้ะว่ายนำ�าไปยง้สถานท่ี่�จำริั้ง

ได้์หรืั้อเชืั่�อมโยงได้์นอ้ย เด็์กยอ่มได้์ร้ั้บปรั้ะโยชั่น์นอ้ยกว่าท่ี่�ควรั้ คร่ั้จ่ำงควรั้สอนให้เด็์กกลุ่่มน่�สามารั้ถเชืั่�อมโยงไปยง้สถานการั้ณ์ี/ 

สถานท่ี่�อื�น ๆ ในช่ั่วิตจำริั้งได้์ด์้วย เช่ั่น เมื�อคร่ั้สอนเรืั้�อง “แหล�งนำ�าเสี�ยง” ในห้องเร่ั้ยนแล้่ว คร่ั้ควรั้พิาเด็์กไปสอนในบริั้เวณี 

แหล่่งนำ�าเส่�ยงใกล้่บ้านแล่ะใกล้่โรั้งเร่ั้ยนด้์วย

8. โรคู่ร�วมืหรือภัาวะแทรกซ�อน โรั้คหรืั้ออาการั้บางอย่างท่ี่�ม้กเกิด์ร่ั้วมก้บภัาวะออทิี่สติก เช่ั่น โรั้คล่มช้ั่ก ย่อมส่งผล่ 

ต่อการั้เร่ั้ยนร้่ั้แล่ะการั้ว่ายนำ�า
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ตอนท่ี 11 ภาวะสุมาธิิสัุน้/อย่้ไม่น่ิง

นิยามื

ภัาวะสมาธิส้�น/อย่ไ่ม่นิ�ง (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder หรืั้อ AD/HD) ที่ำาให้บุคคล่น้�น

จำด์จ่ำอได้์ไม่นาน (Attention-Deficit) อย่่นิ�ง ๆ เป็นเวล่านานไม่ได้์ (Hyperactivity) แล่ะม้กม่อาการั้หุนห้น

พิล้่นแล่่น (Impulsiveness) ด้์วย เรั้าสามารั้ถพิบภัาวะน่�ได้์ท้ี่�งในเด็์กแล่ะผ้่ใหญ่ ภัาวะน่�ส่งผล่ให้บุคคล่น้�น 

ม่ปัญหาด้์านการั้เร่ั้ยน ด้์านพิฤติกรั้รั้ม แล่ะด้์านความส้มพ้ินธ์ก้บคนรั้อบข้าง เด็์กว้ยเร่ั้ยนร้ั้อยล่ะ 7-8  

ม่ภัาวะน่� โด์ยอาการั้จำะเริั้�มเห็นได้์ช้ั่ด์เจำนเมื�อเด็์กม่อายุได้์ 3 ขวบ (กุศล่าภัรั้ณ์ี ช้ั่ยอุด์มสม แล่ะคณีะ, 2559)

ลักษณ์ะการเรียนร่�

เด็์กสมาธิส้�น/อย่่ไม่นิ�งม้กม่ปัญหาพิฤติกรั้รั้มแล่ะปัญหาด้์านการั้เร่ั้ยนร้่ั้ด้์งน่�

1. เด็์กม้กถ่กสิ�งเร้ั้าท้ี่�งภัายใน (ความคิด์) แล่ะภัายนอก (สิ�งแวด์ล้่อม) ที่ำาให้วอกแวกได้์ง่าย เขาจ่ำงไม่สามารั้ถจำด์จ่ำอก้บ

กิจำกรั้รั้มใด์ได้์นาน ไม่ว่ากิจำกรั้รั้มน้�นจำะเป็นกิจำกรั้รั้มท่ี่�เขาสนใจำหรืั้อไม่ก็ตาม (ภัาพิ 1.13) เด็์กกลุ่่มน่�จ่ำงม้กไม่สามารั้ถที่ำางานท่ี่�

คร่ั้มอบหมายได้์สมบ่รั้ณ์ี เด็์กม้กหล่่กเล่่�ยงการั้ที่ำางานท่ี่�ต้องใช้ั่ความอด์ที่นแล่ะใช้ั่เวล่านาน

ภัาพื่ 1.13
เด็กสมืาธิีสั�น/อย่�ไมื�นิ�งวอกแวกง�าย แมื�สิ�งแวดล�อมืมีืคู่วามืเคู่ลื�อนไหวเพีื่ยงเล็กน�อย
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2. เด็์กเหล่่าน่�ม่ข้อจำำาก้ด์ด้์านการั้วางแผนแล่ะจ้ำด์รั้ะเบ่ยบงานต่าง ๆ  ที่ำาให้เด็์กไม่สามารั้ถริั้เริั้�ม เร่ั้ยงล่ำาด้์บกิจำกรั้รั้ม หรืั้อ

ที่ำากิจำกรั้รั้มต่อเนื�องได้์จำนเสร็ั้จำ คร่ั้จ่ำงต้องคอยแนะนำาแล่ะกรั้ะตุ้นเตือนเป็นรั้ะยะ

3. เด็์กเหล่่าน่�ลื่มง่าย เด็์กจ่ำงม้กลื่มของใช้ั่หรืั้อที่ำาของหายเป็นปรั้ะจำำา รั้วมถ่งเด็์กม้กลื่มสิ�งท่ี่�คร่ั้สอนด้์วย ด้์งน้�น  

คร่ั้จ่ำงต้องม่กิจำกรั้รั้มหล่ากหล่าย สื�อการั้สอนหล่ายชิั่�น แล่ะที่บที่วนปรั้ะเด็์นสำาค้ญเป็นรั้ะยะ เพืิ�อช่ั่วยให้เด็์กสนใจำ จำด์จ่ำอ  

แล่ะจำำาสิ�งท่ี่�คร่ั้สอนได้์ด่์ข่�น

4. เด็์กท่ี่�ม่ภัาวะสมาธิส้�น/อย่่ไม่นิ�งจำะยุกยิก เคลื่�อนไหวตล่อด์เวล่า คร่ั้จ่ำงต้องสอนโด์ยจ้ำด์โอกาสให้เด็์กได้์เปล่่�ยน 

อิริั้ยาบถบ่อย ๆ เช่ั่น การั้ใช้ั่เกม กิจำกรั้รั้มเชิั่งสำารั้วจำ ฐานการั้เร่ั้ยนร้่ั้ หรืั้อกิจำกรั้รั้มอื�น ๆ ท่ี่�ได้์เคลื่�อนไหวร่ั้างกาย

5. เด์็กกลุ่่มน่�ม้กควบคุมต้วเองได์้น้อย พ่ิด์มากเกินจำำาเป็น ไม่ร้่ั้จ้ำงหวะว่าเวล่าใด์ควรั้พ่ิด์หรั้ือควรั้ฟััง ไม่สามารั้ถ 

อด์ที่นรั้อคอยได้์ ที่ำาให้ด่์คล้่ายไม่ม่มารั้ยาที่หรืั้อไม่ร้่ั้จ้ำกกาล่เที่ศะ ด้์งน้�น คร่ั้จ่ำงต้องวางเงื�อนไขหรืั้อสอนวิธ่ปฏิิบ้ติต้วในห้องเร่ั้ยน

ให้ช้ั่ด์เจำน เช่ั่น คร่ั้อาจำที่ำาป้ายเตือน (สื�อที่างสายตา) วางไว้บนโต�ะของเด็์กเพืิ�อช่ั่วยเตือนว่า “ยกมืือขออนุญาตก�อนแสดง 

คู่วามืคิู่ดเห็น”  หรืั้อป้ายเตือนเพืิ�อจำำาก้ด์จำำานวนคร้ั้�งในการั้พ่ิด์ของเด็์ก

คู่วามืเสี�ยงในการจมืนำ�าของเด็กที�มีืภัาวะสมืาธิีสั�น/อย่�ไมื�นิ�ง

เด็์กท่ี่�ม่ภัาวะสมาธิส้�น/อย่่ไม่นิ�งม่ความเส่�ยงต่อการั้จำมนำ�าส่งกว่าเด็์กท้ี่�วไป ผ้่ปกครั้องแล่ะคร่ั้ผ้่สอนจ่ำงต้องเฝ้ึารั้ะว้ง 

แล่ะป้องก้นอย่่เสมอ ปัจำจ้ำยต่าง ๆ ท่ี่�จำะที่ำาให้เด็์กท่ี่�ม่ภัาวะสมาธิส้�น/อย่่ไม่นิ�งจำมนำ�า ได้์แก่

1. เด็์กจำด์จ่ำอได้์ไม่นานแล่ะลื่มง่าย อาจำที่ำาให้เด็์กจำำาสิ�งท่ี่�คร่ั้สอนเก่�ยวก้บความปล่อด์ภ้ัยที่างนำ�าแล่ะการั้ว่ายนำ�า 

เพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์ไม่ได้์

2. การั้สอนในห้องเร่ั้ยนเพ่ิยงอย่างเด่์ยวไม่ได้์หมายความว่าเด็์กจำะเข้าใจำแล่ะสามารั้ถปฏิิบ้ติตามสิ�งท่ี่�คร่ั้สอน 

ในสถานการั้ณ์ีจำริั้งได้์

3. ความหุนห้นพิล้่นแล่่น ส่งผล่ต่อการั้กำาก้บต้วเองแล่ะย้บย้�งช้ั่�งใจำ เด็์กจ่ำงอาจำที่ำาพิฤติกรั้รั้มท่ี่�เป็นอ้นตรั้าย 

ท้ี่�งต่อตนเองแล่ะผ้่อื�นได้์ เช่ั่น หน่ไปเล่่นนำ�าตามล่ำาพ้ิง กรั้ะโด์ด์ล่งสรั้ะ วิ�งไล่่จ้ำบก้นริั้มสรั้ะ กด์ศ่รั้ษะเพืิ�อนล่งใต้นำ�า

4. เด็์กรั้อคอยได้์ไม่นาน เด็์กอาจำไปเล่่นนำ�าตามล่ำาพ้ิงโด์ยไม่รั้อคร่ั้แล่ะเพืิ�อน หรืั้อเมื�อคร่ั้สอนด้์วยการั้บรั้รั้ยายนาน ๆ  

เด็์กอาจำไม่สามารั้ถฟัังเนื�อหาท่ี่�คร่ั้สอนได้์จำนจำบ

5. เด็์กบางคนได้์ร้ั้บยาท่ี่�ส่งผล่ให้เด็์กซ่็มล่ง ตอบสนองช้ั่า ด้์งน้�นคร่ั้จ่ำงต้องที่รั้าบข้อม่ล่ที่างการั้แพิที่ย์ของเด็์ก 

เป็นรั้ายบุคคล่แล่ะเฝ้ึารั้ะว้งเด็์กท่ี่�ได้์ร้ั้บยาอย่างใกล้่ชิั่ด์
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การสอนว�ายนำ�าสำาหรับเด็กที�มีืภัาวะสมืาธิีสั�น/อย่�ไมื�นิ�ง

สิ�งจำำาเป็นในการั้สอนว่ายนำ�าให้แก่เด็์กท่ี่�ม่ภัาวะสมาธิส้�น/อย่่ไม่นิ�ง เพืิ�อให้เด็์กเข้าใจำแล่ะปล่อด์ภ้ัยจำากการั้จำมนำ�าม่ด้์งน่�

1. สอนท่ี่ล่ะเรืั้�อง สอนส้�น ๆ  โด์ยอาจำใช้ั่เวล่าเพ่ิยง 15-20 นาท่ี่ แล้่วให้เด็์กพ้ิกที่ำากิจำกรั้รั้มอื�น 5-10 นาท่ี่ แล้่วจ่ำงสอนต่อ 

 

2. ที่บที่วนปรั้ะเด็์นสำาค้ญเป็นรั้ะยะ คร่ั้อาจำใช้ั่สื�อที่างสายตาร่ั้วมด้์วย

3. ตรั้วจำสอบความเข้าใจำของเด็์กเป็นรั้ะยะ ด้์วยการั้ถามตอบหรืั้อให้เด็์กปฏิิบ้ติให้ด่์

4. สอนโด์ยให้เด็์กได้์เคลื่�อนไหว เปล่่�ยนอิริั้ยาบถ (ภัาพิ 1.14) เพืิ�อให้เด็์กสนใจำ จำด์จ่ำอ แล่ะเร่ั้ยนร้่ั้เนื�อหาท่ี่�คร่ั้สอน  

อ่กท้ี่�งย้งเป็นการั้ป้องก้นไม่ให้เด็์กรั้บกวนการั้เร่ั้ยนร้่ั้ของเพืิ�อนในห้องด้์วย

5. ใช้ั่สื�อการั้สอนหล่ากหล่าย แล่ะเปล่่�ยนสื�อการั้สอนเป็นรั้ะยะ เพืิ�อด่์งความสนใจำของเด็์กให้จำด์จ่ำออย่่ก้บสิ�งท่ี่�คร่ั้สอน

หรืั้องานท่ี่�คร่ั้มอบหมาย

6. คร่ั้ปรั้ะเมินความเส่�ยงในการั้เกิด์อุบ้ติเหตุแล่ะความเส่�ยงในการั้จำมนำ�าอย่่เสมอ เพืิ�อจำะได้์เฝ้ึารั้ะว้งเด็์กเหล่่าน่� เช่ั่น  

เมื�ออย่่ในสรั้ะว่ายนำ�า เด็์กจำะต้องได์้ร้ั้บการั้ด่์แล่อย่างใกล่้ชิั่ด์ อย่่ในสายตาของคร่ั้ตล่อด์เวล่า แล่ะควรั้ม่ผ้่ด่์แล่บนบก 

คอยตรั้วจำตรั้าความปล่อด์ภ้ัยของเด็์กทุี่กคน หรืั้อคร่ั้อาจำก้�นร้ั้�วหรืั้อม่เขตป้องก้นอ้นตรั้ายในแหล่่งนำ�าเส่�ยง

ภัาพื่ 1.14
คู่ร่คู่วรออกแบบกิจกรรมืให�เด็กได�เคู่ลื�อนไหว เพืื่�อด่งคู่วามืสนใจและให�เด็กได�เปลี�ยนอิริยาบถ
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เนื�อหาในตอนท่ี่� 2-11 คงช่ั่วยให้ผ้่อ่านเห็นว่า เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษแต่ล่ะปรั้ะเภัที่ม่ล้่กษณีะแตกต่างก้น  

แล่ะถ่งแม้เด็์กสองคนจำะม่ความบกพิร่ั้องเด่์ยวก้น แต่เด็์กสองคนน่�ก็ม่ความชั่อบ ความถน้ด์ แล่ะความต้องการั้ไม่เหมือนก้น 

คร่ั้จ่ำงต้องปร้ั้บเนื�อหาท่ี่�สอน วิธ่การั้สอน แล่ะสื�อการั้สอนท่ี่�ใช้ั่ให้เหมาะสมก้บเด็์กแต่ล่ะคน อย่างไรั้ก็ตาม ถ่งแม้เด็์กท่ี่�ม่ 

ความต้องการั้พิิเศษจำะแตกต่างก้น แต่เด็์กเหล่่าน่�ทุี่กคนม่ความเส่�ยงต่อการั้เส่ยช่ั่วิตจำากการั้จำมนำ�าส่งกว่าเด็์กท้ี่�วไป การั้สอน

เรืั้�องความปล่อด์ภ้ัยที่างนำ�าแล่ะการั้ว่ายนำ�าเพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์ จ่ำงถือเป็นเรืั้�องจำำาเป็นอย่างมากแล่ะเป็นหน้าท่ี่�ของคร่ั้แล่ะผ้่ปกครั้อง

ของเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษทุี่กคน

โรคู่ลมืชัีก

โรั้คล่มช้ั่ก (Epilepsy) เกิด์จำากรั้ะบบปรั้ะสาที่ส่วนกล่างที่ำางานผิด์ปกติ ที่ำาให้บุคคล่น้�นเกิด์อาการั้ช้ั่ก (Seizures) หรืั้อ

ม่พิฤติกรั้รั้มเปล่่�ยนไปช้ั่�วขณีะหรืั้ออาจำถ่งข้�นหมด์สติได้์ โรั้คล่มช้ั่กอาจำเกิด์จำากสาเหตุที่างพ้ินธุกรั้รั้ม สมองได้์ร้ั้บความกรั้ะที่บ

กรั้ะเทืี่อนอย่างรุั้นแรั้ง โรั้คติด์เชืั่�อในสมอง หรืั้อสมองที่ำางานผิด์ปกติ เป็นต้น โรั้คล่มช้ั่กม้กพิบได้์บ่อยในเด็์ก ผ้่ส่งอายุ แล่ะ

บุคคล่ท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษบางปรั้ะเภัที่ เช่ั่น บุคคล่ท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องที่างสติปัญญา บุคคล่ออทิี่สติก แล่ะบุคคล่ท่ี่�ม่ภัาวะ

สมองพิิการั้ (Cerebral Palsy หรั้ือ CP) อย่างไรั้ก็ตาม โรั้คล่มช้ั่กน้�นต้องม่อาการั้ช้ั่กหล่ายคร้ั้�ง อาการั้ช้ั่กเพ่ิยงคร้ั้�งเด่์ยว 

จ่ำงไม่ถือว่าบุคคล่น้�นเป็นโรั้คล่มช้ั่ก (Mayo Clinic, 2020a) 

เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษบางปรั้ะเภัที่ม่ความเส่�ยงต่อโรั้คล่มช้ั่กมากกว่าเด็์กท้ี่�วไป เช่ั่น ในขณีะท่ี่�เด์็กท้ี่�วไป 

ร้ั้อยล่ะ 1-2 เป็นโรั้คล่มช้ั่ก แต่งานวิจ้ำยพิบว่าเด็์กออที่ิสติกเป็นโรั้คล่มช้ั่กถ่งร้ั้อยล่ะ 5-38 ส่วนเด์็กท่ี่�ม่ความบกพิรั้่อง 

ที่างสติปัญญาเป็นโรั้คล่มช้ั่กร้ั้อยล่ะ 22-53 (ข่�นอย่่ก้บรั้ะด้์บความรุั้นแรั้งของความบกพิร่ั้องที่างสติปัญญา) เด็์กท่ี่�ม่ภัาวะ 

สมองพิิการั้หรืั้อเด็์กท่ี่�ม่ปัญหาด้์านร่ั้างกายแล่ะการั้เคลื่�อนไหว หรืั้อม่ปัญหาสุขภัาพิก็พิบว่าม่อ้ตรั้าการั้เป็นโรั้คล่มช้ั่กส่งกว่า

เด็์กท้ี่�วไปเช่ั่นก้น เช่ั่น เด็์กท่ี่�ม่ภัาวะสมองพิิการั้เป็นโรั้คล่มช้ั่กถ่งร้ั้อยล่ะ 15-60 (รั้าชั่านุก่ล่, 2562; Frye, 2012; Kwong,  

Wong, & So, 1998; Robertson, Hatton, Emerson, & Baines, 2015)

ตอนท่ี 12 สุุขภาพกับการว่ายนำ้า

เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษม้กม่ปัญหาสุขภัาพิ แล่ะปัญหาเหล่่าน่�ส่งผล่ต่อการั้ว่ายนำ�า คร่ั้ผ้่สอนจ่ำงต้อง

ม่ความร้่ั้เพืิ�อจำะได้์รั้ะม้ด์รั้ะว้งแล่ะช่ั่วยเหลื่อน้กเร่ั้ยนของตนได้์ ในตอนน่� ผ้่เข่ยนกล่่าวถ่งปัญหาสุขภัาพิท่ี่�ม้กพิบ

ในเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษ ได้์แก่ โรั้คล่มช้ั่ก ช่ั่พิจำรั้แล่ะการั้หายใจำ แล่ะปัญหาสุขภัาพิอื�น ๆ ท่ี่�พิบได้์บ่อย
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โรั้คล่มช้ั่กน่�ไม่สามารั้ถร้ั้กษาให้หายขาด์ได้์ แต่สามารั้ถควบคุมไม่ให้เกิด์อาการั้ช้ั่กโด์ยการั้ร้ั้บปรั้ะที่านยาควบคุมอาการั้

ช้ั่กพิร้ั้อมก้บค้นหาแล่ะป้องก้นสาเหตุท่ี่�ที่ำาให้เด็์กช้ั่กไปพิร้ั้อมก้น แพิที่ย์จำะพิยายามป้องก้นอาการั้ช้ั่กทุี่กวิถ่ที่าง เพิรั้าะทุี่กคร้ั้�ง 

ท่ี่�อาการั้ช้ั่กกำาเริั้บ สมองจำะขาด์ออกซิ็เจำน ที่ำาให้เซ็ล่ล์่สมองเส่ยหาย ส่งผล่ต่อการั้ที่ำางานของสมอง คร่ั้จ่ำงม้กส้งเกตได้์ว่า 

เด็์กเร่ั้ยนร้่ั้ได้์น้อยล่งไปเรืั้�อย ๆ หล้่งเกิด์อาการั้ช้ั่ก

แพิที่ยม้์กแบ่งโรั้คล่มช้ั่กเป็น 2 กลุ่่มใหญ่ ๆ  ได้์แก่ (สมาคมปรั้ะสาที่วิที่ยาแห่งปรั้ะเที่ศไที่ย, 2555; Mayo Clinic, 2020a) 

1. อาการชัีกเฉัพื่าะที� (Focal Seizures หรืั้อ Partial Seizures) เกิด์ข่�นเมื�อสมองบางส่วนที่ำางานผิด์ปกติ

1.1 อาการชัีกเฉัพื่าะที�แบบมีืสติ เด็์กจำะยง้ร้่ั้ส่กต้วแล่ะจำำาสิ�งท่ี่�เกิด์ข่�นได้์ แต่อาจำมองเห็น ได้์กลิ่�น หรืั้อได้์ยินสิ�งต่าง ๆ 

รั้อบต้วผิด์ไปจำากเดิ์ม แล่ะ/หรืั้อบางส่วนของร่ั้างกายม่อาการั้กรั้ะตุก

1.2 อาการชัีกเฉัพื่าะที�แบบหมืดสติ เด็์กจำะไม่ร้่ั้ส่กต้ว แต่อาการั้เหม่อ จ้ำองบางอย่าง หรืั้อขย้บร่ั้างกายซ็ำ�า ๆ (เช่ั่น  

ถ่มือ เค่�ยว กลื่น เดิ์นเป็นวงกล่ม) อาจำที่ำาให้คนรั้อบข้างเข้าใจำผิด์ว่าเด็์กยง้ม่สติอย่่

2. อาการชัีกทั�งตัว (Generalized Seizures) เมื�อความผิด์ปกติน้�นเกิด์ข่�นท่ี่�สมองทุี่กส่วน

2.1 อาการชัีกแบบเหมื�อลอย (Absence Seizures) เด็์กจำะอย่่นิ�ง จ้ำองอากาศ หรืั้อเคลื่�อนไหวอว้ยวะบางส่วนเพ่ิยง 

เล็่กน้อยจำนแที่บส้งเกตไม่เห็น เช่ั่น นิ�วกรั้ะตุก กะพิริั้บตา แต่เด็์กจำะส่ญเส่ยการั้ร้ั้บร้่ั้ไปช้ั่�วขณีะ จ่ำงจำำาสิ�งท่ี่�เกิด์ข่�นก่อนหน้าไม่ได้์

2.2 อาการชัีกแบบชัีกเกร็ง (Tonic Seizures) กล้่ามเนื�อบริั้เวณีแขน ขา หล้่ง หรืั้อส่วนอื�นจำะแข็งเกร็ั้ง เด็์กอาจำเส่ย

การั้ที่รั้งต้วแล่ะล้่มล่ง

2.3 อาการชีักแบบกล�ามืเนื�ออ�อนแรง (Atonic Seizures) เมื�อเด็์กควบคุมการั้เคลื่�อนไหวของกล่้ามเนื�อไม่ได้์  

เด็์กก็อาจำล้่มล่งได้์เช่ั่นก้น

2.4 อาการชัีกแบบชัีกกระตุก (Clonic Seizures) กล้่ามเนื�อบางส่วนเคลื่�อนไหวผิด์ปกติเป็นจ้ำงหวะซ็ำ�า ๆ ม้กเกิด์ 

ท่ี่�ใบหน้า ล่ำาคอ หรืั้อแขน

2.5 อาการชัีกแบบสะดุ�ง (Myoclonic Seizures) กล้่ามเนื�อกรั้ะตุกคล้่ายสะดุ้์ง อาจำกรั้ะตุกคร้ั้�งเด่์ยวหรืั้อเป็น 

ช่ั่วงส้�น ๆ ไม่ก่�คร้ั้�ง แต่ไม่เป็นจ้ำงหวะ ม้กเกิด์ท่ี่�แขนสองข้างหรืั้อขาสองข้าง

2.6 อาการชัีกแบบเกร็งกระตุก (Tonic-Clonic Seizures) เป็นอาการั้ช้ั่กท่ี่�รุั้นแรั้งท่ี่�สุด์ ร่ั้างกายจำะเกร็ั้ง ส้�น กรั้ะตุก 

บางรั้ายอาจำควบคุมรั้ะบบข้บถ่ายไม่ได้์ (อาจำปัสสาวะหรืั้ออุจำจำารั้ะรั้าด์) ก้ด์ลิ่�นต้วเอง แล่ะหมด์สติ
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เมื�อเด็์กม่อาการั้ช้ั่ก แพิที่ย์แนะนำาให้ปฐมพิยาบาล่โด์ยจ้ำด์ให้เด็์กนอนในสถานท่ี่�ปล่อด์ภั้ย ในท่ี่านอนหงาย ตะแคง

ใบหน้าไปด้์านใด์ด้์านหน่�งเพืิ�อป้องก้นการั้สำาล้่กนำ�าล่าย ตรั้วจำสอบไม่ให้ม่ว้ตถุใด์ในปากแล่ะจำม่กเพืิ�อเคล่่ยร์ั้ที่างเดิ์นหายใจำ  

คล่ายเสื�อผ้าให้เด็์กหายใจำสะด์วก จำากน้�น ใช้ั่ผ้าหรืั้อของนุ่มรั้องให้เด็์กหนุนก้นศ่รั้ษะกรั้ะแที่ก แล้่วจ้ำบเวล่าเพืิ�อรั้ายงานแพิที่ยต่์อไป  

ห้ามใส่ว้ตถุใด์ ๆ เข้าไปในปากเด็์ด์ขาด์ หากเด็์กม่ไข้ส่ง ให้เช็ั่ด์ต้วด้์วยนำ�าในอุณีหภ่ัมิห้องเพืิ�อล่ด์ไข้ (ภัาพิ 1.15)

โด์ยปกติ อาการั้ช้ั่กสามารั้ถหายได้์เอง แต่ถ้าเด็์กม่อาการั้เหล่่าน่� ขอให้ติด์ต่อหมายเล่ขโที่รั้ศ้พิท์ี่ 1669 เพืิ�อพิาเด็์ก 

ส่งแพิที่ย์โด์ยเร็ั้ว (สมาคมปรั้ะสาที่วิที่ยาแห่งปรั้ะเที่ศไที่ย, 2555; Mayo Clinic, 2020a)

1. เด็์กม่อาการั้ช้ั่กนานกว่า 5 นาท่ี่

2. อาการั้ช้ั่กหายไปแล้่ว แต่เด็์กย้งไม่หายใจำหรืั้อย้งไม่ร้่ั้ส่กต้ว

3. เด็์กม่อาการั้ช้ั่กคร้ั้�งท่ี่�สอง เกิด์ข่�นท้ี่นท่ี่หล้่งการั้ช้ั่กคร้ั้�งแรั้ก

4. เด็์กม่ไข้ส่ง

5. เด็์กม่อาการั้เพิล่่ยอย่างรุั้นแรั้ง

6. เด็์กเป็นโรั้คเบาหวาน

7. เด็์กได้์ร้ั้บบาด์เจ็ำบจำากอาการั้ช้ั่ก (เช่ั่น ล้่มล่งบนของม่คม ล้่มล่งบนกองไฟั จำมนำ�า)

เมื�อคร่ั้ที่รั้าบว่าน้กเร่ั้ยนของตนเป็นโรั้คล่มช้ั่กหรืั้อม่อาการั้ช้ั่ก คร่ั้ต้องรั้ะม้ด์รั้ะว้งอย่างมาก โด์ยเฉพิาะอย่างยิ�ง 

ขณีะสอนว่ายนำ�า ถ่งแม้จำะอย่่ในสรั้ะนำ�าตื�นท่ี่�เด็์กยืนถ่งก็ตาม เพิรั้าะการั้ช้ั่กเพ่ิยงไม่ก่�วินาท่ี่ก็ที่ำาให้เด็์กจำมนำ�าแล่ะเส่ยช่ั่วิตได้์  

แพิที่ย์จ่ำงม้กไม่อนุญาตให้เด็์กท่ี่�เป็นโรั้คล่มช้ั่กล่งว่ายนำ�าเพิรั้าะอาการั้ช้ั่กที่ำาให้เด็์กม่ความเส่�ยงต่อการั้จำมนำ�าส่งกว่าเด็์กท้ี่�วไป 

แล่ะส่งกว่าเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษแต่ไม่ม่อาการั้ช้ั่ก

ภัาพื่ 1.15
 เมืื�อเด็กมีือาการชัีก คู่ร่คู่วรจัดให�เด็กนอนในที�ที�มีือากาศถ�ายเทและปลอดภััย
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ชีีพื่จรและระบบหายใจ

ช่ั่พิจำรั้ เป็นจ้ำงหวะการั้เต้นของห้วใจำ ซ่็�งเรั้าอาจำว้ด์ช่ั่พิจำรั้ของคนได์้จำากเส้นเลื่อด์แด์งบรั้ิเวณีข้อมือหรืั้อล่ำาคอ  

ช่ั่พิจำรั้ของผ้่ใหญ่ท้ี่�วไปจำะเต้นอย่่ท่ี่� 60-100 คร้ั้�งต่อ 1 นาท่ี่ แล่ะผ้่ท่ี่�ม่สุขภัาพิแข็งแรั้งหรืั้อน้กก่ฬาอาจำม่ช่ั่พิจำรั้ขณีะพ้ิกอย่่ท่ี่�  

40-60 คร้ั้�ง/นาท่ี่ (Mayo Clinic, 2020b) อย่างไรั้ก็ตาม เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษหล่ายคนม่ปัญหาเก่�ยวก้บห้วใจำ เช่ั่น  

เด็์กในกลุ่่มอาการั้ด์าวน์ปรั้ะมาณีร้ั้อยล่ะ 50 ม่ปัญหาเก่�ยวก้บห้วใจำ แล่ะภัาวะท่ี่�พิบได้์บ่อยท่ี่�สุด์ คือ โรั้คผน้งก้�นห้วใจำร้ั้�ว  

(Atrioventricular Septal Defect; National Down Syndrome Society, 2020) การั้ท่ี่�ห้วใจำร้ั้�วที่ำาให้เด็์กเหนื�อยง่ายกว่า

เด็์กท้ี่�วไป เด็์กเหล่่าน่�จ่ำงอาจำม่ช่ั่พิจำรั้แตกต่างจำากเด็์กส่วนใหญ่ได้์

คร่ั้อาจำจ้ำบช่ั่พิจำรั้ของเด็์กก่อนสอนว่ายนำ�า โด์ยใช้ั่ปล่ายนิ�วช่ั่�แล่ะนิ�วกล่างกด์ท่ี่�ข้อมือของเด็์ก บริั้เวณีใต้โคนนิ�วโป้ง 

จำนกว่าจำะร้ั้บร้่ั้ถ่งการั้เคลื่�อนไหวของเส้นเลื่อด์ แล้่วน้บจำำานวนคร้ั้�งท่ี่�เส้นเลื่อด์ขยบ้ต้วใน 1 นาท่ี่ (หรืั้อคร่ั้อาจำน้บจำำานวนคร้ั้�งใน 

เวล่า 15 วินาท่ี่ แล้่วค่ณีด้์วย 4 ให้เป็นค่าต่อนาท่ี่ก็ได้์) หากคร่ั้พิบว่าช่ั่พิจำรั้ของเด็์กเต้นช้ั่า เต้นเร็ั้ว เต้นอ่อนกว่าปกติ 

เต้นแรั้งเกินไป หรืั้อเต้นผิด์จ้ำงหวะ คร่ั้ต้องหม้�นส้งเกตอาการั้ของเด็์กขณีะสอนว่า เด็์กกำาล้่งตื�นเต้นหรืั้อกล้่วอย่างมากหรืั้อไม่  

เด็์กเหนื�อยง่ายหรืั้อไม่ เด็์กเจ็ำบหน้าอกหรืั้อไม่ เป็นต้น

รั้ะบบหายใจำ เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษหล่ายคนม้กม่ปัญหาเรืั้�องที่างเดิ์นหายใจำ  เช่ั่น เป็นโรั้คหอบหืด์ ม่ภัาวะหายใจำ

ล่ำาบาก คร่ั้จ่ำงควรั้ตรั้วจำสอบความพิร้ั้อมโด์ยฟัังเส่ยงหายใจำของเด็์ก (หรืั้อใช้ั่ห่ฟัังของแพิที่ย์ฟัังเส่ยงปอด์) ก่อนล่งสรั้ะทุี่กคร้ั้�ง  

หากพิบว่าจ้ำงหวะการั้หายใจำหรืั้อปอด์ม่เส่ยงผิด์ปกติ (เช่ั่น ม่เส่ยง “วี�ด” หรืั้อ “คู่รืดคู่ราด” เมื�อเด็์กส่ด์หายใจำเข้าออก)  

ขอให้คร่ั้หยุด์กิจำกรั้รั้มในนำ�าของเด็์กคนน้�น แล่ะปร่ั้กษาแพิที่ย์เก่�ยวก้บความผิด์ปกติท่ี่�พิบ

ปัญหาสุขภัาพื่อื�น ๆ

เมื�อเด็์กม่ปัญหาในด้์านเหล่่าน่� เด็์กไม่ควรั้ล่งนำ�าเพิรั้าะอาจำเป็นอ้นตรั้ายท้ี่�งก้บต้วเด็์กเองแล่ะคนอื�นท่ี่�ใช้ั่สรั้ะว่ายนำ�าร่ั้วมก้น

1. เป็นไข� คือ อาการั้ท่ี่�อุณีหภ่ัมิในร่ั้างกายส่งข่�นกว่ารั้ะด้์บปกติ (ปรั้ะมาณี 37 องศาเซ็ล่เซ่็ยส) เมื�อเด็์กเป็นไข้  

เด็์กม้กม่อาการั้ปวด์ศ่รั้ษะ หนาวส้�น คร้ั้�นเนื�อคร้ั้�นต้ว หรืั้ออาจำม่อาการั้อ่อนเพิล่่ยร่ั้วมด้์วย คร่ั้ควรั้ให้เด็์กพ้ิกผ่อนแล่ะร้ั้กษาต้ว

ให้หายเส่ยก่อน เพืิ�อไม่ให้อาการั้ที่รุั้ด์ล่งกว่าเดิ์มแล่ะเป็นการั้ป้องก้นการั้แพิร่ั้กรั้ะจำายของเชืั่�อโรั้คด้์วย

2. เป็นโรคู่ผิู้วหนัง โรั้คผิวหน้งบางโรั้คสามารั้ถแพิร่ั้ไปย้งผ้่อื�นได้์ (เช่ั่น กล่าก เกลื่�อน เหา โล่น หรืั้อง่สว้ด์รั้ะยะม่ตุ่มนำ�า) 

แล่ะโรั้คผิวหน้งบางโรั้คอาจำม่อาการั้รุั้นแรั้งข่�นเมื�อผิวหน้งส้มผ้สนำ�า (เช่ั่น ผื�นภ่ัมิแพ้ิบนผิวหน้ง แผล่อ้กเสบ แผล่ติด์เชืั่�อ  

แผล่พุิพิองหรืั้อเป็นหนอง)

3. มีืปญัหาด�านระบบขับถ�าย หากพิบว่าเด็์กม่ปัญหาในการั้ควบคุมการั้ข้บถ่าย คร่ั้ควรั้ให้เด็์กหล่่กเล่่�ยงการั้ที่ำากิจำกรั้รั้ม

ในนำ�า เนื�องจำากเด็์กอาจำปัสสาวะหรืั้ออุจำจำารั้ะล่งในสรั้ะว่ายนำ�า ซ่็�งเป็นแหล่่งแพิร่ั้กรั้ะจำายของเชืั่�อโรั้คต่าง ๆ แล่ะเจ้ำาหน้าท่ี่� 

ย้งที่ำาความสะอาด์สรั้ะได้์ยากอ่กด้์วย ในปัจำจุำบ้น คร่ั้อาจำจ้ำด์หาชุั่ด์หรืั้อกางเกงว่ายนำ�าท่ี่�ถ่กออกแบบสำาหร้ั้บเด็์กท่ี่�ควบคุม 

การั้ข้บถ่ายไม่ได้์ แต่กางเกงหรืั้อชุั่ด์ว่ายนำ�าปรั้ะเภัที่น่�ม้กม่รั้าคาแพิง

4. มีืประจำาเดือน ผ้่หญิงท่ี่�ม่ปรั้ะจำำาเดื์อนควรั้งด์ล่งสรั้ะว่ายนำ�าเพืิ�อป้องก้นการั้ติด์เชืั่�อ แล่ะโรั้คอื�นท่ี่�ไม่พ่ิงปรั้ะสงค์
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ตอนท่ี 13 ยากับการว่ายนำ้า

ด้์งท่ี่�กล่่าวในตอนก่อนหน้าว่า เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษม้กม่อาการั้สมาธิส้�น/อย่่ไม่นิ�ง หรืั้อม่ปัญหา

สุขภัาพิหล่ายปรั้ะการั้ เด็์กเหล่่าน่�จ่ำงม้กได้์ร้ั้บยาสำาหร้ั้บภัาวะสมาธิส้�น/อย่่ไม่นิ�ง ยาปร้ั้บพิฤติกรั้รั้ม แล่ะ 

ยาก้นช้ั่กเป็นปรั้ะจำำา

ยาสำาหรับภัาวะสมืาธิีสั�น/อย่�ไมื�นิ�ง

เมื�อเด็์กม่อาการั้สมาธิส้�นแล่ะ/หรืั้ออย่่ไม่นิ�ง แพิที่ย์ม้กจ่ำายยาในกลุ่่มเมธิล่เฟันิเด์ที่ (Methylphenidate) ท่ี่�ม่ชืั่�อ 

ที่างการั้ค้าว่า ริั้ที่าลิ่น (Ritalin) แล่ะคอนเซ็อร์ั้ต้า (Concerta) เป็นต้น ยาเหล่่าน่�ที่ำาหน้าท่ี่�กรั้ะตุ้นรั้ะบบปรั้ะสาที่ส่วนกล่าง  

แล่ะส่งผล่ต่อสารั้เคม่ในสมองท่ี่� ช่ั่วยล่ด์อาการั้อย่่ไม่นิ�ง ช่ั่วยให้เด็์กควบคุมต้วเองได์้ด่์ข่�น แล่ะพิรั้้อมท่ี่�จำะเร่ั้ยนร้่ั้  

เมื�อเด็์กได้์ร้ั้บยาแล้่ว ผ้่ปกครั้องแล่ะคร่ั้ควรั้สอนพิฤติกรั้รั้มใหม่ท่ี่�เหมาะสมหรืั้อเนื�อหาวิชั่าการั้ท่ี่�เด็์กควรั้ได้์เร่ั้ยน ไม่เช่ั่นน้�น  

เด็์กจำะไม่ได้์ร้ั้บปรั้ะโยชั่น์จำากการั้ร้ั้บปรั้ะที่านยาสมาธิส้�น เพิรั้าะเด็์กพิร้ั้อมท่ี่�จำะเร่ั้ยนร้่ั้ แต่กล้่บไม่ได้์เร่ั้ยนร้่ั้

แพิที่ย์ม้กคำานวณีปริั้มาณียาโด์ยเปร่ั้ยบเท่ี่ยบก้บนำ�าหน้กต้วแล่ะอายุของเด็์ก ผ้่ปกครั้องแล่ะคร่ั้จ่ำงต้องส้งเกตอาการั้ 

ของเด็์กว่าตอบสนองต่อยาด่์หรืั้อไม่ แล้่วรั้ายงานผล่ให้แพิที่ย์ที่รั้าบเพืิ�อปร้ั้บยาให้เหมาะสมต่อไป เช่ั่น เมื�อเด็์กได้์ร้ั้บยา 

ในปริั้มาณีน้อยเกินไป พิฤติกรั้รั้มของเด็์กจำะไม่เปล่่�ยนแปล่ง เด็์กจ่ำงย้งคงอย่่ไม่นิ�งแล่ะจำด์จ่ำอได้์ไม่นาน แต่ถ้าเด็์กได้์ร้ั้บยา 

ในปริั้มาณีมากเกินไป เด็์กจำะง่วง ซ่็ม หล้่บ อว้ยวะส่วนต่าง ๆ ที่ำางานร่ั้วมก้นได้์ไม่ด่์น้ก เบื�ออาหารั้ ยาเหล่่าน่�อาจำม่ 

ผล่ข้างเค่ยงคือ ง่วงนอน เว่ยนศ่รั้ษะ หน้ามืด์ นำ�าล่ายไหล่ คลื่�นไส้ นำ�าหน้กเพิิ�ม หรืั้ออ่อนเพิล่่ย นอกจำากน่� เมื�อผ้่ปกครั้อง 

ต้ด์สินใจำด้์วยต้วเองว่าจำะให้เด็์กหยุด์ร้ั้บปรั้ะที่านยาเหล่่าน่� เด็์กอาจำม่พิฤติกรั้รั้มวุ่นวาย ก้าวร้ั้าวมากข่�น กรั้ะตุ้นอาการั้ของ 

โรั้คจิำตหรืั้อความผิด์ปกติในความคิด์ ผ้่ปกครั้องจ่ำงควรั้ปร่ั้กษาแพิที่ย์ก่อนต้ด์สินใจำงด์หรืั้อปร้ั้บปริั้มาณียาเหล่่าน่�

ยาปรับพื่ฤติกรรมื

ยากลุ่่มริั้สเพิอริั้โด์น (Risperidone) เป็นยากลุ่่มท่ี่�ใช้ั่ร้ั้กษาโรั้คจิำตเภัที่ (Schizophrenia) โรั้คอารั้มณ์ีสองข้�ว (Bipolar 

Disorder) รั้วมถ่งพิฤติกรั้รั้มกา้วร้ั้าวรุั้นแรั้ง ที่ำาร้ั้ายต้วเอง หรั้อือารั้มณีแ์ปรั้ปรั้วนท่ี่�เกดิ์จำากภัาวะออที่สิติก ยากลุ่่มริั้สเพิอรั้โิด์น 

ม่ชืั่�อที่างการั้ค้าว่า ริั้สเปอร์ั้ด้์ล่ ยาเหล่่าน่�ที่ำาหน้าท่ี่�ปร้ั้บสารั้สื�อปรั้ะสาที่ในสมองให้ม่ความสมดุ์ล่มากข่�น ล่ด์การั้ที่ำางานของ 

สารั้โด์พิามิน (Dopamine) แล่ะสารั้เซ็อโรั้โที่นิน (Serotonin) ที่ำาให้บุคคล่น้�นควบคุมอารั้มณ์ีได้์มากข่�นแล่ะพิฤติกรั้รั้ม 

รุั้นแรั้งน้อยล่ง หากเด็์กได้์ร้ั้บปริั้มาณียาเกินขนาด์ อาจำที่ำาให้ง่วงซ่็ม ใจำส้�น เคลื่�อนไหวเชืั่�องช้ั่า เป็นล่มหรืั้อม่อาการั้ช้ั่กได้์  

ผล่ข้างเค่ยงของยากลุ่่มน่�คือ เว่ยนห้ว คลื่�นไส้ ท้ี่องเส่ย ปากแห้ง ปวด์ท้ี่อง นำ�าล่ายมาก ร้ั้บปรั้ะที่านอาหารั้มาก  

นำ�าหน้กเพิิ�ม เป็นต้น (MedlinePlus, 2020; National Alliance on Mental Illness, 2020) ผ้่ปกครั้องแล่ะคร่ั้จ่ำงควรั้ส้งเกต

อาการั้ของเด็์กแล้่วรั้ายงานให้แพิที่ย์ที่รั้าบ
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ยากันชัีก

เด็์กท่ี่�ม่อาการั้ช้ั่กเป็นปรั้ะจำำาแล่ะม่ความผิด์ปกติของอารั้มณ์ี ม้กจำะได้์ร้ั้บยากลุ่่มโซ็เด่์ยม ว้ล่โพิรั้เอที่ (Sodium  

Valproate) ท่ี่�ม่ชืั่�อที่างการั้ค้าว่า เด์พิากิน (Depakine) ยาในกลุ่่มน่�ช่ั่วยปร้ั้บสมดุ์ล่ของสารั้เคม่ในสมองให้อย่่ในรั้ะด้์บ

ปกติ ช่ั่วยล่ด์อาการั้ช้ั่ก ล่ด์อารั้มณ์ีของคนท่ี่�เป็นโรั้คอารั้มณ์ีสองข้�ว (Bipolar Disorder) แล่ะช่ั่วยป้องก้นอาการั้ปวด์ห้ว 

จำากโรั้คไมเกรั้น ผล่ข้างเค่ยงของยา คือ ที่ำาให้เด็์กม่อาการั้ง่วง ซ่็ม หน้ามืด์ ตาพิร่ั้า ตอบสนองช้ั่า ควบคุมการั้เคลื่�อนไหว 

ของร่ั้างกายได้์ยาก (WebMD, 2020)

เมื�อคร่ั้พิบว่าน้กเร่ั้ยนได้์ร้ั้บยาในกลุ่่มใด์ คร่ั้ควรั้ศ่กษาข้อม่ล่เก่�ยวก้บยาน้�น พิร้ั้อมท้ี่�งส้งเกต ตรั้วจำสอบ แล่ะสอบถาม

อาการั้ที่างกายแล่ะสภัาพิความพิรั้้อมที่างจิำตใจำของเด์็กก่อนล่งสรั้ะ เช่ั่น ตรั้วจำว้ด์ช่ั่พิจำรั้ ความด้์นโล่หิต รั้ะบบการั้หายใจำ  

การั้ที่รั้งต้ว การั้เคลื่�อนไหวอว้ยวะส่วนต่าง ๆ หรืั้อความร้่ั้ส่กขณีะน้�น หากพิบสิ�งผิด์ปกติขอให้คร่ั้พิิจำารั้ณีาเก่�ยวก้บการั้ล่งนำ�า

ของเด็์กเป็นรั้ายบุคคล่ โด์ยย่ด์ความปล่อด์ภ้ัยของเด็์กเป็นเรืั้�องสำาค้ญ

เนื�อหาในบที่น่�คงที่ำาให้ผ้่อ่านที่รั้าบถ่งล้่กษณีะของความบกพิร่ั้อง ความเส่�ยงต่อการั้จำมนำ�า แล่ะการั้สอนว่ายนำ�าสำาหร้ั้บ

เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษแต่ล่ะปรั้ะเภัที่ รั้วมถ่งข้อม่ล่เก่�ยวก้บสุขภัาพิแล่ะยาสำาหร้ั้บเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษ เพืิ�อคร่ั้ 

จำะได้์ปร้ั้บการั้สอนแล่ะให้ความช่ั่วยเหลื่อท่ี่�เหมาะสมก้บเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษแต่ล่ะคน
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การสอนเด็กท่ีมี
ความต้องการพิื่เศษ

เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษต้องได้์เร่ั้ยนร้่ั้เนื�อหาท่ี่�จำำาเป็นต่อช่ั่วิตเช่ั่นเด่์ยวก้บเด็์กท้ี่�วไปในว้ยเด่์ยวก้น แต่คร่ั้ต้องปร้ั้บ 

วิธ่การั้สอน สื�อการั้สอน แล่ะการั้ปรั้ะเมนิผล่ใหเ้หมาะสมก้บความตอ้งการั้พิิเศษของเด์ก็แต่ล่ะคน เพืิ�อให้เด็์กสามารั้ถร้ั้บข้อม่ล่

ท่ี่�เป็นปรั้ะโยชั่น์เหล่่าน้�นได้์ (ภัาพิ 2.1) คู่่�มืือการสอนเรื�องคู่วามืปลอดภััยทางนำ�าและการว�ายนำ�าเพืื่�อเอาชีีวิตรอดสำาหรับ 

เด็กที�มีืคู่วามืบกพื่ร�องทางสติปัญญาและเด็กออทิสติก ถ่กสร้ั้างข่�นสำาหร้ั้บคร่ั้ผ้่สอนเด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญารั้ะด้์บเล็่กน้อย 

(Mild Intellectual Disability) แล่ะเด็์กออทิี่สติกท่ี่�ม่ความสามารั้ถส่ง (High-Functioning Autism) ในรั้ะด้์บปรั้ะถมศ่กษา 

ผ้่เข่ยนจ่ำงปร้ั้บเนื�อหาเรืั้�องความปล่อด์ภ้ัยที่างนำ�า (บที่ท่ี่� 3) แล่ะการั้ว่ายนำ�าเพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์ (บที่ท่ี่� 4) ให้เหมาะสมก้บ 

ผ้่เร่ั้ยนเหล่่าน้�น อ่กท้ี่�งยง้เสนอวิธ่การั้สอนแล่ะสื�อการั้สอนท่ี่�ได้์ผล่ด่์สำาหร้ั้บเด็์กเหล่่าน่� (บที่ท่ี่� 2) ด้์วย

ในบที่น่� ผ้่เข่ยนกล่่าวถ่งการั้ปรั้ะเมินความสามารั้ถปัจำจุำบ้นของเด็์ก วิธ่การั้สอน สื�อการั้สอน แล่ะการั้ปรั้ะเมินผล่ 

การั้เร่ั้ยนร้่ั้ท่ี่�คร่ั้ควรั้นำามาใช้ั่ เพืิ�อให้เด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาแล่ะเด็์กออทิี่สติกในรั้ะด้์บปรั้ะถมศ่กษาเร่ั้ยนร้่ั้สิ�งท่ี่� 

คร่ั้สอนได้์ด่์ยิ�งข่�น เนื�อหาในบที่ท่ี่� 2 แบ่งเป็น 12 ตอน ด้์งน่� 1) การั้ปรั้ะเมินความสามารั้ถปัจำจุำบ้น  2) การั้วิเครั้าะห์หน้าท่ี่� 

ของพิฤติกรั้รั้ม  3) การั้เปล่่�ยนสิ�งท่ี่�เกิด์ก่อน  4) การั้เสริั้มแรั้งที่างบวก  5) หล้่กการั้สอน 3R  6) การั้วิเครั้าะห์งาน   

7) เที่คนิคการั้สอน  8) สื�อที่างสายตา  9) ปัจำจ้ำยภัายนอกท่ี่�ม่ผล่ต่อการั้เร่ั้ยนว่ายนำ�า  10) การั้จ้ำบอุ้ม  11) เที่คนิคฮ้ัล่ลิ่วิค  

แล่ะ 12) การั้ปรั้ะเมินผล่การั้เร่ั้ยนร้่ั้

ภัาพื่ 2.1
เมืื�อคู่ร่ปรับเนื�อหา วิธีีการสอน และสื�อการสอนให�เหมืาะสมื เด็กที�มีืคู่วามืต�องการพิื่เศษจะเรียนร่�ได�ดีข่�น
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ตอนท่ี 1 การประเมินความสุามารถปัจจุบัน

ก่อนสอน คร่ั้ควรั้เริั้�มจำากการั้ปรั้ะเมินความสามารั้ถปัจำจุำบ้นของเด์็ก เพืิ�อให้ที่รั้าบว่าความสามารั้ถในแต่ล่ะด้์าน 

ของผ้่เร่ั้ยนอย่่รั้ะด้์บใด์ เมื�อคร่ั้ที่รั้าบว่าผ้่เร่ั้ยนที่ำาอะไรั้ได้์แล้่วแล่ะย้งที่ำาอะไรั้ไม่ได้์ คร่ั้จ่ำงจำะสามารั้ถวางแผนการั้สอนต่อไปได้์ 

วิธ่การั้แรั้กท่ี่�ง่ายท่ี่�สุด์ คือ “การสอบถามื” ผ้่ท่ี่�คุ้นเคยก้บเด็์ก เช่ั่น ผ้่ปกครั้อง คร่ั้ หรืั้อแม้แต่ต้วเด็์กเอง เพืิ�อรั้วบรั้วมข้อม่ล่

เดิ์ม เช่ั่น เด็์กม่อาการั้ช้ั่กหรืั้อไม่ เด็์กได้์ร้ั้บยาหรืั้อไม่ เด็์กม่ปฏิิกิริั้ยาอย่างไรั้เมื�อต้องพิบสถานการั้ณี์ใหม่ อย่างไรั้ก็ตาม  

วิธ่การั้น่�ที่ำาให้คร่ั้ผ้่สอนได้์ร้ั้บข้อม่ล่ท่ี่�ตรั้งตามความเป็นจำริั้งเพ่ิยงบางส่วน เพิรั้าะผ้่ท่ี่�คุ้นเคยก้บเด็์กอาจำตอบด้์วยสิ�งท่ี่�ต้วเองคิด์

หรืั้อสิ�งท่ี่�ต้วเองอยากให้เป็น แต่ไม่ใช่ั่ข้อม่ล่ท่ี่�แที่้จำริั้ง ด้์งน้�น ในบางสถานการั้ณี์หรืั้อการั้ค้นหาข้อม่ล่บางอย่าง คร่ั้อาจำต้องใช้ั่  

“การสังเกต” แล่ะ/หรืั้อ “การทดสอบ”

การั้ส้งเกตความสามารั้ถปัจำจุำบ้นของเด็์กหรืั้อส้งเกตสิ�งท่ี่�เด็์กที่ำาในสถานการั้ณี์จำริั้งช่ั่วยให้คร่ั้ได้์ข้อม่ล่ท่ี่�ตรั้งตาม 

ความเป็นจำริั้งค่อนข้างมาก เช่ั่น คร่ั้อยากที่รั้าบว่าเด็์กข่�นจำากสรั้ะว่ายนำ�าด้์วยวิธ่ใด์ คร่ั้จ่ำงรั้อจำนถ่งเวล่าท่ี่�เด็์กต้องข่�นจำากสรั้ะ  

แล้่วคร่ั้ส้งเกตในสถานการั้ณ์ีจำริั้งแล่ะบ้นท่ี่กข้อม่ล่ว่าผ้่เร่ั้ยนปฏิิบ้ติตามข้�นตอนได้์ครั้บถ้วนหรืั้อไม่ ย้งขาด์ข้�นตอนใด์บ้าง  

แต่ผ้่อ่านคงเห็นว่าการั้ส้งเกตในสถานการั้ณีจ์ำริั้งน่�อาจำใช้ั่เวล่าอยา่งมากเพิรั้าะคร่ั้ตอ้งรั้อให้เกิด์สถานการั้ณ์ีน้�นเส่ยก่อน คร่ั้จ่ำงจำะได้์ 

เห็นความสามารั้ถของเด็์ก คร่ั้ส่วนใหญ่จ่ำงนิยมใช้ั่การั้ที่ด์สอบในการั้ค้นหาความสามารั้ถปัจำจุำบ้นของเด็์ก

การั้ที่ด์สอบน้�นที่ำาได้์หล่ายวิธ่ เช่ั่น การั้บอกให้เด็์กที่ำาสิ�งน้�น การั้ให้เด็์กอธิบายข้�นตอน หรืั้อการั้ให้เด็์กเข่ยนตอบ  

แต่เด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาแล่ะเด็์กออทิี่สติกน้�นม่ข้อจำำาก้ด์ค่อนข้างมาก วิธ่การั้ที่ด์สอบสำาหร้ั้บเด็์กท้ี่�วไปจ่ำงม้กไม่สามารั้ถ

ว้ด์ความสามารั้ถท่ี่�แท้ี่จำริั้งของเด็์กเหล่่าน่�ได้์ เช่ั่น หากคร่ั้ให้เด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญา “เขียนบรรยาย” เก่�ยวก้บข้�นตอน 

การั้เตร่ั้ยมต้วก่อนล่งสรั้ะว่ายนำ�า หรืั้อ ให้เด็์กออทิี่สติก “พ่ื่ดอธิีบาย” วิธ่การั้เอาช่ั่วิตรั้อด์เมื�อตกนำ�า คร่ั้ย่อมไม่ได้์ร้ั้บข้อม่ล่ 

ท่ี่�ถ่กต้อง เพิรั้าะการั้เข่ยนเป็นจุำด์อ่อนของเด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญา แล่ะการั้พ่ิด์อธิบายเป็นปัญหาของเด็์กออทิี่สติก  

เด็์กจ่ำงไม่สามารั้ถแสด์งความร้่ั้ท่ี่�เขาม่ได้์ 

ด้์งน้�น คร่ั้ควรั้เล่ือกวิธ่การั้ปรั้ะเมินท่ี่�แสด์งให้เห็นถ่งความสามารั้ถท่ี่�แที่้จำริั้งของผ้่เร่ั้ยนมากท่ี่�สุด์ เช่ั่น เมื�อคร่ั้ต้องการั้

ที่รั้าบว่าเด็์กสามารั้ถเตร่ั้ยมต้วก่อนล่งสรั้ะได้์ถ่กต้องหรืั้อไม่ คร่ั้อาจำบอกให้ผ้่เร่ั้ยนปฏิิบ้ติสิ�งน้�น หรืั้อ หากคร่ั้ต้องการั้ 

ที่รั้าบว่า เมื�อตกนำ�า เด็์กสามารั้ถช่ั่วยเหลื่อต้วเองได้์หรืั้อไม่ คร่ั้อาจำให้เด็์กแสด์งบที่บาที่สมมติ แล้่วคร่ั้ส้งเกตว่า เมื�อตกล่งไปในนำ�า  

เด็์กที่ำาอยา่งไรั้บ้าง แล้่วบ้นท่ี่กข้อม่ล่ว่าผ้่เร่ั้ยนยง้ต้องเร่ั้ยนร้่ั้เรืั้�องใด์เพิิ�มอ่กหรืั้อไม่ ผ้่อ่านคงเห็นได้์ว่าวิธ่การั้เหล่่าน่�เป็นการั้ที่ด์สอบ

ท่ี่�ไม่ต้องใช้ั่ท้ี่กษะวิชั่าการั้ (การั้อ่าน การั้เข่ยน การั้คำานวณี) ซ่็�งเป็นจุำด์อ่อนของเด็์กท่ี่�ม่ความตอ้งการั้พิิเศษเกอืบทุี่กปรั้ะเภัที่  โด์ยสรั้ปุ  

วิธ่การั้ปรั้ะเมินท่ี่�เหมาะสมจำะช่ั่วยให้คร่ั้ได้์ข้อม่ล่ท่ี่�ตรั้งตามความเป็นจำริั้งมากท่ี่�สุด์

ปัจำจ้ำยท่ี่�ม่ผล่ต่อความสามารั้ถในการั้เร่ั้ยนร้่ั้เรืั้�องความปล่อด์ภ้ัยที่างนำ�าแล่ะการั้ว่ายนำ�าเพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์ คือ  

ความสามารั้ถในการั้ร้ั้บร้่ั้ ความสามารั้ถในการั้เคลื่�อนไหว ความกล้่วนำ�า ความกล้่วสิ�งท่ี่�ไม่คุ้นเคย รั้วมถ่งความสามารั้ถ 

ในการั้ว่ายนำ�าท่ี่�เด็์กม่อย่่แล้่วด้์วย ผ้่เข่ยนจ่ำงแนะนำาให้คร่ั้ผ้่สอนที่ำาการั้ปรั้ะเมินปัจำจ้ำยต่าง ๆ เหล่่าน่�ก่อนสอน
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1. การประเมิืนคู่วามืสามืารถในการรับร่�

ความสามารั้ถในการั้ร้ั้บร้่ั้ของเด็์กข่�นอย่่ก้บรั้ะด้์บสติปัญญา แล่ะ ความสามารั้ถด้์านภัาษาแล่ะการั้สื�อสารั้ ซ่็�งคร่ั้ 

อาจำปรั้ะเมินแต่ล่ะด้์านด้์วยวิธ่ง่าย ๆ ต่อไปน่�

1.1 ระดับสติปัญญา เด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาจำะม่รั้ะด้์บสติปัญญาตำ�ากว่าเด็์กท้ี่�วไปในว้ยเด่์ยวก้น แต่เด็์ก 

ออทิี่สติกน้�นม่รั้ะด้์บสติปัญญาหล่ากหล่าย ที่ำาให้เห็นว่าเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษไม่ได้์ม่ปัญหาด้์านสติปัญญาเสมอไป  

คร่ั้จ่ำงต้องที่รั้าบถ่งความสามารั้ถในการั้ร้่ั้คิด์ ความจำำา แล่ะความจำด์จ่ำอ/สมาธิของเด็์กก่อนเริั้�มสอน

 • คู่วามืสามืารถในการร่�คิู่ด คร่ั้อาจำตรั้วจำสอบได้์โด์ยชั่วนเด็์กพ่ิด์คุยหรืั้อคร่ั้อาจำที่ำาท่ี่าที่าง (สำาหร้ั้บเด็์กท่ี่�ม่ 

ความเข้าใจำภัาษาค่อนข้างตำ�า) เพืิ�อถามเรืั้�องเหตุแล่ะผล่ในช่ั่วิตปรั้ะจำำาว้น เช่ั่น คร่ั้อาจำล่องถามเด็์กว่า ใครั้พิามาโรั้งเร่ั้ยน/สรั้ะว่ายนำ�า  

เด็์กเดิ์นที่างมาอย่างไรั้ เด็์กม่สิ�งของอะไรั้อย่่ในกรั้ะเป๋าบ้าง แล่ะสิ�งของแต่ล่ะชิั่�นใช้ั่ที่ำาอะไรั้ แต่ผ้่เข่ยนไม่แนะนำาให้ 

คร่ั้ใช้ั่ปรั้ะโยคเดิ์ม ๆ ในช่ั่วิตปรั้ะจำำาว้น เช่ั่น หน่ชืั่�ออะไรั้ อายุเท่ี่าไหร่ั้ เร่ั้ยนอย่่โรั้งเร่ั้ยนอะไรั้ เพิรั้าะเด็์กม้กได้์พิบคำาถามเหล่่าน่� 

แล่ะตอบได้์อย่างคล่่องแคล่่วโด์ยไม่ต้องคิด์ คร่ั้จ่ำงไม่ที่รั้าบถ่งความสามารั้ถในการั้ร้่ั้คิด์ท่ี่�แท้ี่จำริั้งจำากคำาถามเหล่่าน่�

หากคร่ั้พิบว่าเด็์กคนน้�นม่ปัญหาเรืั้�องความสามารั้ถในการั้ร้่ั้คิด์ เช่ั่น คร่ั้ยื�นล่่กบอล่ให้เด็์ก แล้่วถามว่า “ล่กบอล

ใชี�ทำาอะไรได�บ�าง” หรืั้อ คร่ั้อาจำให้เด็์กจ้ำบค่่ภัาพิท่ี่�เก่�ยวข้องก้น (ภัาพิ 2.2) แต่เด็์กใช้ั่เวล่าคิด์นานมาก หรืั้อ เด็์กตอบว่า  

“ไมื�ร่�” หรืั้อเด็์กที่ำาผิด์ ผ้่เข่ยนส้นนิษฐานว่า เด์็กคนน้�นย้งคิด์วิเครั้าะห์ได้์น้อย ด้์งน้�น เมื�อคร่ั้ต้องสอนเนื�อหาเก่�ยวก้บ 

ความปล่อด์ภ้ัยที่างนำ�าแล่ะ/หรืั้อการั้ว่ายนำ�าเพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์ท่ี่�ม่ปริั้มาณีมากแล่ะม่ความซ้็บซ้็อน คร่ั้ควรั้ปร้ั้บเนื�อหา 

ให้ง่าย กรั้ะช้ั่บ หล่่กเล่่�ยงการั้อธิบายเหตุผล่ท่ี่�ยาวแล่ะซ้็บซ้็อน คร่ั้อาจำบอกเพ่ิยงว่าจำะให้เด็์กที่ำาอะไรั้บ้าง เพืิ�อช่ั่วยให้ 

เด็์กจ้ำบใจำความสำาค้ญน้�นแล่ะที่ำาตามสิ�งท่ี่�คร่ั้บอกได้์ง่ายข่�น
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ภัาพื่ 2.2 (1)
คู่ร่ทดสอบการร่�คิู่ดด�วยการให�จับคู่่�ภัาพื่

จับคู่่� 2 ภัาพื่ (อย�างง�าย)
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ภัาพื่ 2.2 (2)
คู่ร่ทดสอบการร่�คิู่ดด�วยการให�จับคู่่�ภัาพื่

จับกลุ�มื 3 ภัาพื่ (ยากข่�น)
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 • คู่วามืจำา คร่ั้อาจำตรั้วจำสอบโด์ยส้งเกตว่า เมื�อคร่ั้สอนหรืั้อพ่ิด์ถ่งเรืั้�องน้�นไปคร้ั้�งหน่�งแล้่ว เด็์กจำำาเรืั้�องน้�นได้์

หรืั้อไม่ หรืั้อคร่ั้อาจำที่ด์สอบโด์ยใช้ั่ว้ตถุท่ี่�ม่ส่หรืั้อขนาด์ต่างก้น 3-5 ชิั่�น เช่ั่น คร่ั้เร่ั้ยงล่่กบอล่ 3-5 ส่ แล้่วให้เด็์กด่์ปรั้ะมาณี  

5-10 วินาท่ี่ จำากน้�น คร่ั้ให้เด็์กเร่ั้ยงล่่กบอล่ให้เหมือนต้วอย่างท่ี่�คร่ั้ที่ำา (ภัาพิ 2.3) หากเด็์กจำำาสิ�งท่ี่�เห็น สิ�งท่ี่�ได้์ฟััง หรืั้อ 

สิ�งท่ี่�พ่ิด์คุยก้นได้์ หล้่งจำากคร่ั้ที่ำาให้ด่์ พ่ิด์ให้ฟััง หรืั้อสอนเรืั้�องน้�นเพ่ิยงคร้ั้�งเด่์ยว ผ้่เข่ยนส้นนิษฐานว่าเด็์กน่าจำะไม่ม่ 

ปัญหาด้์านความจำำา แต่ถ้าคร่ั้ต้องยำ�าหล่ายคร้ั้�ง (เกิน 3 คร้ั้�ง) เด็์กจ่ำงจำะจำำาได้์บ้างเล็่กน้อย ผ้่เข่ยนก็สงส้ยว่าเด็์กคนน้�น 

น่าจำะม่ปัญหาด้์านความจำำา หากคร่ั้พิบว่าเด็์กคนน้�นม่ปัญหาเรืั้�องความจำำา คร่ั้ควรั้ปร้ั้บล่ด์เนื�อหาท่ี่�สอนให้น้อยล่ง แล้่วสอน 

เรืั้�องเดิ์มซ็ำ�า ๆ จำนกว่าเด็์กจำะจำำาได้์ จ่ำงจำะสอนเรืั้�องใหม่ต่อไป

 • คู่วามืจดจ�อหรือสมืาธิีของเด็ก คร่ั้ควรั้ส้งเกตว่าเมื�อคร่ั้ชั่วนที่ำากิจำกรั้รั้มบางอย่างหรืั้อชั่วนพ่ิด์คุยเรืั้�องง่าย ๆ  

ในช่ั่วิตปรั้ะจำำาว้น เด็์กจำด์จ่ำอได้์นานเพ่ิยงใด์ หากเด็์กอย่่ก้บกิจำกรั้รั้มหรืั้อการั้พ่ิด์คุยน้�นไม่ถ่ง 1 นาท่ี่ แสด์งว่าเด็์กไม่สามารั้ถ 

จำด์จ่ำอได้์นาน หรืั้อเด็์กเปล่่�ยนไปที่ำากิจำกรั้รั้มอื�น ท้ี่�ง ๆ ท่ี่�ย้งที่ำากิจำกรั้รั้มเดิ์มไม่เสร็ั้จำ ผ้่เข่ยนส้นนิษฐานว่าเด็์กคนน้�น 

น่าจำะจำด์จ่ำอได้์ไม่นาน คร่ั้จ่ำงควรั้สอนเนื�อหาคร้ั้�งล่ะส้�น ๆ แล่ะเปล่่�ยนกิจำกรั้รั้มเป็นรั้ะยะ เพืิ�อให้เด็์กร้ั้บเนื�อหาท่ี่�คร่ั้สอนได้์จำริั้ง 

อย่างไรั้ก็ตาม ผ้่เข่ยนไม่แนะนำาให้คร่ั้ปรั้ะเมินสมาธิของเด็์กด้์วยโที่รั้ท้ี่ศน์ ว่ดิ์ท้ี่ศน์ คอมพิิวเตอร์ั้ โที่รั้ศ้พิท์ี่มือถือ

ฯล่ฯ เพิรั้าะสิ�งเหล่่าน่�ที่ำาให้เด็์กเกือบทุี่กคนอย่่นิ�งได้์ ถ่งแม้จำะม่ภัาวะสมาธิส้�นก็ตาม อ่กท้ี่�งผ้่เข่ยนไม่แนะนำาให้คร่ั้ใช้ั่ของ 

ท่ี่�เด็์กออทิี่สติกคล้่�งไคล้่ในการั้ปรั้ะเมินสมาธิ เพิรั้าะเด็์กออทิี่สติกคนน้�นจำะจำด์จ่ำอก้บสิ�งท่ี่�เขาชั่อบได้์นานกว่าปกติ  

ที่ำาให้คร่ั้ไม่เห็นช่ั่วงสมาธิท่ี่�แท้ี่จำริั้งของเด็์กคนน้�น

ภัาพื่ 2.3
คู่ร่เรียงล่กบอล 3-5 สี ให�เด็กด่ แล�วให�เด็กเรียงเหมืือนตัวอย�าง
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สิ�งที�คู่ร่คู่วรทำา เมืื�อพื่บว�าเด็กมีืปัญหาด�านสติปัญญา 

คร่ั้ควรั้สอนด้์วยการั้จ้ำบมือที่ำา ที่ำาให้ด่์เป็นต้วอย่าง แล่ะใช้ั่ของจำริั้งในการั้สอน หล้่งจำากคร่ั้สอนเรืั้�องเดิ์มซ็ำ�า ๆ หล่ายคร้ั้�ง

โด์ยใช้ั่ของจำริั้งแล่ะสื�อที่างสายตา เด็์กท่ี่�ม่ปัญหาด้์านการั้ร้ั้บร้่ั้จำะเข้าใจำแล่ะจำำาสิ�งน้�นได้์ด่์ข่�น แต่ถ้าคร่ั้พิบว่าเด็์กไม่สามารั้ถจำด์จ่ำอ

ก้บสิ�งท่ี่�คร่ั้สอนหรืั้อกิจำกรั้รั้มท่ี่�คร่ั้ให้ที่ำาได้์นาน (ม่อาการั้สมาธิส้�น) คร่ั้ควรั้แบ่งการั้สอนหรืั้อการั้ที่ำากิจำกรั้รั้มออกเป็นช่ั่วงส้�น ๆ 

แล้่วให้เด็์กได้์เปล่่�ยนอิริั้ยาบถเป็นรั้ะยะ

อย่างไรั้ก็ตาม การั้ท่ี่�เด็์กจำะตอบหรืั้อที่ำาสิ�งท่ี่�คร่ั้ปรั้ะเมิน เพืิ�อแสด์งความสามารั้ถในการั้ร้่ั้คิด์ ความจำำา แล่ะความจำด์จ่ำอ/ 

สมาธิได้์มากน้อยเพ่ิยงใด์น้�นข่�นอย่่ก้บปัจำจ้ำยอื�นด้์วย เช่ั่น หากเด์็กม่สติปัญญาฉล่าด์เฉล่่ยว แต่ม่ปัญหาด์้านปฏิิส้มพ้ินธ์ 

ที่างส้งคม (กล้่วคนแปล่กหน้าอย่างมาก) หรั้ือม่ปัญหาด้์านการั้ฟัังอย่างมาก (เข้าใจำภัาษาพ่ิด์ได์้น้อย) เด็์กย่อมที่ำาสิ�งท่ี่�คร่ั้ส้�ง 

หรืั้อตอบคำาถามได้์ไม่ด่์น้ก ผ้่เข่ยนจ่ำงแนะนำาให้คร่ั้ปรั้ะเมินความสามารั้ถด้์านภัาษาแล่ะการั้สื�อสารั้ รั้วมถ่งส้งเกตปฏิิกิริั้ยา 

ของเด็์กขณีะสนที่นาหรืั้อที่ำากิจำกรั้รั้มด้์วย หากเด็์กม่ท่ี่าท่ี่กล้่วคร่ั้ กล้่วสถานท่ี่� หรืั้อกล้่วสิ�งของบางอย่าง ผ้่เข่ยนส้นนิษฐานว่า

คร่ั้น่าจำะย้งไม่ได้์เห็นความสามารั้ถท่ี่�แท้ี่จำริั้งของเด็์กคนน้�น

1.2 ภัาษาและการสื�อสาร เด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาแล่ะเด็์กออทิี่สติกม้กม่ภัาษาแล่ะความสามารั้ถในการั้สื�อสารั้

ตำ�ากว่าว้ย ที่ำาให้เด็์กไม่เข้าใจำสิ�งท่ี่�คร่ั้สอน รั้วมถ่งไม่สามารั้ถบอกความคิด์ ความชั่อบ ความต้องการั้ แล่ะความร้่ั้ส่กของ 

ต้วเองได้์ด่์น้ก แล่ะถ่งแม้เด็์กบางคนจำะพ่ิด์เก่งแล่ะชั่อบเข้าส้งคม ก็ไม่ได้์หมายความว่าเด็์กคนน้�นจำะไม่ม่ปัญหาด้์านการั้สื�อสารั้  

เช่ั่น เด็์กออทิี่สติกท่ี่�พ่ิด์ได้์มาก อาจำไม่เข้าใจำคำาท่ี่�เป็นนามธรั้รั้ม (เช่ั่น คำาว่า “อันตราย”) หรืั้อคำาเปร่ั้ยบเปรั้ยท่ี่�ม่ความหมาย

โด์ยน้ย (เช่ั่น เมื�อเด็์กจำะล่งไปในบริั้เวณีนำ�าล่่ก คร่ั้อาจำพ่ิด์เล่่นหรืั้อท้ี่าที่ายว่า “ลงไปเลย!” แล้่วเด็์กก็ล่งไปในบริั้เวณีนำ�าล่่ก  

โด์ยไม่ร้่ั้วา่อ้นท่ี่�จำรั้งิคร่ั้ไม่อยากให้เขาล่งไป) คร่ั้จ่ำงต้องปรั้ะเมินความสามารั้ถในการั้สื�อสารั้ของเด็์กก่อนสอน ท้ี่�งด้์านการั้ร้ั้บร้่ั้หรืั้อ 

ความเข้าใจำภัาษา แล่ะด้์านการั้ใช้ั่ภัาษา

 •  การประเมิืนการรับร่�/คู่วามืเข�าใจภัาษา คร่ั้ควรั้ส้งเกตว่า

 1. เด็์ก ได�ยิน เส่ยงหรืั้อไม่ เช่ั่น เมื�อคร่ั้เร่ั้ยกแล้่วเด็์กไม่ห้นมา เมื�อคร่ั้พ่ิด์ด้์วยแล้่วเด็์กไม่ห้นมาที่างคร่ั้ การั้ไม่ที่รั้าบหรืั้อ

ไม่สนใจำว่าค่่สนที่นากำาล้่งพ่ิด์ด้์วยที่ำาใหส้้นนิษฐานได์ว่้าเด็์กอาจำไมไ่ด้์ยนิหรืั้อไม่เข้าใจำข้อความน้�น เด์ก็จ่ำงม่แนวโนม้ท่ี่�จำะไมไ่ด้์ร้ั้บ

ข้อม่ล่ท่ี่�คร่ั้สอน (แต่เด็์กออทิี่สติกหล่ายคนก็ม่อาการั้ “เรียกไมื�หัน” ท้ี่�ง ๆ ท่ี่�ได้์ยินเส่ยงเร่ั้ยก ด้์งน้�น คร่ั้จ่ำงควรั้ตรั้วจำสอบเรืั้�อง

การั้ได้์ยินให้ล่ะเอ่ยด์ยิ�งข่�น)

 2. เด็์กเข้าใจำ คู่ำาพ่ื่ด ท่ี่�เป็นคำา/ปรั้ะโยคสำาค้ญหรืั้อไม่ เช่ั่น คร่ั้พ่ิด์หรืั้อถามว่า “คู่ร่” อย่่ไหน “สระว�ายนำ�า” “แขน”  

“ขา” “เกาะ” หรืั้อ “เตะ” แล้่วเด็์กช่ั่�หรืั้อมองไปท่ี่�สิ�งน้�น ที่ำาท่ี่าที่างน้�น หรืั้อแสด์งให้คร่ั้เห็นว่าเด็์กเข้าใจำสิ�งท่ี่�คร่ั้พ่ิด์หรืั้อไม่ 

ถ้าเด็์กไม่ตอบสนองหรืั้อตอบสนองไม่ตรั้งตามท่ี่�คร่ั้พ่ิด์ ผ้่เข่ยนส้นนิษฐานว่าเด็์กไม่เข้าใจำคำาพ่ิด์ของคร่ั้
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3. เด็์กเข้าใจำความหมายของคำาว่า “ไมื�” หรืั้อ “ห�ามื” หรืั้อไม่ เช่ั่น เมื�อคร่ั้พ่ิด์ ที่ำาท่ี่าที่าง หรืั้อยกป้ายว่า “ไมื�”  

หรืั้อ “ห�ามื” เด็์กหยุด์ที่ำากิจำกรั้รั้มน้�นท้ี่นท่ี่หรืั้อไม่ หากเด็์กไม่หยุด์ ผ้่เข่ยนส้นนิษฐานว่าเด็์กไม่เข้าใจำความหมายของ 

คำาพ่ิด์ ท่ี่าที่างหรืั้อป้ายน้�น ด้์งน้�น การั้อธิบาย “สิ�งที�คู่วรทำา” “สิ�งที�ห�ามืทำา” หรืั้อ “อันตราย” คร่ั้ต้องใช้ั่วิธ่ท่ี่�คร่ั้ 

ม้�นใจำว่าเด็์กเข้าใจำความหมายของสิ�งท่ี่�คร่ั้สอนด้์วย

 4.  เด็์กที่ำาตามคำาส้�งได้์หรืั้อไม่ เช่ั่น เมื�อคร่ั้บอกให้ “ยกแขน” เด็์กยกแขนตามท่ี่�คร่ั้บอกให้ที่ำาหรืั้อไม่

 5. เมื�อคร่ั้ถาม เด็์กตอบตรั้งคำาถามหรืั้อไม่ เช่ั่น คร่ั้ถามว่า “วันนี�ใคู่รมืาส�ง” เด็์กยืนเฉย ส้�นศ่รั้ษะ หรืั้อพ่ิด์ว่า  

“อยากกิน” ผ้่เข่ยนส้นนิษฐานว่าเด็์กไม่เข้าใจำคำาถามของคร่ั้

 6.  เด็์กเข้าใจำ ภัาพื่ ท่ี่�เป็นคำา/ปรั้ะโยคสำาค้ญหรืั้อไม่ เช่ั่น คร่ั้ช่ั่บ้ตรั้ภัาพิ “เด็กเป่านำ�า” แล้่วให้เด็์กที่ำาตาม หรืั้อคร่ั้ 

อาจำที่ำาท่ี่า “เป่านำ�า” แล้่วให้เด็์กที่ำาตาม (ภัาพิ 2.4) หากเด็์กไม่ตอบสนองหรืั้อตอบสนองไม่ตรั้งก้บสิ�งท่ี่�คร่ั้สื�อสารั้ด้์วย ผ้่เข่ยน

ส้นนิษฐานว่าเด็์กอาจำไม่เข้าใจำภัาพิหรืั้อท่ี่าที่าง “เป่านำ�า” เด็์กจ่ำงไม่ที่รั้าบว่าคร่ั้ส้�งให้ที่ำาอะไรั้

ภัาพื่ 2.4
คู่ร่ช่ีภัาพื่ “เป่านำ�า” หรือ ทำาท�า “เป่านำ�า” ให�ด่ แล�วให�เด็กทำาตามื

•  การประเมืินการใชี�ภัาษา มนุษย์ทุี่กคนล้่วนม่ความต้องการั้ ความคิด์ แล่ะความร้่ั้ส่ก แต่เด็์กบกพิร่ั้องที่าง 

สติปัญญาแล่ะเด็์กออทิี่สติกจำำานวนมากไม่สามารั้ถสื�อสารั้สิ�งเหล่่าน้�นผ่านคำาพ่ิด์ได้์ เด็์กจ่ำงต้องใช้ั่พิฤติกรั้รั้มในการั้บอกให้ 

ผ้่ใหญ่ที่รั้าบ แต่ผ้่ใหญ่ท่ี่�ไม่คุ้นเคยม้กไม่เข้าใจำพิฤติกรั้รั้มน้�น พิฤติกรั้รั้มเหล่่าน้�นจ่ำงไม่ได้์ผล่ เด์็กจ่ำงต้อง “อาละวาด”  

นอกจำากน่� การั้พ่ิด์มากไม่ได้์หมายความว่าเด็์กสื�อสารั้ได้์มาก แต่เด็์กอาจำพ่ิด์ตามแบบนกแก้วนกขุนที่องก็ได้์ ด้์งน้�น  

ผ้่เข่ยนแนะนำาให้คร่ั้ผ้่สอนปรั้ะเมินการั้ใช้ั่ภัาษาของเด็์กด้์งน่�
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 1. เด็์กพ่ิด์ได้์มากน้อยเพ่ิยงใด์ เช่ั่น คร่ั้ถามว่า “หน่อยากจับแผู้�นโฟัมื หรือจับมืือคู่ร่” แล้่วเด็์กเดิ์นไปหยิบแผ่นโฟัม 

โด์ยไม่ตอบ ผ้่เข่ยนส้นนิษฐานว่าเด็์กคนน่�พ่ิด์ได้์น้อย

 2. ถ้าเด็์กพ่ิด์ได้์น้อย คร่ั้ควรั้ส้งเกตว่าเด็์กสื�อสารั้อย่างไรั้ เช่ั่น เด็์กอาจำใช้ั่พิฤติกรั้รั้ม/ท่ี่าที่าง หรืั้อใช้ั่บ้ตรั้ภัาพิ/บ้ตรั้คำา

 3. เด็์กบอกความต้องการั้ได้์หรืั้อไม่ แล่ะบอกอย่างไรั้ เช่ั่น เมื�อต้องการั้ดื์�มนำ�า เด็์กบางคนพ่ิด์เป็นปรั้ะโยค 

สมบ่รั้ณ์ีว่า “ขอนำ�าหน�อยคู่รับ” เด็์กบางคนพ่ิด์ได้์เพ่ิยงคำาว่า “นำ�า” เด็์กบางคนด่์งมือของคร่ั้ไปท่ี่�ขวด์นำ�า เด็์กบางคน 

หยิบขวด์นำ�ามายื�นให้คร่ั้ เด็์กบางคนช่ั่บ้ตรั้ภัาพิขวด์นำ�า เด็์กบางคนจ้ำองมองไปท่ี่�ขวด์นำ�า แล่ะเด็์กบางคนอาจำขว้างขวด์นำ�า  

ร้ั้องไห้ หรืั้อนอนดิ์�นบนพืิ�น หากเด็์กพ่ิด์ ยื�นขวด์นำ�า หรืั้อยื�นบ้ตรั้ภัาพิให้คร่ั้ ผ้่เข่ยนถือว่าเด็์กสามารั้ถสื�อสารั้ความต้องการั้ 

ด้์วยวิธ่การั้ท่ี่�คนรั้อบข้างเข้าใจำได้์ แต่ถ้าเด็์กด่์งมือผ้่ใหญ่ไปท่ี่�ขวด์นำ�า จ้ำองขวด์นำ�า ขว้างขวด์นำ�า หรืั้อร้ั้องไห้ ผ้่เข่ยนเห็นว่า 

เด็์กไม่สามารั้ถสื�อสารั้ความต้องการั้ให้ผ้่อื�นเข้าใจำได้์ เด็์กเหล่่าน่�จ่ำงม้กม่ความอ่ด์อ้ด์ใจำแล่ะแสด์งพิฤติกรั้รั้มไม่พ่ิงปรั้ะสงค์ 

มากกว่าเด็์กท่ี่�บอกความต้องการั้ได้์

 4. เมื�อคร่ั้ถาม เด็์กตอบตรั้งคำาถามหรืั้อไม่ เช่ั่น เมื�อคร่ั้ถามว่า “ใคู่รมืาส�งคู่รับเนี�ย” แล้่วเด็์กตอบว่า “หิวเมืื�อไหร� 

ก็แวะมืา” คร่ั้ย่อมส้นนิษฐานได้์ว่า เด็์กไม่เข้าใจำคำาถามของคร่ั้ แล่ะ/หรืั้อ เด็์กไม่ที่รั้าบว่าควรั้ตอบว่าอะไรั้ ที่ำาให้เห็นว่า 

เด็์กม่การั้ร้ั้บร้่ั้แล่ะ/หรืั้อการั้ใช้ั่ภัาษาท่ี่�ตำ�ามาก

คู่ร่สามืารถศ่กษาตารางการประเมิืนเรื�องภัาษาและการสื�อสารได�ในภัาคู่ผู้นวก ก

หากคร่ั้พิบว่าเด็์กม่ปัญหาด้์านภัาษาแล่ะการั้สื�อสารั้ คร่ั้ควรั้ปร้ั้บภัาษาให้อย่่ในรั้ะด้์บท่ี่�เด็์กเข้าใจำได้์ แล่ะคร่ั้ควรั้สื�อสารั้

ผ่านหล่ายช่ั่องที่าง เช่ั่น สื�อที่างสายตา การั้ล่งมือปฏิิบ้ติ เพืิ�อให้เด็์กร้ั้บร้่ั้เนื�อหาท่ี่�คร่ั้สอนได้์จำริั้ง
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2. การประเมิืนคู่วามืสามืารถในการเคู่ลื�อนไหว

การั้ด่์แล่ต้วเองเรืั้�องความปล่อด์ภ้ัยที่างนำ�า (เช่ั่น การั้ใส่เสื�อช่ั่ช่ั่พิ) แล่ะการั้ว่ายนำ�าเพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์ต้องใช้ั่ความสามารั้ถ 

ในการั้เคลื่�อนไหวอย่างมาก แต่เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษม้กม่ปัญหาในด้์านน่� คร่ั้จ่ำงควรั้ปรั้ะเมินความสามารั้ถใน 

การั้เคลื่�อนไหวของน้กเร่ั้ยนด้์วย

2.1 เด็กเคู่ลื�อนไหวอวัยวะแต�ละส�วนได�อย�างคู่ล�องแคู่ล�วหรือไมื� เช่ั่น ขณีะเด์ิน เด็์กคนน้�นสามารั้ถเคลื่�อนไหว 

แขน ขา ล่ำาต้วได้์อย่างคล่่องแคล่่วแล่ะส้มพ้ินธ์ก้นหรืั้อไม่ ขณีะน้�งหรืั้อยืน เด็์กคนน้�นที่รั้งต้วได้์ม้�นคงหรืั้อไม่ ขณีะเปล่่�ยนจำาก 

ท่ี่านอนเป็นท่ี่าน้�ง หรืั้อเปล่่�ยนจำากที่่าน้�งเป็นท่ี่ายืน เด็์กม่แรั้งด้์นต้วข่�น ที่รั้งต้วไม่ให้เซ็ แล่ะยืด์เหย่ยด์ส่วนต่าง ๆ ได์้ตามท่ี่� 

ต้องการั้หรืั้อไม่ หรืั้อการั้หยิบจ้ำบสิ�งของ (โด์ยเฉพิาะของชิั่�นเล็่ก) เด็์กสามารั้ถเคลื่�อนไหวมือแล่ะนิ�วได้์คล่่องแคล่่วหรืั้อไม่ 

2.2 เด็กเคู่ลื�อนไหวอวัยวะทุกส�วนในเวลาเดียวกันได�หรือไมื� เช่ั่น เด็์กบางคนไม่สามารั้ถใช้ั่มือท้ี่�งสองข้างพิร้ั้อม

ก้นได์้ หรืั้อเด็์กบางคนไม่สามารั้ถเคลื่�อนไหวแขนแล่ะขาพิรั้้อมก้นได์้ ด้์งน้�น คร่ั้อาจำให้เด็์กกรั้ะโด์ด์ตบ กรั้ะโด์ด์ไขว้ขา ร้ั้บส่ง

ล่่กบอล่ แล้่วคร่ั้ตรั้วจำสอบว่าเด็์กสามารั้ถเคลื่�อนไหวอว้ยวะส่วนต่าง ๆ แยกก้นได้์หรืั้อไม่ ตาแล่ะมือที่ำางานปรั้ะสานก้นหรืั้อไม่  

หากเด็์กที่ำาท่ี่าแปล่ก ๆ (ภัาพิ 2.5) ผ้่เข่ยนส้นนิษฐานว่าเด็์กม่ปัญหาด้์านการั้ที่ำางานปรั้ะสานก้นรั้ะหว่างอว้ยวะส่วนต่าง ๆ  

ของรั้า่งกาย หากคร่ั้พิบวา่เด็์กม่ปัญหาด้์านการั้เคลื่�อนไหว คร่ั้ควรั้ยอ่ยงานใหเ้ป็นข้�นตอนท่ี่�ล่ะเอ่ยด์มากข่�น สอนชั่า้ ๆ  ท่ี่ล่ะข้�นตอน  

หรืั้อคร่ั้อาจำต้องปร้ั้บท่ี่าหรืั้อกิจำกรั้รั้มให้ง่ายล่ง ผ้่อ่านสามารั้ถศ่กษาตารั้างการั้ปรั้ะเมินเรืั้�องการั้เคลื่�อนไหวแล่ะการั้ว่ายนำ�าได้์

ในภัาคผนวก ข

ภัาพื่ 2.5
เด็กที�มีืปัญหาด�านการเคู่ลื�อนไหวอาจเซหรือล�มื เมืื�อคู่ร่ให�กระโดดตบหรือกระโดดไขว�ขา
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3. การประเมิืนภัาวะกลัวนำ�า

คร่ั้อาจำใช้ั่การั้ส้มภัาษณ์ีผ้่ปกครั้อง หรืั้อถ้าเด็์กสามารั้ถสื�อสารั้ได้์ คร่ั้อาจำถามเด็์กว่า เวล่าสรั้ะผม เด็์กยอมให้ 

ใบหน้าโด์นนำ�าหรืั้อไม่ นอกจำากน่� คร่ั้อาจำใช้ั่การั้ส้งเกตพิฤติกรั้รั้มของเด็์ก เมื�อเด็์กเห็นสรั้ะว่ายนำ�า เด็์กแสด์งท่ี่าท่ี่ตื�นกล้่ว 

หรืั้อไม่ หรืั้อเมื�อเด็์กล่งไปในสรั้ะว่ายนำ�า เด็์กม่ส่หน้าเร่ั้ยบเฉย (ไม่แสด์งส่หน้าตกใจำ) แต่ไม่ยอมปล่่อยมือจำากรั้าวบ้นได์สรั้ะ 

หรืั้อจ้ำบมือของคร่ั้แน่นมาก เป็นต้น หากเด็์กกล้่วนำ�า คร่ั้ควรั้ให้ผ้่ปกครั้องช่ั่วยเตร่ั้ยมต้วเด็์กก่อนล่งนำ�าโด์ยใช้ั่สื�อที่างสายตา  

(เช่ั่น การั้ใช้ั่เรืั้�องรั้าวที่างส้งคม เพืิ�อให้เด็์กร้่ั้ต้วล่่วงหน้าว่าเขาจำะต้องพิบเจำออะไรั้บ้าง) แล่ะต้วคร่ั้เองควรั้หากิจำกรั้รั้ม 

สนุกสนานท่ี่�ช่ั่วยให้เด็์กคุ้นเคยก้บนำ�าอย่างค่อยเป็นค่อยไป ผ้่อ่านสามารั้ถด่์ต้วอย่างสื�อที่างสายตาเพืิ�อเตร่ั้ยมต้วเด็์ก 

ก่อนมาเร่ั้ยนได้์ในภัาคผนวก ค

4. การประเมิืนคู่วามืกลัวสิ�งที�ไมื�คุู่�นเคู่ย

คร่ั้อาจำส้มภัาษณ์ีผ้่ปกครั้องแล่ะ/หรืั้อส้มภัาษณ์ีเด็์กว่า เด็์กกล้่วคนใหม่ ๆ สถานท่ี่�ใหม่ สถานการั้ณ์ีใหม่ กิจำกรั้รั้มใหม่ 

หรืั้อไม่ เช่ั่น ว้นเปิด์ภัาคเร่ั้ยน เด็์กร้ั้องไห้นานเพ่ิยงใด์ หรืั้อ เมื�อพิาเด็์กไปพิบแพิที่ย์ เด็์กยอมพ่ิด์คุยหรืั้อให้แพิที่ย์ 

จ้ำบต้องเนื�อต้วได้์หรืั้อไม่ นอกจำากน่� คร่ั้อาจำส้งเกตพิฤติกรั้รั้มของเด์็กก็ได้์ เช่ั่น เมื�อเด็์กเข้ามาในสถานท่ี่�ท่ี่�ไม่คุ้นเคยหรืั้อ 

เห็นคนแปล่กหน้า เด็์กแสด์งท่ี่าท่ี่ตื�นกล้่ว แอบอย่่ด้์านหล้่งพ่ิอแม่ หรืั้อไม่ให้ความร่ั้วมมือในการั้ที่ำากิจำกรั้รั้มหรืั้อไม่  

หากเด็์กกล้่วสิ�งท่ี่�ไม่คุ้นเคย คร่ั้ควรั้ให้ผ้่ปกครั้องช่ั่วยเตร่ั้ยมต้วเด็์กล่่วงหน้า เช่ั่น การั้ใช้ั่เรืั้�องรั้าวที่างส้งคมแล่ะปฏิิทิี่น  

เพืิ�อบอกให้เด็์กร้่ั้ว่า ว้นไหนเขาจำะต้องพิบเจำอสิ�งใหม่อะไรั้บ้าง เมื�อผ้่ปกครั้องเตร่ั้ยมต้วเด็์กโด์ยใช้ั่สื�อที่างสายตาทุี่กว้น  

ติด์ต่อก้นเป็นเวล่าหล่ายว้น เด็์กจำะที่ำาใจำแล่ะพิร้ั้อมเผชิั่ญหน้าก้บสิ�งท่ี่�ไม่คุ้นเคยได้์ด่์ข่�น (ภัาคผนวก ค)
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ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์หน้าท่ีของพฤติกรรม

พิฤติกรั้รั้มของสิ�งม่ช่ั่วิตล้่วนม่ “หน�าที�” ท้ี่�งสิ�น คร่ั้จำะสามารั้ถจ้ำด์การั้พิฤติกรั้รั้มของเด็์กได้์ เมื�อคร่ั้ที่รั้าบว่าเด็์กแสด์ง

พิฤติกรั้รั้มน้�นเพืิ�อว้ตถุปรั้ะสงค์อะไรั้ ผ้่เข่ยนแนะนำาให้คร่ั้ใช้ั่ “การวิเคู่ราะห์หน�าที�ของพื่ฤติกรรมื” (Functional Behavior 

Analysis; FBA) ซ่็�งม่องค์ปรั้ะกอบด้์งน่� (ยุวด่์ วิริั้ยางก่รั้, ภัที่รั้า นาพิน้ง, แล่ะ วนิด์า สินเบญจำพิงศ์, 2561)

• สิ�งท่ี่�เกิด์ก่อน (Antecedent หรืั้อ A)

• พิฤติกรั้รั้มเป้าหมาย (Behavior หรืั้อ B)

• ผล่ท่ี่�ตามมา (Consequence หรืั้อ C) ซ่็�งแบ่งได้์เป็น 3 ปรั้ะเภัที่ คือ C+ คือ ผล่ท่ี่�เด็์กชั่อบ C- คือ ผล่ท่ี่�เด็์กไม่ชั่อบ 

แล่ะ Co คือ ไม่เกิด์ผล่ใด์ ๆ หรืั้อ เด็์กไม่ได้์สนใจำผล่ท่ี่�เกิด์เพิรั้าะไม่ใช่ั่สิ�งท่ี่�เขาชั่อบหรืั้อไม่ชั่อบ

นักจัดการพื่ฤติกรรมืเชืี�อว�าพื่ฤติกรรมืจะเพิื่�มืข่�นหรือลดลงนั�นข่�นอย่�กับ A และ C อธิีบายได�ดังภัาพื่ 2.6

• A -> B -> C+ หมายถ่ง เมื�อเกิด์เหตุการั้ณ์ีหน่�ง (A) แล้่วเด็์กแสด์งพิฤติกรั้รั้มน้�น (B) ปรั้ากฏิว่าเด็์กได้์ร้ั้บสิ�งท่ี่�ชั่อบ

(C+) คร้ั้�งต่อไปเด็์กจำะแสด์งพิฤติกรั้รั้มน้�นอ่ก (พิฤติกรั้รั้มจ่ำงย้งคงอย่่หรืั้ออาจำเพิิ�มข่�น) เช่ั่น ขณีะท่ี่�คร่ั้กำาล้่งสอน (A) ด์.ชั่.บอย 

น้�งอย่่ก้บท่ี่� (B) แล้่วบอยได้์ร้ั้บคำาชั่มเชั่ยจำากคร่ั้ (C+) ด้์งน้�น คร้ั้�งต่อไป บอยม่แนวโน้มท่ี่�จำะน้�งอย่ก้่บท่ี่�ขณีะคร่ั้สอน (B คงอย่่หรืั้อ 

เพิิ�มข่�น) เพิรั้าะอยากได้์คำาชั่มจำากคร่ั้อ่ก

• A -> B -> C- หมายถ่ง เมื�อเกิด์เหตุการั้ณ์ีหน่�ง (A) แล้่วเด็์กแสด์งพิฤติกรั้รั้มน้�น (B) ปรั้ากฏิว่าเด็์กได้์ร้ั้บสิ�งท่ี่�ไม่ชั่อบ 

(C-) คร้ั้�งต่อไปเด็์กจำะไม่แสด์งพิฤติกรั้รั้มน้�นอ่ก (พิฤติกรั้รั้มล่ด์ล่งหรืั้อหายไป) เช่ั่น ขณีะท่ี่�คร่ั้สอน (A) บอยขว้างดิ์นสอใส่เพืิ�อน 

(B) แล้่วบอยถ่กย่ด์ด์าวเด็์กด่์ (C-) ด้์งน้�น คร้ั้�งต่อไป บอยไม่น่าจำะขว้างดิ์นสอใส่เพืิ�อนขณีะคร่ั้สอน (B ล่ด์ล่งหรืั้อหายไป) เพิรั้าะ

บอยไม่อยากถ่กย่ด์ด์าวเด็์กด่์อ่ก

• A -> B -> Co หมายถ่ง เมื�อเกิด์เหตุการั้ณ์ีหน่�ง (A) แล้่วเด็์กแสด์งพิฤติกรั้รั้มน้�น (B) ปรั้ากฏิว่าเด็์กไม่ได้์ร้ั้บ 

อะไรั้เล่ย(Co) คร้ั้�งต่อไปเด็์กจำะไม่แสด์งพิฤติกรั้รั้มน้�นอ่ก (พิฤติกรั้รั้มล่ด์ล่งหรืั้อหายไป) เพิรั้าะที่ำาไปก็ไม่ได้์อะไรั้ เช่ั่น ขณีะท่ี่�คร่ั้

สอน (A) บอยแล่บลิ่�นใส่เพืิ�อน (B) เพืิ�อนไม่ได้์สนใจำ แล่ะคร่ั้ยง้คงสอนต่อไป (Co) ด้์งน้�น คร้ั้�งต่อไป บอยไม่น่าจำะแล่บลิ่�นใส่เพืิ�อนอ่ก  

เพิรั้าะที่ำาไปก็ไม่ได้์อะไรั้ (B ล่ด์ล่งหรืั้อหายไป)
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ภัาพื่ 2.6
คู่วามืสัมืพัื่นธ์ีของ A-B-C

ตอนท่ี 3 การเปล่ีื่ยน “ส่ิุงท่ีเกิดก่อน” (A)

คร่ั้ส่วนใหญ่จำะจ้ำด์การั้พิฤติกรั้รั้มของเด็์กโด์ยเน้นการั้เปล่่�ยน C (ผล่ท่ี่�เด็์กได้์ร้ั้บ) เป็นหล้่ก เพิรั้าะคิด์ว่า C เป็นส่วน

สำาค้ญท่ี่�ส่งผล่ให้พิฤติกรั้รั้มเพิิ�มข่�น คงอย่่ หรืั้อหายไป เช่ั่น เมื�อเด็์กแสด์งพิฤติกรั้รั้มท่ี่�ด่์ (B) คร่ั้ให้รั้างว้ล่เป็นสิ�งท่ี่�เด็์กชั่อบ  

(C+) พิฤติกรั้รั้มท่ี่�ด่์จำะคงอย่่หรืั้อเพิิ�มมากข่�น แต่ถ้าเด็์กที่ำาพิฤติกรั้รั้มไม่ด่์ (B) คร่ั้ให้สิ�งท่ี่�เด็์กไม่ชั่อบ (C-) เพืิ�อพิฤติกรั้รั้ม 

ไม่ด่์น้�นจำะได้์ล่ด์ล่งหรืั้อหายไป แต่คร่ั้ม้กลื่มคิด์ไปว่า การั้เปล่่�ยน C น้�นต้องรั้อให้พิฤติกรั้รั้มเป้าหมายเกิด์ข่�นเส่ยก่อน (เช่ั่น  

คร่ั้ต้องปล่่อยให้เด็์กแสด์งพิฤติกรั้รั้มไม่ด่์เส่ยก่อน คร่ั้จ่ำงจำะให้ C-) ด้์งน้�น การั้เปล่่�ยน C จ่ำงเป็นการั้แก้ปัญหาท่ี่�ปล่ายเหตุ 

ในที่างกล้่บก้น คร่ั้ท่ี่�ม่ความสามารั้ถจำะจ้ำด์การั้พิฤติกรั้รั้มด้์วยการั้เปล่่�ยน A (สถานการั้ณี์ท่ี่�นำาไปส่่พิฤติกรั้รั้มน้�น)  

เป็นอ้นด้์บแรั้ก เช่ั่น การั้จ้ำด์สถานการั้ณ์ีเพืิ�อให้เด็์กแสด์งพิฤติกรั้รั้มท่ี่�ด่์มากข่�นแล่ะพิฤติกรั้รั้มไม่ม่โอกาสเกิด์ข่�น จ่ำงเห็นได้์ว่า  

การั้เปล่่�ยน A เป็นการั้ส่งเสริั้มพิฤติกรั้รั้มท่ี่�ด่์แล่ะเป็นการั้ป้องก้นพิฤติกรั้รั้มท่ี่�ไม่ด่์ (เด็์กไม่ม่โอกาสแสด์งพิฤติกรั้รั้ม 

ท่ี่�ไม่เหมาะสม) น้�นเอง

ตัวอย�างสถานการณ์์ 

ล่่ค้สชั่อบเล่่นนำ�ามาก แล่ะเมื�อแม่เผล่อ ล่่ค้สม้กหน่ไปเล่่นนำ�าท่ี่�คล่องหล้่งบ้าน จำนกว่าแม่จำะไปตาม แม่กล้่วว่า 

ว้นหน่�งล่่ค้สอาจำจำมนำ�าแล่ะเส่ยช่ั่วิตได้์
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จากสถานการณ์์ข�างต�น เราสามืารถวิเคู่ราะห์ได�ว�า 

A คือ ล่่ค้สชั่อบเล่่นนำ�า แล่ะ แม่เผล่อ

B คือ ล่่ค้สหน่ไปเล่่นนำ�า

C+ คือ ล่่ค้สได้์เล่่นนำ�าอย่างสนุกสนาน

เมื�อหน่ไปเล่่นนำ�า (B) แล้่วได้์สิ�งท่ี่�ชั่อบ (C+) ล่่ค้สจ่ำงที่ำาแบบน่�บ่อย ๆ (B คงอย่่หรืั้อเพิิ�มข่�น)

แม่สามารั้ถล่ด์หรืั้อที่ำาให้พิฤติกรั้รั้มน่�หายไปได้์ ด้์วยการั้เปล่่�ยน A หรืั้อเปล่่�ยน C

ตัวอย�างการเปลี�ยน C เมืื�อล่คัู่สหนีไปเล�นนำ�า แมื�อาจทำาดังนี�

 • ดุ์แล่ะต่ล่่ค้ส ( C - )

 • งด์ขนมท่ี่�ชั่อบ ( C - )

 • ห้กเงินค่าขนม ( C - )

 • ห้กด์าวเด็์กด่์ ( C - )

 • ไม่พิาไปเท่ี่�ยวสวนนำ�าท่ี่�ล่่ค้สชั่อบมาก ( C - )

 • ไม่สนใจำ ไม่ไปตาม ที่ำาเหมือนไม่เกิด์อะไรั้ข่�น  ( Co )

ผ้่อ่านคงเห็นว่า การั้เปล่่�ยน C น้�นที่ำาได์้หล่ายแบบ แต่จำะที่ำาได์้ก็ต่อเมื�อล่่ค้สหน่ไปเล่่นนำ�าแล่้ว แล่ะบางวิธ่ก็เป็น 

อ้นตรั้ายเช่ั่น การั้เพิิกเฉย  ( Co ) นอกจำากน่� แม่ย้งไม่สามารั้ถที่รั้าบได์้ว่า C ท่ี่�ให้ไปจำะส่งผล่อย่างไรั้ เช่ั่น C น้�นอาจำ 

ไม่สามารั้ถล่ด์พิฤติกรั้รั้มหน่ไปเล่่นนำ�าได้์ หรืั้อ การั้ล่งโที่ษอาจำส่งผล่ต่อจิำตใจำของล่่ค้สก็ได้์ ผ้่เข่ยนจ่ำงอยากแนะนำาให้ 

แม่พิยายามเปล่่�ยน A

ตัวอย�างการเปลี�ยน A ก�อนล่คัู่สจะหนีไปเล�นนำ�า แมื�อาจทำาดังนี�

 • ที่ำาข้อตกล่งว่า หากล่่ค้สที่ำากิจำกรั้รั้มอย่่ในบ้านจำนแม่ที่ำางานบ้านเสร็ั้จำ (ไม่หน่ไปเล่่นนำ�าคนเด่์ยว) แม่จำะพิาไปเท่ี่�ยว

สวนนำ�าแล่ะที่านไอศกร่ั้มหล้่งเล่่นนำ�า

 • ติด์ป้ายท่ี่�ร้ั้�วบ้านว่า “ห�ามืลงเล�นนำ�า” (ภัาพิ 2.7)

 • ย้ายบ้านไปอย่่บริั้เวณีท่ี่�ไม่ม่คล่อง หรืั้อแหล่่งนำ�า

 • ซื็�อสรั้ะยางมาให้ล่่ค้สเล่่นท่ี่�บ้าน

 • ด่์แล่ให้ล่่ค้สอย่่ในสายตาตล่อด์เวล่า 

การั้เปล่่�ยน A ก่อนท่ี่�ล่่ค้สจำะหน่ไปเล่่นนำ�า เป็นการั้ป้องก้นไม่ให้ปัญหาม่โอกาสเกิด์ข่�นอ่กเล่ย จ่ำงกล่่าวได้์ว่า  

การั้เปล่่�ยน A น้�นม่ปรั้ะโยชั่น์มากกว่าการั้เปล่่�ยน C ท่ี่� ต้องรั้อให้ปัญหาเกิด์แล้่วจ่ำงจำะให้ผล่ท่ี่� ล่่ ค้สไม่ชั่อบ  

การั้เปล่่�ยน A จ่ำงเป็นวิธ่การั้จ้ำด์การั้แบบป้องก้น อ่กท้ี่�งย้งช่ั่วยสอนท้ี่กษะสำาค้ญท่ี่�จำำาเป็นหล่ายอย่างให้แก่ล่่ค้ส  

(เช่ั่น การั้รั้อคอย การั้ที่ำาตามกติกา) อ่กด้์วย
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ภัาพื่ 2.7
การสร�างข�อตกลงหรือการติดป้ายเตือน เป็นการจัดการพื่ฤติกรรมืด�วยการเปลี�ยน A

เมื�อคร่ั้ต้องสอนเรืั้�องใด์ก็ตาม ผ้่เข่ยนแนะนำาให้คร่ั้เปล่่�ยน A เพืิ�อช่ั่วยให้เด็์กเร่ั้ยนร้่ั้เรืั้�องท่ี่�คร่ั้สอนได้์ด่์ข่�น เช่ั่น  

การั้จ้ำด์สถานท่ี่�ไม่ให้ม่สิ�งเร้ั้าท่ี่�ที่ำาให้เด็์กวอกแวก ไม่ม่คนแปล่กหน้าหรืั้อเส่ยงด้์งจำอแจำท่ี่�ที่ำาให้เด็์กเคร่ั้ยด์ หรืั้อจ้ำด์กิจำกรั้รั้ม 

ท่ี่�ไม่ซ้็บซ้็อน ไม่วกวน เร่ั้ยงล่ำาด้์บสิ�งท่ี่�ต้องที่ำาให้ด่์ การั้ต้�งเงื�อนไขว่าที่ำาแล้่วจำะได้์รั้างว้ล่ หรืั้อการั้จ้ำด์กิจำกรั้รั้มการั้เร่ั้ยน 

การั้สอนท่ี่�สนุก สื�อการั้สอนท่ี่�น่าสนใจำก็ช่ั่วยให้เด็์กอยากเร่ั้ยนมากข่�นด้์วย
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ตอนท่ี 4 การเสุริมแรงทางบวก

การั้เสริั้มแรั้งที่างบวก (Positive Reinforcement) เป็นการั้ให้สิ�งท่ี่�บุคคล่น้�นชั่อบเมื�อบุคคล่น้�นที่ำาพิฤติกรั้รั้ม 

เป้าหมายส่งผล่ให้บุคคล่น้�นที่ำาพิฤติกรั้รั้มเป้าหมายมากข่�น วิธ่น่�เป็นวิธ่การั้เชิั่งบวกท่ี่�ได้์ร้ั้บการั้ยอมร้ั้บ เพิรั้าะใช้ั่ได้์ผล่ 

แล่ะด่์ต่อจิำตใจำของผ้่ท่ี่�ได้์ร้ั้บการั้เสริั้มแรั้ง หล้่กการั้เสรั้ิมแรั้งที่างบวกม่ด้์งน่� (ยุวด่์ วิริั้ยางก่รั้, ภัที่รั้า นาพิน้ง, แล่ะ วนิด์า  

สินเบญจำพิงศ์, 2561)

 • ปรั้ะเมินต้วเสริั้มแรั้ง เพืิ�อเลื่อกใช้ั่ต้วเสริั้มแรั้งท่ี่�ม่พิล้่งแล่ะสามารั้ถจ่ำงใจำบุคคล่น้�นให้ที่ำาสิ�งท่ี่�คร่ั้ต้องการั้ได้์

 • เลื่อกใช้ั่ต้วเสริั้มแรั้งตามความชั่อบแล่ะความสนใจำของแต่ล่ะคน ต้วเสริั้มแรั้งสำาหร้ั้บเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษ 

อาจำเป็นสิ�งท่ี่�ไม่ได้์ม่ความหมายสำาหร้ั้บเด็์กท้ี่�วไปก็ได้์

 • คำาน่งถ่งความถ่�ในการั้เสรั้ิมแรั้ง เล่ือกร่ั้ปแบบท่ี่�เหมาะสมแล่ะได์้ผล่ด่์ โด์ยม่จุำด์มุ่งหมายส่งสุด์ คือ ล่ด์แล่ะหยุด์ 

ให้ต้วเสริั้มแรั้งในท่ี่�สุด์ (เพืิ�อให้เด็์กที่ำาพิฤติกรั้รั้มท่ี่�ด่์น้�นโด์ยไม่ต้องได้์ร้ั้บต้วเสริั้มแรั้ง)

 • คำาน่งถ่งต้วเสรั้ิมแรั้งท่ี่�เหมาะสมก้บความพิยายาม เช่ั่น หากบุคคล่น้�นต้องใช้ั่ “คู่วามืพื่ยายามือย�างมืาก”  

ในการั้แสด์งพิฤติกรั้รั้มหรั้ือที่ำากิจำกรั้รั้มน้�น เขาควรั้ได์้ร้ั้บ “ตัวเสริมืแรงที�มืีพื่ลังมืาก” แต่ถ้าบุคคล่น้�นใช้ั่ความพิยายามมาก

แต่ได้์ร้ั้บผล่ตอบแที่นน้อย ไม่คุ้มค่าก้บความพิยายาม บุคคล่น้�นก็ม่แนวโน้มท่ี่�จำะไม่แสด์งพิฤติกรั้รั้มน้�นอ่กในคร้ั้�งต่อไป เช่ั่น  

เมื�อ ด์.ชั่.บอย (ม่ภัาวะกล้่วนำ�า) ยอมล่งนำ�า คร่ั้จุำ�มให้ “ดาวเด็กดี” 1 ด์วง คร้ั้�งต่อไป บอยอาจำไม่ยอมล่งนำ�าอ่กเพิรั้าะด์าวเด็์กด่์ 

ไม่ได้์ม่คุณีค่าสำาหร้ั้บบอย แต่เมื�อบอยยอมล่งนำ�า คร่ั้จิำ�บให้รั้ถของเล่่นท่ี่�บอยชั่อบมาก 1 ค้น คร้ั้�งต่อไป บอยยอมล่งนำ�าก้บ 

คร่ั้จิำ�บ จ่ำงเห็นได้์ว่า ด์าวเด็์กด่์ไม่ม่พิล้่งมากพิอท่ี่�จำะที่ำาให้เด็์กกล้่วนำ�ายอมล่งนำ�าได้์ แต่รั้ถของเล่่นม่พิล้่งมากพิอท่ี่�จำะที่ำาได้์

 • ไม่ควรั้คาด์หว้งผล่ล้่พิธ์ท่ี่�ด่์เย่�ยมจำากการั้เสรั้ิมแรั้งในช่ั่วงเวล่าส้�น ๆ ในชั่่วงแรั้ก คร่ั้อาจำเสริั้มแรั้งพิฤติกรั้รั้มท่ี่� 

บุคคล่น้�นสามารั้ถที่ำาได้์แล่ะคร่ั้ม้�นใจำว่าเขาจำะปรั้ะสบความสำาเร็ั้จำเส่ยก่อน แล้่วจ่ำงค่อย ๆ เพิิ�มรั้ะด้์บความยาก เช่ั่น เมื�อคร่ั้ 

จำะฝึึกเด็์กกล้่วนำ�าให้ด์ำานำ�า คร่ั้อาจำเริั้�มจำากกิจำกรั้รั้มง่าย ๆ เช่ั่น ใช้ั่นำ�ารั้าด์ด้์านหล้่งศ่รั้ษะของเด็์กก่อนแล้่วคร่ั้ให้รั้างว้ล่ จำากน้�น  

คร่ั้ให้เด็์กอย่่บนบกแล้่วฝึึกเป่านำ�าในมือคร่ั้แล้่วคร่ั้ให้รั้างว้ล่ คร่ั้ให้เด็์กยืนในสรั้ะแล่ะฝึึกเป่าผิวนำ�าแล้่วคร่ั้ให้รั้างว้ล่ คร่ั้ให้

เด็์กย่อต้วล่งให้ปากอย่่รั้ะด้์บผิวนำ�าแล่ะเป่านำ�าแล้่วคร่ั้ให้รั้างว้ล่ ฯล่ฯ เมื�อเด็์กที่ำาได้์แล่ะได้์ร้ั้บรั้างว้ล่ เด็์กม้กเกิด์ความร้่ั้ส่ก 

ภัาคภ่ัมิใจำแล่ะจำะพิยายามที่ำากิจำกรั้รั้มท่ี่�ยากข่�นในล่ำาด้์บต่อไป 

 • ใช้ั่คำาพ่ิด์ แสด์งส่หน้า ท่ี่าที่าง นำ�าเส่ยง แล่ะแววตาท่ี่�จำริั้งใจำ เพืิ�อให้เด็์กเห็นว่าสิ�งท่ี่�เขาที่ำาม่คุณีค่าแล่ะได้์ร้ั้บการั้ 

ชืั่�นชั่มอย่างแท้ี่จำริั้ง 

 • รั้ะบุพิฤติกรั้รั้มหรืั้อสาเหตุท่ี่�บุคคล่น้�นได้์ร้ั้บต้วเสริั้มแรั้งเสมอ เพืิ�อให้บุคคล่น้�นเข้าใจำแล่ะเชืั่�อมโยงได้์ว่าเขา 

จำะได้์ร้ั้บรั้างว้ล่เมื�อแสด์งพิฤติกรั้รั้มใด์ เช่ั่น “บอย น�ารักมืากเลยที�ตอบคู่ำาถามืของคู่ร่” การั้ชั่มโด์ยรั้ะบุพิฤติกรั้รั้ม 

จำะช่ั่วยให้บุคคล่น้�นแสด์งพิฤติกรั้รั้มน้�นซ็ำ�าอ่ก
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ประเภัทของตัวเสริมืแรง

ต้วเสริั้มแรั้ง หมายถ่ง สิ�งของ กิจำกรั้รั้ม คำาชั่ม เบ่�ยอรั้รั้ถกรั้ หรืั้ออะไรั้ก็ได้์ท่ี่�เด็์กชั่อบ (ภัาพิ 2.8) ต้วเสริั้มแรั้งอาจำแบ่ง 

ได้์เป็น 2 ปรั้ะเภัที่ คือ ต้วเสริั้มแรั้งปฐมภ่ัมิ แล่ะต้วเสริั้มแรั้งทุี่ติยภ่ัมิ (Alberto & Troutman, 2013)

1. ตัวเสริมืแรงปฐมืภ่ัมืิ (Primary Reinforcers) หมายถ่ง ต้วเสรั้ิมแรั้งท่ี่�บุคคล่น้�นได้์ร้ั้บโด์ยตรั้ง โด์ยไม่ต้อง 

ผ่านกรั้ะบวนการั้แปล่ความหมายท่ี่�ซ้็บซ้็อน เช่ั่น

 • ตัวเสริมืแรงที�รับประทานได� (Edible Reinforcers) อาจำเป็นอาหารั้ ขนม เครืั้�องดื์�ม เป็นต้น เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้

พิิเศษ โด์ยเฉพิาะอย่างยิ�ง เด็์กท่ี่�ม่การั้ร้ั้บร้่ั้ค่อนข้างตำ�าจำะเห็นคุณีค่าของต้วเสริั้มแรั้งปรั้ะเภัที่น่� ของรั้างว้ล่ท่ี่�ร้ั้บปรั้ะที่าน 

ได้์จ่ำงได้์ผล่ด่์สำาหร้ั้บเด็์กส่วนใหญ่ แต่ต้วเสริั้มแรั้งปรั้ะเภัที่น่�ไม่เหมาะสมในบางสถานการั้ณ์ี เช่ั่น เมื�อเด็์กกำาล้่งเร่ั้ยน 

ในห้องเร่ั้ยนหรืั้อกำาล้่งว่ายนำ�า คร่ั้ไม่สามารั้ถให้ต้วเสริั้มแรั้งปรั้ะเภัที่น่�ได้์

 • ตัวเสริมืแรงที�ตอบสนองประสาทสัมืผัู้ส (Sensory Reinforcers) ไม่ว่าจำะเป็นกลิ่�น ผิวส้มผ้ส เส่ยง แสง เช่ั่น  

ล่่กบอล่ท่ี่�ม่แสง กรั้ะดิ์�ง ว้ตถุท่ี่�ม่กลิ่�นหรืั้อผิวส้มผ้สท่ี่�เด็์กชั่อบ

ภัาพื่ 2.8
ตัวเสริมืแรงอาจเป็นอะไรก็ได�ที�เด็กคู่นนั�นชีอบ



57

2. ตัวเสริมืแรงทุติยภ่ัมิื (Secondary Reinforcers) หมายถ่ง ต้วเสรั้ิมแรั้งท่ี่�ร่ั้างกายไม่ได้์ร้ั้บโด์ยตรั้ง จ่ำงต้อง 

ผ่านกรั้ะบวนการั้ปรั้ะมวล่ผล่ท่ี่�ซ้็บซ้็อนกว่าต้วเสริั้มแรั้งปฐมภ่ัมิ

 • ตัวเสริมืแรงที�เป็นกิจกรรมืที�บุคู่คู่ลนั�นชีอบ (Activity Reinforcers) เช่ั่น การั้ล่ะเล่่น การั้เล่่นคอมพิิวเตอรั้์  

การั้ด่์โที่รั้ท้ี่ศน์ การั้ว่ายนำ�า

 • ตัวเสริมืแรงที�จับต�องได� (Tangible Reinforcers) เช่ั่น สติ�กเกอร์ั้ร่ั้ปรั้ถท่ี่�เด็์กชั่อบ ตรั้าปรั้ะท้ี่บร่ั้ปอุล่ตร้ั้าแมน  

ต้วเสริั้มแรั้งปรั้ะเภัที่น่�หาง่ายแล่ะให้ได้์ง่าย แต่เด็์กท่ี่�ม่การั้ร้ั้บร้่ั้ตำ�าอาจำไม่เข้าใจำความหมาย จ่ำงไม่ร้ั้บร้่ั้คุณีค่าของ 

ต้วเสริั้มแรั้งปรั้ะเภัที่น่�

 • ตัวเสริงแรงทางสังคู่มื (Social Reinforcers) คือ การั้แสด์งความชืั่�นชั่มผ่านคำาพ่ิด์ ส่หน้า ท่ี่าที่าง นำ�าเส่ยง  

แววตา เป็นต้น

 • ตัวเสริมืแรงที�เป็นสิทธิีพิื่เศษ (Privilege Reinforcers) เช่ั่น การั้ได้์เป็นผ้่ช่ั่วยคร่ั้ การั้ได้์เป็นผ้่นำาหรืั้อห้วหน้าห้อง 

การั้ได้์ร้ั้บหน้าท่ี่�พิิเศษท่ี่�บุคคล่น้�นพิอใจำ การั้ได้์เลิ่กเร่ั้ยนก่อนเวล่า

 • ตัวเสริมืแรงที�ต�องเชืี�อมืโยง (Generalized Reinforcers) เช่ั่น การั้สะสมเบ่�ยอรั้รั้ถกรั้ สะสมคะแนน  

สะสมสติ�กเกอร์ั้ เพืิ�อนำา “เบี�ย” เหล่่าน้�นมาแล่กของรั้างว้ล่ในภัายหล้่ง ข้อด่์ของต้วเสริั้มแรั้งปรั้ะเภัที่น่�  คือ  

คร่ั้ควบคุมการั้แจำกแล่ะการั้แล่กของรั้างว้ล่ได์้ แต่เด็์กท่ี่�ม่การั้ร้ั้บร้่ั้ตำ�าอาจำไม่เข้าใจำเงื�อนไขแล่ะไม่สามารั้ถรั้อคอย 

เพืิ�อแล่กรั้างว้ล่ได้์

ผ้่อ่านคงเห็นว่าต้วเสรั้ิมแรั้งแต่ล่ะปรั้ะเภัที่ม่ที่้�งข้อด่์แล่ะข้อเส่ย คร่ั้จ่ำงควรั้เล่ือกใช้ั่ต้วเสรั้ิมแรั้งท่ี่�เหมาะก้บล้่กษณีะ 

ของเด็์กแล่ะสถานการั้ณ์ีน้�น ๆ
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ตอนท่ี 5 หลัื่กการสุอน 3R

หล้่กการั้สอนแบบ 3R เหมาะสำาหร้ั้บเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษเกือบทุี่กปรั้ะเภัที่ หล้่กการั้สอนแบบ 3R ปรั้ะกอบด้์วย 

Repetition, Routine, แล่ะ Relaxation ซ่็�งม่ความหมายด้์งน่� (กุล่ยา ก่อสุวรั้รั้ณี แล่ะยุวด่์ วิริั้ยางก่รั้, 2562)

 • การสอนซำ�า (Repetition) คือ การั้สอนยำ�าในเรืั้�องหรืั้อเนื�อหาเด์ิม เด็์กจำะเข้าใจำมากข่�นแล่ะจำำาเรืั้�องท่ี่�เร่ั้ยน 

ได้์ด่์ข่�นเพิรั้าะได้์เร่ั้ยนแล่ะที่บที่วนเนื�อหาเดิ์มหล่ายคร้ั้�ง อย่างไรั้ก็ตาม การั้สอนซ็ำ�าในท่ี่�น่�ไม่ใช้ั่การั้สอนเรืั้�องเดิ์มด้์วยวิธ่เดิ์ม  

แต่เป็นการั้สอนเรืั้�องเดิ์มโด์ยใช้ั่วิธ่การั้สอนท่ี่�หล่ากหล่าย เพืิ�อให้ผ้่เร่ั้ยนได้์เร่ั้ยนร้่ั้เรืั้�องเดิ์มโด์ยใช้ั่ปรั้ะสาที่ส้มผ้สหล่ายช่ั่องที่าง  

แล่ะได้์เร่ั้ยนร้่ั้เรืั้�องเดิ์มในหล่ายสถานการั้ณ์ี เช่ั่น เมื�อคร่ั้ต้องการั้สอนให้เด็์กร้่ั้ว่า “แมื�นำ�า” ถือเป็นแหล่่งนำ�าเส่�ยงแห่งหน่�ง  

คร่ั้ควรั้สอนเรืั้�อง “แมื�นำ�า” ด้์วยการั้พิาไปสถานท่ี่�จำริั้ง การั้เปิด์ว่ดิ์ท้ี่ศน์ การั้ใช้ั่บ้ตรั้ภัาพิ ฯล่ฯ เพืิ�อให้เด็์กจำำาได้์ว่า “แมื�นำ�าเป็น

แหล�งนำ�าเสี�ยง”

 • การสอนอย�างสมืำ�าเสมือจนเป็นกิจวัตร (Routine) เมื�อคร่ั้จ้ำด์ตารั้างให้เด็์กได้์เร่ั้ยนร้่ั้เรืั้�องน้�น ในว้นเวล่าเด์ิม ๆ  

จำนเป็นกิจำว้ตรั้ เด็์กจำะเกิด์ความเคยชิั่นว่าเขาต้องเร่ั้ยนร้่ั้หรืั้อที่บที่วนสิ�งน้�นในว้นเวล่าน้�น วิธ่การั้น่�ที่ำาให้เด็์กได้์ที่บที่วนเรืั้�องท่ี่� 

คร่ั้สอนบ่อยข่�น แล่ะเด็์กย้งสามารั้ถจ้ำด์การั้ต้วเองได้์โด์ยคร่ั้ไม่ต้องเตือนหรืั้อบ้งค้บด้์วย

 • การสร�างบรรยากาศที�ผู้�อนคู่ลาย (Relaxation) คร่ั้ควรั้สร้ั้างบรั้รั้ยากาศในการั้สอนให้สนุก ตื�นเต้น น่าติด์ตาม  

สร้ั้างส้มพ้ินธภัาพิก้บผ้่เร่ั้ยน (เช่ั่น ท้ี่กที่ายน้กเร่ั้ยนด้์วยการั้เร่ั้ยกชืั่�อ) ออกแบบกิจำกรั้รั้มในนำ�าให้สนุกสนาน (เช่ั่น ฝึึกเก็บบอล่ 

ในนำ�าตื�น ฝึึกเป่าบอล่ในนำ�า ฝึึกเก็บของใต้นำ�าหากน้กเร่ั้ยนด์ำานำ�าได้์) รั้วมถ่งการั้เสริั้มแรั้งที่างบวกด้์วย
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ตอนท่ี 6 การวิเคราะห์งาน

ถ่งแม้การั้วิเครั้าะห์งาน หรืั้อ การั้ย่อยงาน (Task Analysis) ไม่ใช่ั่เที่คนิคการั้สอน แต่ก็เป็นข้�นตอนสำาค้ญท่ี่�คร่ั้ต้องที่ำา 

ก่อนสอนเด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาแล่ะเด็์กออทิี่สติก การั้วิเครั้าะห์งาน หมายถ่ง การั้ย่อยงานหรืั้อกิจำกรั้รั้มท่ี่�ซ้็บซ้็อน 

ให้เป็นข้�นตอนย่อย ๆ คร่ั้อาจำใช้ั่ภัาพิข้�นตอนพิร้ั้อมคำาบรั้รั้ยายส้�น ๆ ท่ี่�จำะช่ั่วยให้เด็์กร้ั้บร้่ั้แล่ะเข้าใจำเรืั้�องน้�นได้์ด่์ข่�นด้์วยก็ได้์  

เช่ั่น การั้สอนให้เด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาแล่ะเด็์กออทิี่สติกจ้ำบโฟัม คร่ั้อาจำต้องแบ่งกิจำกรั้รั้มด้์งกล่่าวเป็นข้�นตอนย่อย ๆ  

เริั้�มจำาก 1) ห้นห้วโฟัมข่�นด้์านบน 2) วางมือสองข้างท่ี่�ห้วโฟัม 3) จ้ำบห้วโฟัมไว้ แล่ะ 4) พิาด์แขนบนโฟัม (ภัาพิ 2.9)

ข้�นตอนย่อยจำะม่ความล่ะเอ่ยด์มากน้อยเพ่ิยงใด์น้�นข่�นอย่่ก้บอายุแล่ะรั้ะด้์บความรุั้นแรั้งของความบกพิร่ั้อง  

น้�นคือ ในเด์็กเล็่กหรืั้อเด็์กท่ี่�ม่ความบกพิรั้่องรั้ะด้์บรุั้นแรั้ง คร่ั้ควรั้แบ่งข้�นตอนให้ล่ะเอ่ยด์กว่าเด็์กท่ี่�ม่ความบกพิรั้่อง 

รั้ะด้์บเล็่กน้อย

ภัาพื่ 2.9
ขั�นตอนย�อยของการจับโฟัมื

ห้นห้วโฟัมข่�นด้์านบน วางมือท้ี่�งสองข้างท่ี่�ห้วโฟัม

จ้ำบห้วโฟัมไว้ พิาด์แขนบนโฟัม

1 2

3 4
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ตอนท่ี 7 เทคนิคการสุอน

การั้สอนให้บุคคล่ท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษเร่ั้ยนร้่ั้ได้์ คร่ั้ต้องสอนเนื�อหาอย่างช้ั่ด์เจำน เร่ั้ยงล่ำาด้์บเนื�อหาแล่ะ 

กิจำกรั้รั้มอย่างด่์ สอนแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่เปิด์โอกาสให้เด็์กที่ำาผิด์ แล่ะหม้�นส้งเกตปฏิิกิริั้ยาของเด็์กว่าเขาได้์เร่ั้ยนร้่ั้ 

ข้�นตอนน้�นแล้่วหรืั้อย้ง หากเด์็กได้์เร่ั้ยนร้่ั้แล้่ว คร่ั้จ่ำงจำะสอนข้�นตอนต่อไปได์้ ค่่มือเล่่มน่�จำะขอยกต้วอย่างเที่คนิคการั้สอน 

ท่ี่�ได้์ผล่ด่์สำาหร้ั้บเด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาแล่ะเด็์กออทิี่สติกด้์งน่�

การสอนอย�างชัีดเจน 

การสอนอย�างชัีดเจน (Explicit Teaching) เริั้�มจำากคร่ั้ต้�งเป้าหมายให้ช้ั่ด์เจำนว่าจำะสอนเรืั้�องอะไรั้ คร่ั้เร่ั้ยงล่ำาด้์บเนื�อหา

แล่ะกิจำกรั้รั้มท่ี่�เด็์กต้องที่ำาให้ช้ั่ด์เจำน คร่ั้เตร่ั้ยมสื�อการั้สอนท่ี่�เหมาะสม เมื�อถ่งเวล่าสอน คร่ั้ด่์งความสนใจำของเด็์ก แล้่วสอน 

เนื�อหาน้�นอย่างเจำาะจำงแล่ะช้ั่ด์เจำน (ตามแผนการั้สอนท่ี่�ได้์วางไว้)

การั้สอนเนื�อหาน้�นอย่างเจำาะจำงแล่ะช้ั่ด์เจำนที่ำาให้เด็์กเข้าใจำได์้ด่์กว่าการั้ท่ี่�คร่ั้พ่ิด์ล่อย ๆ หรั้ือคร่ั้บรั้รั้ยายเพ่ิยง 

ที่ฤษฎ่ นอกจำากน่� การั้สอนตามข้�นตอนท่ี่�ถ่กต้องแล่ะเหมาะสมจำะที่ำาให้เด็์กเข้าใจำเรืั้�องน้�นได้์ด่์กว่า คร่ั้สอนวกไปวนมา เมื�อลื่ม

เรืั้�องใด์เรืั้�องหน่�ง คร่ั้ก็ย้อนกล้่บไปพ่ิด์เรืั้�องน้�นแล้่วค่อยกล้่บมาเรืั้�องเดิ์ม (Alphonse & Leblanc, 2020) 

ก่อนสอน ผ้่เข่ยนแนะนำาให้คร่ั้ตรั้วจำสอบว่า เนื�อหา ข้�นตอน แล่ะสื�อการั้สอนท่ี่�เตร่ั้ยมมาน้�นสอด์คล้่องก้บเป้าหมาย 

ท่ี่�วางไว้หรืั้อไม่ คร่ั้เร่ั้ยงล่ำาด้์บข้�นตอนได้์ถ่กต้องแล่ะเหมาะสมแล้่วหรืั้อย้ง หากคร่ั้วางแผนแล่ะเตร่ั้ยมการั้สอนอย่างด่์แล้่ว  

ขอให้คร่ั้สอนโด์ยใช้ั่ 5 ข้�นตอนด้์งน่�

 1. คร่ั้ที่บที่วนความร้่ั้เดิ์ม เพืิ�อเชืั่�อมโยงเข้าส่่ความร้่ั้ใหม่ท่ี่�คร่ั้กำาล้่งจำะสอน การั้ที่ำาเช่ั่นน่�จำะที่ำาให้เด็์กเข้าใจำแล่ะ 

จำำาเรืั้�องใหม่น้�นได้์ด่์ยิ�งข่�น

 2. คร่ั้อธิบายเนื�อหาน้�นอย่างเจำาะจำงแล่ะช้ั่ด์เจำน แล้่วยกต้วอย่างจำำานวนมาก สาธิตให้ด่์ เพืิ�อให้ม้�นใจำว่าน้กเร่ั้ยน 

จำะเข้าใจำสิ�งท่ี่�คร่ั้สอนจำริั้ง ๆ

 3. คร่ั้แล่ะน้กเร่ั้ยนฝึึกปฏิิบ้ติไปด้์วยก้น เพืิ�อให้ม้�นใจำว่าน้กเร่ั้ยนจำะปฏิิบ้ติได้์ถ่กต้อง

 4. ขณีะที่ำาด้์วยก้น คร่ั้ตรั้วจำสอบว่าน้กเร่ั้ยนเข้าใจำหรืั้อไม่ ที่ำาได้์ถ่กต้องหรืั้อไม่ หากน้กเร่ั้ยนที่ำาได้์ถ่กต้อง คร่ั้ชั่มเชั่ย  

แต่ถ้าน้กเร่ั้ยนที่ำาไม่ถ่กต้อง คร่ั้ให้คำาแนะนำาแล่ะแก้ไขให้ถ่กต้อง เมื�อเด็์กที่ำาได้์ถ่กต้องแล้่ว คร่ั้ชั่มเชั่ย

 5. หากน้กเร่ั้ยนเข้าใจำหรืั้อที่ำาได้์แล้่ว คร่ั้ให้น้กเร่ั้ยนฝึึกปฏิิบ้ติด้์วยต้วเอง เพืิ�อเพิิ�มความชั่ำานาญ
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ถ่งแม้น้กวิชั่าการั้ส่วนใหญ่จำะกล่่าวถ่งเที่คนิคน่�ในการั้สอนเรืั้�องวิชั่าการั้ (เช่ั่น การั้อ่าน การั้เข่ยน การั้คิด์คำานวณี)  

แต่คร่ั้ก็สามารั้ถนำาเที่คนิคน่�มาใช้ั่ในการั้สอนเรืั้�องความปล่อด์ภ้ัยที่างนำ�าแล่ะการั้ว่ายนำ�าเพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์ให้แก่เด็์กบกพิร่ั้อง 

ที่างสติปัญญาแล่ะเด็์กออทิี่สติกได้์ เช่ั่น เมื�อคร่ั้ต้องการั้สอนเรืั้�อง “การจับโฟัมื” คร่ั้ด์ำาเนินการั้สอนด้์งน่� (ภัาพิ 2.10)

 1. คร่ั้ที่บที่วนความร้่ั้เดิ์มว่าโฟัมล่อยได้์

 2. คร่ั้สอนเนื�อหาใหม่อย่างเจำาะจำงแล่ะช้ั่ด์เจำน “วันนี�เราจะให�โฟัมืชี�วยให�เราลอยตัวในนำ�า ขอให�นักเรียน 1) หันหัว

โฟัมืข่�นด�านบน 2) วางมืือสองข�างที�หัวโฟัมื 3) จับหัวโฟัมืไว� และ 4) พื่าดแขนบนโฟัมื คู่ร่จะทำาให�ด่ก�อน .. แบบนี�นะ”

 3. คร่ั้ให้ผ้่เร่ั้ยนฝึึกปฏิิบ้ติพิร้ั้อมก้บคร่ั้ “ตอนนี�คู่ร่และนักเรียนทุกคู่นทำาไปพื่ร�อมืกันนะ”

 4. คร่ั้ให้ข้อม่ล่ป้อนกล้่บแล่ะแก้ไข “บอย วางมืือถ่กต�อง เก�งมืาก”  “หญิง วางมืือตรงนี�สิ เยี�ยมืมืาก” “แมืน แขน

เหยียดตรง ไมื�ต�องงอศอก ใชี� ๆ เก�ง ๆ” เป็นต้น

 5. คร่ั้ให้เด็์กฝึึกด้์วยต้วเอง “ทุกคู่นทำาได�ถ่กต�องแล�ว ตอนนี�ขอให�ทุกคู่นจับโฟัมืให�คู่ร่ด่ 3 คู่รั�ง เริ�มืได�”

ภัาพื่ 2.10
การสอนอย�างชัีดเจน จะชี�วยให�เด็กเข�าใจสิ�งที�คู่ร่สอนได�ดีข่�น
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การแต�งพื่ฤติกรรมื 

การแต�งพื่ฤติกรรมื หรือ การตะล�อมืกล�อมืเกลา (Shaping) คือ การั้ให้การั้เสริั้มแรั้งเมื�อผ้่เร่ั้ยนแสด์ง “พื่ฤติกรรมื

ที�ใกล�เคีู่ยงกับพื่ฤติกรรมืที�คู่ร่ต�องการ (Successive Approximation)” เที่คนิคน่�เหมาะจำะใช้ั่ก้บงานหรั้ือกิจำกรั้รั้ม 

ท่ี่�ต้องสอนท่ี่ล่ะข้�น คร่ั้จ่ำงเริั้�มจำากการั้สอนข้�นตอนท่ี่� 1 จำนกว่าเด็์กจำะที่ำาได้์ จ่ำงจำะสอนข้�นตอนท่ี่� 2 ต่อไป (ภัาพิ 2.11) ด้์งน้�น  

หากเด็์กย้งที่ำาข้�นตอนท่ี่� 1 ไม่ได้์ คร่ั้จำะยง้ไม่สอนข้�นตอนท่ี่� 2 เป็นต้น

ต้วอย่างเช่ั่น “การสอนว�ายนำ�า” ผ้่เร่ั้ยนต้องเริั้�มจำากการั้ที่ำาความคุ้นเคยก้บนำ�าแล่ะสรั้ะว่ายนำ�าเส่ยก่อน จำากน้�น  

คร่ั้จ่ำงจำะสอนเรืั้�องการั้เป่าล่มในนำ�า การั้ด์ำานำ�า การั้ล่อยต้วในท่ี่าปล่าด์าว การั้เตะขา แล้่วคร่ั้จ่ำงสอนเรืั้�องท่ี่าที่างแล่ะ 

การั้เคลื่�อนไหวของมือ แขน ข้อศอก ด้์งน้�น หากเด็์กย้งไม่คุ้นเคยก้บนำ�า (เช่ั่น ไม่ยอมล่งนำ�า หรืั้อไม่ยอมให้ใบหน้าโด์นนำ�า)  

คร่ั้ก็ไม่ควรั้สอนเรืั้�องการั้เป่าล่มในนำ�า แต่ควรั้ที่ำาให้เด็์กคุ้นเคยก้บนำ�าเส่ยก่อน

ภัาพื่ 2.11
 เทคู่นิคู่การแต�งพื่ฤติกรรมืใชี�สำาหรับพื่ฤติกรรมืที�ต�องสอนทีละขั�นตอน

1 2

3 4
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การใชี�ตัวแบบ 

การใชี�ตัวแบบ (Modeling) คือ การั้ให้บุคคล่อื�นแสด์งพิฤติกรั้รั้มน้�นเป็นต้วอย่าง เพืิ�อให้เด็์กที่ำาตามพิฤติกรั้รั้มน้�น  

วิ ธ่การั้น่� ช่ั่ วยใ ห้ เ ด็์กบกพิร่ั้องที่างสติ ปัญญาแล่ะเ ด็์กออทิี่สติกเข้าใจำไ ด้์ ง่าย ข่�น ว่าค ร่ั้ ต้องการั้ใ ห้ เขาที่ำาอะไรั้  

อย่างไรั้ก็ตาม ต้วแบบจำะได์้ผล่เมื�อเด็์กมองต้วแบบอย่่ แต่เด็์กออทิี่สติกม้กไม่สนใจำคนรั้อบข้าง อ่กท้ี่�งเด็์กบกพิรั้่องที่าง 

สติปัญญาอาจำไม่เข้าใจำว่าคร่ั้ต้องการั้ให้เขาที่ำาเหมือนต้วแบบ คร่ั้ของเด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาแล่ะคร่ั้ของ 

เด็์กออทิี่สติกจ่ำงต้องอธิบายสิ�งท่ี่�คร่ั้อยากให้ที่ำาอย่างช้ั่ด์เจำน เช่ั่น “บอย เดี�ยวคู่ร่จะให�เตะขา 5 คู่รั�งนะ” คร่ั้อาจำ 

เสนอรั้างว้ล่ให้ด้์วยก็ได้์ เช่ั่น “ถ�าทำาแล�วคู่ร่จะให�ดาวเด็กดี 1 ดวง” แล้่วช่ั่�ให้เด็์กด่์ต้วแบบ เช่ั่น “นั�น ด่หญิงเตะขา  

แล�วทำาให�เหมืือนหญิงนะ” หากบอยที่ำาตามหญิง คร่ั้ชั่มเชั่ยแล่ะให้รั้างว้ล่ (ภัาพิ 2.12)

ต้วแบบท่ี่�เด็์กสนิที่สนม (เช่ั่น พ่ิ� น้อง พ่ิอ แม่ เพืิ�อนสนิที่) ต้วแบบท่ี่�อย่่ในว้ยเด่์ยวก้น ต้วแบบท่ี่�อย่่ในสถานการั้ณ์ี

เด่์ยวก้น (เช่ั่น เพืิ�อนน้กเร่ั้ยนในห้อง) แล่ะต้วแบบจำำานวนหล่ายคนจำะได้์ผล่ด่์กว่า แต่ต้วแบบท่ี่�ว้ยต่างก้น (เช่ั่น ให้ว้ยรุ่ั้นแสด์ง 

เป็นต้วแบบเพืิ�อให้เด็์กอนุบาล่ที่ำาตาม) ต้วแบบท่ี่�สถานการั้ณี์ต่างก้น (เช่ั่น คร่ั้แสด์งเป็นต้วแบบแล่้วให้น้กเร่ั้ยนที่ำาตาม)  

แล่ะการั้ใช้ั่ต้วแบบเพ่ิยงคนเด่์ยวอาจำไม่ได้์ผล่ด่์ในบางสถานการั้ณ์ีหรืั้อไม่ได้์ผล่ก้บเด็์กบางคน (ยุวด่์ วิริั้ยางก่รั้, ภัที่รั้า นาพิน้ง

แล่ะวนิด์า สินเบญจำพิงศ์, 2561)

ภัาพื่ 2.12
คู่ร่อธิีบายอย�างชัีดเจน ชีี�ให�ด่ตัวแบบ แล�วชีมืเชียและให�รางวัลเมืื�อเด็กทำาตามืตัวแบบ
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การกระตุ�นเตือนและการลดการกระตุ�นเตือน

การกระตุ�นเตือน (Prompting) คือ การั้ช่ั่วยเหลื่อในรั้ะด้์บต่าง ๆ เพืิ�อให้ผ้่เร่ั้ยนที่ำาพิฤติกรั้รั้มท่ี่�คร่ั้ต้องการั้ การั้กรั้ะตุ้น

เตือนสามารั้ถที่ำาได้์หล่ายรั้ะด้์บด้์งน่�

 • การกระตุ�นเตือนทางกาย ถือเป็นรั้ะด้์บท่ี่�เข้มข้นมากท่ี่�สุด์ น้�นคือคร่ั้จ้ำบมือผ้่เร่ั้ยนที่ำากิจำกรั้รั้มน้�น เช่ั่น  

หากน้กเร่ั้ยนไม่เตะขา หรั้ือเตะขางอ คร่ั้อาจำจ้ำบขาของน้กเร่ั้ยน (บรั้ิเวณีใต้เข่า) แล่้วขย้บข่�นล่ง เพืิ�อให้เด็์กร้่ั้จ้ำกวิธ่เตะขา 

ท่ี่�ถ่กต้อง โด์ยคร่ั้คาด์หว้งว่าเด็์กจำะที่ำาได้์ถ่กต้องด้์วยต้วเองในภัายหล้่ง (ภัาพิ 2.13)

• การกระตุ�นเตือนด�วยการแตะตัว (แตะร่ั้างกายของเด็์กบางส่วน) เช่ั่น คร่ั้บอกให้เตะขาแต่น้กเร่ั้ยนย้งไม่ที่ำา  

คร่ั้แตะห้วเข่าเป็นการั้เตือนให้เด็์กเตะขา

 • การกระตุ�นเตือนด�วยวาจา คร่ั้ใช้ั่เส่ยง (ท้ี่�งท่ี่�ม่ความหมายแล่ะไม่ม่ความหมาย) เพืิ�อกรั้ะตุ้นให้เด็์กที่ำา 

สิ�งท่ี่�คร่ั้ต้องการั้ เช่ั่น คร่ั้บอกให้เตะขาแต่น้กเร่ั้ยนย้งไม่ที่ำา คร่ั้จ่ำงพ่ิด์ว่า “บอย เอาเลย” หมายถ่งให้เด็์กเริั้�มเตะขาได้์

 • การกระตุ�นเตือนด�วยท�าทาง เช่ั่น คร่ั้ยืด์แขนไปข้างหน้าแล้่วโบกข่�นล่งพิร้ั้อมพิย้กหน้าให้น้กเร่ั้ยน  

เพืิ�อบอกให้น้กเร่ั้ยนเตะขา

ภัาพื่ 2.13
คู่ร่จับขาของเด็กขยับข่�นลงเพืื่�อให�นักเรียนเตะขาได�ถ่กต�อง
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การลดคู่วามืชี�วยเหลือ (Fading) เมื�อคร่ั้สอนแล่ะกรั้ะตุ้นเตือนให้เด็์กที่ำาตามท่ี่�คร่ั้สอนแล้่ว คร่ั้ต้องล่ด์ความช่ั่วยเหลื่อ

หรืั้อล่ด์การั้กรั้ะตุ้นเตือน เพืิ�อให้เด็์กสามารั้ถปฏิิบ้ติตามท่ี่�คร่ั้สอนได้์ด้์วยต้วเองในท่ี่�สุด์ อย่างไรั้ก็ตาม คร่ั้ควรั้ล่ด์การั้กรั้ะตุ้น

เตือนอยา่งค่อยเป็นค่อยไป เช่ั่น เมื�อคร่ั้สอนเรืั้�องการั้เตะขาเป็นคร้ั้�งแรั้ก น้กเร่ั้ยนไม่ที่ำาตามท่ี่�คร่ั้สอน คร่ั้จ่ำงกรั้ะตุ้นเตือนที่างกาย  

(เช่ั่น คร่ั้จ้ำบขาของเด็์กขย้บข่�นล่ง) ต่อมา คร้ั้�งท่ี่� 3-4 คร่ั้บอกให้เตะขา เด็์กย้งไม่ที่ำา แต่คร่ั้คิด์ว่าเด็์กพิอเตะขาได้์บ้างแล้่ว  

คร่ั้จ่ำงกรั้ะตุ้นเตือนด้์วยวาจำาโด์ยไม่แตะต้ว (เช่ั่น คร่ั้พ่ิด์ว่า “บอย เอาเลย”) แล่ะคร้ั้�งท่ี่� 8 คร่ั้ม้�นใจำว่าบอยที่ำาได้์เอง 

โด์ยไม่ต้องกรั้ะตุ้นเตือนแล้่ว คร่ั้จ่ำงส้�งให้เตะขาแล้่วรั้ออย่่เฉย ๆ โด์ยไม่แตะต้วบอย ไม่พ่ิด์ ไม่ที่ำาท่ี่าที่าง เพืิ�อให้บอยเตะขาด้์วย

ตนเองในท่ี่�สุด์

การกระตุ�นเตือนล�าชี�า

การกระตุ�นเตือนล�าชี�า (Time delay) หมายถ่ง การั้หน่วงเวล่ากรั้ะตุ้นเตือน เพืิ�อให้เด็์กม่โอกาสที่ำาพิฤติกรั้รั้มน้�นด้์วย

ต้วเอง ในช่ั่วงแรั้ก คร่ั้ควรั้เริั้�มจำากการั้กรั้ะตุ้นเตือนท่ี่� 0 วินาท่ี่ (0-Second Time Delay) หรืั้อบางคร้ั้�ง น้กการั้ศ่กษาพิิเศษ

เร่ั้ยกเที่คนิคการั้สอนน่�ว่า การั้สอนท่ี่�ไม่ปล่่อยให้เด็์กที่ำาผิด์ (Errorless Teaching) น้�นคือ คร่ั้บอกให้เด็์กที่ำาแล้่วคร่ั้จ้ำบมือที่ำา

ท้ี่นท่ี่เพืิ�อให้เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษไม่ม่โอกาสที่ำาผิด์ หล้่งจำากน้�น คร่ั้จ่ำงยืด์เวล่าท่ี่�จำะกรั้ะตุ้นเตือนให้นานข่�น เพืิ�อให้เด็์ก 

ม่โอกาสที่ำาสิ�งน้�นด้์วยต้วเอง

การกระตุ�นเตือนล�าชี�า มีื 2 แบบดังนี�

 • การกระตุ�นเตือนล�าชี�าแบบคู่งที� (Constant Time Delay) หมายถ่ง คร่ั้ให้เวล่าเท่ี่าก้นทุี่กคร้ั้�ง ก่อนท่ี่�จำะกรั้ะตุ้น

เตือน เช่ั่น หล้่งจำากสอนวิธ่การั้เตะขาแล่ะกรั้ะตุ้นเตือนท่ี่� 0 วินาท่ี่ (คือ คร่ั้บอกให้เด็์กเตะขา แล้่วคร่ั้ขย้บขาของเด็์กข่�นล่งท้ี่นท่ี่)  

แล้่ว คร่ั้ต้�งใจำจำะใช้ั่การั้กรั้ะตุ้นเตือนล่่าช้ั่าแบบคงท่ี่� 3 วินาท่ี่ คร่ั้จ่ำงบอกให้เด็์กเตะขา แล้่วคร่ั้หยุด์รั้อให้เด็์กที่ำาตามคำาส้�ง 

เป็นเวล่า 3 วินาท่ี่ หล้่งจำาก 3 วินาท่ี่แล้่ว หากเด็์กย้งไม่ที่ำา คร่ั้จ่ำงกรั้ะตุ้นเตือน คร้ั้�งต่อไปคร่ั้ก็รั้อเป็นเวล่า 3 วินาท่ี่อ่ก

 • การกระตุ�นเตือนล�าชี�าแบบก�าวหน�า (Progressive Time Delay) เช่ั่น หล้่งจำากสอนวิธ่การั้เตะขาแล่ะกรั้ะตุ้น

เตือนท่ี่� 0 วินาท่ี่แล้่ว คร่ั้ต้�งใจำจำะใช้ั่การั้กรั้ะตุ้นเตือนล่่าช้ั่าแบบก้าวหน้า คร่ั้จ่ำงบอกให้เด็์กเตะขา แล้่วรั้อให้เด็์กที่ำาเอง ช่ั่วงแรั้ก  

คร่ั้รั้อเป็นเวล่า 1 วินาท่ี่ หล้่งจำาก 1 วินาท่ี่แล้่ว หากเด็์กยง้ไม่ที่ำา คร่ั้จ่ำงกรั้ะตุ้นเตือน  ต่อมา คร่ั้รั้อเป็นเวล่า 3 วินาท่ี่ หากเด็์ก

ย้งไม่ที่ำา คร่ั้จ่ำงกรั้ะตุ้นเตือน หล้่งจำากน้�น คร่ั้ค่อย ๆ ยืด์เวล่ารั้อคอยให้นานข่�นท่ี่ล่ะน้อย จำนคร่ั้ไม่ต้องกรั้ะตุ้นเตือนในท่ี่�สุด์

การสอนในสถานการณ์์จริง

เมื�อคร่ั้สอนในห้องเร่ั้ยนแล้่ว คร่ั้ควรั้นำาความร้่ั้น้�นไปสอนในสถานการั้ณ์ีจำริั้งด้์วย เพืิ�อให้เด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญา 

แล่ะเด์ก็ออทิี่สติกเข้าใจำแล่ะนำาเรืั้�องท่ี่�คร่ั้สอนไปใช้ั่ได้์จำริั้ง เช่ั่น เมื�อคร่ั้อธิบายเรืั้�อง “การข่�นลงเรืออย�างปลอดภััย” ในห้องเร่ั้ยน

แล้่ว เด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาแล่ะเด็์กออทิี่สติกม้กไม่สามารั้ถจิำนตนาการั้ได้์ว่า เมื�ออย่่ท่ี่�ท่ี่าเรืั้อ เขาควรั้ที่ำาต้วอย่างไรั้  

ผ้่เข่ยนจ่ำงแนะนำาให้คร่ั้สอนเรืั้�องท่ี่�จำำาเป็นเหล่่าน่�ในสถานการั้ณ์ีท่ี่�เด็์กต้องพิบเจำอในช่ั่วิตจำริั้งด้์วย เช่ั่น ท่ี่าเรืั้อใกล้่บ้าน  

ท่ี่าเรืั้อในชุั่มชั่น เมื�อคร่ั้ได้์สอนในสถานการั้ณ์ีจำริั้ง เด็์กได้์ฝึึกปฏิิบ้ติในสถานการั้ณ์ีจำริั้ง แล่ะคร่ั้ส้งเกตเด็์กในสถานการั้ณ์ีจำริั้งแล้่ว 

คร่ั้จ่ำงจำะม้�นใจำได้์ว่าเด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาแล่ะเด็์กออทิี่สติกจำะสามารั้ถนำาสิ�งท่ี่�คร่ั้สอนไปใช้ั่ได้์จำริั้ง (ภัาพิ 2.14)
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ภัาพื่ 2.14
เมืื�อคู่ร่สอนเรื�องการข่�นลงเรืออย�างปลอดภััย คู่ร่คู่วรสอนเรื�องนั�นที�ท�าเรือใกล�บ�านของเด็กด�วย
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บัดดี�

ในกรั้ณ่ีท่ี่�เด็์กไม่กล้่าที่ำาสิ�งใหม่ คร่ั้อาจำมอบหมายให้เพืิ�อนท่ี่�เด็์กชั่อบหรืั้อเพืิ�อนท่ี่�ม่นำ�าใจำ ชั่อบช่ั่วยเหลื่อ เป็นบ้ด์ด่์� 

ของเด์็กบกพิรั้่องที่างสติปัญญาแล่ะเด์็กออที่ิสติกก็ได้์ การั้ม่บ้ด์ด่์�จำะที่ำาให้เด็์กม่คนคอยด่์แล่ ช่ั่วยเหล่ือ แล่ะให้คำาแนะนำา  

ส่งผล่ให้เด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาแล่ะเด์็กออทิี่สติกเข้าใจำสิ�งท่ี่�คร่ั้สอนแล่ะที่ำาตามคร่ั้ท่ี่�คาด์หว้งได้์ด่์ข่�น อ่กท้ี่�งเด็์ก 

ย้งน่าจำะร้่ั้ส่กอุ่นใจำแล่ะกล้่าที่ำาสิ�งน้�นมากข่�นด้์วย เช่ั่น เมื�อคร่ั้อยากให้เด็์กล่องร้ั้บปรั้ะที่านอาหารั้ท่ี่�เด็์กไม่เคยที่านมาก่อน  

(เพืิ�อเด็์กจำะได้์ไม่ย่ด์ติด์ก้บอาหารั้อย่างใด์อย่างหน่�ง) เด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาแล่ะเด็์กออทิี่สติกม้กปฏิิเสธอาหารั้น้�น  

คร่ั้ท่ี่�คุ้นเคยก้บเด็์กเหล่่าน่�จำะไม่เลิ่กล้่มความต้�งใจำในคร้ั้�งแรั้ก เพิรั้าะการั้ “ปฏิิเสธีของใหมื�” เป็นธรั้รั้มชั่าติของเด็์ก 

เหล่่าน่�อย่่แล้่ว ผ้่เข่ยนแนะนำาให้คร่ั้นำาอาหารั้น้�นเข้าปากของต้วเองแล้่วแสด์งส่หน้าม้�นใจำว่าของน้�นอร่ั้อยมาก หล้่งจำากน้�น  

คร่ั้ให้บ้ด์ด่์�ที่านอาหารั้น้�นด้์วย แล้่วบ้ด์ด่์�ยืนย้นว่าอร่ั้อยมากจำริั้ง ๆ จำากน้�น คร่ั้กรั้ะตุ้นให้เด็์กล่องชิั่มเพ่ิยงเล็่กน้อย  

เมื�อเด็์กเห็นบ้ด์ด่์�ที่ำาแบบน้�น เด็์กม้กจำะยอมที่ำาตาม (ภัาพิ 2.15)

คร่ั้สามารั้ถใช้ั่บ้ด์ด่์�ในการั้สอนเรืั้�องความปล่อด์ภ้ัยที่างนำ�าแล่ะการั้ว่ายนำ�าเพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์ได้์เช่ั่นก้น เช่ั่น  

เมื�อเพืิ�อนท่ี่� เขาชั่อบบอกว่า “เราจะไมื� เข�าไปที�สระว�ายนำ�าคู่นเดียว” แล่ะเมื�อเด็์กจำะเดิ์นเข้าไปท่ี่�สรั้ะว่ายนำ�า 

โด์ยไ ม่ ม่ ผ้่ ใหญ่ บ้ด์ด่์� ด่์ ง มือเ ด็์กออกมา เ ด็์กบกพิร่ั้องที่างสติ ปัญญาแล่ะเ ด็์กออทิี่สติกจำะจำำา เรืั้� อง น่� ไ ด้์ ด่์ก ว่า  

แล่ะยอมที่ำาตามท่ี่�บ้ด์ด่์�บอก หรั้ืออ่กต้วอย่างหน่�งคือ เมื�อเด็์กปฏิิเสธไม่ยอมล่งสรั้ะเพิรั้าะกล้่วว่าต้วเองจำะจำมนำ�า  

คร่ั้ก็อาจำขอให้บ้ด์ด่์�ล่งบ้นได์สรั้ะว่ายนำ�าด้์วยส่หน้าม่ความสุข แล้่วยืนในสรั้ะว่ายนำ�า เพืิ�อให้เด็์กเห็นว่ารั้ะด้์บนำ�าส่ง 

เ พ่ิยงหน้าอกเท่ี่าน้�น (ไ ม่ ล่่ก ไ ม่ น่ากล้่ว)  แล้่วบ้ด์ด่์� ช้ั่กชั่วนให้เ ด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาหรืั้อเด็์กออทิี่สติก 

ล่งมาในสรั้ะด้์วยก้น

ภัาพื่ 2.15
การให�เด็กทำาไปพื่ร�อมืเพืื่�อนชี�วยให�เด็กยอมืทำาสิ�งนั�น และมัืกทำาได�ดีกว�าการทำาคู่นเดียว
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การทำางานง�ายสลับยาก

ช่ั่วงแรั้กของการั้สอน เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษอาจำจำำาเรืั้�องท่ี่�คร่ั้สอนไม่ค่อยได้์ ที่ำางานน้�นได้์ไม่ด่์ หรืั้อขาด์ 

ความม้�นใจำ คร่ั้จ่ำงควรั้ให้เด็์กที่ำางานง่ายสล้่บยาก (Interspersed Instruction) เพืิ�อให้เด็์กเกิด์กำาล้่งใจำ แล่ะจำะที่ำาให้เด็์ก

ที่ำางานน้�นได้์ด่์ข่�นเช่ั่น เมื�อเด็์กสามารั้ถหมุนแขนได้์แล้่ว เตะขาได์้แล้่ว แล่ะเงยหน้าข่�นหายใจำได้์แล้่ว แต่เด็์กย้งไม่สามารั้ถ 

ที่ำา 3 อย่างน่�พิร้ั้อมก้นได้์ คร่ั้อาจำให้เด็์กจ้ำบโฟัมแล่ะเตะขาก่อน (งานง่าย) แล้่วสล้่บด้์วยการั้จ้ำบโฟัม เตะขา แล่ะเงยหน้าข่�น

หายใจำ (งานยาก) เป็นรั้ะยะที่างส้�น ๆ แล้่วให้เด็์กกล้่บมาที่ำางานง่ายอ่กคร้ั้�ง ก่อนจำะที่ำางานยากเป็นรั้ะยะที่างส้�น ๆ อ่กคร้ั้�ง 

เที่คนิคน่�จำะที่ำาให้เด็์กเกิด์กำาล้่งใจำแล่ะม่แนวโน้มท่ี่�จำะที่ำางานยากน้�นได้์ด่์ข่�น

การเชืี�อมืโยง

เมื�อคร่ั้สอนเนื�อหาหรั้ือท้ี่กษะใด์ท้ี่กษะหน่�งแล้่ว เด็์กบกพิรั้่องที่างสติปัญญาแล่ะเด์็กออทิี่สติกม้กไม่สามารั้ถ 

นำาความร้่ั้น้�นไปใช้ั่ได้์จำริั้ง เพิรั้าะเด็์กไม่เห็นภัาพิว่าสิ�งท่ี่�คร่ั้ให้ที่ำาในห้องเร่ั้ยนจำะนำาไปส่่สถานท่ี่�จำริั้งหรืั้อสถานการั้ณ์ีจำริั้งได้์อย่างไรั้

หรืั้อเมื�อคร่ั้สอนเนื�อหาน้�นในห้องเร่ั้ยน แต่ไม่ได้์สอนในสถานท่ี่�อื�น เด็์กก็จำะที่ำาพิฤติกรั้รั้มน้�นเพ่ิยงในห้องเร่ั้ยน เช่ั่น เมื�อเด็์ก 

มาถ่งโรั้งเร่ั้ยนในตอนเช้ั่า คร่ั้สอนให้เด็์กสว้สด่์คร่ั้ด้์วยการั้ยกมือไหว้ เด็์กจ่ำงยกมือไหว้ทุี่กคร้ั้�งท่ี่�มาถ่งโรั้งเร่ั้ยนตอนเช้ั่า 

ในว้นจ้ำนที่ร์ั้ถ่งศุกร์ั้ แต่เมื�อได้์พิบคร่ั้ท่ี่�ตล่าด์ตอนเย็นว้นเสารั้์ เด็์กอาจำยิ�มให้คร่ั้โด์ยไม่ยกมือไหว้ จ่ำงเร่ั้ยกได้์ว่า เด็์กคนน้�น 

ไม่สามารั้ถเชืั่�อมโยงสิ�งท่ี่�คร่ั้สอนไปย้งสถานการั้ณ์ีใหม่ได้์

การเชืี�อมืโยงไปส่�สถานการณ์์อื�น (Generalization) คือ การั้สอนให้ผ้่เร่ั้ยนนำาความร้่ั้ท่ี่�ได้์เร่ั้ยนไปใช้ั่ใน 

สถานการั้ณ์ีอื�น สถานท่ี่�อื�น เวล่าอื�น ก้บบุคคล่อื�นได้์ เช่ั่น คร่ั้สอนเรืั้�อง “การเตะขา” ผ้่สอนอาจำเริั้�มสอนโด์ยให้ 

ผ้่เร่ั้ยนน้�งท่ี่�ขอบสรั้ะว่ายนำ�าแล่้วฝึึกเตะขา ผ้่เร่ั้ยนจ่ำงเร่ั้ยนร้่ั้วิธ่น้�งเตะขาท่ี่�ขอบสรั้ะ แต่เมื�อต้องเปล่่�ยนสถานท่ี่� เช่ั่น  

เมื�ออย่่ ริั้มแม่นำ�า แหล่่งนำ�าธรั้รั้มชั่าติ หรืั้อเมื�อผ้่เร่ั้ยนต้องล่งไปอย่่ในนำ�า ผ้่เร่ั้ยนอาจำไม่สามารั้ถเชืั่�อมโยงการั้เตะขา 

ท่ี่�ขอบสรั้ะไปย้งสถานการั้ณี์ใหม่เหล่่าน้�นได้์ ด้์งน้�น คร่ั้จ่ำงต้องสอนเรืั้�องน้�นในหล่ายสถานการั้ณี์ เพืิ�อให้ผ้่เร่ั้ยน 

ที่ำาสิ�งน้�นในสถานการั้ณ์ีอื�นได้์ด้์วย



69

ภัาพื่ 2.16
คู่ร่ให�เด็กทิ�งตัวจากสปริงบอร์ดเพืื่�อจำาลองการตกนำ�า

อ่กต้วอย่างหน่�ง คือ เมื�อคร่ั้สอนเรืั้�องการั้ล่อยต้วเพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์ คร่ั้อาจำให้เด็์กน้�งขอบสรั้ะ แล้่วหย่อนต้ว 

ล่งในนำ�าเพืิ�อที่ำาท่ี่าล่่กหมาตกนำ�าในสรั้ะว่ายนำ�า แต่ในความเป็นจำริั้ง เมื�อเกิด์อุบ้ติเหตุหรืั้อเด็์กจำมนำ�า เด็์กม้กตกจำาก 

ท่ี่� ส่งแล่ะไม่ม่แว่นตาว่ายนำ�า ด้์งน้�น หล้่งจำากคร่ั้สอนในสรั้ะว่ายนำ�าแล้่ว คร่ั้อาจำให้เด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญา 

หรืั้อเด็์กออทิี่สติกน้�งบนสปริั้งบอร์ั้ด์แล้่วทิี่�งต้วล่งนำ�าโด์ยไม่ใส่แว่นตาว่ายนำ�า หรืั้อคร่ั้อาจำเล่่นเกม “แองกรี�เบิร์ด  

(Angry Bird)” (รั้ายล่ะเอ่ยด์ในบที่ท่ี่� 4) เพืิ�อฝึึกให้เด็์กคุ้นเคยก้บการั้ตกนำ�าในสถานการั้ณ์ีจำริั้งก็ได้์ (ภัาพิ 2.16)
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ตอนท่ี 8 ส่ืุอทางสุายตา

สื�อทางสายตา หรือกลวิธีีทางสายตา หรือกลวิธีีรับร่�ผู้�านการมือง (Visual Strategies) คือ สิ�งท่ี่�เด็์กสามารั้ถ 

มองเห็นได้์ วิธ่การั้น่�จำะช่ั่วยให้เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษเร่ั้ยนร้่ั้แล่ะจำำาสิ�งท่ี่�คร่ั้สอนได้์ด่์ข่�น เพิรั้าะการั้ฟัังสิ�งท่ี่�คร่ั้อธิบาย 

ด้์วยคำาพ่ิด์เพ่ิยงอย่างเด่์ยวน้�นไม่เพ่ิยงพิอท่ี่�จำะที่ำาให้น้กเร่ั้ยน “ทุกคู่น” สามารั้ถเข้าใจำแล่ะเร่ั้ยนร้่ั้สิ�งท่ี่�คร่ั้สอนได้์ โด์ยเฉพิาะ 

อย่างยิ�ง การั้สอนเด็์กออทิี่สติกท่ี่�เร่ั้ยนร้่ั้ได้์ด่์ที่างสายตาแต่ร้ั้บข้อม่ล่ผ่านการั้ฟัังได้์น้อยมาก หรืั้อการั้สอนเด็์กบกพิร่ั้องที่าง 

สติปัญญาซ่็�งเร่ั้ยนร้่ั้ได้์ช้ั่า จำำายาก แล่ะลื่มง่ายน้�น สื�อที่างสายตาจำะช่ั่วยให้เด็์กเหล่่าน่�ร้ั้บข้อม่ล่จำากคร่ั้ได้์ด่์ข่�น

สื�อที่างสายตาม่หล่ายร่ั้ปแบบ ค่่มือเล่่มน่�แบ่งสื�อที่างสายตาเป็น 4 ปรั้ะเภัที่ เร่ั้ยงจำากสื�อที่างสายตาท่ี่�เข้าใจำได้์ง่ายท่ี่�สุด์

ไปถ่งรั้ะด้์บท่ี่�เข้าใจำยากข่�นด้์งต่อไปน่� (กุล่ยา ก่อสุวรั้รั้ณี แล่ะ ยุวด่์ วิริั้ยางก่รั้, 2562)

1. การจับมืือทำาหรือการทำาให�ด่เป็นตัวอย�าง เป็นสื�อที่างสายตาท่ี่�เด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาแล่ะเด็์กออทิี่สติก 

เข้าใจำได้์ง่ายท่ี่�สุด์ ด้์งน้�น เมื�อคร่ั้สอนเรืั้�องน้�นเป็นคร้ั้�งแรั้ก แต่เด็์กม่รั้ะด้์บความเข้าใจำภัาษาค่อนข้างตำ�า คร่ั้ควรั้ใช้ั่วิธ่น่�เพืิ�อให้ 

เด็์กเข้าใจำสิ�งท่ี่�คร่ั้สอนได์้ด่์ข่�น หรืั้อเมื�อคร่ั้สอนแล่้วบอกให้เด็์กที่ำา แต่เด็์กไม่ตอบสนอง (ผ้่เข่ยนส้นนิษฐานว่าเด็์ก 

อาจำไม่เข้าใจำสิ�งท่ี่�คร่ั้สอนหรั้ือไม่ร้่ั้ว่าคร่ั้ต้องการั้ให้ที่ำาอะไรั้) คร่ั้อาจำจ้ำบมือเด็์กที่ำาสิ�งน้�นเล่ย ส่วนการั้ที่ำาให้ด่์เป็นต้วอย่าง  

คือคร่ั้หรืั้อเพืิ�อนแสด์งพิฤติกรั้รั้มน้�นให้ด่์เพืิ�อให้เด็์กที่ำาตาม 

ต้วอย่างเช่ั่น คร้ั้�งแรั้กท่ี่�คร่ั้สอนให้เด็์กเตะขา คร่ั้อาจำให้เด็์กน้�งขอบสรั้ะ แล้่วจ้ำบปล่ายขาของเด็์กเตะสล้่บข่�นล่ง 

แล่ะพ่ิด์ว่า “เตะขา” เพืิ�อให้เด็์กเข้าใจำว่าการั้ที่ำาแบบน่�คือการั้ “เตะขา” (ภัาพิ 2.17)

ภัาพื่ 2.17
คู่ร่จับขาของเด็กให�ตีขาในนำ�าเป็นการจับมืือทำา

การั้จ้ำบมือที่ำาหรืั้อการั้ที่ำาให้ด่์เป็นต้วอย่างเป็นการั้สอนให้เด็์กร้่ั้ว่าคร่ั้ต้องการั้ให้ที่ำาอะไรั้แล่ะอาจำใช้ั่ในการั้สอน 

คำาศ้พิท์ี่ได้์ด้์วย เช่ั่น เมื�อคร่ั้พ่ิด์ว่า “เตะขา” แล้่วจ้ำบขาของเด์็กขย้บข่�นล่ง เด์็กจำะเข้าใจำความหมายของคำาว่า เตะขา  

อย่างไรั้ก็ตาม เมื�อเด็์กได้์เร่ั้ยนร้่ั้เรืั้�องน้�นแล้่ว คร่ั้ต้องล่ด์การั้จ้ำบมือที่ำาหรืั้อที่ำาให้ด่์เป็นต้วอย่าง เพืิ�อให้เด็์กที่ำาด้์วยต้วเองในท่ี่�สุด์
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2. ของจริงหรือแบบจำาลอง เป็นวิธ่ท่ี่�ด่์ในการั้สอนคำาศ้พิท์ี่แล่ะบอกเงื�อนไข เช่ั่น คร่ั้ต้องการั้สอนให้เด็์กร้่ั้จ้ำก 

คำาว่า “นำ�า” ขณีะพ่ิด์ว่า “นำ�า” คร่ั้อาจำพิาเด์็กไปท่ี่�สรั้ะว่ายนำ�า น้�งท่ี่�ขอบสรั้ะ นำาขาจุ่ำมนำ�า แล่ะพ่ิด์ว่า “นำ�า” (ภัาพิ 2.18)  

อย่างไรั้ก็ตาม ในกรั้ณ่ีท่ี่�ใช้ั่ของจำริั้งไม่ได้์ คร่ั้สามารั้ถเลื่อกใช้ั่แบบจำำาล่องในการั้สอนแที่น เช่ั่น คร่ั้สอนว่า “การกระโดด 

ลงในนำ�าเป็นอันตราย” แต่คร่ั้ไม่สามารั้ถให้เด็์กกรั้ะโด์ด์ล่งในนำ�าได้์ เพิรั้าะเด็์กอาจำเป็นอ้นตรั้าย แล่ะคร่ั้ก็ไม่ควรั้ 

กรั้ะโด์ด์ล่งในนำ�าเพิรั้าะจำะเป็นต้วอย่างท่ี่�ไม่ด่์ให้เด็์กเห็น คร่ั้จ่ำงควรั้ใช้ั่ตุ�กตาแสด์งท่ี่าที่างท่ี่�เป็นอ้นตรั้ายแล้่วสอน 

เด็์กว่า “ไมื�คู่วรทำา”

3. ภัาพื่ ซ่็�งอาจำเป็นภัาพิถ่าย ภัาพิการั้์ต่น หรั้ือภัาพิล่ายเส้นง่าย ๆ ท่ี่�คร่ั้วาด์ข่�นเองก็ได้์ คร่ั้การั้ศ่กษาพิิเศษ 

ม้กใช้ั่วิธ่น่�เมื�อไม่สามารั้ถใช้ั่ของจำริั้งได้์ หรืั้อเมื�อเด็์กเข้าใจำเรืั้�องน้�นแล้่ว ข้�นแรั้ก คร่ั้ต้องอธิบายให้เด็์กเข้าใจำว่าภัาพิน้�น 

หมายถ่งอะไรั้ หล้่งจำากน้�น คร่ั้จ่ำงจำะใช้ั่ภัาพิน้�นได้์โด์ยไม่ต้องอธิบายแล่ะเด็์กสามารั้ถจ้ำด์การั้ต้วเองได้์โด์ยคร่ั้ไม่ต้องเตือน  

(ภัาพิ 2.19)  คร่ั้อาจำใช้ั่ภัาพิเพืิ�อบอกเงื�อนไขก็ได้์ เช่ั่น ป้าย “ทำา ... แล�วจะได� ...” (First-Then) ท่ี่�บอกเด็์กว่า ถ้าเด็์กที่ำาตาม 

ท่ี่�คร่ั้บอกแล้่ว คร่ั้จำะให้รั้างว้ล่ (ภัาพิ 2.20)

ภัาพื่ 2.18 
การใชี�ของจริงประกอบการสอนคู่ำาว�า “นำ�า”

ภัาพื่ 2.19 
คู่ร่ใชี�ภัาพื่ เพืื่�อให�ข�อม่ืลว�าคู่ร่ต�องการให�เด็กทำาอะไร
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4. ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือสัญลักษณ์์ เป็นวิธ่ท่ี่�อย่่ในช่ั่วิตปรั้ะจำำาว้นของคนท้ี่�วไปอย่่แล้่ว แต่สำาหร้ั้บบุคคล่ท่ี่�ม่ 

ความต้องการั้พิิเศษ ต้วหน้งสือ ต้วเล่ข หรืั้อส้ญล้่กษณ์ีน้�นถือว่าเป็นสื�อที่างสายตาท่ี่�เข้าใจำยากท่ี่�สุด์ เพิรั้าะเด็์กต้องเข้าใจำ 

ความหมายของส้ญล้่กษณ์ีน้�น หรืั้ออ่านหน้งสือได้์เส่ยก่อน เด็์กจ่ำงจำะเข้าใจำสื�อน้�นแล่ะปฏิิบ้ติตามได้์ (ภัาพิ 2.21)  

คร่ั้อาจำนำาต้วหน้งสือ ต้วเล่ข ส้ญล้่กษณ์ีมาใช้ั่ในป้ายเตือน ป้ายกติกา บ้ตรั้คำาศ้พิท์ี่ก็ได้์

ภัาพื่ 2.20 
ป้าย “ทำาแล�วจะได�” เพืื่�อบอกเงื�อนไขว�า “เมืื�อเรียนว�ายนำ�าและอาบนำ�าแต�งตัวเสร็จแล�ว เด็กจะได� ด่ YouTube”

ภัาพื่ 2.21 
ป้ายเตือนให�เด็กแสดงพื่ฤติกรรมืที�ต�องการ
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ต้วอย่างในภัาพิ 2.22 เป็นป้ายต้วเล่ขท่ี่�คร่ั้ใช้ั่เตือนเด็์กเป็นรั้ะยะว่าเวล่าที่ำากิจำกรั้รั้มน้�นเหลื่อน้อยล่งแล้่ว  

เริั้�มจำากการั้ที่ำาเครืั้�องหมายไว้ท่ี่�เล่ข 5 แล้่วคร่ั้ช่ั่ป้ายให้เด็์กด่์แล่ะพ่ิด์ว่า “เหลือเวลาว�ายนำ�าอีก 5 นาที” เมื�อเวล่าผ่านไป  

1 นาท่ี่ คร่ั้เลื่�อนเครืั้�องหมายไปท่ี่�เล่ข 4 แล้่วบอกเด็์กว่า “เหลืออีก 4 นาที” คร่ั้ค่อย ๆ ล่ด์เวล่าล่งแล่ะเตือนเป็นรั้ะยะ 

เพืิ�อให้เด็์กได้์เตร่ั้ยมใจำล่่วงหน้าท่ี่�จำะหยุด์ที่ำากิจำกรั้รั้มท่ี่�เขาชั่อบ ป้ายแบบน่�จ่ำงถือเป็นการั้เตร่ั้ยมความพิร้ั้อมของเด็์ก 

แล่ะช่ั่วยล่ด์พิฤติกรั้รั้มไม่พ่ิงปรั้ะสงค์ด้์วย

ภัาพื่ 2.22 
ป้ายตัวเลขที�เตือนเด็กว�ากำาลังจะหมืดเวลาเล�นแล�ว
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ตอนท่ี 9 ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลื่ต่อการเรียนว่ายนำ้า

การั้เร่ั้ยนร้่ั้ของเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษ โด์ยเฉพิาะอย่างยิ�งเด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาแล่ะเด็์กออทิี่สติก  

ได้์ร้ั้บอิที่ธิพิล่จำากปัจำจ้ำยหล่ายปรั้ะการั้ ท้ี่�งปัจำจ้ำยภัายใน (เช่ั่น ความหิว ความเหนื�อย ความร้ั้อน ความง่วง) แล่ะปัจำจ้ำยภัายนอก

(เช่ั่น แสง ส่ เส่ยง กลิ่�น อุณีหภ่ัมิ คนรั้อบข้าง) เนื�อหาในตอนน่� ผ้่เข่ยนอธิบายถ่งปัจำจ้ำยภัายนอกเพ่ิยงบางส่วนท่ี่�ส่งผล่ 

ต่อการั้เร่ั้ยนร้่ั้ของเด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาแล่ะเด็์กออทิี่สติก เพืิ�อให้คร่ั้เข้าใจำแล่ะปร้ั้บปัจำจ้ำยเหล่่าน้�นให้เอื�อต่อการั้เร่ั้ยนร้่ั้ 

ของเด็์กเหล่่าน่� (ภัาพิ 2.23)

1. อุณ์หภ่ัมิื คือ ค่าเฉล่่�ยรั้ะด้์บความร้ั้อนเย็น เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษแต่ล่ะคนร้ั้บร้่ั้ได้์ต่างก้น เช่ั่น เด็์กบางคน 

ท่ี่� “ขี�ร�อน” ก็จำะร้ั้บร้่ั้ความร้ั้อนได้์มากกว่าคนท้ี่�วไป หรืั้อบางคน “ขี�หนาว” ก็จำะร้ั้บร้่ั้ความเย็นได้์มากกว่า อุณีหภ่ัมิเป็น 

ปัจำจ้ำยหน่�งท่ี่�ส่งผล่ต่อความพิรั้้อมในการั้เร่ั้ยนว่ายนำ�าของเด์็กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษ เช่ั่น การั้สอนว่ายนำ�าในว้นท่ี่� 

อากาศหนาว นำ�าในสรั้ะม่อุณีหภ่ัมิตำ�า เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษแล่ะพ่ิด์ได์้น้อยอาจำแสด์งพิฤติกรั้รั้มไม่พ่ิงปรั้ะสงค์  

(เช่ั่น ปฏิิเสธ อาล่ะวาด์ ไม่ยอมล่งนำ�า หรืั้อไม่ให้ความรั้่วมมือ) แต่การั้ได์้เร่ั้ยนว่ายนำ�าในว้นท่ี่�อากาศรั้้อน เด์็กคนเด่์ยวก้น 

อาจำม่ความสุขแล่ะให้ความร่ั้วมมืออย่างด่์ก็ได้์ 

2. แสงสว�างที�มืากหรือน�อยเกินไป สามารั้ถสง่ผล่ต่อความร้่ั้ส่กของเด์ก็ท่ี่�ม่ความตอ้งการั้พิิเศษ โด์ยเฉพิาะเด์ก็ออทิี่สติก

ท่ี่�อาจำไวหรืั้อช้ั่าต่อแสงมากกว่าปกติ แสงจ้ำาอาจำกรั้ะตุ้นให้เด็์กตื�นต้ว แสบตา หรืั้อสนใจำแสงน้�นมากเกินไปจำนไม่สามารั้ถจำด์จ่ำอ

ก้บการั้ว่ายนำ�า หรืั้อสรั้ะว่ายนำ�าท่ี่�มืด์อาจำที่ำาให้เด็์กเห็นเงาด์ำาท่ี่�พืิ�นสรั้ะ เด็์กจ่ำงไม่ยอมล่งนำ�าเพิรั้าะกล้่วเงาด์ำาน้�นก็ได้์

ภัาพื่ 2.23 

สิ�งแวดล�อมืที�ไมื�เหมืาะสมืย�อมืรบกวนและขัดขวางการเรียนร่�ของเด็ก
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ตอนท่ี 10 การจับอุ้ม

การจับอุ�มื (Handling) หมายถ่ง การั้ปรั้ะคองหรืั้อการั้จ้ำบต้วเด็์กเพืิ�อช่ั่วยให้เด็์กสามารั้ถล่อยต้วหรืั้อที่ำากิจำกรั้รั้ม 

ในสรั้ะได้์ เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษหล่ายคนม้กจำะไม่กล้่าล่อยต้วในนำ�า เพิรั้าะการั้ท่ี่�เท้ี่าไม่แตะพืิ�นที่ำาให้เด็์กร้่ั้ส่กไม่ม้�นคง  

เด็์กจ่ำงไม่สามารั้ถที่ำากิจำกรั้รั้มหรืั้อฝึึกท่ี่าที่างต่าง ๆ ท่ี่�ต้องล่อยต้วได้์ ด้์งน้�น คร่ั้จ่ำงต้องจ้ำบอุ้มหรืั้อพิยุงเด็์กอย่างมาก 

ในช่ั่วงแรั้ก เพืิ�อช่ั่วยให้เด็์กร้่ั้ส่กม้�นคงปล่อด์ภ้ัย ร้่ั้ส่กว่าเขาที่ำาได้์ แล่ะเข้าใจำว่าคร่ั้จำะให้ที่ำาอะไรั้ เมื�อเด็์กเริั้�มร้่ั้ส่กม้�นคง 

หรืั้อคุ้นชิั่นก้บการั้ล่อยต้วแล้่วคร่ั้จ่ำงล่ด์การั้ช่ั่วยเหลื่อล่งอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ต้วอย่างเช่ั่น เด็์กไม่สามารั้ถนอนหงายในท่ี่าปล่าด์าวหงายด้์วยต้วเองได้์ คร่ั้อาจำให้เด็์กนอนหงายแล่ะวางศ่รั้ษะ 

บนไหล่่ของคร่ั้ แล่ะคร่ั้อาจำใช้ั่มือปรั้ะคองต้นแขนของเด็์กไว้เพืิ�อให้เด็์กอย่่ในท่ี่าท่ี่�ใกล้่เค่ยงท่ี่าปล่าด์าวหงายแล่ะร้่ั้ส่กม้�นคง 

มากท่ี่�สุด์ คร่ั้อาจำพิาเด็์กเดิ์นไปรั้อบ ๆ สรั้ะ พิร้ั้อมพ่ิด์เส่ยงสงบเพืิ�อให้เด็์กร้่ั้ส่กผ่อนคล่าย หรืั้อคร่ั้อาจำหล่อกล่่อให้เด็์ก 

จำด์จำ่อก้บเรืั้�องใด์เรืั้�องหน่�ง (เช่ั่น บอกให้เด็์กมองว้ตถุบนท้ี่องฟ้ัา ร้ั้องเพิล่งท่ี่�เด์็กชั่อบเพืิ�อให้เด็์กร้ั้องตาม) เมื�อเด็์ก 

ที่ำาได้์ด่์ข่�นแล้่ว คร่ั้จ่ำงค่อย ๆ ล่ด์การั้ช่ั่วยเหลื่อล่งโด์ยการั้ปล่่อยต้นแขนของเด็์ก เปล่่�ยนจำากไหล่่ของคร่ั้เป็นน้่ด์เดิ์�ล่  

แล่ะเปล่่�ยนจำากน้่ด์เดิ์�ล่เป็นปล่อกแขนตามล่ำาด้์บ

3. เสียงรบกวนในบริเวณ์สระว�ายนำ�า เด็์กออทิี่สติกท่ี่�ไวต่อสิ�งเร้ั้าแล่ะเด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาท่ี่�ห้นเหความสนใจำ

ได้์ง่าย ย่อมไม่สามารั้ถเร่ั้ยนร้่ั้ได้์หากม่เส่ยงรั้บกวนในบริั้เวณีน้�น เส่ยงบางอย่างท่ี่�เด็์กท้ี่�วไปแล่ะผ้่ใหญ่ไม่สนใจำ (เช่ั่น เส่ยงเจำาะ

ผน้ง เส่ยงเครืั้�องจ้ำกรั้ เส่ยงจิำ�งหร่ั้ด์ เส่ยงร้ั้องไห้ของเด็์กคนอื�น) อาจำเป็นต้วกรั้ะตุ้นให้เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษร้่ั้ส่กหงุด์หงิด์ 

กล้่ว ตื�นเต้น ร้่ั้ส่กไม่ปล่อด์ภ้ัย หรืั้อไม่สบายต้วได้์ คร่ั้จ่ำงควรั้ควบคุมให้ม่เส่ยงรั้บกวนน้อยท่ี่�สุด์เพืิ�อช่ั่วยให้เด็์กจำด์จ่ำออย่่ก้บสิ�งท่ี่�

คร่ั้สอนหรืั้อกิจำกรั้รั้มท่ี่�คร่ั้ให้ที่ำาได้์

4. พืื่�นที�และอุปกรณ์์รอบสระว�ายนำ�า คร่ั้ควรั้จ้ำด์การั้สิ�งแวด์ล้่อมรั้อบสรั้ะให้ปล่อด์ภ้ัย เช่ั่น ถ้าพืิ�นลื่�น คร่ั้ควรั้วาง 

แผ่นยางก้นลื่�นเป็นที่างเด์ินรั้อบสรั้ะ หรั้ือถ้ากรั้ะเบื�องหรืั้อขอบสรั้ะม่ส่วนแหล่มคม คร่ั้ควรั้ซ็่อมแซ็มหรั้ือนำาสิ�งท่ี่�อาจำ 

เป็นอ้นตรั้ายออกไป นอกจำากน่� สื�อการั้สอนบางอย่างเป็นสิ�งเร้ั้าท่ี่�จำะด่์งความสนใจำของเด็์ก เช่ั่น ล่่กบอล่ ห่วงยาง  

ตุ�กตาล่อยนำ�า คร่ั้ควรั้เก็บสิ�งเหล่่าน้�นใส่ภัาชั่นะ หรั้ือใช้ั่ผ้าคลุ่มให้มิด์ชิั่ด์แล่ะนำาออกมาท่ี่ล่ะชิั่�นเมื�อต้องการั้ใช้ั่  

ถ้าไม่ต้องการั้ใช้ั่แล้่ว คร่ั้อาจำเก็บสิ�งของเหล่่าน้�นออกไปเล่ยก็ได้์

5. คู่นรอบข�าง คนแปล่กหน้าท่ี่�อย่่ในสรั้ะ จำำานวนคนในสรั้ะ หรืั้อการั้ท่ี่�คนท่ี่�เด็์กสนิที่สนมแล่ะคุ้นเคยน้�งอย่่ข้าง

สรั้ะ ล้่วนส่งผล่ต่อความร้่ั้ส่กปล่อด์ภ้ัยแล่ะไม่ปล่อด์ภ้ัยของเด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาแล่ะเด์็กออทิี่สติก เช่ั่น เด็์กท่ี่�ม่ความ

ต้องการั้พิิเศษหล่ายคนที่ำาได้์ด่์เมื�อรั้อบสรั้ะม่เพ่ิยงคนท่ี่�เขาคุ้นเคย แต่เด็์กคนน้�นจำะไม่ให้ความร่ั้วมมือเล่ยหรืั้อที่ำาได้์ไม่ด่์น้ก 

เมื�อม่คนแปล่กหน้าอย่่ในสรั้ะเด่์ยวก้น
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ตอนท่ี 11 เทคนิคฮััลื่ลิื่วิค

เทคู่นิคู่ฮััลลิวิคู่ (Halliwick Method) เป็นเที่คนิคการั้สอนท่ี่�ถ่กนำามาใช้ั่ในสาขาธารั้าบำาบ้ด์ เพืิ�อสอนให้บุคคล่ 

ท่ี่�ม่ปัญหาเรืั้�องการั้เคลื่�อนไหวแล่ะม่ปัญหาในการั้เร่ั้ยนร้่ั้ (เช่ั่น เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษ) สามารั้ถล่อยต้วแล่ะเคลื่�อนไหว

ในนำ�าได้์อย่างอิสรั้ะ เที่คนิคฮ้ัล่ลิ่วิคเกิด์ข่�นคร้ั้�งแรั้กในช่ั่วงปล่ายที่ศวรั้รั้ษ 1940 ถ่งต้นที่ศวรั้รั้ษ 1950 โด์ยเจำมส์ แมคมิล่แล่น  

(James McMillan) แล่ะ ฟีัล่ แมคมิล่แล่น (Phyl McMillan) เที่คนิคน่�เป็นท่ี่�ยอมร้ั้บไปท้ี่�วโล่ก จำนเกิด์สมาคมฮ้ัล่ลิ่วิค 

นานาชั่าติ (International Halliwick Association; IHA, 2020) ข่�นท่ี่�ปรั้ะเที่ศสวิตเซ็อร์ั้แล่นด์์ในปี ค.ศ. 1994

เที่คนิคฮ้ัล่ลิ่วิคถ่กออกแบบบนแนวคิด์ว่า “มืนุษย์ทุกคู่นสามืารถลอยนำ�าและว�ายนำ�าได�” เที่คนิคน่�แบ่งเป็น 10 ข้�นตอน 

(ภัาพิ 2.24) โด์ยคร่ั้พิาเด็์กที่ำาท่ี่ล่ะข้�นตอนตามล่ำาด้์บ (เช่ั่น หากเด็์กย้งที่ำาข้�นตอนท่ี่� 1 ไม่ผ่าน คร่ั้จำะย้งไม่สอนข้�นตอนท่ี่� 2)  

ด้์งรั้ายล่ะเอ่ยด์ด้์านล่่างน่�

ขั�นตอนที� 1 การั้ปร้ั้บสภัาพิจิำตใจำ ขั�นตอนที� 2 การั้ล่ด์ความช่ั่วยเหลื่อ

ขั�นตอนที� 3 การั้เปล่่�ยนท่ี่ารั้ะหว่างแกนต้�งแล่ะแกนนอน

1 2

3

ภัาพื่ 2.24 
เทคู่นิคู่ฮััลลิวิคู่ 10 ขั�นตอน
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ขั�นตอนที� 5 การั้หมุนรั้อบต้ว

ขั�นตอนที� 7 นำ�าช่ั่วยให้ว้ตถุล่อยได้์ขั�นตอนที� 6 การั้หมุนต้วแบบผสมผสาน

1 2

ขั�นตอนที� 4 การั้เอ่ยงต้ว

ภัาพื่ 2.24 
เทคู่นิคู่ฮััลลิวิคู่ 10 ขั�นตอน
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ภัาพื่ 2.24 
เทคู่นิคู่ฮััลลิวิคู่ 10 ขั�นตอน

ขั�นตอนที� 9 การั้ล่อยไปข้างหน้า

ขั�นตอนที� 8 การั้ร้ั้กษาสมดุ์ล่ขณีะอย่่นิ�ง

ขั�นตอนที� 10 ท่ี่าโบกนำ�า

1

1

1

2

2

2

3
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ภัาพื่ 2.25 
กิจกรรมืกลุ�มืชี�วยให�เด็กสนุกมืากข่�นและได�ฝึึกทักษะด�านอื�นด�วย

ขั�นตอนที� 1 

การปรับสภัาพื่จิตใจ (Mental Adjustment) คร่ั้เริั้�มจำากการั้สร้ั้างให้เด็์กคุ้นเคยก้บนำ�า เพืิ�อให้เด็์กเร่ั้ยนร้่ั้วิธ่ 

ควบคุมร่ั้างกายแล่ะการั้หายใจำเมื�ออย่่ในนำ�า คร่ั้ควรั้ใช้ั่การั้เล่่นเพืิ�อให้เด็์กสนุกแล่ะผ่อนคล่ายเมื�ออย่่ในนำ�า การั้ที่ำากิจำกรั้รั้ม 

กลุ่่มจำะช่ั่วยให้เ ด็์กเร่ั้ยนร้่ั้ไ ด้์ ด่์ ข่�นเพิรั้าะเด็์กได้์ เร่ั้ยนร้่ั้จำากเพืิ�อน อ่กท้ี่� งย้ งไ ด้์ ฝึึกท้ี่กษะการั้สื�อสารั้แล่ะท้ี่กษะ 

ที่างส้งคมด้์วย (ภัาพิ 2.25)

1 2
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ภัาพื่ 2.26 
คู่ร่ให�เด็กเคู่ลื�อนที�ไปรอบตัวคู่ร่

ภัาพื่ 2.27 
คู่ร่ยืนล�อมืวงแล�วส�งเด็กไปรอบวง (ถ�าเด็กกลัว ให�เด็กจับแขนของคู่ร่ด�วยก็ได�)

ขั�นตอนที� 2 

การลดคู่วามืชี�วยเหลือ (Disengagement) หล้่งจำากเด็์กคุ้นเคยก้บกิจำกรั้รั้มในนำ�าแล่ะที่รั้งต้วในนำ�าได้์ด่์ข่�นแล้่ว  

คร่ั้ควรั้ล่ด์ความช่ั่วยเหลื่อ เพืิ�อให้เด็์กที่ำากิจำกรั้รั้มในนำ�าด้์วยต้วเองมากข่�น เช่ั่น คร่ั้ปล่่อยมือจำากเด็์กนานข่�น หรืั้อ คร่ั้อาจำให้เด็์ก

เป็นคนปล่่อยมือจำากคร่ั้เพืิ�อให้เด็์กเกิด์ความม้�นใจำแล่ะร้่ั้ส่กปล่อด์ภ้ัยก็ได้์

ตัวอย�างกิจกรรมื : คร่ั้ให้เด็์กจ้ำบมือคร่ั้ แล้่วให้เด็์กเคลื่�อนท่ี่�ไปรั้อบต้วคร่ั้ กิจำกรั้รั้มน่�ที่ำาให้เด็์กต้องปล่่อยมือจำากคร่ั้ 

เป็นรั้ะยะ (ภัาพิ 2.26) หรืั้อคร่ั้อาจำยืนล้่อมวงในนำ�า (คร่ั้อาจำย่อเข่าเพืิ�อให้หน้าอกของคร่ั้อย่่ในนำ�า เพืิ�อเด็์กท่ี่�คร่ั้จ้ำบจำะได้์อย่ ่

ในนำ�ามากข่�น) คร่ั้แต่ล่ะคนจ้ำบน้กเร่ั้ยน 1 คนไว้ด้์านหน้าของคร่ั้ จำากน้�น คร่ั้ส่งน้กเร่ั้ยนไปให้คร่ั้คนถ้ด์ไป (เพืิ�อให้น้กเร่ั้ยน 

ต้องปล่่อยมือจำากคร่ั้คนแรั้ก แล่ะอย่่ในนำ�าด้์วยต้วเองเป็นเวล่าส้�น ๆ) แล้่วเว่ยนไปจำนคร่ั้แต่ล่ะคนได้์จ้ำบเด็์กทุี่กคน คร่ั้อาจำ 

ร้ั้องเพิล่งรั้ะหว่างที่ำากิจำกรั้รั้มเพืิ�อให้เด็์กร้่ั้ส่กสนุกแล่ะผ่อนคล่ายด้์วยก็ได้์ (ภัาพิ 2.27)

1 2
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ภัาพื่ 2.28
คู่ร่ให�นักเรียนนอนหงาย แล�วโน�มืตัวมืาข�างหน�าเพืื่�อวางบอลในห�วง

ขั�นตอนที� 3 

การเปลี�ยนท�าระหว�างแกนตั�งและแกนนอน (Transversal Rotation Control) คือ การั้เคลื่�อนไหวจำาก 

ท่ี่านอนหงายเป็นท่ี่ายืน แล่ะจำากท่ี่ายืนเป็นท่ี่านอนหงาย

ตัวอย�างกิจกรรมื : คร่ั้ให้น้กเร่ั้ยนนอนหงายแล่ะถือล่่กบอล่ไว้ คร่ั้อ่กคนถือห่วงหรืั้อตะกรั้้าไว้ข้างหน้าน้กเร่ั้ยน  

แล่ะอย่่ห่างจำากน้กเร่ั้ยนปรั้ะมาณี 1-2 เมตรั้ คร่ั้ให้น้กเร่ั้ยนวางบอล่ในห่วงหรืั้อในตะกร้ั้า น้กเร่ั้ยนจ่ำงต้องเปล่่�ยนจำาก 

ท่ี่านอนถือบอล่มาเป็นท่ี่ายืนเพืิ�อวางล่่กบอล่ล่งในห่วงหรืั้อตะกร้ั้า (ภัาพิ 2.28)

1 2

3
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ขั�นตอนที� 4 

การเอียงตัว (Sagittal Rotation Control) เป็นการั้เคลื่�อนไหวไปที่างด้์านข้างของล่ำาต้ว น้�นคือการั้ยืนต้ว 

ต้�งตรั้ง (ล่ำาต้วอย่่ในแกนต้�ง) แล้่วเอ่ยงต้วล่งไปในนำ�าที่างด้์านขวาแล่ะด้์านซ้็าย

ตัวอย�างกิจกรรมื : คร่ั้ให้น้กเร่ั้ยนต่ล่่กบอล่ในนำ�า โด์ยน้กเร่ั้ยนต้องเอ่ยงไปด้์านข้างแล้่วยื�นมือไปที่าง 

ด้์านข้างเพืิ�อต่ล่่กบอล่ท่ี่�ล่อยอย่่ด้์านข้างของน้กเร่ั้ยน (ภัาพิ 2.29) หรืั้อ คร่ั้อาจำให้เด็์กต่อแถวเป็นรั้ถไฟั เมื�อรั้ถไฟัเล่่�ยว  

เด็์กต้องเอ่ยงต้วให้ใบห่อย่่ในนำ�า (ภัาพิ 2.30)

ภัาพื่ 2.29
คู่ร่ให�นักเรียนตีล่กบอลที�อย่�ด�านข�าง

ภัาพื่ 2.30
คู่ร่ให�นักเรียนเอียงตัว เมืื�อ “รถไฟั” เลี�ยว

1 2
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ขั�นตอนที� 6 

การหมุืนตัวแบบผู้สมืผู้สาน (Combined Rotation Control) เป็นการั้เคลื่�อนไหวโด์ยใช้ั่หล่ายท่ี่าท่ี่�ได้์เร่ั้ยน 

ไปแล่้ว เช่ั่น การั้เอนต้วมาด์้านหน้าแล้่วหมุนต้วขณีะนอนในนำ�าแล่้วต้�งต้วข่�นยืนในนำ�า หรืั้อการั้พิล่ิกต้วแล่้วมุด์ล่งใต้นำ�า 

แล้่วยืนข่�น (ภัาพิ 2.33) คร่ั้ควรั้ให้เด็์กเลื่อกด้์วยต้วเองว่าจำะเคลื่�อนท่ี่�ไปที่างใด์ด์้วยท่ี่าใด์ เพืิ�อให้เด็์กร้่ั้ส่กม้�นใจำท่ี่�จำะ 

ที่ำาท่ี่าน้�น ข้�นตอนน่�จำะที่ำาให้เด็์กสามารั้ถเคลื่�อนไหวในนำ�าได้์อย่างม้�นใจำ แต่ย้งไม่สามารั้ถว่ายนำ�าได้์

ภัาพื่ 2.33
คู่ร่ให�เด็กเคู่ลื�อนไหวอิสระในนำ�า (ใชี�หลายท�าที�เรียนมืาแล�ว)

ภัาพื่ 2.32
คู่ร่ให�เด็กนอนหงายและถือล่กบอล
แล�วจ่งคู่วำ�าเพืื่�อวางล่กบอลในห�วง

ขั�นตอนที� 5 

การหมุืนรอบตัว (Longitudinal Rotation Control) คือ ความสามารั้ถในการั้หมุนรั้อบต้วท้ี่�งแกนต้�งแล่ะแกนนอน 

น้�นคือ หมุนรั้อบต้วขณีะยืนในนำ�า หมุนรั้อบต้วขณีะล่อยต้วในนำ�า (งอเข่า ขาไม่แตะพืิ�น) แล่ะหมุนรั้อบต้วขณีะนอนในนำ�า

ตัวอย�างกิจกรรมื : คร่ั้อาจำให้เด็์กที่ำาท่ี่าปรั้ะกอบเพิล่ง โด์ยใช้ั่ท่ี่าต่าง ๆ เร่ั้ยนมาแล้่ว เช่ั่น การั้เคลื่�อนไหวด้์านข้าง  

การั้เอ่ยงต้ว ฯล่ฯ (ภัาพิ 2.31) หรืั้อ คร่ั้อาจำให้เด็์กนอนหงายแล่ะถือล่่กบอล่ แล้่วจ่ำงพิลิ่กต้วควำ�าเพืิ�อวางล่่กบอล่ 

ในห่วงท่ี่�อย่่อ่กด้์านหน่�ง (ภัาพิ 2.32)

ภัาพื่ 2.31
เด็กทำาท�าประกอบเพื่ลง
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ขั�นตอนที� 7 

การลอยตัวในนำ�า (Upthrust) คือ การั้สอนให้เด็์กร้่ั้ว่า นำ�าช่ั่วยให้ว้ตถุล่อยได้์

ตัวอย�างกิจกรรมื : คร่ั้สามารั้ถสอนให้น้กเร่ั้ยนได้์เร่ั้ยนร้่ั้เรืั้�องน่�ผ่านกิจำกรั้รั้มท่ี่�หล่ากหล่าย เช่ั่น คร่ั้จ้ำบมือน้กเร่ั้ยน  

แล้่วให้เด็์กคิด์ว่าต้วเองเป็นกรั้ะต่ายกรั้ะโด์ด์ในนำ�า จำากน้�น คร่ั้ด่์งมือเด็์กมาข้างหน้าช้ั่า ๆ (ภัาพิ 2.34) คร่ั้อาจำให้เด็์ก 

เป็นแมงกะพิรัุ้นเมื�อเด็์กกอด์ใต้เข่าแล้่วก้มหน้าล่งในนำ�า ต้วของเขาจำะล่อยข่�นมาบนผิวนำ�า เอง (ภัาพิ 2.35)  

คร่ั้อาจำชั่วนเด็์ก ๆ ที่ำาการั้ที่ด์ล่องโด์ยให้เด็์กน้�งล่งท่ี่�พืิ�นสรั้ะ กอด์ใต้ขา แล้่วส้งเกตด่์ว่าต้วเองล่อยข่�นมาท่ี่�ผิวนำ�าหรืั้อไม่  

(ภัาพิ 2.36) หรั้ือ คร่ั้อาจำให้เด็์ก ๆ ช่ั่วยก้นเก็บของใต้นำ�าก็ได้์ (ภัาพิ 2.37) เมื�อคร่ั้ที่ำากิจำกรั้รั้มเหล่่าน่�หล่ายกิจำกรั้รั้ม 

แล่ะที่ำาซ็ำ�าหล่ายคร้ั้�ง เด็์กจำะเร่ั้ยนร้่ั้แล่ะม้�นใจำว่า “นำ�าทำาให�เขาลอยได�”

ภัาพื่ 2.34
กระต�ายกระโดดในนำ�า

ภัาพื่ 2.35
แมืงกะพื่รุนลอยนำ�า

ภัาพื่ 2.37
เกมืเก็บของใต�นำ�า

ภัาพื่ 2.36
เด็กลองนั�งที�พืื่�นสระ
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ภัาพื่ 2.38
เด็กลอยตัวนิ�ง ๆ โดยมีืเพืื่�อนเคู่ลื�อนที�อย่�รอบ ๆ ให�เกิดคู่ลื�นที�ผิู้วนำ�า

ขั�นตอนที� 8 

การรักษาสมืดุลเมืื�ออย่�นิ�ง (Balance in Stillness) คร่ั้สอนให้เด็์กร้ั้กษาร่ั้างกายให้สมดุ์ล่เมื�ออย่่ในนำ�านิ�ง ๆ  

เริั้�มจำากคร่ั้ให้เด็์กล่อยต้วในท่ี่าผ่อนคล่าย (ท่ี่าใด์ก็ได้์ เช่ั่น ต้วล่อยอย่่ท่ี่�ผิวนำ�า กอด์ใต้เข่าในท่ี่าแมงกะพิรุั้น หรืั้อขาอาจำจำม 

อย่่ ในนำ�าก็ได้์) แต่หล้่กสำาค้ญคือต้องอย่่ นิ�ง ๆ หล้่งจำากเด็์กสามารั้ถร้ั้กษาสมดุ์ล่ในนำ�านิ�งได้์แล้่ว คร่ั้ชั่วนเด็์ก ๆ  

ที่ำากิจำกรั้รั้มท่ี่�นำ�ากรั้ะเพืิ�อม เช่ั่น ให้เด็์กล่อยต้วนิ�ง ๆ อย่่กล่างวง แล้่วเพืิ�อน ๆ จ้ำบมือเป็นวงกล่มแล่ะเคลื่�อนไหวข่�นล่งจำนเกิด์

คลื่�นท่ี่�ผิวนำ�า (ภัาพิ 2.38)
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ภัาพื่ 2.39
เด็กเดินเร็วให�เกิดนำ�าวน แล�วปล�อยตัวไปตามืนำ�าวน

ขั�นตอนที� 9

การเคู่ลื�อนที�ไปข�างหน�า (Turbulent Gliding) คร่ั้เริั้�มสอนโด์ยให้เด็์กล่อยต้วในที่่าหงาย จำากน้�น คร่ั้ด่์งเด์็กให้ 

เคลื่�อนท่ี่�ไปข้างหน้าขณีะท่ี่�เด็์กนอนนิ�ง ๆ เมื�อคร่ั้ปล่่อยมือ เด็์กจำะล่อยไปข้างหน้าเอง (ด้์วยแรั้งเฉื�อยในนำ�า) โด์ยเด็์กไม่ต้อง 

ขย้บแขนหรืั้อขาเล่ย หากเด็์กเคลื่�อนท่ี่�น้อยล่งแล้่ว คร่ั้อาจำช่ั่วยโบกนำ�าใต้ล่ำาต้วของเด็์กเพืิ�อให้เด็์กย้งคงเคลื่�อนท่ี่�ไปข้างหน้า 

ต่อไปก็ได้์ (แต่ย้งคงไม่ส้มผ้สต้วของเด็์ก)

ตัวอย�างกิจกรรมื : คร่ั้ให้เด็์กเกาะก้นเป็นวงกล่ม เดิ์นเร็ั้ว ๆ ในนำ�าเพืิ�อให้เกิด์นำ�าวน จำากน้�น เด็์ก ๆ ปล่่อยมือท่ี่�เกาะ 

เพืิ�อนแล้่วกอด์ใต้เข่า แต่ล่ะคนจำะล่อยไปในทิี่ศที่างเด่์ยวก้บนำ�าวนท่ี่�เด็์ก ๆ ช่ั่วยก้นที่ำาก่อนหน้าน่� (ภัาพิ 2.39)

1 2

3
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ภัาพื่ 2.40
เกมืเตะล่กบอล

ขั�นตอนที� 10

ท�าโบกนำ�า (Simple Progression) คร่ั้ให้เด็์กล่อยต้วในท่ี่านอนหงาย แล้่วให้เด็์กโบกมือเบา ๆ ใต้นำ�า ต้วของเด็์ก 

จำะล่อยไปข้างหน้า ท่ี่าน่�เป็นพืิ�นฐานของการั้ว่ายนำ�าในอนาคต เด็์กจำะเร่ั้ยนร้่ั้ว่าการั้โบกมือหรืั้อวาด์แขนใต้นำ�าจำะที่ำาให้ 

ต้วเองเคลื่�อนท่ี่�ไปข้างหน้าได้์

ตัวอย�างกิจกรรมื : คร่ั้อาจำให้เด็์กเตะบอล่ในนำ�า โด์ยให้เด็์กนอนหงาย โบกมือเพืิ�อให้ต้วเคลื่�อนท่ี่�ไปใกล้่ล่่กบอล่  

แล้่วใช้ั่เท้ี่าเตะล่่กบอล่ไปหาเพืิ�อน (ภัาพิ 2.40)

หล้่งจำากเด์็กผ่านข้�นตอนท้ี่�ง 10 ข้�นตอนแล้่ว เด็์กจำะเกิด์ความม้�นใจำแล่ะสามารั้ถเคลื่�อนท่ี่�ในนำ�าได้์อย่างอิสรั้ะ  

คร่ั้ควรั้ที่ำากิจำกรั้รั้มหรืั้อชั่วนเด็์กเล่่นในนำ�า (เช่ั่น ลิ่งชิั่งบอล่ เก็บของใต้นำ�า) เพืิ�อให้เด็์กได้์ฝึึกท้ี่กษะท่ี่�เร่ั้ยนร้่ั้ไปจำนเกิด์ 

ความชั่ำานาญ (ภัาพิ 2.41) ผ้่อ่านสามารั้ถศ่กษาข้อม่ล่เพิิ�มเติมเก่�ยวก้บเที่คนิคฮ้ัล่ลิ่วิคได้์ท่ี่� https://vimeo.com/ 

channels/halliwick



88

ภัาพื่ 2.41
การเล�นเกมืและทำากิจกรรมืหลากหลายจะชี�วยฝึึกให�เด็กใชี�ทักษะที�ได�เรียนร่�ไป

1 2

3



89

ตอนท่ี 12 การประเมินผลื่การเรียนร้้

การั้ปรั้ะเมินผล่ หมายถ่ง การั้เก็บรั้วบรั้วมข้อม่ล่ด้์วยวิธ่การั้หล่ากหล่ายแล่ะเหมาะสม เพืิ�อนำาข้อม่ล่เหล่่าน้�น 

มาต้ด์สินว่าผ้่เร่ั้ยนบรั้รั้ลุ่ตามว้ตถุปรั้ะสงค์ท่ี่�คร่ั้ต้�งไว้หรืั้อไม่ การั้ว้ด์แล่ะปรั้ะเมินผล่สำาหร้ั้บเด็์กท้ี่�วไปม้กไม่สามารั้ถ 

นำามาใช้ั่ก้บเด์็กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษได์้ เพิรั้าะวิธ่การั้ส่วนใหญ่ม้กต้องใช้ั่ความสามารั้ถด์้านอื�นท่ี่�อาจำเป็นข้อจำำาก้ด์ 

ของเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษ เช่ั่น การั้พ่ิด์อธิบาย หรืั้อการั้เข่ยน น้กการั้ศ่กษาพิิเศษจ่ำงนิยมว้ด์แล่ะปรั้ะเมินผล่ 

การั้เร่ั้ยนร้่ั้โด์ยใช้ั่การั้ปรั้ะเมินตามสภัาพิจำริั้ง แล่ะ แฟ้ัมสะสมผล่งาน

การประเมืินตามืสภัาพื่จริง (Authentic Assessment) หมายถ่ง การั้ให้เด็์กปฏิิบ้ติในสถานการั้ณี์จำริั้ง 

เพืิ�อตรั้วจำสอบว่าเด็์กเข้าใจำแล่ะที่ำาสิ�งท่ี่�คร่ั้สอนได้์หรืั้อไม่ เช่ั่น เมื�อคร่ั้สอนเรืั้�องการั้ปฏิิบ้ติตนอย่างปล่อด์ภ้ัยในบริั้เวณี 

แหล่่งนำ�าเส่�ยงแล้่ว คร่ั้ต้องการั้ตรั้วจำสอบว่าเด็์กเข้าใจำแล่ะที่ำาได์้ถ่กต้องหรืั้อไม่ คร่ั้อาจำพิาเด์็กเข้าไปในบรั้ิเวณีแหล่่งนำ�าเส่�ยง  

แล้่วให้เด็์กแสด์งให้ด่์ว่าเขาควรั้ปฏิิบ้ติต้วอย่างไรั้ แต่คร่ั้ไม่ควรั้ให้เด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาหรืั้อเด็์กออทิี่สติก 

อธิบายด้์วยคำาพ่ิด์หรืั้อด้์วยการั้เข่ยนบรั้รั้ยาย เพิรั้าะเด็์กอาจำม่ความร้่ั้แต่ม่ปัญหาเรืั้�องการั้อธิบายด้์วยคำาพ่ิด์หรืั้อม่ 

ความสามารั้ถในการั้เข่ยนตำ�ากว่าว้ยก็ได้์

แฟ้ัมืสะสมืผู้ลงาน (Portfolio Assessment) ในอด่์ต เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษม้กถ่กปรั้ะเมินด้์วยเกณีฑ์์ 

ของเด์็กท้ี่�วไปที่ำาให้เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษไม่สามารั้ถ “ผู้�าน” เกณีฑ์์น้�นไปได้์ เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษจ่ำงต้อง 

เร่ั้ยนซ็ำ�าในเรืั้�องเดิ์มท่ี่�ไม่ตรั้งก้บรั้ะด้์บความสามารั้ถของเขา นอกจำากน่� ผล่งานของเด็์กท่ี่� ม่ความต้องการั้พิิเศษ 

ม้กถ่กนำาไปเปร่ั้ยบเท่ี่ยบก้บผล่งานของเด็์กท้ี่�วไป ที่ำาให้เด็์กไม่ม่โอกาสได้์คะแนนท่ี่�ด่์ เด็์กจ่ำงไม่ใช้ั่ความพิยายาม 

ในการั้เร่ั้ยนร้่ั้แล่ะที่ำาสิ�งน้�น

น้กการั้ศ่กษาพิิเศษในปัจำจุำบ้นจ่ำงห้นมาใช้ั่แฟ้ัมสะสมผล่งาน ซ่็�งหมายถ่ง การั้เก็บผล่งานของเด์็กต้�งแต่เริั้�มสอน 

จำนถ่งว้นสิ�นสุด์การั้สอน เพืิ�อเปร่ั้ยบเท่ี่ยบว่าเด็์กม่การั้พ้ิฒนาหรืั้อได้์เร่ั้ยนร้่ั้เรืั้�องท่ี่�คร่ั้สอนไปมากน้อยเพ่ิยงใด์ การั้ท่ี่�ผล่งาน 

ของเด็์กในช่ั่วงต้นแล่ะในช่ั่วงท้ี่ายถ่กนำามาเปร่ั้ยบเท่ี่ยบก้น ถือเป็นการั้ค้นหาความก้าวหน้าของต้วเด็์กอย่างแท้ี่จำริั้ง 

คร่ั้สามารั้ถนำาวิธ่การั้น่�มาใช้ั่ในการั้สอนเรืั้�องความปล่อด์ภั้ยที่างนำ�าแล่ะการั้ว่ายนำ�าเพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์ได์้ด้์วย 

เช่ั่น เมื�อคร่ั้สอนเรืั้�องการั้ว่ายนำ�าเพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์ ช่ั่วงต้นภัาคเร่ั้ยน ด์.ชั่.บอยไม่ยอมล่งนำ�าเล่ยแล่ะอาล่ะวาด์เมื�อคร่ั้ 

พิยายามพิาล่งนำ�า คร่ั้จ่ำงต้�งเป้าหมายว่า หล้่งจำากคร่ั้สอนว่ายนำ�าเป็นเวล่า 10 ส้ปด์าห์แล้่ว บอยสามารั้ถเป่านำ�า  

ด์ำานำ�า กล้่�นหายใจำใต้นำ�า แล่ะลื่มตาในนำ�าได้์ ปรั้ากฏิว่า หล้่งจำากคร่ั้สอนไปแล้่ว 10 ส้ปด์าห์ เพืิ�อนในห้องสามารั้ถ 

ที่ำาท่ี่าล่่กหมาตกนำ�าได้์ แต่บอยที่ำาได้์เพ่ิยงเป่านำ�า ด์ำานำ�า กล้่�นหายใจำใต้นำ�า ลื่มตาในนำ�า แล่ะที่ำาท่ี่าปล่าเข็มได้์ 

เป็นเวล่าส้�น ๆ คร่ั้เห็นว่าบอยพ้ิฒนาข่�นอย่างมากในเวล่า 10 ส้ปด์าห์ ท่ี่� ผ่านมา แล่ะบอยย้งที่ำาได์้มากกว่า 

ท่ี่�ค ร่ั้ ต้� ง เ ป้าหมายไว้  ค ร่ั้ จ่ำงใ ห้บอย “ผู้�าน”  ผ้่ อ่านคงเ ห็นว่า ถ้าบอยถ่กปรั้ะเ มินด้์วยเกณีฑ์์ต้ด์สินของเ ด็์ก 

ท้ี่�วไปหรืั้อถ้าคร่ั้นำาผล่งานของบอย (ท่ี่าปล่าเข็ม) ไปเปร่ั้ยบเท่ี่ยบก้บผล่งานของเพืิ�อนในช้ั่�น (ท่ี่าล่่กหมาตกนำ�า)  

บอยย่อม “ไมื�ผู้�าน” การั้เร่ั้ยนว่ายนำ�าเพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์อย่างแน่นอน
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เนื�อหาในบที่ท่ี่� 2 เป็นเรืั้�องวิธ่การั้สอน สื�อการั้สอน แล่ะวิธ่การั้ปรั้ะเมินผล่การั้เร่ั้ยนร้่ั้ท่ี่�ได้์ร้ั้บการั้ยอมร้ั้บ 

ในวงการั้การั้ศ่กษาพิิเศษว่าเหมาะสมแล่ะชั่่วยให้เด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาแล่ะเด็์กออทิี่สติกเร่ั้ยนร้่ั้แล่ะนำาความร้่ั้ 

เหล่่าน้�นไปใช้ั่ได้์จำริั้ง เนื�อหาในบที่น่�เป็นการั้ป่พืิ�นฐานเพืิ�อให้คร่ั้เข้าใจำแนวคิด์เบื�องต้น หล้่งจำากน่� ผ้่เข่ยนจำะแปล่ง 

แนวคิด์พืิ�นฐานท่ี่�อธิบายแล้่วในบที่น่�เป็นวิธ่การั้สอนเรืั้�องความปล่อด์ภ้ัยที่างนำ�าในบที่ท่ี่� 3 แล่ะวิธ่การั้สอนเรืั้�อง 

การั้ว่ายนำ�าเพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์ในบที่ท่ี่� 4 ต่อไป



ความปลอดภััยทางนำ�า
บทท่ี

03
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เนื�อหาในบที่ท่ี่� 1 คงที่ำาให้ผ้่อ่านเข้าใจำว่า ข้อจำำาก้ด์ของเด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาแล่ะเด็์กออทิี่สติก (เช่ั่น ปัญหา 

ด้์านภัาษาแล่ะการั้สื�อสารั้ ปัญหาด้์านการั้ร้่ั้คิด์ ความจำำา สมาธิ ปัญหาด้์านการั้เคลื่�อนไหว) เป็นสาเหตุสำาค้ญท่ี่�ที่ำาให้ 

เด็์กเหล่่าน่�ม่ความเส่�ยงต่อการั้จำมนำ�าส่งกว่าเด็์กท้ี่�วไป ส่วนเนื�อหาในบที่ท่ี่� 2 เป็นเรืั้�องการั้ปรั้ะเมินความสามารั้ถปัจำจุำบ้น  

วิธ่การั้สอนแล่ะสื�อการั้สอน รั้วมถ่งการั้ปรั้ะเมินผล่การั้เร่ั้ยนร้่ั้ท่ี่� เหมาะสำาหร้ั้บเด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาแล่ะ 

เด็์กออทิี่สติก เพืิ�อให้เด็์กเหล่่าน่�สามารั้ถเร่ั้ยนร้่ั้เนื�อหาท่ี่�เป็นปรั้ะโยชั่น์ตามเป้าหมายท่ี่�คร่ั้ต้�งไว้แล่ะแสด์งความร้่ั้ 

ความเข้าใจำของเขาออกมาได้์ตรั้งตามความเป็นจำริั้ง

ว้ตถุปรั้ะสงค์ของคู่่�มืือการสอนเรื�องคู่วามืปลอดภััยทางนำ�าและการว�ายนำ�าเพืื่�อเอาชีีวิตรอดสำาหรับเด็กที�มื ี

คู่วามืบกพื่ร�องทางสติปัญญาและเด็กออทิสติก เล่่มน่� คือ เพืิ�อช่ั่วยให้คร่ั้สามารั้ถสอนเด์็กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญารั้ะด้์บ 

เล็่กน้อย (Mild Intellectual Disability) แล่ะเด็์กออทิี่สติกท่ี่�ม่ความสามารั้ถส่ง (High-Functioning Autism) ให้รั้อด์พ้ิน 

จำากการั้พิล้่ด์ตกล่งไปในนำ�า หรืั้อเมื�อตกนำ�าแล้่ว เด็์กสามารั้ถล่อยต้วหรืั้อว่ายนำ�าเพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์ได้์ เนื�อหาในบที่ท่ี่� 3 แล่ะ 

บที่ท่ี่� 4 จ่ำงถ่กออกแบบมาสำาหร้ั้บเด็์กเหล่่าน่�เป็นหล้่ก ส่วนการั้สอนเรืั้�องความปล่อด์ภ้ัยที่างนำ�าแล่ะการั้ว่ายนำ�าเพืิ�อ 

เอาช่ั่วิตรั้อด์สำาหร้ั้บเด็์กท่ี่�ม่ความบกพิร่ั้องปรั้ะเภัที่อื�น (เช่ั่น ความบกพิร่ั้องที่างการั้เห็น ความบกพิร่ั้องที่างการั้ได้์ยิน  

ความบกพิร่ั้องที่างร่ั้างกาย หรืั้อการั้เคลื่�อนไหว หรืั้อสุขภัาพิ) คร่ั้ผ้่สอนสามารั้ถนำาเนื�อหา วิธ่การั้สอน แล่ะสื�อการั้สอนในค่่มือฯ 

เล่่มน่�ไปปร้ั้บใช้ั่ให้เหมาะสมก้บล้่กษณีะการั้เร่ั้ยนร้่ั้ของเด็์กแต่ล่ะคนได้์

เนื�อหาในบที่น่�เป็นเรืั้�องความปล่อด์ภ้ัยที่างนำ�า แบ่งเป็น 2 ตอน ได้์แก่ 1) การั้ปร้ั้บการั้สอนให้เหมาะสมก้บเด็์กแต่ล่ะคน  

แล่ะ 2) หน่วยเร่ั้ยนร้่ั้เรืั้�องความปล่อด์ภั้ยที่างนำ�า จำำานวน 24 หน่วย (กุล่ยา ก่อสุวรั้รั้ณี แล่ะยุวด่์ วิริั้ยางก่รั้, 2562; ยุวด่์  

วิริั้ยางก่รั้, ภัที่รั้า นาพิน้ง แล่ะวนิด์า สินเบญจำพิงศ์, 2561; สำาน้กโรั้คไม่ติด์ต่อ, 2552; องค์การั้ช่ั่วยเหลื่อเด็์ก, 2562) 

ตอนท่ี 1 การปรับการสุอนให้เหมาะสุมกับเด็กแต่ลื่ะคน

เ ด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาแล่ะเด็์กออทิี่สติกเ กือบทุี่กคนม่ปัญหาด้์านภัาษาแล่ะการั้สื�อสารั้ในรั้ะด้์บ 

ท่ี่�แตกต่างก้น ส่วนปัญหาด้์านการั้ร้่ั้ คิด์แล่ะความจำำาน้�นเป็นข้อบกพิร่ั้องหล้่กของเด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญา  

ในขณีะท่ี่�เด์็กออทิี่สติกอาจำไม่ม่ปัญหาเรืั้�องการั้ร้่ั้คิด์แล่ะความจำำาเล่ยก็ได้์ นอกจำากน่� เด็์กท้ี่�งสองกลุ่่มย้งม่ปัญหา 

ด้์านการั้เคลื่�อนไหว ซ่็�งเป็นปัจำจ้ำยสำาค้ญท่ี่�ที่ำาให้ความสามารั้ถในการั้ด่์แล่ต้วเองให้ปล่อด์ภ้ัยแล่ะการั้ว่ายนำ�าเพืิ�อ 

เอาช่ั่วิตรั้อด์ล่ด์ล่ง ด้์งน้�น คร่ั้จ่ำงต้องปรั้ะเมินความสามารั้ถในด้์านเหล่่าน่�ของเด็์กเส่ยก่อน (ศ่กษารั้ายล่ะเอ่ยด์ 

การั้ปรั้ะเมินความสามารั้ถปัจำจุำบ้นในบที่ท่ี่� 2) เพืิ�อให้คร่ั้สามารั้ถปร้ั้บเนื�อหา วิธ่การั้สอน สื�อการั้สอน แล่ะวิธ่การั้ 

ปรั้ะเมินผล่การั้เร่ั้ยนร้่ั้ท่ี่�ใช้ั่ให้เหมาะสมก้บล้่กษณีะการั้เร่ั้ยนร้่ั้ของเด็์กคนน้�น
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การสอนเด็กที�เข�าใจ 

คู่ำาพ่ื่ดได�คู่�อนข�างมืาก

เมื�อคร่ั้สอนเรืั้�อง “พื่ฤติกรรมืเสี�ยง” คร่ั้สามารั้ถบอกด้์วยคำาพ่ิด์ หรืั้อคร่ั้

อาจำใช้ั่ภัาพิร่ั้วมด้์วย เพืิ�อให้เด็์กที่รั้าบว่า พิฤติกรั้รั้มใด์บ้างท่ี่�ไม่ควรั้ที่ำา 

แล้่วอธิบายถ่งอ้นตรั้ายท่ี่�อาจำเกิด์จำากพิฤติกรั้รั้มน้�น จำากน้�น ชั่วนเด็์กพ่ิด์

คุยเรืั้�องพิฤติกรั้รั้มเส่�ยงแล่ะอ้นตรั้ายท่ี่�อาจำเกิด์ข่�น

1. การสอนเด็กที�มีืปัญหาด�านภัาษาและการสื�อสาร

คร่ั้ส่วนใหญ่ม้กเข้าใจำผิด์ว่า เด์็กท่ี่� “พ่ื่ดมืาก” จำะเข้าใจำทุี่กอย่างท่ี่�คร่ั้สอน อ้นท่ี่�จำริั้งการั้ร้ั้บร้่ั้หรืั้อเข้าใจำภัาษา  

แล่ะการั้ใช้ั่ภัาษาน้�นถือเป็นความสามารั้ถคนล่ะด้์าน คร่ั้ท่ี่�ด่์จ่ำงต้องปรั้ะเมินความสามารั้ถด้์านภัาษาแล่ะการั้สื�อสารั้ 

ท้ี่�งสองด้์าน แล้่วจ่ำงปร้ั้บการั้สอนแล่ะสื�อการั้สอนให้เหมาะสมก้บน้กเร่ั้ยน

1.1 คู่วามืเข�าใจภัาษา  เ มื�อคร่ั้สอนเนื�อหาเรืั้�องใด์เรืั้�องหน่� งไปแล้่ว เ ด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาหรืั้อ 

เด็์กออทิี่สติกคนหน่�งท่ี่�เข้าใจำภัาษาได์้ค่อนข้างด่์อาจำเข้าใจำเนื�อหาท่ี่�คร่ั้สอนเกือบท้ี่�งหมด์ ในขณีะท่ี่�เด์็กอ่กคนท่ี่�ม่ภัาวะ 

เด่์ยวก้นแต่ม่รั้ะด้์บการั้เข้าใจำภัาษาค่อนข้างตำ�า อาจำไม่เข้าใจำเล่ยว่าคร่ั้กำาล้่งสอนเรืั้�องอะไรั้ ผ้่เข่ยนจ่ำงแนะนำาให้คร่ั้ผ้่สอน 

ปรั้ะเมินความเข้าใจำภัาษาในด์้านการั้ฟััง ท่ี่าที่าง แล่ะภัาพิ แล่้วปร้ั้บการั้สอนให้เหมาะสมก้บรั้ะด้์บความเข้าใจำภัาษาของเด์็ก 

เพืิ�อให้เขาเร่ั้ยนร้่ั้ได้์ตามท่ี่�คร่ั้ต้�งเป้าหมายไว้

ตัวอย�างการปรับการสอนให�เหมืาะสมืกับระดับคู่วามืเข�าใจภัาษา

การสอนเด็กที�เข�าใจ

ภัาษาพ่ื่ดคู่�อนข�างน�อย

เมื�อคร่ั้สอนเรืั้�อง “พื่ฤติกรรมืเสี�ยง” คร่ั้ควรั้สอนคร้ั้�งล่ะ 1 พิฤติกรั้รั้ม

โด์ยใช้ั่สื�อที่างสายตาให้มากท่ี่�สุด์แล่ะยกต้วอย่างจำำานวนมาก เพืิ�อให้ม้�นใจำ

ว่าเด็์กเข้าใจำสิ�งน้�นจำริั้ง ๆ เช่ั่น “พื่ฤติกรรมืที� 5 ไมื�ก�มืเก็บของในนำ�า”  

คร่ั้อาจำสอนโด์ยอธิบาย ที่ำาท่ี่าให้ด่์ เปิด์ว่ดิ์ท้ี่ศน์ ช่ั่ภัาพิเด็์กเก็บของในนำ�า

พิร้ั้อมเครืั้�องหมายผิด์ส่แด์ง แล้่วตรั้วจำสอบความเข้าใจำ โด์ยคร่ั้ที่ำาท่ี่าให้ด่์

หรืั้อใช้ั่ตุ�กตาแสด์งพิฤติกรั้รั้มเก็บของในนำ�า เพืิ�อให้เด็์กตอบว่าพิฤติกรั้รั้ม

ท่ี่�คร่ั้หรืั้อตุ�กตาที่ำาน้�น “ถ่ก” หรืั้อ “ผิู้ด” (ตอบด้์วยคำาพ่ิด์ ท่ี่าที่าง หรืั้อ

การั้ยกป้ายก็ได้์) หล้่งจำากน้�น คร่ั้ตรั้วจำสอบว่าเด็์กนำาสิ�งท่ี่�ได้์เร่ั้ยนร้่ั้ใน

ห้องไปใช้ั่ในช่ั่วิตจำริั้งได้์หรืั้อไม่เช่ั่น คร่ั้คอยส้งเกตว่า เมื�ออย่่ในบริั้เวณี 

สรั้ะว่ายนำ�า เด็์กก้มล่งไปหยิบของเล่่นท่ี่�ล่อยอย่่ในนำ�าหรืั้อไม่
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1.2 การใชี�ภัาษา เด็์กท่ี่�สามารั้ถบอกความต้องการั้ ความคิด์ หรืั้อความร้่ั้ส่กด้์วยวิธ่ท่ี่�คนไม่คุ้นเคยเข้าใจำได้์ (เช่ั่น  

การั้พ่ิด์) จำะม่พิฤติกรั้รั้มน้อยกว่า แล่ะน่าจำะพิร้ั้อมเร่ั้ยนร้่ั้มากกว่าเด็์กท่ี่�ไม่สามารั้ถสื�อสารั้ความต้องการั้ของต้วเองได้์  

เด็์กกลุ่่มหล้่งจ่ำงต้องได้์ร้ั้บความช่ั่วยเหลื่อจำากคร่ั้ผ้่สอนอย่างมาก อ่กท้ี่�งเนื�อหาแล่ะกิจำกรั้รั้มสำาหร้ั้บเด็์กกลุ่่มหล้่งอาจำต้อง 

ถ่กปร้ั้บให้ส้�น ง่าย เพืิ�อให้เด็์กไม่ร้่ั้ส่กอ่ด์อ้ด์แล่ะแสด์งพิฤติกรั้รั้มไม่พ่ิงปรั้ะสงค์ออกมา ด้์งน้�น หากคร่ั้พิบว่าน้กเร่ั้ยน 

ม่ความสามารั้ถในการั้ใช้ั่ภัาษา (โด์ยเฉพิาะอย่างยิ�ง การั้พ่ิด์) ค่อนข้างตำ�า คร่ั้ควรั้ปร้ั้บการั้สอนด้์งน่�

ตัวอย�างการปรับการสอนให�เหมืาะสมืกับระดับการใชี�ภัาษา

การสอนเด็กที�ไมื�มีื

ปัญหาด�านการใชี�

ภัาษา (พ่ื่ดได�มืาก)

การสอนเด็กที�มีืปัญหา

ด�านการใชี�ภัาษา  

(พ่ื่ดได�น�อย หรือพ่ื่ด 

ไมื�ได�เลย)

หล้่งจำากสอนว่าอย่าก้มเก็บของในนำ�า คร่ั้ต้องการั้ตรั้วจำสอบว่าเด็์ก 

เข้าใจำหรืั้อไม่ คร่ั้อาจำให้เด็์กพ่ิด์คุยว่า เด็์กเคยเห็นเพืิ�อนที่ำาพิฤติกรั้รั้ม 

เหล่่าน่�หรืั้อต้วเองเคยที่ำาพิฤติกรั้รั้มเหล่่าน่�หรืั้อไม่ ที่ำาอย่างไรั้ ควรั้ที่ำา 

หรืั้อไม่ เด็์กท่ี่�พ่ิด์ได้์คล่่องแคล่่วจำะสามารั้ถอธิบายสิ�งท่ี่� ต้วเองคิด์ 

หรืั้อเข้าใจำได้์

หล้่งจำากสอนว่าอย่าก้มเก็บของในนำ�า คร่ั้ที่ำาท่ี่าให้ด่์ เปิด์ว่ดิ์ท้ี่ศน์  

จ้ำด์ให้ตุ�กตาที่ำาพิฤติกรั้รั้มน้�นหรืั้อยกภัาพิพิฤติกรั้รั้มน้�น แล้่วให้เด็์ก 

ยกป้ายว่า “ถ่ก” หรืั้อ “ผิู้ด” (ภัาพิ 3.1) นอกจำากน่� คร่ั้ควรั้ส้งเกต

พิฤติกรั้รั้มของเด็์กในช่ั่วิตจำริั้งด้์วยว่า เด็์กแสด์งพิฤติกรั้รั้มเส่�ยง 

ท่ี่�คร่ั้สอนหรืั้อไม่

ภัาพื่ 3.1
คู่ร่คู่วรตรวจสอบคู่วามืเข�าใจด�วยวิธีีการที�เหมืาะสมื
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2. การสอนเด็กที�มีืปัญหาด�านการร่�คิู่ด

เด็์กท้ี่�วไปม่รั้ะด้์บสติปัญญา (Intelligence Quotient หรั้ือ IQ) 90-110 เด์็กเหล่่าน่�ม้กสามารั้ถร้ั้บร้่ั้ เข้าใจำ จำำาสิ�งท่ี่�

คร่ั้สอน แล่ะม่สมาธิจำด์จ่ำอก้บสิ�งท่ี่�คร่ั้สอนได้์สมว้ย แต่เด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาม่รั้ะด้์บสติปัญญาตำ�ากว่า 70 แล่ะม่ปัญหา 

ในด้์านการั้ร้ั้บร้่ั้แล่ะความเข้าใจำ ความจำำา แล่ะความจำด์จ่ำอในรั้ะด้์บท่ี่�แตกต่างก้น ส่วนเด็์กออทิี่สติกอาจำไม่ม่ปัญหาในด้์านเหล่่าน่� 

เล่ยก็ได้์ คร่ั้จ่ำงไมค่วรั้คิด์เอาเองวา่เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษจำะม่ปญัหาด้์านการั้ร้่ั้คดิ์ทุี่กคน หล้่งจำากปรั้ะเมนิแล่ะพิบวา่น้กเร่ั้ยน

ม่ปัญหาในด้์านเหล่่าน่� คร่ั้ควรั้ปร้ั้บการั้สอนด้์งน่�

2.1 การรับร่�และคู่วามืเข�าใจ เมื�อคร่ั้พ่ิด์หรั้ือส้�งให้ที่ำา เด็์กปฏิิบ้ติได้์ถ่กต้องตามท่ี่�คร่ั้บอกหรั้ือไม่ หากคร่ั้บอกให้ที่ำา 

แล้่วเด็์กย้งไม่ตอบสนอง ขอให้คร่ั้ล่องกรั้ะตุ้นเตือนด้์วยคำาพ่ิด์ ท่ี่าที่าง หรืั้อการั้แตะต้วเพ่ิยงเล็่กน้อย นอกจำากน่� คร่ั้ควรั้ส้งเกต

ด้์วยว่าเด็์กร้ั้บร้่ั้แล่ะเข้าใจำเมื�อคร่ั้ใช้ั่ช่ั่องที่างใด์ เช่ั่น เมื�อคร่ั้บอกว่า “บอย หยิบไมื�แล�วส�งให�เพืื่�อน” บอยย้งยืนเฉย แสด์งว่า 

บอยอาจำไม่เข้าใจำคำาพ่ิด์ คร่ั้จ่ำงกรั้ะตุ้นเตือนด้์วยท่ี่าที่าง (คร่ั้ช่ั่�ไปท่ี่�ไม้) บอยเดิ์นไปหยิบไม้มาถือไว้ แสด์งว่าบอยเข้าใจำ 

ท่ี่าที่างท่ี่�คร่ั้ช่ั่�ไม้

การสอนเด็กที�ไมื�มีื

ปัญหาด�านการร่�คิู่ด

การสอนเด็กที�มีืปัญหา

ด�านการร่�คิู่ด

คร่ั้สามารั้ถสอนเนื�อหาปริั้มาณีมาก เพืิ�อให้เด็์กนำาไปวิเครั้าะห์แล่ะปร้ั้บ

ใช้ั่ในสถานการั้ณ์ีของต้วเอง เช่ั่น คร่ั้สอนเรืั้�องความแตกต่างรั้ะหว่าง  

“เสื�อช่ีชีีพื่” แล่ะ “เสื�อพื่ยุงตัว” แล้่วสอนว่าเสื�อช่ั่ช่ั่พิจำะช่ั่วยให้ 

เด็์กหงายหน้าข่�น ในขณีะท่ี่� เ สื�อพิยุงต้วช่ั่วยที่ำาให้ เ ด็์กล่อยต้วได์ ้

แต่จำะไม่ช่ั่วยให้พิลิ่กหน้าหงายข่�นเด็์กจ่ำงม่โอกาสหน้าควำ�าในนำ�า  

เด็์ก ๆ จ่ำงต้องจ้ำด์ที่่าของต้วเองให้ เหมาะก้บเสื�อแต่ล่ะปรั้ะเภัที่  

จำากน้�น ค ร่ั้ จ่ำงสอนวิ ธ่การั้เ ลื่อกเ สื�อแล่ะวิ ธ่การั้ใส ่ ท่ี่� ถ่กต ้อง

ค ร่ั้ ค ว รั้สอน เ นื� อห า ท่ี่� ส้� น แล่ะ ง่ า ย  เ พืิ� อ ใ ห้ เ ด็์ ก จำำา ไ ด้์ แล่ะ เ กิ ด์

ปรั้ะโยชั่น์จำริั้ง ๆ เช่ั่น คร่ั้สอนว่าเสื�อล่อยต้วม่ 2 แบบ แต่ไม่ว่า 

เด็์ก ๆ จำะใช้ั่แบบใด์ 1. ต้องใส่เสื�อเหล่่าน่�ทีุ่กคร้ั้�งท่ี่�ล่งนำ�า 2. ต้องเลื่อก

เสื�อท่ี่�ขนาด์พิอด่์ต้ว 3. ต้องเลื่อกเสื�อท่ี่�ไม่ชั่ำารุั้ด์แล่ะ 4. ต้องล็่อก 

ต้วล็่อกให้ครั้บทุี่กจุำด์ โด์ยเฉพิาะสายคล้่องขา

ตัวอย�างการปรับเนื�อหาให�เหมืาะสมืกับคู่วามืสามืารถในการร่�คิู่ด
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ตัวอย�างการปรับเนื�อหาให�เหมืาะสมืกับระดับคู่วามืจำา

การสอนเด็กที�ไมื�มีื

ปัญหาด�านคู่วามืจำา

การสอนเด็กที�มีืปัญหา

ด�านคู่วามืจำา

2.2  คู่วามืจำา ธรั้รั้มชั่าติของความบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาที่ำาให้เด็์กเหล่่าน่�ลื่มง่าย แต่ธรั้รั้มชั่าติของภัาวะออทิี่สติก 

ที่ำาให้เด็์กคนน้�นจำำาได้์ด่์เมื�อได้์เห็น แต่ลื่มง่ายเมื�อได้์ยิน ด้์งน้�น คร่ั้อาจำที่ด์สอบความจำำาของเด็์กด้์วยวิธ่การั้ง่าย ๆ เช่ั่น คร่ั้นำา 

ล่่กบอล่ 3-5 ส่มาวางเร่ั้ยงล่ำาด้์บให้เด็์กด่์ปรั้ะมาณี 3-5 วินาท่ี่ แล้่วเก็บล่่กบอล่ เพืิ�อให้เด็์กเร่ั้ยงด้์วยต้วเอง เด็์กในรั้ะด้์บปรั้ะถม

ศ่กษาท่ี่�ม่ความจำำาสมว้ยจำะเร่ั้ยงล่่กบอล่ได์ถ่้กต้องเหมือนต้วอยา่ง แล่ะเด์ก็บางคนแสด์งใหค้ร่ั้เห็นว่าเขาใช้ั่เที่คนิคช่ั่วยจำำาได์ ้เช่ั่น 

เด็์กท่ี่องออกเส่ยงว่า “ฟ้ัา เขียว แดง ชีมืพ่ื่ มื�วง” หล่ายคร้ั้�ง หากเด็์กจำำาได้์แล่ะเร่ั้ยงล่่กบอล่ได้์ถ่กต้อง เด็์กคนน้�นก็ไม่ม่ปัญหา

ด้์านความจำำารั้ะยะส้�น

นอกจำากน่� คร่ั้ท่ี่�ช่ั่างส้งเกตอาจำที่ด์สอบความจำำาของเด็์กขณีะสอน แล่ะยง้อาจำเห็นได้์ว่าเด็์กร้ั้บร้่ั้ได้์ด่์ผ่านช่ั่องที่างใด์ เช่ั่น 

เมื�อคร่ั้อธิบายเรืั้�อง “การชี�วยเหลือเมืื�อเพืื่�อนตกนำ�า” ด้์วยคำาพ่ิด์ แล้่วคร่ั้ให้ฝึึกปฏิิบ้ติ เด็์กคนน้�นจำำาไม่ได้์แล่ะที่ำาไม่ถ่กต้อง  

แต่เมื�อคร่ั้แสด์งบที่บาที่สมมติให้ด่์ เด็์กคนน้�นกล้่บจำำาได้์แล่ะที่ำาได้์ถ่กต้อง คร่ั้ย่อมสรุั้ปได้์ว่า เด็์กคนน้�นไม่เข้าใจำแล่ะจำำาข้อม่ล่ 

ท่ี่�ได้์ร้ั้บผ่านการั้ฟัังได้์ไม่ด่์น้ก แต่สามารั้ถเข้าใจำแล่ะจำด์จำำาสิ�งท่ี่�เห็นได้์ด่์กว่า

เมื�อคร่ั้สอนให้เด็์กใส่เสื�อช่ั่ช่ั่พิ คร่ั้อธิบายว่า เด็์ก ๆ ต้องเลื่อกเสื�อช่ั่ช่ั่พิท่ี่� 

พิอด่์ ต้ว  ( ไ ม่ เ ล็่กห รืั้อใหญ่ เ กินไป)  วิ ธ่ ใ ส่ คือ  สอด์แขนใ ส่ เ สื� อ 

ท้ี่�ง 2 ข้าง แล่้วล็่อก 4 จุำด์ คือ ด์้านบน กล่างล่ำาต้ว แล่ะสายคล่้องขา

คร่ั้ใช้ั่การั้วิเครั้าะห์งาน แล้่วใช้ั่บ้ตรั้ภัาพิบอกข้�นตอนการั้ใส่เสื�อช่ั่ช่ั่พิ พิร้ั้อม

อธิบายอย่างกรั้ะช้ั่บ เข้าใจำง่าย แล้่วสอนด้์วยหล้่กการั้สอน 3R (สอนซ็ำ�า ๆ 

สอนจำนเป็นกิจำว้ตรั้ แล่ะสอนให้สนุกผ่อนคล่าย; ภัาพิ 3.2)

1. ภัาพิเด็์กเลื่อกเสื�อช่ั่ช่ั่พิ พิร้ั้อมอธิบายว่า “เลือกเสื�อช่ีชีีพื่ที�พื่อดีตัว”

2. ภัาพิเด็์กสวมเสื�อช่ั่ช่ั่พิ พิร้ั้อมอธิบายว่า “สอดแขน 2 ข�าง ใส�เสื�อช่ีชีีพื่”

3. ภัาพิเด็์กล็่อกต้วล็่อก พิร้ั้อมอธิบายว่า “ล็อก 4 จุด”

4. ภัาพิเด็์กล็่อกต้วล็่อกจุำด์ท่ี่� 1 พิร้ั้อมอธิบายว่า “ล็อก 1 ด�านบน”

5. ภัาพิเด็์กล็่อกต้วล็่อกจุำด์ท่ี่� 2 พิร้ั้อมอธิบายว่า “ล็อก 2 กลางลำาตัว”

6. ภัาพิเด็์กล็่อกต้วล็่อกจุำด์ท่ี่� 3 พิร้ั้อมอธิบายว่า “ล็อก 3 สายคู่ล�องขา

ด�านซ�าย”

7. ภัาพิเด็์กล็่อกต้วล็่อกจุำด์ท่ี่� 3 พิร้ั้อมอธิบายว่า “ล็อก 4 สายคู่ล�องขา

ด�านขวา”
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ภัาพื่ 3.2
คู่ร่คู่วรย�อยงานแล�วอธิีบายทีละขั�นตอน

2.3 สมืาธิี/คู่วามืจดจ�อ หากคร่ั้พิบว่าน้กเร่ั้ยนจำด์จ่ำอได้์ไม่นาน คร่ั้ควรั้ปร้ั้บกิจำกรั้รั้มแต่ล่ะช่ั่วงให้ส้�นล่ง หรืั้อคร่ั้ 

อาจำสอนโด์ยใช้ั่วิธ่การั้ยืด์สมาธิของเด์็ก เช่ั่น การั้สอนเรืั้�องท่ี่�สนุก เรืั้�องท่ี่�เขาสนใจำ แล่ะเรืั้�องท่ี่�เขาเข้าใจำได์้ ก็จำะช่ั่วยให้เด็์ก 

จำด์จ่ำอก้บสิ�งท่ี่�คร่ั้สอนได้์นานข่�น

การั้สอนโด์ยให้เด็์กได้์ล่งมือปฏิิบ้ติจำะช่ั่วยให้เด็์กจำด์จ่ำอได้์นานกว่าการั้สอนด้์วยการั้บรั้รั้ยายหรืั้ออธิบาย 

ด้์วยคำาพ่ิด์ คร่ั้อาจำล่องส้งเกตว่า เมื�อคร่ั้สอนด้์วยการั้บรั้รั้ยายแล่ะการั้ปฏิิบ้ติ เด็์กจำด์จ่ำอได้์ยาวนานเพ่ิยงใด์ แล้่วปร้ั้บ 

วิธ่การั้สอนให้เหมาะสมก้บรั้ะยะสมาธิของเด็์ก เช่ั่น เมื�อคร่ั้บรั้รั้ยายได้์ 10 นาท่ี่ เด็์กเริั้�มชั่วนเพืิ�อนเล่่น แต่ถ้าคร่ั้ 

ให้ล่งมือปฏิิบ้ติ เด็์กคนน้�นสามารั้ถจำด์จ่ำออย่่ก้บกิจำกรั้รั้มน้�นได้์ถ่ง 30 นาท่ี่ คร่ั้จ่ำงควรั้สอนด้์วยการั้บรั้รั้ยาย 10 นาท่ี่  

แล้่วตามด้์วยการั้ปฏิิบ้ติอ่ก 30 นาท่ี่
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ตัวอย�างการปรับเนื�อหาให�เหมืาะสมืกับระดับสมืาธิี

ผ้่อ่านคงเห็นว่า หากเด็์กม่ปัญหาด้์านการั้ร้ั้บร้่ั้แล่ะความเข้าใจำ ความจำำา แล่ะสมาธิ คร่ั้ควรั้สอนเนื�อหาให้ส้�น  

ง่าย ได้์ล่งมือปฏิิบ้ติ สอนในสถานการั้ณ์ีจำริั้งท่ี่�หล่ากหล่าย (ไม่ปล่่อยให้เด็์กเชืั่�อมโยงเอง) แล่ะ ที่บที่วน/ให้ที่ำาซ็ำ�า  

เพืิ�อให้เด็์กจำำาได้์แล่ะเกิด์ความชั่ำานาญ แล่ะคร่ั้ควรั้ม่อุปกรั้ณ์ีช่ั่วยเตือนให้เด็์กจำำาเรืั้�องน้�นได้์ง่ายข่�น เช่ั่น บ้ตรั้ภัาพิ 

ท่ี่�แสด์งข้�นตอนกิจำกรั้รั้ม

การสอนเด็กที�ไมื�มีื

ปัญหาด�านสมืาธิี

การสอนเด็กที�จดจ�อ 

ได�ไมื�นาน

คร่ั้อธิบายเก่�ยวก้บแหล่่งนำ�าเส่�ยงแบบต่าง ๆ แล่ะยกต้วอย่างจำำานวนมาก  

เช่ั่น บ่อเล่่�ยงปล่า บ่อนำ�า ถ้งบรั้รั้จุำนำ�า สรั้ะนำ�าพิล่าสติก คล่อง แม่นำ�า 

ค ร่ั้ ใ ห้ เ ด็์กบอกแหล่่งนำ�า ในโรั้งเร่ั้ยนว่าม่อะไรั้ท่ี่� ใด์บ้าง จำากน้�น  

คร่ั้พิาน้กเร่ั้ยนเดิ์นสำารั้วจำแหล่่งนำ�า ต่าง ๆ ตามท่ี่� น้กเร่ั้ยนบอก  

พิร้ั้อมอธิบายถ่งความเส่�ยงของแหล่่งนำ�าต่าง ๆ ไปด้์วย การั้ได้์ 

เคลื่�อนไหวไปด์้วยจำะที่ำาให้น้กเร่ั้ยนจำด์จำ่อได์้นานข่�น (ภัาพิ 3.3)

ภัาพื่ 3.3
คู่ร่คู่วรจัดกิจกรรมืการเรียนการสอนที�เด็กได�เคู่ลื�อนไหว
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3. การสอนเด็กที�มีืปัญหาด�านการเคู่ลื�อนไหว

คร่ั้ควรั้ส้งเกตการั้เคลื่�อนไหวของเด็์กในทุี่กส่วน ไม่ว่าจำะเป็นศ่รั้ษะ ล่ำาคอ แขน มือ ขา เท้ี่า ล่ำาต้ว ฯล่ฯ ว่าเด็์กสามารั้ถ

เคลื่�อนไหวอว้ยวะเหล่่าน้�นได้์อย่างคล่่องแคล่่วหรืั้อไม่ รั้วมถ่งการั้ที่รั้งต้วแล่ะความยืด์หยุ่นด้์วย หากคร่ั้พิบว่าเด็์กม่ปัญหา 

ด้์านการั้เคลื่�อนไหวส่วนใด์ส่วนหน่�งหรืั้อเด็์กบางคนอาจำม่ปัญหาเมื�อต้องเคลื่�อนไหวอว้ยวะหล่ายส่วนในเวล่าเด่์ยวก้น  

คร่ั้ควรั้ปร้ั้บเนื�อหาท่ี่�สอนหรืั้อใช้ั่อุปกรั้ณ์ีช่ั่วย เพืิ�อให้เด็์กที่ำาสิ�งน้�นได้์ (ภัาพิ 3.5)

ตัวอย�างการปรับวิธีีการสอน/สื�อการสอน/อุปกรณ์์ให�เหมืาะสมืกับคู่วามืสามืารถในการเคู่ลื�อนไหว 

การสอนเด็กที�ไมื�มีื

ปัญหากล�ามืเนื�อมืือ

การสอนเด็กที�มีืปัญหา

กล�ามืเนื�อมืือ

คร่ั้สอนให้เด็์กใส่เสื�อช่ั่ช่ั่พิ โด์ยใส่ต้วล็่อกด้์วยต้วเองให้ครั้บทุี่กจุำด์

คร่ั้ย่อยงาน “การใส�เสื�อช่ีชีีพื่”  ให้เป็นข้�นตอนเล่็ก ๆ แล้่วให้เด็์กที่ำา 

ท่ี่ล่ะข้�นตอน เมื�อเด็์กติด์ข้ด์ท่ี่�ข้�นตอนใด์ (เช่ั่น การั้เส่ยบต้วล็่อกเข้าหาก้น) 

คร่ั้ให้เด็์กฝึึกที่ำาข้�นตอนน้�นซ็ำ�า ๆ จำนกว่าเด็์กจำะเกิด์ความชั่ำานาญ

คร่ั้อาจำเปล่่�ยนต้วล็่อกจำากคลิ่ปเป็นต่นตุ�กแก/หนามเตย เพืิ�อให้เด็์กท่ี่�

กล้่ามเนื�อมือม่ปัญหาสามารั้ถติด์แล่ะถอด์ด้์วยต้วเองได้์ง่ายแล่ะเร็ั้วข่�น  

(ภัาพิ 3.4)

ภัาพื่ 3.4
คู่ร่คู่วรปรับวิธีีการสอนและสื�อการสอนให�เหมืาะสมืกับคู่วามืสามืารถของเด็ก

เสื�อช่ีชีีพื่แบบตัวล็อก เสื�อช่ีชีีพื่แบบตีนตุ�กแก
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ตอนท่ี 2 หน่วยการเรียนร้้

หน�วยที� 1 แหล�งนำ�าเสี�ยง

วัตถุประสงค์ู่

1. เด็์กเข้าใจำความหมายของแหล่่งนำ�าเส่�ยง

2. เด็์กที่รั้าบถ่งอ้นตรั้ายจำากแหล่่งนำ�าเส่�ยง

3. เด็์กตรั้ะหน้กถ่งแหล่่งนำ�าเส่�ยงใกล้่ต้ว

4. เด็์กที่รั้าบวิธ่ปฏิิบ้ติต้วอย่างเหมาะสม เมื�อเข้าใกล้่แหล่่งนำ�าเส่�ยง

สาระสำาคัู่ญ

1. ความหมายของแหล่่งนำ�าเส่�ยง

2. อ้นตรั้ายจำากแหล่่งนำ�าเส่�ยง

3. แหล่่งนำ�าเส่�ยงในบ้าน รั้อบบ้าน ในโรั้งเร่ั้ยน แล่ะในชุั่มชั่น

4. วิธ่ปฏิิบ้ติต้วอย่างเหมาะสม เมื�อเข้าใกล้่แหล่่งนำ�าเส่�ยง

เนื�อหา

แหล่่งนำ�าเส่�ยง หมายถ่ง แหล่่งนำ�าท่ี่�อาจำที่ำาให้เด็์กจำมนำ�า เป็นอ้นตรั้าย หรืั้อตายได้์

อ้นตรั้าย หมายถ่ง เด็์กจำะขยบ้ต้วไม่ได้์ หายใจำไม่ได้์ ซ่็�งจำะที่ำาให้ตายในท่ี่�สุด์

แหล่่งนำ�าเส่�ยงใกล้่ต้ว หมายถ่ง แหล่่งนำ�าเส่�ยงในบ้าน รั้อบบ้าน ใกล้่บ้าน ในโรั้งเร่ั้ยน ในชุั่มชั่น หรืั้อ 

ในสถานท่ี่�ต่าง ๆ  ท่ี่�เด็์กไป แหล่่งนำ�าท่ี่�ม่นำ�าอย่่เพ่ิยง 1 นิ�วก็สามารั้ถที่ำาให้เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษเป็นอ้นตรั้ายหรืั้อ

เส่ยช่ั่วิตได้์ คร่ั้แล่ะผ้่ปกครั้องจ่ำงต้องสอนให้ช้ั่ด์เจำนว่าแหล่่งนำ�าเส่�ยงของเด็์กคนน้�นคืออะไรั้ อย่่ท่ี่�ใด์บ้าง (ภัาพิ 3.5)

1. แหล่่งนำ�าเส่�ยงในบ้าน เช่ั่น กะล่ะม้ง ถ้งเก็บนำ�า โอ่ง อ่างอาบนำ�าเด็์ก/ผ้่ใหญ่ สรั้ะว่ายนำ�าพิล่าสติก ช้ั่กโครั้ก

ในห้องนำ�า แล่ะภัาชั่นะเล็่กใหญ่ท่ี่�ม่นำ�าอย่่ 

2. แหล่่งนำ�าเส่�ยงรั้อบบ้าน เช่ั่น แอ่งนำ�าใต้ถุนบ้าน อ่างเล่่�ยงปล่า อ่างบ้ว โอ่ง แหล่่งนำ�าข้ง บ่อเล่่�ยงปล่า  

ร่ั้องนำ�า ค่นำ�า สรั้ะนำ�าขุด์ 

3. แหล่่งนำ�าเส่�ยงในชุั่มชั่น เช่ั่น แม่นำ�า คล่อง หนอง บ่ง ขุมเหมือง ที่ะเล่สาบ ที่ะเล่ อ่างเก็บนำ�า เขื�อน 

ค่นำ�าในสวน/ในนา

4. แหล่่งนำ�าเส่�ยงในโรั้งเร่ั้ยน เช่ั่น ห้องนำ�า อ่างเล่่�ยงปล่า บ่อเล่่�ยงปล่า บ่อนำ�า บ่อบ้ว สรั้ะนำ�าพุิ
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ภัาพื่ 3.5
แหล�งนำ�าเสี�ยง

เมืื�อพื่บแหล�งนำ�าเสี�ยง เด็กคู่วรปฏิิบัติตัวดังนี�

1. ไม่เข้าใกล้่แหล่่งนำ�าตามล่ำาพ้ิง เด็์กต้องเข้าไปในบริั้เวณีน้�นพิร้ั้อมก้บผ้่ใหญ่ทุี่กคร้ั้�ง

2. ไม่ล่งไปในนำ�า ไม่เล่่นนำ�าตามล่ำาพ้ิง ต้องม่ผ้่ใหญ่ไปด้์วยทุี่กคร้ั้�ง

3. ไม่ที่ำากิจำกรั้รั้มใกล้่แหล่่งนำ�าตามล่ำาพ้ิง ต้องม่ผ้่ใหญ่ไปด้์วยทุี่กคร้ั้�ง

คร่ั้เชืั่�อมโยงไปย้งสถานการั้ณี์จำริั้งในช่ั่วิตของน้กเร่ั้ยน คร่ั้อาจำนำาภัาพิแหล่่งนำ�าเส่�ยงท่ี่�อย่่บริั้เวณีบ้าน

ของน้กเร่ั้ยน บรั้ิเวณีโรั้งเร่ั้ยน รั้อบ ๆ ชุั่มชั่น เช่ั่น เด์็กในจ้ำงหว้ด์เช่ั่ยงใหม่ โด์ยเฉพิาะในอำาเภัอเมืองเช่ั่ยงใหม่  

ม้กเคยเห็นหรืั้อได้์เข้าไปใกล้่แม่นำ�าปิง “ท�านำ�าแมื�ปิง” “สะพื่านข�ามืแมื�นำ�าปิง” ฯล่ฯ จ่ำงถือเป็นแหล่่งนำ�าเส่�ยงในชุั่มชั่น  

หากเด็์กไม่ม่ปัญหาด้์านการั้ร้่ั้คิด์มากน้ก คร่ั้อาจำล่องให้เด็์กบอกแหล่่งนำ�าเส่�ยงท่ี่�เด็์กเคยเห็นด้์วยก็ได้์
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ผ้่ใหญร่ั้อบต้วม่ส่วนช่ั่วยป้องก้นอ้นตรั้ายท่ี่�เกดิ์จำากแหล่่งนำ�าเส่�ยงได้์ เช่ั่น การั้กำาจ้ำด์แหล่่งนำ�าเหล่่าน่� (การั้กล่บ

หลุ่มท่ี่�ม่นำ�าข้งอย่ห่รืั้ออาจำม่นำ�าข้งในอนาคต การั้เที่นำ�าออกจำากภัาชั่นะแล่ว้ควำ�าภัาชั่นะไว้) หรั้อืหากไมส่ามารั้ถกำาจ้ำด์

แหล่่งนำ�าเหล่่าน้�นได้์ ให้ใช้ั่ฝึาปิด์แหล่่งนำ�าหรืั้อภัาชั่นะน้�นอยา่งแน่นหนาเพืิ�อให้เด็์กไม่สามารั้ถเปิด์ออกได้์ แล่ะหาที่าง

ป้องก้นไม่ให้เด็์กเข้าไปในบริั้เวณีเหล่่าน้�น เช่ั่น การั้ก้�นร้ั้�วรั้อบบริั้เวณีน้�น หรืั้อปล่่กต้นไม้รั้อบบริั้เวณี เพืิ�อป้องก้น 

การั้พิล้่ด์ตกหรืั้อลื่�นไถล่ล่งแหล่่งนำ�า ติด์ป้ายเตือนไม่ให้เข้าไปในบริั้เวณีน้�น แล่ะสอนให้เด็์กเข้าใจำความหมาย 

ของป้ายน้�น รั้วมถ่งป้ายเตือนท่ี่�ม้กพิบในท่ี่�สาธารั้ณีะด้์วย (หน่วยท่ี่� 9)

การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. ครั้่ให้เด์็กชั่่�/บอกว่า ภัาพิใด์คือแหล่่งนำ�าเส่�ยง

2. ครั้่ให้เด์็กชั่่�/บอกว่า แหล่่งนำ�าเส่�ยงเป็นอ้นตรั้ายอย่างไรั้

3. คร่ั้พิาเด์็กสำารั้วจำในบ้าน รั้อบบ้าน ในโรั้งเร่ั้ยน ในชุั่มชั่น แล้่วให้เด็์กช่ั่�ว่าสถานท่ี่�ใด์ ตำาแหน่งใด์เป็น 

แหล่่งนำ�าเส่�ยง

4. เด็์กบอกได้์ว่า เมื�อเข้าใกล้่แหล่่งนำ�าเส่�ยง พิฤติกรั้รั้มใด์ “ถ่ก” หรืั้อ “ผิู้ด”

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

คร่ั้ให้เด็์กตอบด์้วยการั้พ่ิด์ ช่ั่�ภัาพิ หรั้ือยกป้าย เมื�อเด็์กตอบได์้ถ่กต้อง ไม่ตำ�ากว่าร้ั้อยล่ะ 80 ถือว่าผ่าน  

แต่ถ้าเด็์กไม่ผ่านการั้ที่ด์สอบ ขอให้คร่ั้สอนเรืั้�องน้�นใหม่อ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บวิธ่การั้สอนแล่ะใช้ั่สื�อการั้สอนท่ี่�ช้ั่ด์เจำน 

มากข่�น (ผ้่อ่านสามารั้ถศ่กษาต้วอย่างแผนการั้สอนเรืั้�อง “แหล�งนำ�าเสี�ยง” ได้์ในภัาคผนวก ง)
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หน�วยที� 2 แหล�งนำ�าตื�น

วัตถุประสงค์ู่

1. เด็์กเข้าใจำความหมายของแหล่่งนำ�าตื�น

2. เด็์กตรั้ะหน้กถ่งแหล่่งนำ�าตื�นใกล้่ต้ว

3. เด็์กที่รั้าบถ่งอ้นตรั้ายจำากแหล่่งนำ�าตื�น

4. เด็์กที่รั้าบวิธ่ปฏิิบ้ติต้วอย่างเหมาะสม เมื�อเข้าใกล้่แหล่่งนำ�าตื�น

สาระสำาคัู่ญ

1. ความหมายของแหล่่งนำ�าตื�น

2. แหล่่งนำ�าตื�นใกล้่ต้ว

3. อ้นตรั้ายจำากแหล่่งนำ�าตื�น

4. พิฤติกรั้รั้มท่ี่�เหมาะสม เมื�อเข้าใกล้่แหล่่งนำ�าตื�น

เนื�อหา

คร่ั้อธิบายว่า “ตื�น” หมายถ่ง เมื�อเด็์กยืนท่ี่�พืิ�นแล้่ว ผิวนำ�าอย่่รั้ะด้์บอกของเด็์กหรืั้อตำ�ากว่าน้�น

คร่ั้อธิบายโด์ยใช้ั่ภัาพิแล่ะพิาไปด่์แหล่่งนำ�าของจำริั้งว่า แหล่่งนำ�าใด์เป็นแหล่่งนำ�าตื�น

คร่ั้สอนโด์ยใช้ั่ภัาพิ (ภัาพิ 3.6) ว่า แหล่่งนำ�าเหล่่าน่�จำะเป็นอ้นตรั้ายสำาหร้ั้บเด็์กได้์อย่างไรั้

1. เด็์กอาจำล้่มหน้าควำ�าล่งไปในนำ�า ที่ำาให้ไม่ม่อากาศหายใจำ ตาย

2. ร่ั้างกายอาจำกรั้ะแที่กพืิ�น ขาห้ก เดิ์นไม่ได้์ หรืั้อ ที่ำาให้ศ่รั้ษะแตก หมด์สติ

3. ในนำ�าอาจำม่ของท่ี่�เป็นอ้นตรั้าย เช่ั่น ก้อนหิน ตอไม้ ที่ำาให้บาด์เจ็ำบ เลื่อด์ไหล่ ติด์เชืั่�อ ป่วย พิิการั้ หรืั้อตายได้์

เมื�อเข้าใกล้่แหล่่งนำ�าตื�น เด็์กต้องรั้ะว้งต้ว ไม่วิ�งเล่่น ไม่แกล้่งก้น ไม่ผล้่กก้น ไม่ปีนป่ายท่ี่�ขอบแหล่่งนำ�า  

ไม่กรั้ะโด์ด์ล่งไปในนำ�า แล่ะไม่ล่งนำ�าตามล่ำาพ้ิง (ต้องม่ผ้่ใหญ่อย่่ใกล้่ ๆ แล่ะต้องบอกผ้่ใหญ่ก่อนล่งไปในนำ�า)

ภัาพื่ 3.6
แหล�งนำ�าตื�นอาจทำาให�บาดเจ็บเนื�องจากมีืวัตถุใต�นำ�าที�มืองไมื�เห็น
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การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด็์กตอบได้์ว่า ภัาพิใด์/สถานท่ี่�ใด์เป็นแหล่่งนำ�าตื�น

2. เด็์กตอบได้์ว่า แหล่่งนำ�าตื�นใกล้่ต้วอย่่ท่ี่�ใด์บ้าง

3. เด็์กตอบได้์ว่า ภัาพิใด์เป็นอ้นตรั้ายจำากแหล่่งนำ�าตื�น

4. เด็์กตอบได้์ว่า ภัาพิใด์เป็นพิฤติกรั้รั้มท่ี่�เหมาะสม เมื�อเข้าใกล้่แหล่่งนำ�าตื�น

เกณ์ฑ์การผู้�าน

เมื�อเด็์กตอบด์้วยการั้พ่ิด์ ช่ั่� หรืั้อยกป้ายได์้ถ่กต้อง ไม่ตำ�ากว่าร้ั้อยล่ะ 80 ถือว่าผ่าน แต่ถ้าเด็์กไม่ผ่าน 

การั้ที่ด์สอบ ขอให้คร่ั้สอนเรืั้�องน้�นใหม่อ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บวิธ่การั้สอนแล่ะใช้ั่สื�อการั้สอนท่ี่�ช้ั่ด์เจำนมากข่�น
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หน�วยที� 3 แหล�งนำ�าล่ก

วัตถุประสงค์ู่

1. เด็์กเข้าใจำความหมายของแหล่่งนำ�าล่่ก

2. เด็์กตรั้ะหน้กถ่งแหล่่งนำ�าล่่กใกล้่ต้ว

3. เด็์กที่รั้าบถ่งอ้นตรั้ายจำากแหล่่งนำ�าล่่ก

4. เด็์กที่รั้าบวิธ่ปฏิิบ้ติต้วอย่างเหมาะสม เมื�อเข้าใกล้่แหล่่งนำ�าล่่ก

สาระสำาคัู่ญ

1. ความหมายของแหล่่งนำ�าล่่ก

2. แหล่่งนำ�าล่่กใกล้่ต้ว

3. อ้นตรั้ายจำากแหล่่งนำ�าล่่ก

4. วิธ่ปฏิิบ้ติต้วอย่างเหมาะสม เมื�อเข้าใกล้่แหล่่งนำ�าล่่ก

เนื�อหา

คร่ั้อธิบายโด์ยใช้ั่ภัาพิแล่ะท่ี่าที่างว่า “ล่ก” หมายถ่ง ผิวนำ�าอย่่รั้ะด้์บปาก จำม่ก หรืั้อส่งกว่าน้�น ที่ำาให้เด็์ก 

ไม่สามารั้ถยืนในนำ�าได้์ 

คร่ั้ชั่วนเด็์กพ่ิด์คุยว่าแหล่่งนำ�าล่่กใกล้่ต้วเด็์กคือท่ี่�ใด์บ้าง คร่ั้ควรั้ใช้ั่สื�อที่างสายตา เช่ั่น ภัาพิถ่าย หรืั้อพิาไป

สถานท่ี่�จำริั้ง

คร่ั้สอนโด์ยใช้ั่ภัาพิหรืั้อว่ดิ์ท้ี่ศน์ว่าอ้นตรั้ายท่ี่�เกิด์ในแหล่่งนำ�าล่่ก คือ ยืนไม่ถ่ง ถ่กนำ�าพ้ิด์จำนล้่ม ม่สิ�งอื�นพ้ินขา

ร่ั้างกายเป็นตะคริั้วที่ำาให้ว่ายนำ�าไม่ได้์ จำมนำ�า ไม่ม่อากาศหายใจำ แล่ะที่ำาให้ตายได้์ หรืั้อการั้กรั้ะโด์ด์ล่งไปในแหล่่ง 

นำ�าล่่ก เด็์กจำะยืนไม่ถ่งแล่ะอาจำม่ของท่ี่�เป็นอ้นตรั้ายอย่่ในนำ�า ส่งผล่ให้เหนื�อย สำาล้่กนำ�า เชืั่อกพ้ินขา นำ�าเย็นมาก  

แขนขาเป็นตะคริั้ว จำมนำ�า หายใจำไม่ได้์ ตาย (ภัาพิ 3.7)

เมื�อเข้าใกล่้แหล่่งนำ�าล่่ก เด็์กต้องรั้ะว้งต้ว ไม่วิ�งเล่่น ไม่แกล้่งก้น ไม่ผล้่กก้น ไม่ปีนป่ายท่ี่�ขอบแหล่่งนำ�า  

ไม่กรั้ะโด์ด์ล่งไปในนำ�า แล่ะไม่ล่งนำ�าตามล่ำาพ้ิง (ต้องม่ผ้่ใหญ่อย่่ใกล้่ ๆ แล่ะต้องบอกผ้่ใหญ่ก่อนล่งไปในนำ�า)

ภัาพื่ 3.7
แหล�งนำ�าล่กทำาให�ยืนไมื�ถ่ง จมืนำ�า หายใจไมื�ได� และตาย
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การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด็์กตอบได้์ว่า ภัาพิใด์/สถานท่ี่�ใด์เป็นแหล่่งนำ�าล่่ก

2. เด็์กตอบได้์ว่า แหล่่งนำ�าล่่กใกล้่ต้วอย่่ท่ี่�ใด์บ้าง

3. เด็์กตอบได้์ว่า ภัาพิใด์เป็นอ้นตรั้ายจำากแหล่่งนำ�าล่่ก

4. เด็์กตอบได้์ว่า ภัาพิใด์เป็นพิฤติกรั้รั้มท่ี่�เหมาะสม เมื�อเข้าใกล้่แหล่่งนำ�าล่่ก

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

เมื�อเด็์กตอบด์้วยการั้พ่ิด์ ช่ั่� หรืั้อยกป้ายได์้ถ่กต้อง ไม่ตำ�ากว่าร้ั้อยล่ะ 80 ถือว่าผ่าน แต่ถ้าเด็์กไม่ผ่าน 

การั้ที่ด์สอบ ขอให้คร่ั้สอนเรืั้�องน้�นใหม่อ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บวิธ่การั้สอนแล่ะใช้ั่สื�อการั้สอนท่ี่�ช้ั่ด์เจำนมากข่�น
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หน�วยที� 4 แหล�งนำ�าธีรรมืชีาติ

วัตถุประสงค์ู่

1. เด็์กเข้าใจำความหมายของแหล่่งนำ�าธรั้รั้มชั่าติ

2.  เด็์กตรั้ะหน้กถ่งแหล่่งนำ�าธรั้รั้มชั่าติใกล้่ต้ว

3. เด็์กที่รั้าบถ่งอ้นตรั้ายจำากแหล่่งนำ�าธรั้รั้มชั่าติ

4. เด็์กที่รั้าบวิธ่ปฏิิบ้ติต้วอย่างเหมาะสม เมื�อเข้าใกล้่แหล่่งนำ�าธรั้รั้มชั่าติ

สาระสำาคัู่ญ

1. ความหมายของแหล่่งนำ�าธรั้รั้มชั่าติ

2. แหล่่งนำ�าธรั้รั้มชั่าติใกล้่ต้ว

3. อ้นตรั้ายจำากแหล่่งนำ�าธรั้รั้มชั่าติ

4. วิธ่ปฏิิบ้ติต้วอย่างเหมาะสม เมื�อเข้าใกล้่แหล่่งนำ�าธรั้รั้มชั่าติ

เนื�อหา

แหล่่งนำ�าธรั้รั้มชั่าติ หมายถ่ง แหล่่งนำ�าท่ี่�เกิด์ข่�นเอง เช่ั่น แม่นำ�า ล่ำาคล่อง บ่อนำ�า ที่ะเล่ นำ�าตก ฯล่ฯ  

(ภัาพิ 3.8) ซ่็�งเกิด์ข่�นตามธรั้รั้มชั่าติ ไม่ม่ที่างข่�นล่งท่ี่�ปล่อด์ภั้ย ไม่ม่ความล่่กท่ี่�ช้ั่ด์เจำน แล่ะม้กม่พืิ�นท่ี่�ตื�นแล่ะล่่ก 

สล้่บก้นโด์ยไม่เร่ั้ยงล่ำาด้์บ

ภัาพื่ 3.8
ตัวอย�างแหล�งนำ�าธีรรมืชีาติ
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คร่ั้ให้เด็์กด่์ร่ั้ปแหล่่งนำ�าธรั้รั้มชั่าติใกล้่ต้ว หรืั้ออาจำพิาไปยง้สถานท่ี่�จำริั้ง

คู่ร่อธิีบายให�เด็กร่�ว�า อันตรายที�เกิดในแหล�งนำ�าธีรรมืชีาติ คืู่อ 

1. เด็์กจำะไม่ร้่ั้ว่าพืิ�นท่ี่�ใด์ตื�นหรืั้อล่่ก บางพืิ�นท่ี่�ล่่กข่�นอย่างฉ้บพิล้่น เด็์กจ่ำงไม่ได้์เตร่ั้ยมต้วท่ี่�จำะล่อยต้วในพืิ�นท่ี่�

นำ�าล่่ก จำม แล่ะตายได้์ 

2. แหล่่งนำ�าธรั้รั้มชั่าติอาจำม่สิ�งท่ี่�เป็นอ้นตรั้ายอย่่ใต้นำ�า เช่ั่น ก้อนหิน ตอไม้ เศษแก้ว

3. แหล่่งนำ�าธรั้รั้มชั่าติอาจำเป็นพืิ�นท่ี่�ลื่�น เช่ั่น ขอบบ่อท่ี่�ม่หญ้าหรืั้อโคล่น (ภัาพิ 3.9)

เมืื�อเข�าใกล�แหล�งนำ�าธีรรมืชีาติ เด็กคู่วรปฏิิบัติตัวดังนี�

1. ไม่เข้าใกล้่แหล่่งนำ�าธรั้รั้มชั่าติตามล่ำาพ้ิง เด็์กต้องไปก้บผ้่ใหญ่เสมอ

2. ไม่ล่งไปในนำ�า ไม่เล่่นนำ�าตามล่ำาพ้ิง

3. ไม่ที่ำากิจำกรั้รั้มใกล้่แหล่่งนำ�าธรั้รั้มชั่าติตามล่ำาพ้ิง

4. ไม่วิ�งเล่่น ไม่ผล้่กก้น ไม่แกล้่งก้น ไม่ปีนป่าย

ภัาพื่ 3.9
ตัวอย�างแหล�งนำ�าธีรรมืชีาติ

การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด็์กตอบได้์ว่า ภัาพิใด์เป็นแหล่่งนำ�าธรั้รั้มชั่าติ

2. เด็์กตอบได้์ว่า สถานท่ี่�ใด์เป็นแหล่่งนำ�าธรั้รั้มชั่าติใกล้่ต้ว

3. เด็์กตอบได้์ว่า แหล่่งนำ�าธรั้รั้มชั่าติม่อ้นตรั้ายอย่างไรั้

4. เด็์กตอบได้์ว่า เมื�อเข้าใกล้่แหล่่งนำ�าธรั้รั้มชั่าติ เด็์กควรั้ที่ำาต้วอย่างไรั้

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

เมื�อเด็์กตอบด์้วยการั้พ่ิด์ ช่ั่� หรืั้อยกป้ายได์้ถ่กต้อง ไม่ตำ�ากว่าร้ั้อยล่ะ 80 ถือว่าผ่าน แต่ถ้าเด็์กไม่ผ่าน 

การั้ที่ด์สอบ ขอให้คร่ั้สอนเรืั้�องน้�นใหม่อ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บวิธ่การั้สอนแล่ะใช้ั่สื�อการั้สอนท่ี่�ช้ั่ด์เจำนมากข่�น
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หน�วยที� 5 การข่�นและลงแหล�งนำ�าธีรรมืชีาติอย�างปลอดภััย

วัตถุประสงค์ู่

1. เด็์กที่รั้าบถ่งวิธ่ล่งแหล่่งนำ�าธรั้รั้มชั่าติอย่างปล่อด์ภ้ัย

2. เด็์กที่รั้าบถ่งวิธ่ข่�นจำากแหล่่งนำ�าธรั้รั้มชั่าติอย่างปล่อด์ภ้ัย

สาระสำาคัู่ญ

1. วิธ่ล่งแหล่่งนำ�าธรั้รั้มชั่าติอย่างปล่อด์ภ้ัย

2. วิธ่ข่�นจำากแหล่่งนำ�าธรั้รั้มชั่าติอย่างปล่อด์ภ้ัย

เนื�อหา

คร่ั้ที่บที่วนด้์วยภัาพิ ว่ดิ์ท้ี่ศน์ แล่ะอธิบายว่าแหล่่งนำ�าธรั้รั้มชั่าติคืออะไรั้ อย่่ท่ี่�ใด์บ้าง โด์ยพิยายามเชืั่�อมโยง

ก้บสถานท่ี่�ท่ี่�เด็์กจำะได้์พิบในช่ั่วิตจำริั้ง จำากน้�น ที่บที่วนอ่กคร้ั้�งว่าเด็์กจำะไม่เข้าไปหรืั้อล่งไปในแหล่่งนำ�าธรั้รั้มชั่าติ 

ตามล่ำาพ้ิงโด์ยเด็์ด์ขาด์

เมื�อม่ผ้่ใหญ่อย่่ด้์วย เด็์กอาจำล่งเล่่นในแหล่่งนำ�าธรั้รั้มชั่าติได้์ คร่ั้สอนให้เด็์กมองหาท่ี่�ย่ด์เพืิ�อช่ั่วยที่รั้งต้ว  

(เช่ั่น ต้นไม้ใหญ่ รั้าวที่างเดิ์น) หรืั้อใช้ั่ไม้ตรั้งยาว (เช่ั่น ท่ี่อ กิ�งไม้ท่ี่�แข็งแรั้ง) ในการั้คำ�าย้น จำากน้�น ค่อย ๆ วางเท้ี่า

ล่งในนำ�า ยืนให้ม้�นคง ที่รั้งต้วให้ด่์ก่อนก้าวขาอ่กข้างอย่างช้ั่า ๆ หากไม่ม่ว้สดุ์ท่ี่�จำะช่ั่วยการั้ที่รั้งต้ว ขอให้จ้ำบมือ 

ของผ้่ใหญ่ขณีะเดิ์นล่งนำ�า (ภัาพิ 3.10)

ภัาพื่ 3.10
เด็กต�องมีืที�ย่ดที�มัื�นคู่งเมืื�อลงแหล�งนำ�าธีรรมืชีาติ
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ภัาพื่ 3.11
เมืื�อเด็กข่�นจากแหล�งนำ�าธีรรมืชีาติ เด็กต�องมีืที�ย่ดที�มัื�นคู่ง  

การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด็์กตอบได้์ว่า เด็์กควรั้ล่งแหล่่งนำ�าธรั้รั้มชั่าติอย่างไรั้ให้ปล่อด์ภ้ัย หรืั้อคร่ั้อาจำให้เด็์กยกป้ายว่าภัาพิใด์

เป็นการั้ล่งแหล่่งนำ�าธรั้รั้มชั่าติท่ี่�ถ่กหรืั้อผิด์

2. เด็์กตอบได้์ว่า เด็์กควรั้ข่�นจำากแหล่่งนำ�าธรั้รั้มชั่าติอย่างไรั้ให้ปล่อด์ภ้ัย หรืั้อคร่ั้อาจำให้เด็์กยกป้ายว่า 

ภัาพิใด์เป็นการั้ข่�นจำากแหล่่งนำ�าธรั้รั้มชั่าติท่ี่�ถ่กหรืั้อผิด์

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

เมื�อเด็์กตอบด้์วยการั้พ่ิด์ ช่ั่�ภัาพิ หรืั้อยกป้ายได้์ถ่กต้อง ไม่ตำ�ากว่าร้ั้อยล่ะ 80 ถือว่าผ่าน แต่ถ้าเด็์กไม่ผ่าน 

การั้ที่ด์สอบ ขอให้คร่ั้สอนเรืั้�องน้�นใหม่อ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บวิธ่การั้สอนแล่ะใช้ั่สื�อการั้สอนท่ี่�ช้ั่ด์เจำนมากข่�น

เมื�อเด็์กจำะข่�นจำากแหล่่งนำ�าธรั้รั้มชั่าติ เด็์กควรั้มองหาท่ี่�ยด่์ท่ี่�ม้�นคง จ้ำบให้แน่น วางเท้ี่าบนพืิ�นท่ี่�เร่ั้ยบแต่ไม่ลื่�น

แล้่วด่์งต้วข่�นมายืนบนพืิ�นน้�นช้ั่า ๆ  จำากน้�น ค่อย ๆ  ก้าวข่�นท่ี่ล่ะน้อย จำนยืนบนฝัึ�งได้์อย่างปล่อด์ภ้ัย หากไม่ม่ท่ี่�เกาะ 

คร่ั้สอนให้เด็์กขอความช่ั่วยเหลื่อจำากผ้่ใหญ่ (เช่ั่น จ้ำบมือผ้่ใหญ่เพืิ�อที่รั้งต้ว ; ภัาพิ 3.11)

คร่ั้ยำ�าไม่ให้เด็์กวิ�ง ผล้่กก้น หรืั้อแกล้่งก้นในบริั้เวณีแหล่่งนำ�าธรั้รั้มชั่าติ เพิรั้าะอาจำลื่�นตกล่งไปในนำ�า แล่ะสอน

ไม่ให้เด็์กกรั้ะโด์ด์ล่งนำ�า เพิรั้าะเด็์กจำะไม่ร้่ั้ว่าใต้นำ�าม่สิ�งท่ี่�เป็นอ้นตรั้ายหรืั้อไม่
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หน�วยที� 6 แหล�งนำ�าที�มืองไมื�เห็น

วัตถุประสงค์ู่

1. เด็์กเข้าใจำความหมายของแหล่่งนำ�าท่ี่�มองไม่เห็น

2. เด็์กตรั้ะหน้กถ่งแหล่่งนำ�าท่ี่�มองไม่เห็นใกล้่ต้ว

3. เด็์กที่รั้าบถ่งอ้นตรั้ายจำากแหล่่งนำ�าท่ี่�มองไม่เห็น

4. เด็์กที่รั้าบวิธ่ปฏิิบ้ติต้วอย่างเหมาะสม เมื�อเข้าใกล้่พืิ�นท่ี่�ท่ี่�อาจำเป็นแหล่่งนำ�า

สาระสำาคัู่ญ

1. ความหมายของแหล่่งนำ�าท่ี่�มองไม่เห็น

2. แหล่่งนำ�าท่ี่�มองไม่เห็นใกล้่ต้ว

3. อ้นตรั้ายจำากแหล่่งนำ�าท่ี่�มองไม่เห็น

4. วิธ่ปฏิิบ้ติต้วอย่างเหมาะสม เมื�อเข้าใกล้่พืิ�นท่ี่�ท่ี่�อาจำเป็นแหล่่งนำ�า

เนื�อหา

แหล่่งนำ�าท่ี่�มองไม่เห็น คือ แหล่่งนำ�าท่ี่�ส้งเกตเห็นได้์ยาก อาจำเป็นเพิรั้าะม่ว้ตถุหรืั้อม่บางสิ�งปกคลุ่มไว้  

เช่ั่น หลุ่มท่ี่�ม่หญ้าปกคลุ่ม แม่นำ�าล่ำาคล่องท่ี่�ม่จำอกแหนปกคลุ่ม

คร่ั้ชั่วนเด็์ก ๆ บอกแหล่่งนำ�าท่ี่�มองไม่เห็นใกล้่ต้ว เช่ั่น ใกล้่บ้าน ใกล้่โรั้งเร่ั้ยน ในชุั่มชั่น หากเด็์กตอบไม่ได้์  

คร่ั้เฉล่ยโด์ยใช้ั่ภัาพิหรืั้อพิาไปย้งสถานท่ี่�จำริั้ง

คู่ร่อธิีบายว�า แหล�งนำ�าที�มืองไมื�เห็นเป็นอันตรายเพื่ราะ 

1. เด็์กอาจำเหย่ยบแล้่วตกล่งไป ข่�นจำากแหล่่งนำ�าน้�นไม่ได้์ ติด์อย่่นาน จำนขาด์อากาศ ขาด์อาหารั้ แล่ะตาย

2. ถ้าม่นำ�าล่่ก เด็์กอาจำจำมนำ�าเพิรั้าะไม่ได้์ต้�งใจำจำะล่อยต้ว

3. ในนำ�าอาจำม่สิ�งท่ี่�เป็นอ้นตรั้าย เช่ั่น ก้อนหิน ตอไม้ เศษแก้ว หรืั้อส้ตว์ม่พิิษเกาะ คร่ั้สอนให้เด็์ก 

ขอความช่ั่วยเหลื่อจำากผ้่ใหญ่ (เช่ั่น จ้ำบมือผ้่ใหญ่เพืิ�อที่รั้งต้ว; ภัาพิ 3.11)

คร่ั้ยำ�าไม่ให้เด็์กวิ�ง ผล้่กก้น หรืั้อแกล้่งก้นในบริั้เวณีแหล่่งนำ�าธรั้รั้มชั่าติ เพิรั้าะอาจำลื่�นตกล่งไปในนำ�า แล่ะสอน

ไม่ให้เด็์กกรั้ะโด์ด์ล่งนำ�า เพิรั้าะเด็์กจำะไม่ร้่ั้ว่าใต้นำ�าม่สิ�งท่ี่�เป็นอ้นตรั้ายหรืั้อไม่
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การปฏิิบัติตัวอย�างเหมืาะสมื เมืื�อเด็กเข�าใกล�พืื่�นที�ที�อาจเป็นแหล�งนำ�าที�มืองไมื�เห็น

1. ไม่เข้าใกล้่บริั้เวณีน้�นตามล่ำาพ้ิง ต้องไปก้บผ้่ใหญ่เท่ี่าน้�น

2. เดิ์นอย่างรั้ะม้ด์รั้ะว้ง เพืิ�อป้องก้นไม่ให้ตกล่งไปในนำ�าโด์ยไม่ต้�งใจำ

3. ไม่ล่งไปในนำ�า ไม่เล่่นนำ�าตามล่ำาพ้ิง

4. ไม่ที่ำากิจำกรั้รั้มใกล้่แหล่่งนำ�าท่ี่�มองไม่เห็นตามล่ำาพ้ิง

การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด็์กตอบได้์ว่า ภัาพิใด์เป็นแหล่่งนำ�าท่ี่�มองไม่เห็น

2. เด็์กตอบได้์ว่า ภัาพิใด์/สถานท่ี่�ใด์เป็นแหล่่งนำ�าท่ี่�มองไม่เห็นใกล้่ต้ว

3. เด็์กตอบได้์ว่า แหล่่งนำ�าท่ี่�มองไม่เห็นเป็นอ้นตรั้ายอย่างไรั้

4. เด็์กตอบได้์ว่า เมื�อไปย้งพืิ�นท่ี่�ไม่คุ้นเคยแล่ะอาจำม่แหล่่งนำ�าท่ี่�มองไม่เห็น เด็์กควรั้ที่ำาต้วอย่างไรั้

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

เมื�อเด็์กตอบ ด้์วยการั้พ่ิด์ ช่ั่�ภัาพิ หรืั้อยกป้ายได้์ถ่กต้อง ไม่ตำ�ากว่าร้ั้อยล่ะ 80 ถือว่าผ่าน แต่ถ้าเด็์กไม่ผ่าน

การั้ที่ด์สอบ ขอให้คร่ั้สอนเรืั้�องน้�นใหม่อ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บวิธ่การั้สอนแล่ะใช้ั่สื�อการั้สอนท่ี่�ช้ั่ด์เจำนมากข่�น
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หน�วยที� 7 พื่ฤติกรรมืเสี�ยง

วัตถุประสงค์ู่

1. เด็์กเข้าใจำความหมายของพิฤติกรั้รั้มเส่�ยง

2. เด็์กที่รั้าบถ่งอ้นตรั้ายจำากพิฤติกรั้รั้มเส่�ยง

3. เด็์กตรั้ะหน้กถ่งพิฤติกรั้รั้มเส่�ยงของต้วเอง

สาระสำาคัู่ญ

1. ความหมายของพิฤติกรั้รั้มเส่�ยง

2. อ้นตรั้ายจำากพิฤติกรั้รั้มเส่�ยง

3. พิฤติกรั้รั้มเส่�ยงของต้วเอง

เนื�อหา

เด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาแล่ะเด็์กออทิี่สติกอาจำปรั้ะเมินความเส่�ยงไม่ได้์ จ่ำงม้กตกอย่ใ่นสถานการั้ณ์ีท่ี่�เป็น

อ้นตรั้ายโด์ยร้่ั้เท่ี่าไม่ถ่งการั้ณ์ี คร่ั้จ่ำงควรั้สอนว่าพิฤติกรั้รั้มใด์จำะนำาไปส่่อ้นตรั้าย ท้ี่�งน่� คร่ั้ควรั้สอนเรืั้�องพิฤติกรั้รั้ม

เส่�ยงด้์วยตุ�กตา ภัาพิ แล่ะ/หรั้ือว่ดิ์ท้ี่ศน์ แต่คร่ั้ไม่ควรั้ที่ำาพิฤติกรั้รั้มเหล่่าน้�นให้เด็์กด่์แล่ะไม่ควรั้ให้เด็์กแสด์ง 

พิฤติกรั้รั้มน้�น เพิรั้าะเด็์กท่ี่�ม่ปัญหาด้์านความเข้าใจำภัาษาหรืั้อม่ปัญหาด้์านการั้ร้ั้บร้่ั้ อาจำไม่เข้าใจำคำาว่า “อันตราย”  

หรืั้อ “ห�ามืทำา” เมื�อเด็์กจำำาได้์ว่าคร่ั้เคยที่ำาพิฤติกรั้รั้มน้�นหรืั้อต้วเขาเองก็เคยที่ำาพิฤติกรั้รั้มน้�นในห้องเร่ั้ยน  

เด็์กม่โอกาสจำะแสด์งพิฤติกรั้รั้มเส่�ยงเหล่่าน้�นมากข่�น

คู่ร่สอนว�า เมืื�อเด็กเข�าใกล�แหล�งนำ�าใดก็ตามื เด็กต�องไมื�ทำาพื่ฤติกรรมืเหล�านี� 

1. ไม่เข้าใกล้่แหล่่งนำ�าตามล่ำาพ้ิง เพิรั้าะอาจำหกล้่มหรืั้อลื่�นล่งไปในแหล่่งนำ�า ว่ายนำ�าไม่ได้์ ไม่ม่คนมาช่ั่วย

2. ไม่วิ�งเล่่นใกล้่แหล่่งนำ�า เพิรั้าะอาจำหกล้่มหรืั้อลื่�นล่งไปในแหล่่งนำ�า

3. ไม่แกล้่งก้นในบริั้เวณีแหล่่งนำ�า เช่ั่น ผล้่กก้น ต่อส้่ก้น เพิรั้าะอาจำหกล้่มหรืั้อลื่�นล่งไปในแหล่่งนำ�า

4. ไม่ล่งไปในแหล่่งนำ�า แล่ะไม่เอื�อมเก็บสิ�งของในนำ�า เช่ั่น ล่่กบอล่ โที่รั้ศ้พิท์ี่มือถือ กรั้ะเป๋า กรั้ะที่ง ของเล่่น 

เพิรั้าะอาจำเหนื�อย สำาล้่กนำ�า เชืั่อกพ้ินขา นำ�าเย็นมาก แขนขาเป็นตะคริั้ว จำมนำ�า หายใจำไม่ได้์ แล่ะตาย

5. ไม่ก้มล่งไปด่์ในแหล่่งนำ�า เพิรั้าะอาจำล้่มหรืั้อตกล่งไปในแหล่่งนำ�า

6. ไม่กด์ห้วเพืิ�อนล่งในนำ�า จำะที่ำาให้เพืิ�อนจำมนำ�า สำาล้่กนำ�า หายใจำไม่ได้์ ตาย
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การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด็์กตอบได์้ว่า พิฤติกรั้รั้มใด์ท่ี่�ไม่ควรั้ที่ำาเพิรั้าะเป็นอ้นตรั้าย โด์ยให้ตุ�กตาแสด์งที่่าที่างท่ี่�เป็นพิฤติกรั้รั้ม

เส่�ยง แล้่วให้เด็์กบอกว่าเขาควรั้ที่ำาเช่ั่นน้�นหรืั้อไม่ (พ่ิด์ ที่ำาท่ี่าที่าง บ้ตรั้ภัาพิ)

2. เด็์กตอบได้์ว่า พิฤติกรั้รั้มเหล่่าน้�นจำะที่ำาให้เขาเป็นอ้นตรั้ายได้์อย่างไรั้

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

เมื�อเด็์กตอบด้์วยการั้พ่ิด์ ช่ั่�ภัาพิ หรืั้อยกป้ายได้์ถ่กต้อง ไม่ตำ�ากว่าร้ั้อยล่ะ 80 ถือว่าผ่าน แต่ถ้าเด็์กไม่ผ่าน 

การั้ที่ด์สอบ ขอให้คร่ั้สอนเรืั้�องน้�นใหม่อ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บวิธ่การั้สอนแล่ะใช้ั่สื�อการั้สอนท่ี่�ช้ั่ด์เจำนมากข่�น
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หน�วยที� 8 การเดินทางทางนำ�า

วัตถุประสงค์ู่

1. เด็์กสามารั้ถเตร่ั้ยมต้วอย่างเหมาะสม ก่อนเดิ์นที่างที่างนำ�า

2. เด็์กยืนรั้อเรืั้อโด์ยสารั้ได้์อย่างปล่อด์ภ้ัย

3. เด็์กล่งเรืั้อโด์ยสารั้ได้์อย่างปล่อด์ภ้ัย

4. เด็์กอย่่บนเรืั้อได้์อย่างปล่อด์ภ้ัย

5. เด็์กข่�นจำากเรืั้อโด์ยสารั้ได้์อย่างปล่อด์ภ้ัย

สาระสำาคัู่ญ

1. การั้เตร่ั้ยมต้วก่อนเดิ์นที่างที่างนำ�า

2. การั้ยืนรั้อเรืั้อโด์ยสารั้

3. การั้ล่งเรืั้อโด์ยสารั้อย่างปล่อด์ภ้ัย

4. การั้ปฏิิบ้ติต้วเมื�ออย่่บนเรืั้อโด์ยสารั้

5. การั้ข่�นจำากเรืั้อโด์ยสารั้อย่างปล่อด์ภ้ัย

เนื�อหา

คนไที่ยทุี่กคนม่โอกาสที่ำากิจำกรั้รั้มที่างนำ�าแล่ะเดิ์นที่างที่างนำ�า เด็์กจ่ำงควรั้ที่รั้าบถ่งวิธ่ด่์แล่ต้วเองให้ปล่อด์ภ้ัย

ขณีะเดิ์นที่างที่างนำ�า คร่ั้สอนเด็์กว่า ไม่ว่าจำะเป็นเรืั้อปรั้ะเภัที่ใด์ (เรืั้อพิาย เรืั้อหางยาว เรืั้อข้ามฟัาก เรืั้อเฟัอร่ั้� ฯล่ฯ)  

เด็กคู่วรปฏิิบัติตัวดังนี�

1. ก่อนเดิ์นที่าง คร่ั้สอนให้เด็์กตรั้วจำสอบสภัาพิอากาศ หากม่คำาเตือนเรืั้�องพิายุหรืั้อคลื่�นล่มแรั้ง เรืั้ออาจำล่่ม

เด็์กจ่ำงไม่ควรั้เดิ์นที่าง

2. ก่อนเดิ์นที่าง คร่ั้สอนเด็์กว่าเครืั้�องแต่งกายอย่างไรั้จ่ำงจำะเหมาะสม (เสื�อผ้าแล่ะรั้องเท้ี่าท่ี่�ไม่อุ้มนำ�า ใส่แล่ะ

ถอด์ได้์ง่าย)

3. การั้ยนืรั้อเรืั้อโด์ยสารั้ คร่ั้สอนใหเ้ด็์กเข้าแถวเป็นรั้ะเบ่ยบ ไม่เล่่นก้น ไม่แกล้่งเพืิ�อน แล่ะยนืรั้ออย่บ่นท่ี่าเรืั้อ 

เด็์กไม่ควรั้ล่งไปรั้อท่ี่�โปะ๊ เพิรั้าะโปะ๊ไม่ม้�นคงแล่ะร้ั้บนำ�าหน้กได์น้้อย (คร่ั้ควรั้ตรั้วจำสอบด์ว้ยว่าเด็์กร้่ั้จ้ำก “โป๊ะ” หรืั้อไม่)
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4. การั้ล่งเรืั้อโด์ยสารั้ เด็์กควรั้รั้อให้เรืั้อเท่ี่ยบท่ี่าแล่ะจำอด์สนิที่จ่ำงจำะก้าวล่งไปในเรืั้อ (ภัาพิ 3.12) ขอให้จ้ำบ

รั้าวบ้นได์หรั้อืจ้ำบมือของผ้่ใหญท่่ี่�ยื�นมาช่ั่วยเหล่อื พิร้ั้อมก้าวช้ั่า ๆ  แล่ะม้�นคง (ไมก่รั้ะโด์ด์ล่งเรืั้อเพิรั้าะอาจำกา้วพิล่าด์

ลื่�นตกนำ�าที่ำาให้จำมนำ�า หรืั้อร่ั้างกายอาจำกรั้ะแที่กก้บของแข็งที่ำาให้บาด์เจ็ำบได้์) แล่ะควรั้ล่งเรืั้ออย่างเป็นรั้ะเบ่ยบ 

(ไม่แย่งก้นไม่ผล้่กหรืั้อเบ่ยด์ก้น) 

5. หากเรืั้อล่ำาน้�นเต็มแล้่ว ควรั้รั้อข่�นล่ำาต่อไป

6. ขณีะเด์นิที่างบนเรืั้อ คร่ั้สอนให้เด็์กน้�งเร่ั้ยบร้ั้อย (ไมวิ่�งไปมา ไมย่ื�นมือออกนอกเรืั้อ ไม่จ้ำบกรั้าบเรืั้อ) เพิรั้าะ

อาจำเกิด์อ้นตรั้ายได้์ เด็์กควรั้น้�งกล่างล่ำาแล่ะควรั้กรั้ะจำายก้นน้�งเพืิ�อไม่ให้เรืั้อเอ่ยงไปด้์านใด์ด้์านหน่�ง 

7. คร่ั้ยำ�าให้เด็์กสวมเสื�อช่ั่ช่ั่พิตล่อด์เวล่าท่ี่�อย่่บนเรืั้อโด์ยสารั้ (ภัาพิ 3.13) ควรั้ม่อุปกรั้ณ์ีช่ั่วยการั้ล่อยต้ว  

เช่ั่น ขวด์นำ�าพิล่าสติกท่ี่�ม่นำ�าเล็่กน้อย

8. เมื�อเรืั้อโคล่ง ให้น้�งนิ�ง ๆ แล้่วจ้ำบเสาหรืั้อเก้าอ่�เพืิ�อที่รั้งต้ว ไม่ต้องตกใจำ (ไม่ลุ่กยืนหรืั้อร้ั้องตะโกน)

9. การั้ข่�นจำากเรืั้อโด์ยสารั้ เด็์กควรั้รั้อให้เรืั้อเท่ี่ยบท่ี่าแล่ะจำอด์สนิที่จ่ำงก้าวข่�นจำากเรืั้อ ขอให้จ้ำบรั้าวบ้นได์

หรืั้อจ้ำบมือของผ้่ใหญ่ท่ี่�ยื�นมาชั่่วยเหล่ือ พิร้ั้อมก้าวช้ั่า ๆ แล่ะม้�นคง (ไม่กรั้ะโด์ด์ข่�นจำากเรืั้อเพิรั้าะอาจำก้าวพิล่าด์ 

ลื่�นตกนำ�าที่ำาให้จำมนำ�า หรืั้อร่ั้างกายอาจำกรั้ะแที่กก้บของแข็งที่ำาให้บาด์เจ็ำบได้์) แล่ะควรั้ข่�นจำากเรืั้ออย่างเป็นรั้ะเบ่ยบ  

(ไม่แย่งก้น ไม่ผล้่กหรืั้อเบ่ยด์ก้น)

10. เมื�อเรืั้อล่่มแล่ะเด็์กตกล่งในนำ�า คร่ั้สอนให้เด็์กเคลื่�อนท่ี่�เข้าฝัึ�ง (ถ้าฝัึ�งอย่่ใกล้่ รั้ะยะที่างไม่เกิน 15 เมตรั้)  

หรืั้อพิยายามล่อยต้วให้นานท่ี่�สุด์เพืิ�อรั้อความชั่่วยเหลื่อ ถ้าเป็นไปได้์ สอนให้เด็์กมองหาอุปกรั้ณ์ีช่ั่วยล่อยต้ว  

สอนไม่ให้เด็์กเกาะผ้่อื�นแล่ะไม่ให้ผ้่อื�นเกาะต้วเอง เพิรั้าะจำะจำมนำ�าไปด้์วยก้น

ภัาพื่ 3.12
เด็กคู่วรสวมืเสื�อช่ีชีีพื่ก�อนลงเรือ
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ภัาพื่ 3.13
เด็กคู่วรข่�นลงเรืออย�างเป็นระเบียบ

การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด็์กตอบได้์ว่า เขาควรั้เตร่ั้ยมต้วอย่างไรั้ก่อนเดิ์นที่าง

2. เด็์กตอบได้์ว่า หากเรืั้อโด์ยสารั้ย้งไม่มา เด็์กควรั้ที่ำาต้วอย่างไรั้

3. เด็์กตอบได้์ว่า เขาควรั้ล่งเรืั้อโด์ยสารั้อย่างไรั้ให้ปล่อด์ภ้ัย

4. เด็์กตอบได้์ว่า เมื�ออย่่บนเรืั้อ เขาควรั้ที่ำาต้วอย่างไรั้

5. เด็์กตอบได้์ว่า เขาควรั้ข่�นจำากเรืั้อโด์ยสารั้อย่างไรั้ให้ปล่อด์ภ้ัย

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

เด็์กตอบด์้วยการั้พ่ิด์ การั้ช่ั่�ภัาพิ การั้ที่ำาท่ี่าที่าง (เช่ั่น คร่ั้สร้ั้างสถานการั้ณี์จำำาล่องเรืั้�องการั้ข่�นล่งเรืั้อ  

การั้เดิ์นที่างที่างนำ�า แล้่วให้เด็์กปฏิิบ้ติ คร่ั้ส้งเกตว่าเด็์กที่ำาเหมือนท่ี่�คร่ั้สอนหรืั้อไม่) หรืั้อการั้ยกป้ายได้์ถ่กต้อง  

ไม่ตำ�ากว่าร้ั้อยล่ะ 80 ถือว่าผ่าน เมื�อเด็์กสอบไม่ผ่านขอให้สอนเรืั้�องน้�นใหม่อ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บวิธ่การั้สอนแล่ะ 

ใช้ั่สื�อการั้สอนท่ี่�ช้ั่ด์เจำนมากข่�น
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หน�วยที� 9 การเลือกและใส�เสื�อช่ีชีีพื่

วัตถุประสงค์ู่

1. เด็์กใส่เสื�อช่ั่ช่ั่พิทุี่กคร้ั้�งท่ี่�ล่งเรืั้อ แล่ะตล่อด์เวล่าท่ี่�อย่่บนเรืั้อ

2. เด็์กเข้าใจำถ่งปรั้ะโยชั่น์ของเสื�อช่ั่ช่ั่พิ

3. เด็์กเลื่อกเสื�อช่ั่ช่ั่พิท่ี่�ขนาด์พิอด่์ต้ว

4. เด็์กเลื่อกเสื�อช่ั่ช่ั่พิท่ี่�ไม่ชั่ำารุั้ด์

5. เด็์กที่รั้าบวิธ่ใส่เสื�อช่ั่ช่ั่พิอย่างถ่กต้อง

6. เด็์กที่รั้าบวิธ่ถอด์เสื�อช่ั่ช่ั่พิอย่างถ่กต้อง

สาระสำาคัู่ญ

1. ก่อนล่งเรืั้อ เด็์กต้องใส่เสื�อช่ั่ช่ั่พิทุี่กคร้ั้�ง แล่ะใส่ตล่อด์เวล่าท่ี่�อย่่บนเรืั้อ (ใส่บนบก ถอด์บนบก)

2. ปรั้ะโยชั่น์ของเสื�อช่ั่ช่ั่พิ

3. การั้เลื่อกเสื�อช่ั่ช่ั่พิท่ี่�พิอด่์ต้ว

4. การั้เลื่อกเสื�อช่ั่ช่ั่พิท่ี่�ไม่ชั่ำารุั้ด์

5. การั้ใส่เสื�อช่ั่ช่ั่พิ ต้องล็่อกจำากบนล่งล่่าง ล็่อกทุี่กจุำด์ แล้่วด่์งเชืั่อกให้กรั้ะช้ั่บ

6. การั้ถอด์เสื�อช่ั่ช่ั่พิ ต้องถอด์จำากล่่างข่�นบน

เนื�อหา

คร่ั้สอนให้เด็์กร้่ั้จ้ำกเสื�อช่ั่ช่ั่พิแล่ะเสื�อพิยุงต้ว (ถ้าเด็์กม่ความสามารั้ถในการั้ร้ั้บร้่ั้ตำ�า คร่ั้อาจำเร่ั้ยกเสื�อท้ี่�ง 2 แบบ

ว่า “เสื�อช่ีชีีพื่” ก็ได้์) จำากน้�น คร่ั้สอนวา่ ก่อนล่งเรืั้อ เด็์กต้องใส่เสื�อช่ั่ช่ั่พิทุี่กคร้ั้�ง แล่ะใสต่ล่อด์เวล่าท่ี่�อย่บ่นเรืั้อ คร่ั้อาจำ

สอนให้เด็์กท่ี่องว่า “ใส�บนบก ถอดบนบก” รั้วมถ่งอธิบายความหมายของ “ใส�บนบก” แล่ะ “ถอดบนบก” ด้์วย

คร่ั้สอนว่า เมื�อตกนำ�า เสื�อช่ั่ช่ั่พิจำะช่ั่วยให้เด็์กล่อยต้วในนำ�าได้์นาน จำนกว่าจำะม่คนมาช่ั่วยเหลื่อหรืั้อจำนกว่า

เด็์กจำะว่ายนำ�าถ่งฝัึ�ง แต่เสื�อช่ั่ช่ั่พิท่ี่�จำะช่ั่วยให้รั้อด์ช่ั่วิตได้์ต้องม่ขนาด์พิอด่์ต้วแล่ะไม่ชั่ำารุั้ด์

เสื�อช่ั่ช่ั่พิท่ี่�พิอด่์ต้ว ต้องม่ขนาด์ไม่ใหญ่แล่ะเล็่กเกินไป (ภัาพิ 3.14) หล้่งจำากใส่เสื�อช่ั่ช่ั่พิแล้่ว คร่ั้อาจำให้เด็์ก

ล่องสอด์แขนเข้าไปในเสื�อของเพืิ�อนแล่ะให้เพืิ�อนล่องสอด์แขนเข้ามาในเสื�อช่ั่ช่ั่พิของต้วเด็์ก ถ้าเพืิ�อนสามารั้ถสอด์

แขนเข้าไปได้์ แสด์งว่าเสื�อต้วน้�นใหญ่เกินไปสำาหร้ั้บเด็์กคนน้�น หรืั้อคร่ั้อาจำที่ด์สอบว่าเด็์กใส่เสื�อช่ั่ช่ั่พิถ่กต้องหรืั้อไม่

 ด้์วยการั้สอด์นิ�วของคร่ั้ไปใตบ่้าของเสื�อช่ั่ช่ั่พิ แล้่วยกเสื�อช่ั่ช่ั่พิด์า้นหล้่งข่�นข้างบนแล่ะส้งเกตว่าเสื�อหลุ่ด์จำากต้วเด์ก็

หรืั้อไม่ แต่ถ้าเด็์กไม่สามารั้ถใส่เสื�อช่ั่ช่ั่พิหรืั้อติด์ล็่อกได้์ แสด์งว่าเสื�อต้วน้�นเล็่กเกินไป ไม่ว่าเสื�อช่ั่ช่ั่พิจำะใหญ่หรืั้อเล็่ก

เกินไป คร่ั้สอนให้เด็์กมองหาเสื�อต้วอื�นท่ี่�ม่ขนาด์พิอด่์ 

เสื�อช่ั่ช่ั่พิชั่ำารุั้ด์ หมายถ่ง เสื�อขาด์ เสื�อท่ี่�ไม่ม่โฟัม เสื�อท่ี่�ม่ต้วล็่อกไม่ครั้บ เชืั่อก/สายล็่อกขาด์ หรืั้อเสื�อข่�นรั้า 

ขอให้เด็์กมองหาเสื�อช่ั่ช่ั่พิต้วอื�น เพิรั้าะเสื�อช่ั่ช่ั่พิต้วน้�นจำะไม่สามารั้ถช่ั่วยให้เด็์กรั้อด์ช่ั่วิตได้์
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เมื�อเด็์กได้์เสื�อท่ี่�ม่ขนาด์เหมาะสมแล่ะไม่ชั่ำารุั้ด์แล้่ว คร่ั้สอนวิธ่ใส่เสื�อช่ั่ช่ั่พิท่ี่�ถ่กต้อง เริั้�มจำากการั้สวมแขนท้ี่�ง

สองข้าง แล้่วให้ล็่อกท้ี่�ง 4 จุำด์ ไล่่จำากบนล่งล่่าง ได้์แก่ ด้์านบนท่ี่�หน้าอก ตรั้งกล่างล่ำาต้ว แล่ะสายคล้่องขา 2 ข้าง 

(ถ้าไม่ล็่อกทุี่กจุำด์ เมื�ออย่่ในนำ�า เสื�ออาจำหลุ่ด์จำากต้วเด็์ก หรืั้อล่อยข่�นมาด้์นบริั้เวณีล่ำาคอแล่ะใบหน้า) หล้่งจำากสอน

แล้่ว คร่ั้ให้เด็์กฝึึกปฏิิบ้ติ เพืิ�อให้ม้�นใจำว่าเด็์กใส่เสื�อช่ั่ช่ั่พิได้์อย่างถ่กต้อง

เด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาแล่ะเด็์กออทิี่สติกจำำานวนมากม่ปัญหาด้์านกล้่ามเนื�อมือ คร่ั้ต้องส้งเกตว่าเด็์กใส่

ต้วล็่อกได้์ตรั้งค่่หรืั้อไม่ เด็์กใส่ต้วล็่อกแต่ล่ะค่่ตรั้งช่ั่องหรืั้อไม่ (ภัาพิ 3.15) หากเด์็กไม่สามารั้ถใส่ต้วล็่อกได้์ตรั้งค่่

หรืั้อ ใส่ต้วล็่อกแต่ล่ะค่่ไม่ตรั้งช่ั่อง คร่ั้อาจำใช้ั่ต้วล็่อกท่ี่�ม่ขนาด์ใหญ่ข่�น (เพืิ�อให้เด็์กใส่ได้์ง่ายข่�น) ที่าส่ท่ี่�ต้วล็่อกสอง

ข้างให้ตรั้งก้น (เพืิ�อให้เด็์กเส่ยบตรั้งช่ั่อง) หรืั้อ คร่ั้อาจำย่อยงานให้เป็นข้�นตอนเล็่ก ๆ แล้่วค่อย ๆ สอนไปท่ี่ล่ะข้�น

จำนกว่าเด็์กจำะที่ำาได้์เองทุี่กข้�นตอน

ภัาพื่ 3.14
เสื�อช่ีชีีพื่ที�ไมื�ชีำารุดและขนาดพื่อดีตัว

ภัาพื่ 3.15
การเสียบตัวล็อกให�ถ่กคู่่� การเสียบตัวล็อกแต�ละคู่่�ให�ตรงชี�อง
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หล้่งจำากเด็์กเส่ยบต้วล็่อกได้์ถ่กต้องแล่ะล็่อกครั้บทุี่กจุำด์แล้่ว คร่ั้สอนให้เด็์กด่์งเชืั่อกทุี่กตำาแหน่งให้กรั้ะช้ั่บ

แล่ะเก็บปล่ายเชืั่อกให้เร่ั้ยบร้ั้อย เพืิ�อจำะไม่เก่�ยวหรืั้อพ้ินก้บสิ�งของในนำ�า หรืั้อต้วเด็์กเอง จำากน้�น คร่ั้ล่องสอด์นิ�ว 

ไปจ้ำบใต้บ่าด้์านหล้่งของเสื�อช่ั่ช่ั่พิด้์วยมือท้ี่�งสอง แล้่วด่์งข่�นเหนือห้วเด็์ก เพืิ�อด่์ว่าเสื�อหลุ่ด์จำากต้วเด็์กหรืั้อไม่

คร่ั้ควรั้สอนให้เด็์กร้่ั้ว่า ถ้าเสื�อช่ั่ช่ั่พิม่นกหว่ด์ เด็์กสามารั้ถเป่านกหว่ด์เพืิ�อให้คนท่ี่�อย่่ในบริั้เวณีน้�นได้์ยินแล่ะ

เข้ามาช่ั่วยเหลื่อได้์ เด็์กควรั้เป่านกหว่ด์เมื�อต้องการั้ความช่ั่วยเหลื่อเท่ี่าน้�น (ไม่เป่าเล่่น)

เสื�อบางต้วม่แถบสะท้ี่อนแสง (ส่เงิน) ท่ี่�ด้์านข้าง เมื�อคนช่ั่วยช่ั่วิตส่องไฟัมา แถบสะท้ี่อนแสงจำะบอกให้คน

บนเรืั้อที่รั้าบว่าเด็์กอย่่ท่ี่�ใด์

การั้ถอด์เสื�อช่ั่ช่ั่พิต้องถอด์บนบกเท่ี่าน้�น วิธ่ถอด์เสื�อช่ั่ช่ั่พิเริั้�มจำากปล่ด์ล็่อกจำากล่่างข่�นบน เริั้�มจำากสายคล้่อง

ขาท้ี่�ง 2 ข้าง ต้วล็่อกกล่างล่ำาต้ว แล่ะต้วล็่อกท่ี่�หน้าอก

การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด็์กตอบได้์ว่า เมื�อต้องเดิ์นที่างที่างนำ�า เด็์กต้องใส่เสื�อช่ั่ช่ั่พิเมื�อใด์ แล่ะจำะถอด์เสื�อช่ั่ช่ั่พิได้์เมื�อใด์

2. เด็์กตอบได้์ว่า เพิรั้าะเหตุใด์เขาจ่ำงต้องใส่เสื�อช่ั่ช่ั่พิขณีะเดิ์นที่างที่างนำ�า

3. เด็์กเลื่อกเสื�อช่ั่ช่ั่พิท่ี่�ขนาด์พิอด่์ต้วได้์

4. เด็์กเลื่อกเสื�อช่ั่ช่ั่พิท่ี่�ไม่ชั่ำารุั้ด์ได้์

5. เด็์กใส่เสื�อช่ั่ช่ั่พิได้์ถ่กต้องตามข้�นตอน 

6. เด็์กถอด์เสื�อช่ั่ช่ั่พิได้์ถ่กต้องตามข้�นตอน

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

เด็์กตอบด้์วยการั้พ่ิด์ การั้ช่ั่�ภัาพิ การั้ที่ำาท่ี่าที่าง หรืั้อการั้ยกป้ายได้์ถ่กต้อง ไม่ตำ�ากว่าร้ั้อยล่ะ 80 ถือว่าผ่าน 

เมื�อเด็์กสอบไม่ผ่านขอให้สอนเรืั้�องน้�นใหม่อ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บวิธ่การั้สอนแล่ะใช้ั่สื�อการั้สอนท่ี่�ช้ั่ด์เจำนมากข่�น  

(ผ้่อ่านสามารั้ถศ่กษาต้วอย่างแผนการั้สอนเรืั้�อง “การเลือกและใส�เสื�อช่ีชีีพื่” ได้์ในภัาคผนวก ง)
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หน�วยที� 10 เมืื�อเสื�อช่ีชีีพื่ไมื�เหมืาะสมื

วัตถุประสงค์ู่

1. เมื�อเสื�อช่ั่ช่ั่พิชั่ำารุั้ด์ เด็์กสามารั้ถปฏิิบ้ติต้วได้์อย่างถ่กต้องแล่ะปล่อด์ภ้ัย

2. เมื�อเสื�อช่ั่ช่ั่พิม่ขนาด์ไม่เหมาะสม เด็์กสามารั้ถปฏิิบ้ติต้วได้์อย่างถ่กต้องแล่ะปล่อด์ภ้ัย

สาระสำาคัู่ญ

1. วิธ่ปฏิิบ้ติต้วเมื�อเสื�อช่ั่ช่ั่พิชั่ำารุั้ด์

2. วิธ่ปฏิิบ้ติต้วเมื�อเสื�อช่ั่ช่ั่พิม่ขนาด์ใหญ่เกินไป

3. วิธ่ปฏิิบ้ติต้วเมื�อเสื�อช่ั่ช่ั่พิม่ขนาด์เล็่กเกินไป

เนื�อหา

เมื�อเด็์กพิบว่าเสื�อช่ั่ช่ั่พิชั่ำารุั้ด์ (เช่ั่น ต้วล็่อกไม่ครั้บ สายล็่อกขาด์ ไม่ม่แผ่นโฟัมในบางส่วน เสื�อข่�นรั้า) คร่ั้สอน

ให้เด็์กมองหาเสื�อต้วอื�นท่ี่�ไม่ชั่ำารุั้ด์ แต่ถ้าไม่ม่ ให้เด็์กใส่เสื�อช่ั่ช่ั่พิต้วน้�นแล้่วกอด์อกไว้ โด์ยใช้ั่มือท้ี่�งสองข้างไขว้ไว้ท่ี่�อก

แล่ะจ้ำบตรั้งต้วเสื�อใกล้่ร้ั้กแร้ั้ (เมื�อตกนำ�า เสื�อจำะได้์ไม่หลุ่ด์จำากต้ว) น้�นคือ เด็์กใช้ั่มือซ้็ายไขว้มาจ้ำบต้วเสื�อด้์านขวาใกล้่

ร้ั้กแร้ั้ แล่ะมือขวาไขว้มาจ้ำบต้วเสื�อด้์านซ้็าย

เมื�อเด็์กพิบว่าเสื�อช่ั่ช่ั่พิม่ขนาด์ใหญ่เกินไป คร่ั้สอนให้เด็์กมองหาเสื�อต้วอื�นท่ี่�ม่ขนาด์พิอด่์ต้ว แต่ถ้าไม่ม่  

คร่ั้สอนให้เด็์กใส่เสื�อช่ั่ช่ั่พิต้วน้�นแล้่วกอด์อกไว้ โด์ยใช้ั่มือท้ี่�งสองข้างไขว้ไว้ท่ี่�อกแล่ะจ้ำบตรั้งต้วเสื�อใกล้่ร้ั้กแร้ั้  

(เมื�อตกนำ�าเสื�อจำะได้์ไม่หลุ่ด์จำากต้ว) โด์ยใช้ั่มือซ้็ายไขว้มาจ้ำบต้วเสื�อด้์านขวา แล่ะมือขวาไขว้มาจ้ำบต้วเสื�อด้์านซ้็าย

เมื�อพิบว่าเสื�อช่ั่ช่ั่พิม่ขนาด์เล็่กเกินไป คร่ั้สอนให้เด็์กมองหาเสื�อต้วอื�นท่ี่�ม่ขนาด์พิอด่์ต้ว แต่ถ้าไม่ม่ คร่ั้สอน

ให้เด็์กกอด์เสื�อต้วน้�นไว้ท่ี่�หน้าอก โด์ยใช้ั่มือท้ี่�งสองข้างไขว้ไว้ท่ี่�อกแล่ะจ้ำบเสื�อกอด์ไว้ (เมื�อตกนำ�าเสื�อจำะได้์ไม่หลุ่ด์ 

จำากต้ว) แล้่วนอนหงายในนำ�าเพืิ�อให้หายใจำได้์

การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด็์กตอบได้์ว่า เมื�อเสื�อช่ั่ช่ั่พิชั่ำารุั้ด์ เขาควรั้ที่ำาอย่างไรั้

2. เด็์กตอบได้์ว่า เมื�อเสื�อช่ั่ช่ั่พิม่ขนาด์ใหญ่หรืั้อเล็่กเกินไป เขาควรั้ที่ำาอย่างไรั้

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

เด็์กปฏิิบ้ติ (หรืั้ออธิบายพิร้ั้อมปฏิิบ้ติ) ได้์ถ่กต้องอย่างน้อยร้ั้อยล่ะ 80 ถือว่าผ่าน เมื�อเด็์กสอบไม่ผ่าน ขอให้

สอนเรืั้�องน้�นใหม่อ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บวิธ่การั้สอนแล่ะใช้ั่สื�อการั้สอนท่ี่�ช้ั่ด์เจำนมากข่�น
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หน�วยที� 11 นำ�าท�วมื นำ�าหลาก

วัตถุประสงค์ู่

1. เด็์กเข้าใจำความหมายของนำ�าท่ี่วมแล่ะนำ�าหล่าก
2. เด็์กร้่ั้ถ่งอ้นตรั้ายจำากนำ�าท่ี่วมแล่ะนำ�าหล่าก
3. เด็์กปฏิิบ้ติต้วอย่างเหมาะสม เมื�อพิบนำ�าท่ี่วมหรืั้อนำ�าหล่าก

สาระสำาคัู่ญ

1. ความหมายของนำ�าท่ี่วมแล่ะนำ�าหล่าก
2. อ้นตรั้ายจำากนำ�าท่ี่วมแล่ะนำ�าหล่าก 
3. การั้ปฏิิบ้ติต้วอย่างเหมาะสม เพืิ�อให้ต้วเองปล่อด์ภ้ัยเมื�อพิบนำ�าท่ี่วมหรืั้อนำ�าหล่าก

เนื�อหา

ทุี่กพืิ�นท่ี่�ในปรั้ะเที่ศไที่ยม่โอกาสปรั้ะสบภ้ัยจำากนำ�าท่ี่วมหรืั้อนำ�าหล่าก คร่ั้จ่ำงควรั้สอนว่าเมื�อต้องปรั้ะสบก้บ
เหตุการั้ณ์ีนำ�าท่ี่วมหรืั้อนำ�าหล่าก เด็์กต้องปฏิิบ้ติต้วอย่างไรั้เพืิ�อให้ตนเองปล่อด์ภ้ัย

นำ�าท่ี่วม หมายถ่ง การั้ม่นำ�าเหนือพืิ�นดิ์นในปริั้มาณีมากกว่าปกติ ซ่็�งอาจำเกิด์จำากฝึนตกหน้ก เขื�อนก้กเก็บนำ�า
แตก นำ�าที่ะเล่หนุน ฯล่ฯ (ภัาพิ 3.16) หากนำ�าท่ี่วมเล็่กน้อย ปริั้มาณีนำ�าบนพืิ�นดิ์นอาจำส่งไม่มากน้ก (เช่ั่น อย่่รั้ะด้์บ
ห้วเข่าของผ้่ใหญ่) แต่ถ้านำ�าท่ี่วมหน้ก เด็์กอาจำยืนไม่ถ่งหรืั้อนำ�าอาจำท่ี่วมหล้่งคาบ้าน/อาคารั้ส่งหล่ายช้ั่�น

นำ�าในบริั้เวณีน้�นม้กเป็นนำ�าขุ่น เด็์กจ่ำงมองไม่เห็นสิ�งท่ี่�อย่่ในนำ�า (ไม้ เศษแก้ว ส้ตว์ม่พิิษ) นำ�าท่ี่�ไหล่มาจำากท่ี่�
อื�นอาจำม่เชืั่�อโรั้คที่ำาให้เด็์กเจ็ำบป่วย หรืั้อเมื�อนำ�าข้งอย่่ในพืิ�นท่ี่�น้�นนาน ๆ นำ�าย้งอาจำกล่ายเป็นนำ�าเน่าได้์ นอกจำากน่�  

หากบริั้เวณีน้�นม่ไฟัฟ้ัาร้ั้�ว คนท่ี่�อย่่ในนำ�าอาจำถ่กไฟัด่์ด์จำนเส่ยช่ั่วิตได้์ เป็นต้น

ภัาพื่ 3.16
นำ�าท�วมื
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ภัาพื่ 3.17
นำ�าหลาก

การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด็์กตอบได้์ว่า ภัาพิใด์ (ภัาพินิ�งแล่ะ/หรืั้อภัาพิเคลื่�อนไหว เช่ั่น ว่ดิ์ท้ี่ศน์) คือนำ�าท่ี่วม แล่ะภัาพิใด์คือนำ�าหล่าก

2. เด็์กตอบได้์ว่า นำ�าท่ี่วมแล่ะนำ�าหล่ากเป็นอ้นตรั้ายอย่างไรั้

3. เด็์กตอบได้์ว่า เมื�อพิบนำ�าท่ี่วมหรืั้อนำ�าหล่าก เด็์กควรั้ที่ำาอย่างไรั้เพืิ�อให้ต้วเองปล่อด์ภ้ัย

เกณ์ฑ์การผู้�าน

เด็์กตอบด้์วยการั้พ่ิด์ การั้ช่ั่�ภัาพิ การั้ที่ำาท่ี่าที่าง หรืั้อการั้ยกป้ายได้์ถ่กต้อง ไม่ตำ�ากว่าร้ั้อยล่ะ 80 ถือว่าผ่าน 

เมื�อเด็์กสอบไม่ผ่านขอให้สอนเรืั้�องน้�นใหม่อ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บวิธ่การั้สอนแล่ะใช้ั่สื�อการั้สอนท่ี่�ช้ั่ด์เจำนมากข่�น

เมื�อเด็์กต้องอย่่ในบริั้เวณีท่ี่�ม่นำ�าท่ี่วมข้ง เด็์กควรั้พิยายามออกจำากบริั้เวณีน้�นไปย้งท่ี่�ปล่อด์ภ้ัย เช่ั่น เนิน
พืิ�นยกรั้ะด้์บท่ี่�ส่งกว่าแหล่่งนำ�าท่ี่วมข้ง แต่ถ้าเด็์กอย่่ท่ี่ามกล่างแหล่่งนำ�าท่ี่วมแล้่ว ให้เด็์กเดิ์น ว่ายนำ�า หรืั้อข่�นเรืั้อ  
เพืิ�อนำาต้วเองออกมาจำากแหล่่งนำ�าท่ี่วมน้�นให้เร็ั้วท่ี่�สุด์ ห้ามล่งเล่่นนำ�าหรั้ือจ้ำบปล่าในนำ�าน้�นเด็์ด์ขาด์ แล่ะหากไม่
สามารั้ถออกจำากบริั้เวณีน้�นได้์ เด็์กควรั้ขอความช่ั่วยเหลื่อด้์วยการั้ที่ำาเส่ยงด้์ง (เช่ั่น ตะโกนสุด์เส่ยง ใช้ั่ว้ตถุเคาะก้น 
เป่านกหว่ด์) หรืั้อที่ำาให้เกิด์แสงในเวล่ากล่างคืน (เช่ั่น ส่องไฟัฉาย)

นำ�าหล่าก (บางคร้ั้�งเร่ั้ยกว่า นำ�าป่าไหล่หล่าก) หมายถ่ง นำ�าท่ี่วมท่ี่�เกิด์ข่�นอย่างฉ้บพิล้่น เป็นนำ�าท่ี่�ไหล่ส่่แม่นำ�า
ล่ำาคล่องอย่างรั้วด์เร็ั้ว คร่ั้ควรั้สอนให้เด็์กส้งเกตนำ�าเปล่่�ยนส่ หรืั้อฟัังเส่ยงด้์งผิด์ปกติ (ภัาพิ 3.17)

นำ�าหล่ากม่กำาล้่งแรั้งมาก เมื�อเด็์กเข้าไปอย่่ในกรั้ะแสนำ�าน้�น นำ�าจำะพ้ิด์เด็์กไปไกล่จำากบ้าน อาจำพ้ิด์เด็์กไป
กรั้ะแที่กก้อนหิน ต้นไม้ สิ�งก่อสร้ั้าง ที่ำาให้บาด์เจ็ำบ เด็์กอาจำจำมอย่่ใต้นำ�า หายใจำไม่ได้์ แล่ะตายในท่ี่�สุด์

เมื�อเด็์กเห็นกรั้ะแสนำ�าไหล่มาอย่างเร็ั้วแล่ะแรั้งผิด์ปกติ คร่ั้สอนให้เด็์กร่ั้บข่�นจำากแหล่่งนำ�าน้�นหรืั้อออก
จำากบริั้เวณีน้�นให้เร็ั้วท่ี่�สุด์ คร่ั้ควรั้สอนให้เด็์กอพิยพิไปย้งท่ี่�ส่ง (เช่ั่น เนินเขา ช้ั่�นบนของบ้านสองช้ั่�นหรืั้อต่กส่ง)  
แต่ไม่ควรั้ปีนข่�นบนต้นไม้ เพิรั้าะนำ�าท่ี่�ม่กำาล้่งแรั้งจำะที่ำาให้ต้นไม้ล้่มล่งด้์วย หากเด็์กพิล้่ด์ตกนำ�า ควรั้มองหาต้นไม้ใหญ่
เพืิ�อจำะได้์เกาะแล่ะร่ั้บข่�นจำากนำ�าให้เร็ั้วท่ี่�สุด์
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หน�วยที� 12 นำ�าวน

วัตถุประสงค์ู่

1. เด็์กเข้าใจำความหมายของนำ�าวน

2. เด็์กเข้าใจำอ้นตรั้ายจำากนำ�าวน

3. เมื�อตกอย่่ในนำ�าวน เด็์กปฏิิบ้ติต้วอย่างเหมาะสมเพืิ�อให้ต้วเองปล่อด์ภ้ัย

สาระสำาคัู่ญ

1. ความหมายของนำ�าวน

2. อ้นตรั้ายจำากนำ�าวน

3. การั้ปฏิิบ้ติต้วเมื�อตกอย่่ในนำ�าวน

เนื�อหา

นำ�าวน หมายถ่ง กรั้ะแสนำ�าในที่ะเล่หรืั้อแม่นำ�าท่ี่�ไหล่วนเป็นวง เกิด์จำากกรั้ะแสนำ�า 2 สายไหล่มาปะที่ะก้น

หรืั้อนำ�าวนบางแห่งอาจำเกิด์จำากล้่กษณีะของรั้่องนำ�าในบริั้เวณีน้�น คร่ั้จ่ำงควรั้สอนว่า ขณีะอย่่ในที่ะเล่หรั้ือแม่นำ�า  

ให้เด็์กมองไปรั้อบ ๆ เพืิ�อสำารั้วจำบรั้ิเวณีท่ี่�เล่่นนำ�าอย่่ หากเห็นว่าบางพืิ�นท่ี่�ในที่ะเล่หรืั้อแม่นำ�าม่ล้่กษณีะเป็นนำ�าวน  

(ภัาพิ 3.18) ขอให้ข่�นจำากนำ�าท้ี่นท่ี่แล่ะบอกให้ผ้่อื�นร้่ั้ด้์วย

นำ�าวนม่อ้นตรั้าย เพิรั้าะเมื�อเด็์กเข้าไปอย่่ในบริั้เวณีนำ�าวน เด็์กจำะไม่สามารั้ถว่ายนำ�าออกมาได้์ ในที่างกล้่บก้น 

เด็์กจำะถ่กด่์ด์ล่งไปใต้นำ�า ที่ำาให้ขาด์อากาศหายใจำแล่ะตายได้์

เมื�อเด็์กอย่่ใกล้่บริั้เวณีนำ�าวน คร่ั้สอนให้เด็์กข่�นจำากนำ�าท้ี่นท่ี่ เร่ั้ยกเพืิ�อนข่�นจำากนำ�า แล่ะบอกให้ผ้่ใหญ่ที่รั้าบ

ภัาพื่ 3.18
ลักษณ์ะนำ�าวน
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การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด็์กบอกได้์ว่า ภัาพิใด์ (ภัาพินิ�งแล่ะ/หรืั้อภัาพิเคลื่�อนไหว เช่ั่น ว่ดิ์ท้ี่ศน์) คือนำ�าวน

2. เด็์กบอกได้์ว่า นำ�าวนเป็นอ้นตรั้ายอย่างไรั้

3. เด็์กบอกได้์ว่า เมื�อตกอย่่ในนำ�าวน เด็์กควรั้ที่ำาต้วอย่างไรั้

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

เด็์กตอบด้์วยการั้พ่ิด์ การั้ช่ั่�ภัาพิ การั้ที่ำาท่ี่าที่าง หรืั้อการั้ยกป้ายได้์ถ่กต้อง ไม่ตำ�ากว่าร้ั้อยล่ะ 80 ถือว่าผ่าน 

เมื�อเด็์กสอบไม่ผ่านขอให้สอนเรืั้�องน้�นใหม่อ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บวิธ่การั้สอนแล่ะใช้ั่สื�อการั้สอนท่ี่�ช้ั่ด์เจำนมากข่�น
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หน�วยที� 13 กระแสนำ�าไหลกลับ

วัตถุประสงค์ู่

1. เด็์กเข้าใจำความหมายของกรั้ะแสนำ�าไหล่กล้่บ

2. เด็์กเข้าใจำอ้นตรั้ายจำากกรั้ะแสนำ�าไหล่กล้่บ

3. เมื�อพิบเห็นหรืั้ออย่่ในบริั้เวณีกรั้ะแสนำ�าไหล่กล้่บ เด็์กปฏิิบ้ติต้วอย่างเหมาะสมเพืิ�อให้ต้วเองปล่อด์ภ้ัย

สาระสำาคัู่ญ

1. ความหมายของกรั้ะแสนำ�าไหล่กล้่บ

2. อ้นตรั้ายจำากกรั้ะแสนำ�าไหล่กล้่บ

3. การั้ปฏิิบ้ติต้วเมื�อพิบเห็นหรืั้ออย่่ในบริั้เวณีกรั้ะแสนำ�าไหล่กล้่บ

เนื�อหา

กรั้ะแสนำ�าไหล่กล้่บเกิด์ข่�นในที่ะเล่ (บริั้เวณีชั่ายหาด์) เมื�อคลื่�นซ้็ด์เข้าส่่ฝัึ�งแล้่วไหล่กล้่บไปย้งที่ะเล่ มวล่นำ�า 

จำะพิาที่รั้ายท่ี่�ชั่ายหาด์ออกไปด้์วย เมื�อพืิ�นที่รั้ายบนชั่ายหาด์ถ่กเซ็าะเป็นร่ั้อง ความกว้างปรั้ะมาณี 10-50 เมตรั้  

นำ�าท่ี่�ไหล่ล่งที่ะเล่ตามร่ั้องน้�นจำะม่ความแรั้งมาก

เมื�อกรั้ะแสนำ�าในช่ั่องกว้างน่�แรั้งมากจำนเด์็กไม่สามารั้ถว่ายที่วนกรั้ะแสนำ�าน่�เข้าส่่ชั่ายฝัึ�งได้์ เด็์กจำะถ่กด่์ง 

ออกห่างจำากชั่ายฝัึ�งมากข่�น เด็์กอาจำจำมอย่่ใต้นำ�า ไม่ม่อากาศหายใจำ แล่ะตายได้์

คร่ั้ควรั้สอนให้เด็์กสำารั้วจำบริั้เวณีท่ี่�ต้วเองเล่่นนำ�า หากเห็นว่านำ�าไหล่ออกจำากฝัึ�งเป็นแนวกว้างแล่ะกรั้ะแสนำ�า

ด่์แรั้งมาก ขอให้เด็์กออกจำากบริั้เวณีน้�นท้ี่นท่ี่ แล้่วแจ้ำงให้ผ้่ใหญ่ในบริั้เวณีน้�นที่รั้าบ

ถ้าเด็์กพิล้่ด์หล่งเข้าไปอย่่ในกรั้ะแสนำ�าน้�น คร่ั้สอนให้เด็์กว่ายนำ�าขนานก้บชั่ายฝัึ�งจำนออกนอกกรั้ะแสนำ�าไหล่

กล้่บน้�น แล้่วจ่ำงว่ายเข้าส่่ฝัึ�ง (ภัาพิ 3.19)
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ทางหนี ทางหนี

กระแสน
้ำ กระแสน้ำ

กระแสน้ำไหลกลับ

ภัาพื่ 3.19
วิธีีปฏิิบัติตัวเมืื�ออย่�ในกระแสนำ�าไหลกลับ

การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด็์กบอกได้์ว่า ภัาพิใด์ (ภัาพินิ�งแล่ะ/หรืั้อภัาพิเคลื่�อนไหว เช่ั่น ว่ดิ์ท้ี่ศน์) เป็นกรั้ะแสนำ�าไหล่กล้่บ

2. เด็์กบอกได้์ว่า กรั้ะแสนำ�าไหล่กล้่บเป็นอ้นตรั้ายอย่างไรั้

3. เด็์กบอกได้์ว่า เมื�อเห็นกรั้ะแสนำ�าไหล่กล้่บอย่่ใกล้่ ๆ เด็์กควรั้ที่ำาอย่างไรั้

4. เด็์กบอกได้์ว่า เมื�ออย่่ในกรั้ะแสนำ�าไหล่กล้่บ เด็์กควรั้ที่ำาต้วอย่างไรั้

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

เด็์กตอบด้์วยการั้พ่ิด์ การั้ช่ั่�ภัาพิ การั้ที่ำาท่ี่าที่าง หรืั้อการั้ยกป้ายได้์ถ่กต้อง ไม่ตำ�ากว่าร้ั้อยล่ะ 80 ถือว่าผ่าน 

เมื�อเด็์กสอบไม่ผ่านขอให้สอนเรืั้�องน้�นใหม่อ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บวิธ่การั้สอนแล่ะใช้ั่สื�อการั้สอนท่ี่�ช้ั่ด์เจำนมากข่�น
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หน�วยที� 14 ป้ายเตือน

วัตถุประสงค์ู่

1. เด็์กเข้าใจำความหมายของป้ายเตือนท่ี่�พิบได้์บ่อย

2. เด็์กปฏิิบ้ติต้วอย่างเหมาะสม เมื�อได้์พิบป้ายเตือนเหล่่าน้�น

สาระสำาคัู่ญ

1. ความหมายของป้ายเตือนท่ี่�พิบได้์บ่อยบริั้เวณีแหล่่งนำ�า

2. วิธ่ปฏิิบ้ติต้วอย่างเหมาะสม เมื�อพิบป้ายเตือนต่าง ๆ

เนื�อหา

ป้ายเตือน คือ ส้ญล้่กษณ์ี ภัาพิ ต้วหน้งสือ ท่ี่�อย่่ในร่ั้ปแบบป้าย กรั้ะด์าน กรั้ะด์าษ เพืิ�อบอกให้รั้ะว้งอ้นตรั้าย

หรืั้อที่รั้าบถ่งข้อปฏิิบ้ติต่าง ๆ ท่ี่�ต้องที่ำาตามอย่างเคร่ั้งคร้ั้ด์

ตัวอย�างป้ายเตือนที�พื่บบ�อยบริเวณ์แหล�งนำ�า มีืดังนี� (ภัาพื่ 3.20)

ภัาพื่ 3.20
ป้ายเตือนต�าง ๆ
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คู่ร่อธิีบายคู่วามืหมืายของป้ายต�าง ๆ และวิธีีปฏิิบัติตัวเมืื�อพื่บป้ายนั�น ๆ

ป้ายห้ามเข้า หมายถ่ง ห้ามเดิ์นหรืั้อวิ�งไปย้งบริั้เวณีน้�น คร่ั้สอนให้เด็์กเปล่่�ยนสถานท่ี่�หรืั้อเปล่่�ยนเส้นที่าง

ป้ายห้ามล่งว่ายนำ�า หมายถ่ง ห้ามล่งไปในนำ�า ห้ามว่ายนำ�า ห้ามเล่่นนำ�า คร่ั้สอนให้เด็์กไปบริั้เวณีอื�นหรืั้อที่ำา

กิจำกรั้รั้มอื�นแที่น

ป้ายนำ�าล่่ก หมายถ่ง นำ�าในบริั้เวณีน้�นม่รั้ะด้์บส่งกว่าปาก จำม่ก หรืั้อท่ี่วมศ่รั้ษะ คร่ั้สอนว่า เด็์กต้องไม่ล่ง

ไปในแหล่่งนำ�าน้�นตามล่ำาพ้ิง เด็์กควรั้ว่ายนำ�าหรืั้อเล่่นนำ�าบริั้เวณีนำ�าตื�น หรืั้อจำะล่งไปในแหล่่งนำ�าล่่กได้์เมื�อม่ผ้่ใหญ่ 

คอยด่์แล่ใกล้่ชิั่ด์

ป้ายพืิ�นลื่�น หมายถ่ง พืิ�นในบริั้เวณีน้�นอาจำม่นำ�า ม่ตะไคร่ั้นำ�า หรืั้อม่พืิ�นผิวลื่�น ที่ำาให้เด็์กม่โอกาสพิล้่ด์ตกล่งไป

ในแหล่่งนำ�าได้์ คร่ั้สอนให้เด็์กออกห่างจำากบริั้เวณีน้�น หากต้องอย่่ในบริั้เวณีน้�น เด็์กต้องเดิ์นอย่างรั้ะม้ด์รั้ะว้งหรืั้อ

เดิ์นก้บผ้่ใหญ่ แล่ะห้ามวิ�งเด็์ด์ขาด์

ป้ายห้ามกรั้ะโด์ด์นำ�า หมายถ่ง นำ�าในบริั้เวณีน้�นอาจำเป็นนำ�าตื�นหรืั้อม่สิ�งท่ี่�เป็นอ้นตรั้ายอย่่ในนำ�า การั้กรั้ะโด์ด์

ล่งนำ�าจำะที่ำาให้เป็นอ้นตรั้าย คร่ั้สอนให้เด็์กล่งนำ�าอย่างปล่อด์ภ้ัย (หน่วยท่ี่� 5 แล่ะ 16)

ป้ายขอให้ผ้่ปกครั้องเฝ้ึาบุตรั้หล่าน หมายถ่ง ผ้่ปกครั้องควรั้เฝ้ึาด่์เด็์กในนำ�าอย่างใกล้่ชิั่ด์ หากผ้่ปกครั้อง 

ไม่ได้์สนใจำเด็์ก เด็์กคนน้�นควรั้ข่�นจำากนำ�า

ป้ายห้ามเด็์กเล่่นนำ�าตามล่ำาพ้ิง หมายถ่ง เด็์กจำะล่งนำ�าได้์ก็ต่อเมื�อม่ผ้่ปกครั้องของต้วเองอย่่ใกล้่ ๆ

การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด็์กอธิบายความหมายของป้ายเตือนท่ี่�พิบบ่อยได้์

2. เด็์กรั้ะบุพิฤติกรั้รั้มท่ี่�ควรั้ที่ำา เมื�อพิบป้ายเตือนเหล่่าน้�นได้์

เกณ์ฑ์การผู้�าน

เมื�อเด็์กตอบได้์ถ่กต้อง (ด้์วยคำาพ่ิด์ ท่ี่าที่าง ช่ั่�ภัาพิ หรืั้อใช้ั่ช่ั่องที่างสื�อสารั้ท่ี่�เด็์กถน้ด์) ไม่ตำ�ากว่าร้ั้อยล่ะ 80 

ถือว่าผ่าน แต่ถ้าเด็์กไม่ผ่านการั้ที่ด์สอบ ขอให้คร่ั้สอนเรืั้�องน้�นใหม่อ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บวิธ่การั้สอนแล่ะใช้ั่สื�อการั้สอน

ท่ี่�ช้ั่ด์เจำนมากข่�น
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หน�วยที� 15 การใชี�สระว�ายนำ�าอย�างปลอดภััย

วัตถุประสงค์ู่

1. เด็์กร้่ั้ถ่งสิ�งท่ี่�ไม่ควรั้ที่ำาขณีะใช้ั่สรั้ะว่ายนำ�า

2. เด็์กเข้าใจำอ้นตรั้ายท่ี่�เกิด์จำากการั้ใช้ั่สรั้ะว่ายนำ�าไม่ถ่กต้อง

3. เด็์กร้่ั้จ้ำกการั้ใช้ั่สรั้ะว่ายนำ�าอย่างปล่อด์ภ้ัย

สาระสำาคัู่ญ

1. สิ�งท่ี่�ไม่ควรั้ที่ำาขณีะใช้ั่สรั้ะว่ายนำ�า

2. อ้นตรั้ายจำากการั้ใช้ั่สรั้ะว่ายนำ�าไม่ถ่กต้อง

3. การั้ใช้ั่สรั้ะว่ายนำ�าอย่างปล่อด์ภ้ัย

เนื�อหา

เนื�อหาในบที่ท่ี่� 4 จำะสอนเรืั้�องการั้ว่ายนำ�าเพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์ เด็์กจ่ำงต้องใช้ั่สรั้ะว่ายนำ�าได้์อย่างปล่อด์ภ้ัย  

โด์ยเริั้�มจำากคร่ั้บอก “สิ�งที�ไมื�คู่วรทำา ขณ์ะใชี�สระว�ายนำ�า”  โด์ยใช้ั่ภัาพิหรืั้อหุ่นจำำาล่อง (คร่ั้ไม่ควรั้ที่ำาท่ี่าที่างท่ี่�เป็น

อ้นตรั้ายหรืั้อให้เด็์กที่ำา) แล่ะอธิบายอ้นตรั้ายท่ี่�จำะเกิด์ข่�นจำากพิฤติกรั้รั้มเหล่่าน่�

    สิ�งที�ไมื�คู่วรทำาขณ์ะใชี�สระว�ายนำ�า                               อันตรายที�จะเกิดข่�น

1. ไม่วิ�งเล่่น หรืั้อ ผล้่กก้นท่ี่�ข้างสรั้ะนำ�า

2. ไม่ดื์�มนำ�าในสรั้ะ ไม่อมนำ�าในสรั้ะ หรืั้อ

บ้วนนำ�าในสรั้ะเล่่น

3. ไม่นำาอาหารั้หรืั้อภัาชั่นะใส่อาหารั้เข้ามา

ในบริั้เวณีสรั้ะว่ายนำ�า

4. ไม่กรั้ะโด์ด์ล่งนำ�า

ต้วเองหรืั้อเพืิ�อนอาจำตกล่งไปในสรั้ะ หรั้ือล้่มกรั้ะแที่ก

พืิ�นรั้อบสรั้ะ/ขอบสรั้ะ/พืิ�นสรั้ะ ที่ำาให้บาด์เจ็ำบ จำมนำ�า

แล่ะตายได้์

นำ�าในสรั้ะม่คล่อร่ั้น แล่ะอาจำม่เชืั่�อโรั้คบางชั่นิด์ในนำ�าได้์ 

เช่ั่น โรั้คท้ี่องร่ั้วง แล่ะต้บอ้กเสบ การั้บ้วนนำ�า อมนำ�า หรืั้อ

กลื่นนำ�าเข้าไป ที่ำาให้นำ�าสกปรั้ก เชืั่�อโรั้คบางชั่นิด์ แล่ะ

คล่อร่ั้นเข้าไปในร่ั้างกาย เด็์กอาจำปวด์ท้ี่องหรืั้อไม่สบาย

เศษอาหารั้อาจำตกล่งไปในนำ�า ที่ำาให้นำ�าสกปรั้ก ต้องด่์ด์นำ�า

ออกแล่ะต้องที่ำาความสะอาด์ท้ี่�งสรั้ะ

การั้กรั้ะโด์ด์ล่งนำ�าตื�นจำะที่ำาให้ร่ั้างกายกรั้ะแที่กพืิ�นสรั้ะ

เป็นเหตุให้ศ่รั้ษะแตก ขาห้ก บาด์เจ็ำบ หมด์สติ จำมนำ�า

แล่ะตายได้์
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    สิ�งที�ไมื�คู่วรทำาขณ์ะใชี�สระว�ายนำ�า                               อันตรายที�จะเกิดข่�น

5. ไม่ล่งสรั้ะ เมื�อม่แผล่เปิด์ แผล่ถล่อก หรืั้อ

แผล่ตกสะเก็ด์

6. ไม่ว่ายนำ�าขณีะเหนื�อยอ่อนหรืั้อง่วงนอน

7. ไม่ล่งนำ�าขณีะฝึนตก ฟ้ัาคะนอง หรืั้อ

อากาศหนาว

8. ไม่ว่ายขวางคนอื�น

9. ไม่ข้บถ่าย ส้�งนำ�าม่ก บ้วนนำ�าล่าย หรืั้อ

อาเจ่ำยนล่งในสรั้ะแล่ะรั้อบ ๆ สรั้ะ (หาก

ไม่สบาย ควรั้ข่�นจำากนำ�าหรืั้อไม่ควรั้ล่งสรั้ะ

ว่ายนำ�า)

10. ไม่ส่งเส่ยงด้์ง ตะโกนในบริั้เวณีสรั้ะ

11. ไมล่่งสรั้ะวา่ยนำ�าตามล่ำาพ้ิง ถ่งแมจ้ำะใส่

อุปกรั้ณ์ีช่ั่วยล่อยต้วก็ตาม

การั้ล่งนำ�าโด์ยท่ี่�ม่แผล่เปิด์ แผล่ถล่อก อาจำที่ำาให้เชืั่�อโรั้ค

บางชั่นิด์ท่ี่�ม่อย่่ในสรั้ะเข้าส่่ร่ั้างกายได้์ เด็์กจ่ำงอาจำป่วย

มากข่�น แผล่อ้กเสบแล่ะหายยาก 

เมื�อร่ั้างกายอ่อนแอ ไม่ม่แรั้ง หรืั้อง่วงนอน เด็์กอาจำขย้บ

แขนขาไม่ได้์หรืั้อหมด์สติ เด็์กจ่ำงจำะจำมนำ�าแล่ะตายได้์

ขณีะท่ี่�ฝึนตกแล่ะ/หรืั้ออากาศหนาว การั้ว่ายนำ�าจำะที่ำาให้

ไม่สบาย เป็นตะคริั้ว จำมนำ�า แล่ะตายได้์ 

ฝึนตกม้กที่ำาให้เกิด์ฟ้ัาร้ั้องแล่ะฟ้ัาฝ่ึา การั้อย่่ในนำ�าอาจำ

ที่ำาให้ฟ้ัาผ่าล่งมาท่ี่�ต้วเรั้า เป็นเหตุให้บาด์เจ็ำบหรืั้อตาย

ได้์เช่ั่นก้น

ขณีะท่ี่�ผ้่อื�นว่ายนำ�าอย่่ เขาอาจำมองไม่เห็นว่าเรั้าเข้ามา

ขวางในเส้นที่างน้�น จ่ำงม่โอกาสชั่นก้น บาด์เจ็ำบ เป็น

อ้นตรั้าย คนท่ี่�ว่ายนำ�าอย่อ่าจำหยุด์ได้์ท้ี่น แต่การั้ขวางที่าง

ของคนอื�นก็ที่ำาให้คนอื�นรั้ำาคาญแล่ะไม่ชั่อบเรั้า

สิ�งสกปรั้กเหล่่าน่�ที่ำาให้นำ�าสกปรั้ก ต้องด่์ด์นำ�าออกแล่ะ

ต้องที่ำาความสะอาด์ท้ี่�งสรั้ะ หากปล่่อยสิ�งสกปรั้กเหล่่าน่�

ไว้ในสรั้ะ ก็จำะที่ำาให้คนอื�นท่ี่�ใช้ั่สรั้ะร่ั้วมก้นติด์เชืั่�อไปด้์วย

การั้ล่งนำ�าขณีะป่วย จำะที่ำาให้ป่วยมากข่�น

การั้ที่ำาเส่ยงด้์งรั้บกวนผ้่อื�นจำะที่ำาให้คนท่ี่�ใช้ั่สรั้ะอย่ร่ั้ำาคาญ

แล่ะไม่ชั่อบเรั้า

ขณีะใส่อุปกรั้ณ์ีช่ั่วยล่อย เด็์กอาจำไม่จำมนำ�า แต่ขณีะหมด์

สติ เด็์กอาจำควำ�าหน้าล่งในนำ�า ที่ำาให้หายใจำไม่ออกแล่ะ

ตายได้์
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คร่ั้ให้เด็์กด่์ภัาพิการั้ใช้ั่สรั้ะว่ายนำ�าอย่างปล่อด์ภ้ัย แล้่วอธิบายความหมายของแต่ล่ะภัาพิ แล้่วที่บที่วนภัาพิ

เหล่่าน้�นเป็นรั้ะยะ โด์ยเฉพิาะก่อนล่งสรั้ะว่ายนำ�า ด้์งน้�น เมื�อเห็นภัาพิเหล่่าน่�ข้างสรั้ะว่ายนำ�า เด็์กจำะได้์เข้าใจำว่า 

เขาควรั้ที่ำาต้วอย่างไรั้

ใส่ชุั่ด์ว่ายนำ�า (ไม่ต้องใส่เสื�อใน กางเกงใน) หมวก

ว่ายนำ�า แล่ะแว่นตาว่ายนำ�าทุี่กคร้ั้�งท่ี่�ล่งสรั้ะ

ข้บถ่ายก่อนล่งสรั้ะ (เด็์กท่ี่�ไม่สามารั้ถควบคุมการั้

ข้บถ่ายหรืั้อบอกความต้องการั้ข้บถ่ายได้์ ไม่ควรั้

ล่งสรั้ะ)

ล่งนำ�าอย่างปล่อด์ภ้ัย

ล่งนำ�าเมื�อม่ผ้่ใหญ่อย่่ข้างสรั้ะ

ชั่ำารั้ะล้่างร่ั้างกาย (อาบนำ�า สรั้ะผม ล้่างเท้ี่า) ก่อน

ล่งสรั้ะ

ว่ายตามความยาวของสรั้ะ หรืั้อส้งเกตการั้ว่ายของ

คนอื�น (ถ้าคนอื�นว่ายขวางสรั้ะ เรั้าก็ว่ายแนวน้�น)

บอกผ้่ใหญ่ เมื�อต้องการั้ข้บถ่าย

บ้วนนำ�าล่าย เสมหะท่ี่�รั้างนำ�าล้่นขอบสรั้ะ

การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด็์กตอบได้์ว่า ภัาพิ “สิ�งที�ไมื�คู่วรทำาขณ์ะใชี�สระว�ายนำ�า” ม่ความหมายอย่างไรั้

2. เด็์กตอบได้์ว่า สิ�งท่ี่�ไม่ควรั้ที่ำาขณีะใช้ั่สรั้ะว่ายนำ�าที่ำาให้เกิด์อ้นตรั้ายอย่างไรั้

3. เด็์กตอบได้์ว่า เขาควรั้ใช้ั่สรั้ะว่ายนำ�าอย่างไรั้ให้ปล่อด์ภ้ัย

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

เมื�อเด็์กตอบด้์วยการั้พ่ิด์ ช่ั่�ภัาพิ ที่ำาท่ี่าที่าง หรืั้อช่ั่ป้ายได้์ถ่กต้อง ไม่ตำ�ากว่าร้ั้อยล่ะ 80 ถือว่าผ่าน แต่ถ้าเด็์ก

ไม่ผ่านการั้ที่ด์สอบ ขอให้คร่ั้สอนเรืั้�องน้�นใหม่อ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บวิธ่การั้สอนแล่ะใช้ั่สื�อการั้สอนท่ี่�ช้ั่ด์เจำนมากข่�น
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หน�วยที� 16 การข่�นและลงสระว�ายนำ�าอย�างปลอดภััย

วัตถุประสงค์ู่

1. เด็์กล่งสรั้ะว่ายนำ�าได้์อย่างปล่อด์ภ้ัย

2. เด็์กข่�นจำากสรั้ะว่ายนำ�าได้์อย่างปล่อด์ภ้ัย

สาระสำาคัู่ญ

1. วิธ่ล่งสรั้ะว่ายนำ�า 2 วิธ่

2. วิธ่ข่�นจำากสรั้ะว่ายนำ�า 3 วิธ่

เนื�อหา

การั้ล่งสรั้ะว่ายนำ�าอย่างปล่อด์ภ้ัยม่ 2 วิธ่ (ภัาพิ 3.21) คร่ั้ควรั้ช่ั่ภัาพิพิร้ั้อมอธิบาย จำากน้�นสาธิตให้เด็์กด่์  

แล้่วให้เด็์กล่องที่ำาตามคร่ั้ท้ี่�ง 2 วิธ่ แล้่วจ่ำงให้เด็์กเลื่อกวิธ่ใด์วิธ่หน่�งท่ี่�เด็์กถน้ด์

1. หันหลังลงบันได มือจ้ำบรั้าวเพืิ�อพิยุงต้ว แล้่วก้าวล่งบนบ้นได์ท่ี่ล่ะข้�น ตรั้วจำสอบให้ม้�นใจำว่าเท้ี่าหน่�ง 

ยืนอย่างม้�นคงแล่ะที่รั้งต้วได้์ด่์แล้่วจ่ำงก้าวเท้ี่าอ่กข้าง

 2. นั�งที�ขอบสระในบริเวณ์นำ�าตื�น ห้นหน้าเข้าหาสรั้ะว่ายนำ�า ใช้ั่มือแล่ะแขนด้์นต้วข่�นแล่ะด้์นต้วไปข้างหน้า 

หมุนเอว แล้่วค่อย ๆ หย่อนต้วล่งนำ�า ปล่่อยมือจำากขอบสรั้ะ ยืนให้ม้�นคง

ภัาพื่ 3.21 
วิธีีลงสระว�ายนำ�าอย�างปลอดภััย 2 วิธีี

1 2
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การั้ข่�นจำากสรั้ะวา่ยนำ�าอยา่งปล่อด์ภัย้ม่ 3 วิธ่ (ภัาพิ 3.22) คร่ั้ควรั้ที่ำาเหมือนการั้สอนวธ่ิล่งสรั้ะ (ใช้ั่ภัาพิ แล่ะ

สาธิตให้ด่์ แล้่วจ่ำงให้เด็์กที่ำาตามคร่ั้หรืั้อเพืิ�อน) แล้่วให้เด็์กเลื่อกวิธ่ท่ี่�แต่ล่ะคนถน้ด์

1. ยืนในบริเวณ์นำ�าตื�น หันหน�าเข�าหาบันได มือท้ี่�งสองจ้ำบรั้าวบ้นได์ เมื�อยืนด้์วยเท้ี่า 2 ข้างได้์ม้�นคง 

แล่ะที่รั้งต้วได้์ด่์แล้่ว ใช้ั่มือด่์งต้วข่�นไปยืนบนบ้นได์ข้�นล่่างสุด์ หล้่งจำากน้�น ข่�นบ้นได์ท่ี่ล่ะข้�นโด์ยใช้ั่เท้ี่าเหย่ยบ 

บ้นได์แล่ะใช้ั่มือด่์งต้วข่�นไปด้์วย ที่ำาแบบน่�ซ็ำ�า ๆ จำนข่�นไปยืนบนขอบสรั้ะได้์ 

2. ยืนในบริเวณ์นำ�าตื�น หันหน�าเข�าหาขอบสระ วางมือบนขอบสรั้ะ แล้่วด้์นต้วข่�นจำากนำ�า บิด์เอวมาน้�งบน

ขอบสรั้ะ หรืั้อหากเด็์กไม่สามารั้ถด้์นต้วแล้่วบิด์เอวข่�นมาน้�งท่ี่�ขอบสรั้ะได้์ คร่ั้อาจำสอนให้เด็์กใช้ั่ขาพิาด์บนขอบสรั้ะ

เพืิ�อปีนข่�นมาคุกเข่าท่ี่�ขอบสรั้ะก็ได้์

3. สำาหรับเด็กเล็กที�มีือายุตำ�ากว�า 7 ปี (หรืั้อเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษแล่ะม่ปัญหาด้์านการั้เคลื่�อนไหว) 

คร่ั้อาจำสอนให้เด็์กฝึึกปีนโด์ยใช้ั่แขน ข้อศอก ท้ี่อง แล่ะห้วเข่า

ภัาพื่ 3.22 
 วิธีีข่�นจากสระว�ายนำ�าอย�างปลอดภััย 3 วิธีี

1 2

3
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การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด็์กล่งสรั้ะว่ายนำ�าอย่างปล่อด์ภ้ัยด้์วยวิธ่ใด์วิธ่หน่�ง

2. เด็์กข่�นจำากสรั้ะว่ายนำ�าอย่างปล่อด์ภ้ัยด้์วยวิธ่ใด์วิธ่หน่�ง

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

เมื�อเด็์กปฏิิบ้ติได้์ถ่กต้อง ไม่ตำ�ากว่าร้ั้อยล่ะ 80 ถือว่าผ่าน แต่ถ้าเด็์กไม่ผ่านการั้ที่ด์สอบ ขอให้คร่ั้สอน 

เรืั้�องน้�นใหม่อ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บวิธ่การั้สอนแล่ะใช้ั่สื�อการั้สอนท่ี่�ช้ั่ด์เจำนมากข่�น
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หน�วยที� 17 “อย�าใกล� อย�าเก็บ อย�าก�มื”

วัตถุประสงค์ู่

1. เด็์กจำำาได้์ว่า “อย�าใกล� อย�าเก็บ อย�าก�มื”

2. เด็์กเข้าใจำความหมายของ “อย�าใกล�”

3. เด็์กเข้าใจำความหมายของ “อย�าเก็บ”

4. เด็์กเข้าใจำความหมายของ “อย�าก�มื”

สาระสำาคัู่ญ

1. ความหมายของ “อย�าใกล�”

2. ความหมายของ “อย�าเก็บ”

3. ความหมายของ “อย�าก�มื”

เนื�อหา

คร่ั้สอนให้เด็์กท่ี่องพิฤติกรั้รั้มเส่�ยง “อย�าใกล� อย�าเก็บ อย�าก�มื” (ภัาพิ 3.23)

คร่ั้อธิบายความหมายของคำาเหล่่าน่� โด์ยใช้ั่ตุ�กตาหรืั้อภัาพิ (คร่ั้ไม่ควรั้แสด์งท่ี่าที่างเหล่่าน่�หรืั้อให้เด็์กแสด์ง

พิฤติกรั้รั้มเหล่่าน่� เพืิ�อไม่ให้เด็์กเข้าใจำผิด์ว่า เขาที่ำาพิฤติกรั้รั้มเหล่่าน่�ได้์)

1. อย�าใกล� – อย่าเข้าใกล้่แหล่่งนำ�าตามล่ำาพ้ิง (เช่ั่น เล่่นใกล้่บ่อนำ�า ร่ั้องนำ�า) คร่ั้สอนเด็์กว่าต้องม่ผ้่ใหญ่ 

อย่่ด้์วยเสมอ

2. อย�าเก็บ – อย่าล่งไปในแหล่่งนำ�าเพืิ�อเก็บสิ�งของต่าง ๆ  เช่ั่น ล่่กบอล่ท่ี่�ล่อยอย่่ในนำ�า มือถือ กรั้ะเป๋า รั้องเท้ี่า 

ตุ�กตา คร่ั้สอนให้เด็์กบอกผ้่ใหญ่เมื�อของตกนำ�าหรืั้อพิบสิ�งของในนำ�า

3. อย�าก�มื – อย่าก้มล่งไปด่์ในภัาชั่นะใส่นำ�าหรืั้อแหล่่งนำ�าต่าง ๆ เช่ั่น บ่อนำ�า ศาล่าริั้มนำ�า คร่ั้สอนให้เด็์กถาม

ผ้่ใหญ่เมื�ออยากร้่ั้
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ภัาพื่ 3.23 
อย�าใกล� อย�าเก็บ อย�าก�มื

อย่าใกล้่ อย่าเก็บ

อย่าก้ม

การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด็์กจำำาได้์ว่า “อย�าใกล� อย�าเก็บ อย�าก�มื”

2. เด็์กตอบได้์ว่า “อย�าใกล�” หมายถ่งอะไรั้

3. เด็์กตอบได้์ว่า “อย�าเก็บ” หมายถ่งอะไรั้

4. เด็์กตอบได้์ว่า “อย�าก�มื” หมายถ่งอะไรั้

เกณ์ฑ์การผู้�าน

เมื�อเด็์กตอบด้์วยการั้พ่ิด์ ช่ั่�ภัาพิ ที่ำาท่ี่าที่าง หรืั้อช่ั่ป้ายได้์ถ่กต้อง ไม่ตำ�ากว่าร้ั้อยล่ะ 80 ถือว่าผ่าน แต่ถ้าเด็์ก

ไม่ผ่านการั้ที่ด์สอบ ขอให้คร่ั้สอนเรืั้�องน้�นใหม่อ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บวิธ่การั้สอนแล่ะใช้ั่สื�อการั้สอนท่ี่�ช้ั่ด์เจำนมากข่�น

1 2

3
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หน�วยที� 18 การให�คู่วามืชี�วยเหลือด�วยการ “ตะโกน”

วัตถุประสงค์ู่

1. เมื�อพิบคนตกนำ�า เด็์กไม่ล่งไปในนำ�า 

2. เมื�อพิบคนตกนำ�า เด็์กตะโกนขอความช่ั่วยเหลื่อจำากผ้่ใหญ่ 

สาระสำาคัู่ญ

1. เมื�อพิบคนตกนำ�า ห้ามไม่ให้ล่งไปในนำ�าเด็์ด์ขาด์

2. วิธ่ตะโกนขอความช่ั่วยเหลื่อจำากผ้่ใหญ่เมื�อพิบคนตกนำ�า

เนื�อหา

เมื�อพิบคนตกนำ�า เด็์กไม่ควรั้ตกใจำหรืั้อล่งไปช่ั่วยด้์วยต้วเอง เพิรั้าะเมื�อคนตกนำ�าเกาะเด็์กไว้ ท้ี่�งสองคน 

จำะจำมนำ�าแล่ะเส่ยช่ั่วิตท้ี่�งสองคน

เมืื�อพื่บคู่นตกนำ�า คู่ร่สอนให�เด็กทำาดังนี�

1. ตะโกนว่า “ชี�วยด�วย ชี�วยด�วย มีืคู่นตกนำ�า” ด้์วยเส่ยงท่ี่�ด้์งท่ี่�สุด์ (เด็์กไม่ควรั้วิ�งกล้่บไปบอกคนท่ี่�บ้าน)

2. บอกคนตกนำ�าว่า “ไมื�ต�องตกใจ เตะขาไว�” เพืิ�อให้คนตกนำ�าย้งคงล่อยต้วอย่่ แต่ถ้าเด็์กม่ปัญหาด้์าน 

สติปัญญา หรืั้อการั้ใช้ั่ภัาษา คร่ั้อาจำสอนให้เด็์กตะโกนปรั้ะโยคท่ี่�ส้�นล่ง เช่ั่น “ชี�วยด�วย ชี�วยด�วย ตกนำ�า” 

คร่ั้ควรั้พิาเด็์กไปสอนในสถานท่ี่�จำริั้ง เพิรั้าะการั้สอนด้์วยการั้บรั้รั้ยายในห้องเร่ั้ยนแล่ะการั้ใช้ั่ภัาพิสถานท่ี่� 

ท่ี่�เด็์กไม่ร้่ั้จ้ำก ไม่เป็นปรั้ะโยชั่น์สำาหร้ั้บเด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาแล่ะเด็์กออทิี่สติกอย่างแท้ี่จำริั้ง

คร่ั้อาจำสรั้้างสถานการั้ณี์จำำาล่องแล่ะให้เด็์กแสด์งบที่บาที่สมมติ เพืิ�อให้คร่ั้ม้�นใจำว่าเด็์กเข้าใจำเรืั้�องท่ี่�คร่ั้สอน

อย่างแท้ี่จำริั้ง

การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. คร่ั้ให้เด็์กบอกว่าเขาควรั้ที่ำาอย่างไรั้เมื�อพิบคนตกนำ�า

2. คร่ั้สร้ั้างสถานการั้ณ์ีจำำาล่องว่าม่คนตกนำ�า แล้่วให้เด็์กแสด์งบที่บาที่สมมติ

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

เมื�อเด็์กตอบด้์วยการั้พ่ิด์ ช่ั่�ภัาพิ ช่ั่ป้าย หรืั้อปฏิิบ้ติได้์ถ่กต้อง ไม่ตำ�ากว่าร้ั้อยล่ะ 80 ถือว่าผ่าน แต่ถ้าเด็์ก 

ไม่ผ่านการั้ที่ด์สอบ ขอให้คร่ั้สอนเรืั้�องน้�นใหม่อ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บวิธ่การั้สอนแล่ะใช้ั่สื�อการั้สอนท่ี่�ช้ั่ด์เจำนมากข่�น
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หน�วยที� 19 การให�คู่วามืชี�วยเหลือด�วยการ “โยนวัสดุลอยนำ�า”

วัตถุประสงค์ู่

1. เด็์กที่รั้าบว่า ว้สดุ์ใด์ล่อยนำ�าได้์

2. เด็์กโยนว้สดุ์ล่อยนำ�าไปท่ี่�คนตกนำ�าได้์

 

สาระสำาคัู่ญ

1. ว้สดุ์ล่อยนำ�า

2. การั้โยนว้สดุ์ล่อยนำ�าไปท่ี่�คนตกนำ�า

เนื�อหา

คร่ั้สอนให้เด็์กร้่ั้ความหมายของคำาว่า “ลอย” แล่ะ “จมื” สิ�งท่ี่�ล่อยนำ�าจำะอย่่บนผิวนำ�าแล่ะย้งช่ั่วยพิยุงต้ว

เด็์กหรืั้อคนตกนำ�าให้ล่อยอย่่ท่ี่�ผิวนำ�าได้์ด้์วย คร่ั้อาจำสอนด์้วยการั้ให้เด็์กที่ำาการั้ที่ด์ล่องหรั้ือให้เด็์กคาด์เด์าว่าว้สดุ์

แต่ล่ะปรั้ะเภัที่ล่อยนำ�าหรืั้อไม่ แล้่วคร่ั้เฉล่ยด้์วยการั้ใส่ว้สดุ์น้�นล่งในนำ�า การั้ท่ี่�เด็์กได้์ล่งมือที่ำาหรืั้อได้์เห็นการั้ล่อย 

จำะช่ั่วยให้เด็์กจำำาได้์ด่์ข่�น

ว้สดุ์ท่ี่�ล่อยนำ�าได้์ เช่ั่น ห่วงยาง ห่วงช่ั่ช่ั่พิ ล่่กมะพิร้ั้าวท่ี่�ย้งไม่เปิด์ รั้องเท้ี่าฟัองนำ�า กะล่ะม้ง แผ่นโฟัม  

ขอนไม้ท่ี่�ล่อยนำ�าได้์ ล่่กบอล่ ล่่กบาสเกตบอล่ ส่วนถ้งนำ�าปิด์ฝึา แกล่ล่อนปิด์ฝึา หรืั้อขวด์นำ�าพิล่าสติกน้�น หากม่นำ�า 

อย่่เล็่กน้อยพิอให้ม่นำ�าหน้ก จำะช่ั่วยให้โยนไปยง้คนตกนำ�าได้์ง่ายข่�น (ภัาพิ 3.24)

ภัาพื่ 3.24
วัสดุลอยนำ�า
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เมื�อเด็์กร้่ั้แล้่วว่าว้สดุ์ใด์ล่อยนำ�าได้์แล่ะควรั้โยนให้คนตกนำ�า คร่ั้สอนให้เด็์กมองหาว้สดุ์ล่อยนำ�าในบรั้ิเวณีน้�น

แล้่วหยิบว้สดุ์น้�นมายืนในท่ี่�ปล่อด์ภ้ัย (บริั้เวณีท่ี่�อย่่ใกล้่ขอบสรั้ะในรั้ะยะท่ี่�โยนว้สดุ์น้�นถ่งคนตกนำ�าได้์ พืิ�นแข็งแรั้ง

ไม่ลื่�น ไม่ล่าด์ช้ั่น) จำากน้�น คร่ั้สอนให้เด็์กโยนว้สดุ์น้�นล่งไปตรั้งหน้าคนตกนำ�าเรืั้�อย ๆ จำนกว่าคนตกนำ�าจำะเอื�อมถ่ง

แล่ะจ้ำบอุปกรั้ณ์ีน้�นได้์ 

คร่ั้ควรั้สอนวิธ่การั้โยนว้สดุ์แต่ล่ะปรั้ะเภัที่ เช่ั่น เมื�อจำะโยนขวด์นำ�า คร่ั้สอนให้เด็์กจ้ำบท่ี่�คอขวด์ แล่้วแกว่ง

แขน ปล่่อยมือ เพืิ�อให้ขวด์เคลื่�อนท่ี่�ไปข้างหน้า เมื�อขวด์นำ�าอย่่ข้างหน้าคนตกนำ�าแล้่ว คร่ั้สอนให้เด็์กตะโกนว่า  

“จับขวดไว� จับขวดไว�” เมื�อคนน้�นจ้ำบขวด์ได้์แล้่ว เด็์กควรั้ตะโกนว่า “นอนลอยตัว แล�วแตะขา” เพืิ�อให้ 

คนตกนำ�าล่อยต้วได้์จำนกว่าจำะม่คนมาช่ั่วย (ภัาพิ 3.25) ท้ี่�งน่� คร่ั้สามารั้ถปร้ั้บเนื�อหาท่ี่�เด็์กควรั้ตะโกน 

ให้เหมาะสมก้บรั้ะด้์บภัาษาแล่ะการั้ร้่ั้คิด์ของเด็์กแต่ล่ะคนได้์

เมื�อคร่ั้อธิบายด้์วยคำาพ่ิด์แล่ะภัาพิแล้่ว สาธิตให้เด็์กเห็นสิ�งท่ี่�เขาควรั้ที่ำาเมื�อพิบคนตกนำ�าแล้่ว คร่ั้ให้เด็์ก

ฝึึกฝึนด้์วยการั้ให้เพืิ�อนแสด์งบที่บาที่สมมติเป็นคนตกนำ�า (การั้ท่ี่�เด็์กได้์ฝึึกก้บคนตกนำ�าท่ี่�อย่่ในนำ�าน้�นใกล้่เค่ยงก้บ

สถานการั้ณ์ีจำริั้งมากกว่าการั้ท่ี่�คนตกนำ�าอย่่บนบก) แล้่วให้เด็์กโยนอุปกรั้ณ์ีไปท่ี่�ตำาแหน่งน้�น

นอกจำากน่� คร่ั้ควรั้เตร่ั้ยมสื�อการั้สอนให้ม่จำำานวนเพ่ิยงพิอ (เช่ั่น สื�อการั้สอนม่จำำานวนเท่ี่าก้บจำำานวนเด็์ก  

เพืิ�อให้เด็์กทุี่กคนได้์ปฏิิบ้ติไปพิร้ั้อมก้น แต่หากม่สื�อการั้สอนจำำานวนไม่พิอ คร่ั้อาจำให้เด็์กสล้่บก้นปฏิิบ้ติก็ได้์) แล่ะ 

สื�อการั้สอนควรั้ม่ความปล่อด์ภ้ัย (เช่ั่น การั้ล่บคมท่ี่�ขอบว้สดุ์ล่อยนำ�า เพืิ�อให้เด็์กไม่เป็นอ้นตรั้ายขณีะฝึึกปฏิิบ้ติ)

ภัาพื่ 3.25
การตะโกนแล�วโยนวัสดุลอยนำ�าให�คู่นตกนำ�า

1 2

3 4
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การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด็์กสามารั้ถตอบได้์ว่า ว้สดุ์ล่อยนำ�าคืออะไรั้บ้าง

2. เด็์กสามารั้ถโยนว้สดุ์ล่อยนำ�าไปท่ี่�คนตกนำ�าได้์

เกณ์ฑ์การผู้�าน

เมื�อเด็์กปฏิิบ้ติตามท่ี่�คร่ั้สอนได้์ถ่กต้อง ไม่ตำ�ากว่าร้ั้อยล่ะ 80 ถือว่าผ่าน แต่ถ้าเด็์กไม่ผ่านการั้ที่ด์สอบ  

ขอให้คร่ั้สอนเรืั้�องน้�นใหม่อ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บวิธ่การั้สอนแล่ะใช้ั่สื�อการั้สอนท่ี่�ช้ั่ด์เจำนมากข่�น
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หน�วยที� 20 การให�คู่วามืชี�วยเหลือด�วยการ “โยนเชืีอก”

วัตถุประสงค์ู่

1. เด็์กมองหาเชืั่อกในบริั้เวณีใกล้่ต้วได้์

2. เด็์กยืนอย่างม้�นคง

3. เด็์กโยนเชืั่อกไปท่ี่�คนตกนำ�า

4. เด็์กด่์งคนตกนำ�าเข้าฝัึ�งได้์อย่างปล่อด์ภ้ัย 

สาระสำาคัู่ญ

1. บริั้เวณีท่ี่�ม่เชืั่อก

2. วิธ่การั้ยืนอย่างม้�นคง

3. วิธ่การั้โยนเชืั่อกไปท่ี่�คนตกนำ�า

4. วิธ่การั้ด่์งเชืั่อกเข้าหาต้ว

เนื�อหา

คร่ั้สอนให้เด็์กมองหาเชืั่อกท่ี่�จุำด์วางอุปกรั้ณ์ีช่ั่วยคนตกนำ�า เชืั่อกบนพืิ�น เชืั่อกพ้ินอย่่บนต้นไม้ ฯล่ฯ เชืั่อกท่ี่�

ใช้ั่ได้์ด่์ต้องไม่แข็งมาก ไม่หนามาก ไม่บิด์เป็นเกล่่ยว เพิรั้าะจำะโยนไปท่ี่�คนตกนำ�าได้์ยาก

คร่ั้สอนให้เด็์กยืนอย่างม้�นคงในจุำด์ท่ี่�ปล่อด์ภ้ัย การั้ยืนอย่างม้�นคงที่ำาได้์โด์ยวางเท้ี่าข้างท่ี่�ถน้ด์ไว้ด้์านหน้า

เท้ี่าข้างท่ี่�ไม่ถน้ด์อย่่ด้์านหล้่ง แล้่วย่อเข่าล่งเพืิ�อให้ยืนได้์ม้�นคงมากข่�น ส่วนจุำด์ท่ี่�ปล่อด์ภั้ย คือ บริั้เวณีบนบก  

ริั้มฝัึ�งรั้ะยะห่างจำากขอบบ่อ/สรั้ะปรั้ะมาณี 50 เซ็นติเมตรั้ถ่ง 1 เมตรั้ พืิ�นแข็งแรั้ง ไม่ลื่�น ไม่ม่ของท่ี่�เป็นอ้นตรั้าย  

(เช่ั่นก้อนหิน ตอไม้ ของม่คม กองไฟั) อย่่ในบริั้เวณีน้�น เด็์กต้องคิด์ด่์ว่า เมื�อต้วเองออกแรั้งด่์งคนตกนำ�าแล้่ว 

เด็์กจำะไม่ลื่�นหรืั้อเซ็ ตกล่งไปในแหล่่งนำ�าด้์วย (ภัาพิ 3.26) คร่ั้อาจำให้เด็์กล่องปฏิิบ้ติจำริั้งเพืิ�อเด็์กจำะได้์ร้่ั้ว่าต้วเอง 

ควรั้ยืนในท่ี่าใด์ท่ี่�จำะสามารั้ถด่์งคนตกนำ�าข่�นฝัึ�งได้์โด์ยต้วเองไม่ตกล่งไปในนำ�า
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จุำด์วางอุปกรั้ณ์ีช่ั่วยคนตกนำ�าอาจำม่ถุงเชืั่อก คร่ั้สอนวิธ่การั้โยนถุงเชืั่อกโด์ยให้เด็์กใช้ั่มือข้างหน่�ง 

จ้ำบถุงเชืั่อกไว้ แล่ะมืออ่กข้างหน่�งม่เชืั่อกคล่้องท่ี่�ข้อมือของต้วเอง (เมื�อโยนถุงเชืั่อกให้คนตกนำ�าแล่้ว อ่กมือหน่�ง 

จำะได้์ด่์งเชืั่อกเข้าหาต้วเอง เพืิ�อพิาคนตกนำ�าเข้าฝัึ�งได้์) จำากน้�น เด็์กโยนถุงเชืั่อกข้ามศ่รั้ษะคนตกนำ�าไป เพืิ�อให้ 

คนตกนำ�าจ้ำบเชืั่อกได้์ (โยนโด์ยให้แขนขนานก้บล่ำาต้ว เหมือนโยนโบว์ลิ่�ง) แต่ถ้าโยนไปแล้่ว คนตกนำ�าไม่สามารั้ถ 

จ้ำบเชืั่อกได้์ เด็์กควรั้สาวเชืั่อกหรืั้อด่์งถุงเชืั่อกน้�นกล้่บมา แล้่วโยนใหม่อ่กคร้ั้�งจำนกว่าคนตกนำ�าจำะจ้ำบเชืั่อกได้์ 

หากสาวเชืั่อกกล้่บมาแล้่วในถุงไม่ม่เชืั่อกอย่่แล้่ว คร่ั้อาจำสอนให้เด็์กใช้ั่ถุงต้กนำ�าเล็่กน้อยเพืิ�อให้ถุงม่นำ�าหน้ก  

แล้่วโยนถุงไปท่ี่�คนตกนำ�าอ่กคร้ั้�ง

เมื�อคนตกนำ�าจ้ำบเชืั่อกได้์แล้่ว คร่ั้สอนให้เด็์กตะโกนว่า “จับเชืีอกไว� จับเชืีอกไว�” แล้่วด่์งเชืั่อกเข้าหาต้ว

วิธ่ด่์งเชืั่อกเข้าหาต้วอย่างปล่อด์ภ้ัย คือ เด็์กเอนต้วไปด้์านหล้่งเล็่กน้อยเพืิ�อให้ม่แรั้งด่์งคนตกนำ�าเข้าฝัึ�ง  

เมื�อสาวเชืั่อกเข้ามาแล้่ว เด็์กปล่่อยเชืั่อกล่งบนพืิ�นด้์านหน้าของต้วเอง (ไม่ควรั้พ้ินเชืั่อกไว้ท่ี่�มือของต้วเองเพิรั้าะ 

เด็์กอาจำถ่กคนตกนำ�าด่์งล่งไปในนำ�าด้์วย)

เมื�อคร่ั้ให้เด็์กด่์ภัาพิพิร้ั้อมอธิบายแล้่ว คร่ั้สาธิตให้ด่์แล้่ว คร่ั้ควรั้ให้เด็์กฝึึกฝึนด้์วยการั้ให้เพืิ�อนแสด์งบที่บาที่

สมมติเป็นคนตกนำ�าอย่่ในนำ�า แล้่วให้เด็์กโยนเชืั่อกหรืั้อถุงเชืั่อกไปท่ี่�คนตกนำ�า เพืิ�อพิาคนตกนำ�าเข้าฝัึ�งโด์ยปล่อด์ภ้ัย

ภัาพื่ 3.26
ท�ายืนที�ปลอดภััย บนจุดที�ปลอดภััย
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หากเด็์กสามารั้ถที่ำา “ถุงเชืีอก” ได้์ คร่ั้ควรั้สอนให้เด็์กเตร่ั้ยมถุงเชืั่อกไว้ล่่วงหน้า  วิธ่การั้เตร่ั้ยมถุงเชืั่อกเริั้�ม

จำากเด็์กหาเชืั่อก (ควรั้เป็นเชืั่อกถ้กท่ี่�ไม่คมแล่ะไม่ม่ปม) ความยาวปรั้ะมาณี 15-17 เมตรั้ แล่ะถุงพิล่าสติกขนาด์

กล่าง จำากน้�น ม้ด์ปมท่ี่�ปล่ายเชืั่อกด้์านหน่�ง แล้่วใส่ปมเชืั่อกไว้ท่ี่�ก้นถุงผ้าหรืั้อถุงพิล่าสติก ใช้ั่หน้งยางม้ด์ปมไว้ก้บ

ก้นถุง จำากน้�น ใช้ั่ถุงผ้าหรืั้อถุงพิล่าสติกหุ้มเชืั่อกไว้ (เพืิ�อไม่ให้เชืั่อกบาด์มือขณีะเชืั่อกถ่กร่ั้ด์เข้าไปในถุง) แล้่วใช้ั่อ่ก

มือสาวเชืั่อกล่งในถุง จำนสุด์ปล่ายเชืั่อกอ่กด้์าน

หน่วยน่�ม่เนื�อหา 4 ข้�นตอน แล่ะแต่ล่ะข้�นตอนม่รั้ายล่ะเอ่ยด์มาก คร่ั้จ่ำงต้องสอนเนื�อหาเหล่่าน่�ด้์วยวิธ่ 

การั้สอนแล่ะสื�อการั้สอนท่ี่�หล่ากหล่ายเพืิ�อจำะได้์ยำ�าเนื�อหาเดิ์มหล่ายคร้ั้�ง เช่ั่น การั้ให้เด็์กด่์ภัาพิพิร้ั้อมอธิบาย 

ความหมายของแต่ล่ะภัาพิ (แต่ล่ะข้�นตอน) แล้่วคร่ั้สาธิตท่ี่าที่างเหล่่าน้�นให้เด็์กด่์ จำากน้�น คร่ั้จ่ำงให้เด็์กฝึึกปฏิิบ้ติ  

(แสด์งบที่บาที่สมมติในหล่ายสถานการั้ณ์ี) เพืิ�อให้เด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาแล่ะเด็์กออทิี่สติกเข้าใจำแล่ะนำาเนื�อหา

ท่ี่�คร่ั้สอนไปใช้ั่ได้์อย่างแท้ี่จำริั้ง

การวัดผู้ลการเรียนร่�

1.  เด็์กมองหาเชืั่อกในบริั้เวณีแหล่่งนำ�าได้์ (คร่ั้อาจำจ้ำด์สถานการั้ณ์ีจำำาล่องหรืั้อพิาไปที่ด์สอบในสถานการั้ณีจ์ำริั้ง)

2. เด็์กสามารั้ถยืนได้์อย่างม้�นคง

3. เด็์กสามารั้ถโยนเชืั่อกไปท่ี่�คนตกนำ�าได้์

4. เด็์กสามารั้ถด่์งคนตกนำ�าเข้าฝัึ�งได้์อย่างปล่อด์ภ้ัย

เกณ์ฑ์การผู้�าน

เมื�อเด็์กปฏิิบ้ติตามท่ี่�คร่ั้สอนได้์ถ่กต้อง ไม่ตำ�ากว่าร้ั้อยล่ะ 80 ถือว่าผ่าน แต่ถ้าเด็์กไม่ผ่านการั้ที่ด์สอบ  

ขอให้คร่ั้สอนเรืั้�องน้�นใหม่อ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บวิธ่การั้สอนแล่ะใช้ั่สื�อการั้สอนท่ี่�ช้ั่ด์เจำนมากข่�น
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หน�วยที� 21 การให�คู่วามืชี�วยเหลือด�วยการ “ยื�น”

วัตถุประสงค์ู่

1. เด็์กมองหาว้สดุ์ท่ี่�ใช้ั่ยื�นได้์

2. เด็์กยืนอย่างม้�นคงได้์

3. เด็์กยื�นว้สดุ์ไปท่ี่�คนตกนำ�าได้์

4. เด็์กด่์งคนตกนำ�าเข้าฝัึ�งได้์อย่างปล่อด์ภ้ัย

สาระสำาคัู่ญ

1. ว้สดุ์ท่ี่�ใช้ั่ยื�นเพืิ�อช่ั่วยช่ั่วิต

2. ท่ี่ายืนท่ี่�ม้�นคง

3. การั้ยื�นอุปกรั้ณ์ีให้คนตกนำ�า

4. การั้ด่์งคนตกนำ�าเข้าฝัึ�งได้์อย่างปล่อด์ภ้ัย

เนื�อหา

คร่ั้สอนให้เด็์กมองหาว้สดุ์ยาวแล่ะแข็งแรั้งท่ี่�ใช้ั่ยื�นได้์ (ความยาวปรั้ะมาณี 2 เมตรั้) เช่ั่น ท่ี่อนำ�า ไม้กวาด์ กิ�งไม้ 

ไม้ไผ่ ไม้สอยผล่ไม้ ไม้เท้ี่า เข็มข้ด์ เสื�อผ้า (ภัาพิ 3.27) คร่ั้ควรั้ปร้ั้บวิธ่การั้สอนแล่ะสื�อการั้สอนให้ม่ความปล่อด์ภ้ัย 

เช่ั่น ล่บคมท่ี่�ปล่ายท่ี่อนำ�า หรืั้อข้ด์เส่�ยนออกก่อน

ภัาพื่ 3.27
วัสดุที�ใชี�ยื�นเพืื่�อชี�วยคู่นตกนำ�า

1 2

3 4
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เด็์กยืนอย่างม้�นคง โด์ยให้ขาท่ี่�ถน้ด์อย่่ด้์านหน้า แล่ะขาด้์านท่ี่�ไม่ถน้ด์อย่่ด้์านหล้่ง ย่อเข่าล่งเพืิ�อ 

ให้ยืนได้์ม้�นคงข่�น พืิ�นท่ี่�ยืนก็ควรั้ม้�นคงแล่ะปล่อด์ภ้ัยด้์วย

เด็์กยื�น ว้สดุ์ไปท่ี่�คนตกนำ�า  แต่ ว้สดุ์ท่ี่� ต่างก้นต้องใช้ั่ วิ ธ่การั้ต่างก้น คร่ั้ จ่ำงควรั้สอนโด์ยใช้ั่ ว้สดุ์ 

ท่ี่�หล่ากหล่ายเช่ั่น เมื�อใช้ั่ไม้หรืั้อท่ี่อนำ�า เด็์กยื�นโด์ยวาด์ไม้/ท่ี่อนำ�าไปบนผิวนำ�า เพืิ�อไปแตะไหล่่ซ้็ายหรืั้อไหล่่ขวา 

ของคนตกนำ�า (ไม่ทิี่�มเข้าไปข้างหน้าแล่ะไม่วาด์ไม้ไปมา เพิรั้าะคนตกนำ�าจำะเป็นอ้นตรั้าย) แล่ะตะโกนว่า  

“จับไว� จับไว�” ส่วนการั้ยื�นของไม่แข็ง (เช่ั่น เข็มข้ด์ เสื�อผ้า) เด็์กควรั้ใช้ั่มือหน่�งจ้ำบปล่ายว้สดุ์ด้์านหน่�งไว้แล่ะ 

มืออ่กข้างเหว่�ยงปล่ายว้สดุ์อ่กด้์านหน่�งไปท่ี่�คนตกนำ�า

เมื�อคนตกนำ�าจ้ำบว้สดุ์น้�นได้์แล้่ว สอนให้เด็์กด่์งอุปกรั้ณ์ีน้�นเข้าหาต้วเอง เพืิ�อพิาคนตกนำ�ากล้่บเข้าฝัึ�ง  

(ภัาพิ 3.28) คร่ั้อาจำสอนโด์ยเริั้�มจำากสิ�งท่ี่�ง่ายไปหาสิ�งท่ี่�ยาก เช่ั่น คร่ั้เริั้�มจำากการั้ให้คนตกนำ�า (เพืิ�อนท่ี่�แสด์ง 

บที่บาที่สมมติ) อย่่บนบกก่อน เพืิ�อเด็์กจำะได้์ฝึึกโด์ยไม่ต้องใช้ั่แรั้งมาก เมื�อเด็์กเข้าใจำข้�นตอนแล่ะที่ำาได้์ 

ถ่กต้องแล้่ว คร่ั้จ่ำงเพิิ�มความยากโด์ยให้คนตกนำ�าอย่่ในนำ�า ซ่็�งใกล้่เค่ยงก้บสถานการั้ณ์ีจำริั้งมากท่ี่�สุด์ 
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การั้สอนด์ว้ยการั้แสด์งบที่บาที่สมมตใินสถานการั้ณีจ์ำำาล่องแล่ะการั้สอนในสถานท่ี่�จำริั้งจำะช่ั่วยให้เด็์กบกพิรั้อ่ง

ที่างสติปัญญาแล่ะเด็์กออทิี่สติกเข้าใจำเรืั้�องท่ี่�คร่ั้สอนแล่ะนำาไปใช้ั่ได้์อย่างแท้ี่จำริั้ง

ภัาพื่ 3.28
การยืนอย�างมัื�นคู่ง ยื�นอุปกรณ์์ และด่งคู่นตกนำ�าเข�าฝัึ�ง

1 2

3

5

4

6

7
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การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด็์กตอบได้์ว่า เด็์กควรั้ยื�นว้สดุ์ใด์เพืิ�อช่ั่วยคนตกนำ�า

2. เด็์กยืนได้์อย่างม้�นคง

3. เด็์กยื�นว้สดุ์ไปท่ี่�คนตกนำ�าได้์

4. เด็์กด่์งคนตกนำ�าเข้าฝัึ�งได้์อย่างปล่อด์ภ้ัย

เกณ์ฑ์การผู้�าน

เมื�อเด็์กปฏิิบ้ติตามท่ี่�คร่ั้สอนได้์ถ่กต้อง ไม่ตำ�ากว่าร้ั้อยล่ะ 80 ถือว่าผ่าน แต่ถ้าเด็์กไม่ผ่านการั้ที่ด์สอบ  

ขอให้คร่ั้สอนเรืั้�องน้�นใหม่อ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บวิธ่การั้สอนแล่ะใช้ั่สื�อการั้สอนท่ี่�ช้ั่ด์เจำนมากข่�น (ผ้่อ่านสามารั้ถศ่กษา

ต้วอย่างแผนการั้สอนเรืั้�อง “การให�คู่วามืชี�วยเหลือด�วยการยื�น” ได้์ในภัาคผนวก ง)
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หน�วยที� 22 การให�คู่วามืชี�วยเหลือด�วยการ “ตะโกน” 

               “โยน” และ “ยื�น”

วัตถุประสงค์ู่

1. เด็์กจำำาได้์ว่า “ตะโกน โยน ยื�น”

2. เด็์กเข้าใจำความหมายของ “ตะโกน โยน ยื�น” 

3. เด็์กตะโกน แล้่วเลื่อกได้์ว่าควรั้จำะโยนหรืั้อยื�น

4. เด็์กตะโกน โยน ยื�น ได้์ในสถานการั้ณ์ีหล่ากหล่าย

สาระสำาคัู่ญ

1. เด็์กจำำาได้์ว่า “ตะโกน โยน ยื�น”

2. ความหมายของ “ตะโกน โยน ยื�น”

3. สถานการั้ณ์ีท่ี่�ควรั้โยนหรืั้อยื�น

4. การั้ตะโกน โยน ยื�นในหล่ายสถานการั้ณ์ี

เนื�อหา

คร่ั้สอนเด็์กว่า เมื�อพิบคนตกนำ�า เด็์กไม่ควรั้ตกใจำหรืั้อล่งไปช่ั่วยด้์วยต้วเอง เพิรั้าะเมื�อคนตกนำ�า 

เกาะเด็์กไว้ ท้ี่�งสองคนจำะจำมนำ�า แล่ะสอนให้เด็์ก “ตะโกน โยน ยื�น” ตามล่ำาด้์บ (ภัาพิ 3.29) คร่ั้สอนให้ 

เด็์กท่ี่องจำำาว่า “ตะโกน โยน ยื�น”

ภัาพื่ 3.29
เมืื�อพื่บคู่นตกนำ�า เด็กคู่วร “ตะโกน โยน ยื�น”

ตะโกน โยน ยื�น
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คร่ั้ที่บที่วนความหมายของ “ตะโกน” (หน่วยท่ี่� 18-19) “โยน” (หน่วยท่ี่� 20-21) แล่ะ “ยื�น” (หน่วยท่ี่� 22)

คร่ั้ควรั้สอนใหเ้ด็์กพิิจำารั้ณีาวา่สถานการั้ณีใ์ด์ควรั้โยนหรั้อืยื�น เรืั้�องแรั้กคือ เด็์กต้องปรั้ะเมินความสามารั้ถของต้วเอง 

เช่ั่น เมื�อเด็์กต้วเล็่ก แต่คนตกนำ�าเป็นผ้่ใหญ่ต้วโต (เด็์กไม่สามารั้ถ “ยื�น” เพืิ�อล่ากคนตกนำ�าเข้าฝัึ�งได้์แน่นอน ขอให้

เด็์กที่ำาเพ่ิยง “ตะโกน” แล่ะ “โยน” ว้สดุ์ล่อยนำ�าให้คนตกนำ�า เพืิ�อไม่ให้ต้วเองเป็นอ้นตรั้าย

การั้สอนด้์วยการั้บรั้รั้ยายในห้องเร่ั้ยนแล่ะการั้ใช้ั่ภัาพิสถานท่ี่�ท่ี่�เด็์กไม่ร้่ั้จ้ำกน้�นไม่เป็นปรั้ะโยชั่น์สำาหร้ั้บเด็์ก

บกพิร่ั้องที่างสติปัญญาแล่ะเด็์กออทิี่สติกอย่างแท้ี่จำริั้ง คร่ั้ควรั้สอนเรืั้�องน่�ในหล่ายสถานการั้ณ์ี (เช่ั่น เมื�อคนตกนำ�า

เป็นเด็์ก เมื�อคนตกนำ�าเป็นผ้่ใหญ่ เมื�อม่จุำด์วางอุปกรั้ณ์ีช่ั่วยเหลื่อคนตกนำ�าอย่่ในบริั้เวณีน้�น เมื�อม่เพ่ิยงขวด์นำ�าขนาด์ 

600 มิล่ลิ่ล่ิตรั้อย่่บริั้เวณีน้�น เมื�อม่เชืั่อกพ้ินอย่่บนต้นไม้) เพืิ�อให้เด็์กพิร้ั้อมจำะนำาสิ�งท่ี่�คร่ั้สอนไปใช้ั่ในสถานการั้ณ์ี

จำริั้งหล่ายร่ั้ปแบบ

การวัดผู้ลการเรียนร่�

1.  เด็์กจำำาได้์ว่า “ตะโกน โยน ยื�น”

2.  เด็์กตอบได้์ว่า “การตะโกน” “การโยน” แล่ะ “การยื�น” หมายถ่งอะไรั้

3.  เมื�อเด็์กตะโกนแล้่ว เด็์กสามารั้ถเลื่อกได้์ว่าควรั้จำะโยนหรืั้อยื�น

4.  เด็์กสามารั้ถตะโกน โยน แล่ะยื�นได้์ในหล่ายสถานการั้ณ์ี

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

เมื�อเด็์กตอบด้์วยการั้พ่ิด์ ช่ั่�ภัาพิ ช่ั่ป้าย หรืั้อปฏิิบ้ติได้์ถ่กต้อง ไม่ตำ�ากว่าร้ั้อยล่ะ 80 ถือว่าผ่าน แต่ถ้าเด็์ก 

ไม่ผ่านการั้ที่ด์สอบ ขอให้คร่ั้สอนเรืั้�องน้�นใหม่อ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บวิธ่การั้สอนแล่ะใช้ั่สื�อการั้สอนท่ี่�ช้ั่ด์เจำนมากข่�น
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หน�วยที� 23 การให�คู่วามืชี�วยเหลือด�วยการ “โทร 1669”

วัตถุประสงค์ู่

1. เด็์กท่ี่�พ่ิด์ได้์แล่ะฟัังเข้าใจำ สามารั้ถกด์โที่รั้ศ้พิท์ี่ไปยง้หมายเล่ข 1669 ได้์

2. เด็์กท่ี่�พ่ิด์ได้์แล่ะฟัังเข้าใจำ สามารั้ถรั้ายงานสถานการั้ณ์ีแล่ะตอบคำาถามได้์

3. เด็์กท่ี่�พ่ิด์แล่ะฟัังได้์น้อย สามารั้ถตะโกนขอความช่ั่วยเหลื่อได้์

4. เด็์กท่ี่�พ่ิด์แล่ะฟัังได้์น้อย สามารั้ถบอกข้�นตอนให้ผ้่อื�นปฏิิบ้ติตามได้์

สาระสำาคัู่ญ

1. วิธ่กด์โที่รั้ศ้พิท์ี่ไปท่ี่�หมายเล่ข 1669

2. การั้รั้ายงานสถานการั้ณ์ี

เนื�อหา

คร่ั้สอนเด็์กว่า เมื�อพิบคนตกนำ�า เด็์กไม่ควรั้ตกใจำหรืั้อล่งไปช่ั่วยด้์วยต้วเอง เพิรั้าะเมื�อคนตกนำ�าเกาะเด็์กไว้

ท้ี่�งสองคนจำะจำมนำ�า

คร่ั้สอนให้เด็์กตะโกนเร่ั้ยกผ้่ใหญ่ (หน่วยท่ี่� 18) แล้่วกด์โที่รั้ศ้พิท์ี่ไปท่ี่�หมายเล่ข 1669 โด์ยคร่ั้พิิจำารั้ณีา 

ความสามารั้ถของเด็์กด้์งน่�

•  ถ้าเด็์กฟัังเข้าใจำ พ่ิด์ได้์ ตอบคำาถามได้์ แล่ะเด็์กม่โที่รั้ศ้พิท์ี่ คร่ั้สอนให้เด็์กกด์โที่รั้ศ้พิท์ี่ไปท่ี่�หมายเล่ข 1669 

(คร่ั้สอนโด์ยใช้ั่บที่บาที่สมมติแล่ะโที่รั้ศ้พิท์ี่จำำาล่อง เพิรั้าะการั้โที่รั้ไปท่ี่�หมายเล่ข 1669 โด์ยไม่ม่เหตุอ้นควรั้ จำะม่ 

ความผิด์ตามมาตรั้า 38 พิรั้ะรั้าชั่บ้ญญ้ติการั้แพิที่ย์ฉุกเฉิน พิ.ศ. 2551 โที่ษปร้ั้บไม่เกิน 5,000 บาที่)

•  ถ้าเด็์กม่ภัาษาค่อนข้างน้อย คร่ั้สอนให้เด็์กมองหาผ้่ใหญ่หรืั้อเพืิ�อนท่ี่�ตอบคำาถามได้์แล่ะม่โที่รั้ศ้พิท์ี่มือถือ 

แล้่วสอนให้เด็์กบอกบุคคล่น้�นให้โที่รั้ศ้พิท์ี่ไปยง้หมายเล่ข 1669 เพืิ�อแจ้ำงเหตุคนตกนำ�า

ท้ี่�งน่� ไม่ว่าเด็์กจำะโที่รั้ศ้พิท์ี่แจ้ำงท่ี่�หมายเล่ข 1669 ด้์วยต้วเอง หรืั้อขอให้ผ้่อื�นแจ้ำงแที่น เด็์กต้องจำำาข้�นตอน

เหล่่าน่�ได้์
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1. กด์โที่รั้ศ้พิท์ี่ไปท่ี่�หมายเล่ข 1669 เพืิ�อติด์ต่อเจ้ำาหน้าท่ี่�

2. รั้ายงานเหตุการั้ณ์ีว่า เด็์กพิบคนตกนำ�า คนตกนำ�าเป็นผ้่ใหญ่หรืั้อเด็์ก จำำานวนก่�คน อาการั้ของคนตกนำ�า

แล่ะสถานท่ี่�พิบ ตามด้์วยชืั่�อแล่ะหมายเล่ขโที่รั้ศ้พิท์ี่ของผ้่รั้ายงาน เช่ั่น “คู่นตกนำ�า เด็ก 2 คู่น ตอนนี�อย่�บนบก

แล�ว ที�ห�วยต่งเฒ่�า อ.เมืือง จ.เชีียงใหมื� ผู้มืชืี�อสมืชีาย ใจดี หมืายเลขโทรศัพื่ท์ (081) 234-5678 คู่รับ” 

3. เจ้ำาหน้าท่ี่�อาจำถามข้อม่ล่เพิิ�มเติมจำนได้์ร้ั้บข้อม่ล่พิอสมควรั้แล้่ว เจ้ำาหน้าท่ี่�จำะส่งรั้ถพิยาบาล่หรืั้อหน่วย

ก้่ภ้ัยมาช่ั่วยเหลื่อต่อไป หรืั้อเจ้ำาหน้าท่ี่�อาจำโที่รั้ศ้พิท์ี่กล้่บมาสอบถามข้อม่ล่เพิิ�มเติม

เด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาแล่ะเด์็กออทิี่สติกไม่ได้์ปรั้ะโยชั่น์จำากการั้สอนด์้วยการั้บรั้รั้ยายในห้องเร่ั้ยน  

แต่ในกรั้ณ่ีน่�คร่ั้ไม่สามารั้ถสอนในสถานการั้ณ์ีจำริั้งได้์ คร่ั้จ่ำงควรั้สอนโด์ยให้เด็์กแสด์งบที่บาที่สมมติ เพืิ�อให้ม้�นใจำ 

ว่าเด็์กสามารั้ถปฏิิบ้ติตามท่ี่�คร่ั้สอนได้์จำริั้ง เช่ั่น สอนให้เด็์กท่ี่�พ่ิด์ได้์ ฟัังเข้าใจำ แล่ะตอบคำาถามได้์ แสด์งบที่บาที่ 

สมมติในการั้โที่รั้ศ้พิที่์ไปย้งหมายเล่ข 1669 หรืั้อ สอนให้เด็์กท่ี่�พ่ิด์แล่ะฟัังได์้น้อย ตะโกนขอความชั่่วยเหลื่อ  

แล้่วบอกข้�นตอนให้ผ้่อื�นปฏิิบ้ติแที่น

นอกจำากน่� สถานการั้ณ์ีจำมนำ�าไม่ได้์เกิด์ข่�นในห้องเร่ั้ยน คร่ั้จ่ำงควรั้เปล่่�ยนสถานท่ี่� (เช่ั่น คร่ั้อาจำพิาเด็์กไปสอน

ในสถานท่ี่�จำริั้ง) เปล่่�ยนบุคคล่จำมนำ�า หรืั้อเปล่่�ยนสถานการั้ณ์ี เพืิ�อให้เด็์กได้์ฝึึกแจ้ำงสถานท่ี่�เกิด์เหตุ แจ้ำงบุคคล่จำมนำ�า 

แล่ะแจ้ำงสถานการั้ณ์ีจำมนำ�าท่ี่�หล่ากหล่าย (ภัาพิ 3.30)

ภัาพื่ 3.30
แสดงบทบาทสมืมืติในการโทรศัพื่ท์ไปยังหมืายเลข 1669



152

การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด็์กท่ี่�พ่ิด์ได้์แล่ะฟัังเข้าใจำ สามารั้ถกด์โที่รั้ศ้พิท์ี่ไปยง้หมายเล่ข 1669 ได้์

2. เด็์กท่ี่�พ่ิด์ได้์แล่ะฟัังเข้าใจำ สามารั้ถรั้ายงานสถานการั้ณ์ีแล่ะตอบคำาถามได้์

3. เด็์กท่ี่�พ่ิด์แล่ะฟัังได้์น้อย สามารั้ถตะโกนขอความช่ั่วยเหลื่อได้์

4. เด็์กท่ี่�พ่ิด์แล่ะฟัังได้์น้อย สามารั้ถบอกข้�นตอนให้ผ้่อื�นปฏิิบ้ติตามได้์

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

เมื�อเด็์กปฏิิบ้ติตามท่ี่�คร่ั้สอนได้์ถ่กต้อง ไม่ตำ�ากว่าร้ั้อยล่ะ 80 ถือว่าผ่าน แต่ถ้าเด็์กไม่ผ่านการั้ที่ด์สอบ  

ขอให้คร่ั้สอนเรืั้�องน้�นใหม่อ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บวิธ่การั้สอนแล่ะใช้ั่สื�อการั้สอนท่ี่�ช้ั่ด์เจำนมากข่�น
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หน�วยที� 24 การปฐมืพื่ยาบาลเพืื่�อชี�วยชีีวิต

วัตถุประสงค์ู่

1. เด็์กท่ี่�ม่ความสามารั้ถในการั้ร้่ั้คดิ์แล่ะความจำำาค่อนข้างด่์ ต้ด์สินใจำได์ว่้า เมื�อใด์ควรั้ที่ำาการั้ฟั้�นคืนช่ั่พิ (CPR)

2. เด็์กท่ี่�ม่ความสามารั้ถในการั้ร้่ั้คิด์แล่ะความจำำาค่อนข้างด่์ ที่ำาการั้ฟ้ั�นคืนช่ั่พิ (CPR) ตามข้�นตอนได้์

3. เด็์กท่ี่�ม่ความสามารั้ถในการั้ร้่ั้คิด์แล่ะความจำำาค่อนข้างน้อย สามารั้ถตะโกนขอความช่ั่วยเหลื่อได้์

4. เด็์กท่ี่�ม่ความสามารั้ถในการั้ร้่ั้คิด์แล่ะความจำำาค่อนข้างน้อย สามารั้ถบอกข้�นตอนให้ผ้่อื�นปฏิิบ้ติตามได้์

สาระสำาคัู่ญ

1. เมื�อพิบคนตกนำ�าหมด์สติ ไม่หายใจำ ห้วใจำไม่เต้น ไม่ม่ช่ั่พิจำรั้ เด็์กต้องที่ำาการั้ฟ้ั�นคืนช่ั่พิ (CPR)

2. ข้�นตอนการั้ฟ้ั�นคืนช่ั่พิ (CPR) “5 ป” ได้์แก่ ปรั้ะเมิน ปลุ่ก ปรั้ะกาศ เป่า แล่ะปั�ม

เนื�อหา

1. เด็์กจ้ำด์ให้คนตกนำ�านอนรั้าบบนพืิ�นท่ี่�แห้งแล่ะแข็ง ห้นศ่รั้ษะของคนตกนำ�าไปที่างด์้านขวาของเด์็ก  

(เพืิ�อให้ต้วเด็์กอย่่ด้์านซ้็ายของคนตกนำ�า; ภัาพิ 3.31)1

2. เด็์กน้�งในตำาแหน่งท่ี่�เหมาะสม - เด็์กควรั้คุกเข่าท่ี่�บริั้เวณีหน้าอกด้์านซ้็ายของคนตกนำ�า (ภัาพิ 3.32)

3. คร่ั้สอนเด็์กว่า เมื�อช่ั่วยคนตกนำ�าข่�นจำากนำ�าได้์แล้่ว เด็์กควรั้ใช้ั่ข้�นตอน “5 ป” ด้์งน่�

ประเมิืน 

คร่ั้สอนให้เด็์กปรั้ะเมินความปล่อด์ภ้ัยของต้วเองแล่ะคนตกนำ�า เช่ั่น ด้์านสถานท่ี่� เด็์กแล่ะคนตกนำ�าควรั้อย่่ห่าง

จำากท่ี่�เกิด์เหตุแล่ะรั้ะว้งไม่ให้คนน้�นตกล่งไปในนำ�าอ่ก พืิ�นท่ี่�น้�นต้องไม่ม่ของท่ี่�เป็นอ้นตรั้ายอื�น เช่ั่น ของม่คมกองไฟั

ปลุก

บุคคล่น้�นอาจำหมด์สติ เช่ั่น บุคคล่น้�นนอนหล้่บตาเหมือนคนนอนหล้่บ (คร่ั้อาจำสอนโด์ยใช้ั่บที่บาที่ 

สมมติ ภัาพินิ�ง หรืั้อว่ดิ์ท้ี่ศน์) คร่ั้สอนให้เด็์กเร่ั้ยกแล่ะเขย่าต้วคนน้�นอย่างแรั้ง เช่ั่น เขย่าไหล่่ของคนตกนำ�า 

แล้่วพ่ิด์เส่ยงด้์งว่า “ลุงคู่รับ ลุงคู่รับ”

1 เด็์กสามารั้ถห้นศ่รั้ษะของคนตกนำ�าไปด้์านซ้็ายหรืั้อขวาก็ได้์ แต่เพืิ�อให้เด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาแล่ะ 

  เด็์กออทิี่สติกเข้าใจำได้์ง่าย ผ้่เข่ยนแนะนำาให้คร่ั้สอนแบบเด่์ยวเพืิ�อเด็์กจำะได้์ไม่ต้องต้ด์สินใจำเรืั้�องน่�
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2 ส้นมือ คือ ด้์านล่่างของอุ้งมือ อย่่เหนือข้อมือ

ประกาศ 

หากคนตกนำ�าย้งไม่ร้่ั้ส่กต้ว คร่ั้สอนให้เด็์กตะโกนขอความช่ั่วยเหลื่อจำากคนรั้อบข้าง เช่ั่น “มีืคู่นตกนำ�า  

ใคู่รชี�วยโทร. 1669 ให�หน�อยคู่รับ”

เป่า

เมื�อหาคนโที่รั้ศ้พิท์ี่ไปยง้หมายเล่ข 1669 ได้์แล้่ว คร่ั้สอนให้เด็์กเป่าล่มเข้าไปในปากของคนตกนำ�า 2 คร้ั้�ง

บุคล่ากรั้ที่างการั้แพิที่ย์ม้กสอนเรืั้�อง A-B-C ซ่็�งหมายถ่ง ตรั้วจำว่าม่สิ�งก่ด์ขวางที่างเดิ์นหายใจำหรืั้อไม่ (Airway)  

ตรั้วจำสอบว่าคนตกนำ�าย้งหายใจำหรืั้อไม่ (Breathing) แล่ะ ช่ั่วยให้คนตกนำ�าม่ล่มหายใจำไหล่เว่ยน (Circulation)

ปั�มื 

คร่ั้สอนให้เด็์กช่ั่วยให้ห้วใจำของคนตกนำ�ากล้่บมาที่ำางานเหมือนเดิ์ม ข้�นตอนด้์งน่�

1. เด็์กหาจุำด์ต้ด์รั้ะหว่างเส้นตรั้ง 2 เส้นบนหน้าอกของคนตกนำ�า เส้นท่ี่� 1 คือ เส้นตรั้งท่ี่�อย่่ก่�งกล่างรั้ะหว่าง

ห้วนมสองข้างโด์ยล่ากจำากบนล่งล่่าง แล่ะ เส้นท่ี่� 2 คือ เส้นตรั้งท่ี่�ล่ากจำากห้วนมด้์านซ้็ายไปย้งห้วนมด้์านขวา  

(ภัาพิ 3.33)

2. เด็์กวางนิ�วช่ั่�แล่ะนิ�วกล่างของมือขวาท่ี่�จุำด์ต้ด์ แล้่ววางส้นมือซ้็าย2 ไว้ข้างนิ�วกล่างของมือขวา ตำาแหน่ง

ของส้นมือซ้็ายคือตำาแหน่งท่ี่�ควรั้ปั�มห้วใจำ

3. เมื�อได้์ตำาแหน่งท่ี่�ควรั้ปั�มห้วใจำแล้่ว เด็์กวางส้นมือซ้็ายกล่างหน้าอกของคนตกนำ�า เหย่ยด์นิ�วมือซ้็ายให้ 

แบออก แล้่วใช้ั่มือขวาวางท้ี่บล่งบนหล้่งมือซ้็าย (ภัาพิ 3.34)

4. เด็์กเหย่ยด์แขนตรั้ง โน้มต้วต้�งฉากก้บหน้าอกของคนตกนำ�า แล้่วออกแรั้งกด์โด์ยทิี่�งนำ�าหน้กต้วล่งบนมือ 

บนหน้าอกของคนตกนำ�า คร่ั้สอนให้ช้ั่ด์เจำนว่า เด็์กต้องกด์ให้หน้าอกยุบต้วปรั้ะมาณี 1/3 - 1/2 ของความหนา

ของหน้าอก เช่ั่น หากล่ำาต้วของคนตกนำ�าหนาปรั้ะมาณี 12 นิ�ว เด็์กต้องกด์ให้หน้าอกยุบล่งไปปรั้ะมาณี 4-6 นิ�ว  

(ภัาพิ 3.35) คร่ั้อาจำใช้ั่หุ่นจำำาล่องสำาหร้ั้บสอน CPR หรืั้อหากไม่ม่หุ่นจำำาล่อง คร่ั้อาจำให้เด็์กล่องกด์ล่งบนท้ี่องแขน 

ของคร่ั้ เพืิ�อคร่ั้จำะได้์บอกเด็์กว่าความแรั้งน้�นเหมาะสมหรืั้อไม่

เด็์กกด์แล้่วปล่่อย (คร่ั้สอนให้เด็์กกด์หน้าอกของคนตกนำ�า 100-120 คร้ั้�งต่อนาท่ี่ โด์ยคร่ั้สอนให้เด็์กน้บจำำานวน

คร้ั้�งท่ี่�กด์เพืิ�อให้สอด์คล้่องก้บจ้ำงหวะการั้ส่บฉ่ด์เลื่อด์ไปท่ี่�ห้วใจำด้์งน่� “หน่�ง และสอง และสามื และสี�...” โด์ยกด์

ทุี่กคร้ั้�งท่ี่�น้บต้วเล่ข แล่ะปล่่อยตอนคำาว่า “และ” สล้่บก้นไป จำนถ่ง “สิบเอ็ด สิบสอง....” ให้ปล่่อยทุี่กคร้ั้�งท่ี่�พ่ิด์ว่า  

“สิบ” แล่ะกด์เมื�อน้บต้วเล่ข ที่ำาแบบน่�จำนถ่ง “สามืสิบ” น้บเป็นหน่�งชุั่ด์)
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เด็์กสล้่บก้นกด์หน้าอก (ถ้าม่เด็์กในบริั้เวณีน้�นมากกว่า 1 คน ควรั้ให้สล้่บก้นกด์หน้าอก เพิรั้าะเด็์กคนแรั้ก 

จำะเริั้�มเหนื�อย ปรั้ะสิที่ธิภัาพิในการั้กด์หน้าอกจำะล่ด์ล่งหล้่งจำากที่ำาไปปรั้ะมาณี 1 นาท่ี่) แล้่วให้เปล่่�ยนการั้กด์

หน้าอกก้บเด็์กคนท่ี่� 2 ทุี่ก ๆ 2 นาท่ี่ หรืั้อกด์หน้าอกสล้่บการั้ช่ั่วยหายใจำครั้บ 5 ชุั่ด์ แล้่วค่อยเปล่่�ยนคนกด์หน้าอก 

คนตกนำ�า จำนกว่าแพิที่ย์จำะมาช่ั่วยด่์แล่ต่อไป (ภัาพิ 3.36)

ในกรั้ณ่ีท่ี่�เป็นเด็์กเล็่กหรืั้อเด็์กไม่ม่แรั้งกด์มากพิอ คร่ั้สอนให้เด็์กบอกข้�นตอนเหล่่าน้�นให้ผ้่ใหญ่ที่ำาหน้าท่ี่�กด์

หน้าอกของคนตกนำ�าแที่น ซ่็�งคร่ั้อาจำสอนให้เด็์กพิิจำารั้ณีาแรั้งกด์ของต้วเองหรืั้อคร่ั้อาจำพิิจำารั้ณีาให้ หากคร่ั้เห็นว่า

เด็์กคนน้�นไม่ม่แรั้งกด์หน้าอกให้คนตกนำ�าฟ้ั�นได้์ คร่ั้ควรั้สอนให้เด็์กขอความช่ั่วยเหลื่อจำากผ้่ใหญ่แล้่วบอกข้�นตอน

เหล่่าน้�นให้ผ้่ใหญ่ที่ำาหน้าท่ี่�กด์หน้าอกแที่น

อย่างไรั้ก็ตาม หากคุณีคร่ั้ต้องการั้ให้เด็์กได้์เร่ั้ยนร้่ั้เรืั้�อง CPR ผ้่เข่ยนแนะนำาให้คุณีคร่ั้ปรั้ะสานโรั้งพิยาบาล่ 

ในพืิ�นท่ี่�เพืิ�อขอให้ผ้่เช่ั่�ยวชั่าญเป็นผ้่สอนเด็์ก

ขั�นตอนการฟ้ั�นคืู่นชีีพื่ (CPR)

ภัาพื่ 3.31
จัดให�คู่นตกนำ�านอนราบในพืื่�นที�ปลอดภััย

ภัาพื่ 3.32
เด็กนั�งในตำาแหน�งที�เหมืาะสมื

ภัาพื่ 3.33
เด็กหาตำาแหน�งที�คู่วรปั�มืหัวใจ

ภัาพื่ 3.34
เด็กวางมืือบนหน�าอกของคู่นตกนำ�า

1 2

3 4
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ภัาพื่ 3.35
เด็กกดหน�าอกของคู่นตกนำ�าให�ได� 1/3 - 1/2 

ของคู่วามืหนาของหน�าอก

ภัาพื่ 3.36
 เด็กสลับกันกดหน�าอก

การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด็์กท่ี่�ม่ความสามารั้ถในการั้ร้่ั้คิด์แล่ะความจำำาค่อนข้างด่์ ตอบได้์ว่า เมื�อใด์ควรั้ที่ำาการั้ฟ้ั�นคืนช่ั่พิ (CPR)

2. เด็์กท่ี่�ม่ความสามารั้ถในการั้ร้่ั้คิด์แล่ะความจำำาค่อนข้างด่์ ที่ำาการั้ฟ้ั�นคืนช่ั่พิ (CPR) ตามข้�นตอนได้์

3. เด็์กท่ี่�ม่ความสามารั้ถในการั้ร้่ั้คิด์แล่ะความจำำาค่อนข้างน้อย สามารั้ถตะโกนขอความช่ั่วยเหลื่อได้์

4. เด็์กท่ี่�ม่ความสามารั้ถในการั้ร้่ั้คิด์แล่ะความจำำาค่อนข้างน้อย สามารั้ถบอกข้�นตอนให้ผ้่อื�นปฏิิบ้ติตามได้์

เกณ์ฑ์การผู้�าน

เมื�อเด็์กตอบด้์วยการั้พ่ิด์อธิบาย ช่ั่�ของจำริั้ง ช่ั่ป้าย หรืั้อปฏิิบ้ติตามท่ี่�คร่ั้สอนได้์ถ่กต้อง ไม่ตำ�ากว่าร้ั้อยล่ะ 80 

ถือว่าผ่าน แต่ถ้าเด็์กไม่ผ่านการั้ที่ด์สอบ ขอให้คร่ั้สอนเรืั้�องน้�นใหม่อ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บวิธ่การั้สอนแล่ะใช้ั่สื�อการั้สอน

ท่ี่�ช้ั่ด์เจำนมากข่�น

5 6
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การว่ายนำ�าเพ่ืื่อเอาชีีวิตรอด
บทท่ี

04
ผ้่อ่านคงเข้าใจำล้่กษณีะการั้เร่ั้ยนร้่ั้ รั้วมถ่งวิธ่การั้สอน สื�อการั้สอน แล่ะวิธ่ปรั้ะเมินผล่การั้เร่ั้ยนร้่ั้ของเด์็กบกพิร่ั้อง 

ที่างสติปัญญารั้ะด้์บเล็่กน้อยแล่ะเด็์กออทิี่สติกท่ี่�ม่ความสามารั้ถส่งในบที่ท่ี่� 1-2 มาแล่้ว บที่ท่ี่� 4 น่�เป็นการั้นำาเนื�อหา 

ในบที่ท่ี่� 1-2 มาปรั้ะยุกต์ใช้ั่ในการั้สอนว่ายนำ�าเพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์สำาหร้ั้บเด็์กเหล่่าน่� โด์ยม่ว้ตถุปรั้ะสงค์หล้่ก คือ เมื�อเด็์ก 

บกพิรั้่องที่างสติปัญญาหรืั้อเด็์กออทิี่สติกตกนำ�าแล้่ว เด็์กสามารั้ถล่อยต้วหรืั้อว่ายนำ�าจำนเอาช่ั่วิตรั้อด์จำากการั้จำมนำ�าได้์  

เนื�อหาในบที่น่�จ่ำงแบ่งเป็น 4 ตอนด้์งน่�  1) แนวคิด์ในการั้สอนว่ายนำ�า  2) สิ�งท่ี่�ควรั้ที่ำา ก่อนว่ายนำ�า  3) หน่วยการั้เร่ั้ยนร้่ั้ท่ี่�เน้น

เรืั้�องการั้ว่ายนำ�าเพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์ จำำานวน 24 หน่วย แล่ะ 4) สิ�งท่ี่�ควรั้ที่ำา หล้่งว่ายนำ�า

ตอนท่ี 1 แนวคิดในการสุอนว่ายนำ้า

ท้ี่กษะการั้ว่ายนำ�าเป็นท้ี่กษะท่ี่�สำาค้ญแล่ะซ้็บซ้็อนสำาหร้ั้บเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษ คร่ั้ผ้่สอนจ่ำงต้องปร้ั้บการั้สอนของ 

ต้วเองให้เหมาะสมก้บล้่กษณีะที่างร่ั้างกาย อารั้มณ์ี จิำตใจำ ส้งคม แล่ะสติปัญญาของเด็์ก โด์ยยด่์แนวคิด์หล้่กเป็นพืิ�นฐาน  เนื�อหา 

ในตอนน่�จ่ำงกล่่าวถ่งแนวคดิ์ในการั้สอนวา่ยนำ�า เพืิ�อให้คร่ั้ผ้่สอนที่กุคนเกดิ์ความเข้าใจำตรั้งก้น เมื�อคร่ั้ผ้่สอนม่ความเข้าใจำท่ี่�ถ่กต้องแล่ว้  

คร่ั้จำะสามารั้ถสอนให้เด็์กเร่ั้ยนร้่ั้เรืั้�องการั้ว่ายนำ�าอย่างถ่กต้องแล่ะปล่อด์ภ้ัยได้์

1. คู่วามืปลอดภััยในการเรียนว�ายนำ�า

• ส้ด์ส่วนของคร่ั้แล่ะเด็์ก โด์ยท้ี่�วไป การั้สอนว่ายนำ�าสำาหร้ั้บเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษในต่างปรั้ะเที่ศม้กเป็นการั้สอน

ต้วต่อต้ว คือคร่ั้ 1 คนสอนเด็์ก 1 คน แต่ในปรั้ะเที่ศไที่ย เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษม่จำำานวนมาก แต่คร่ั้ท่ี่�ม่ความร้่ั้แล่ะท้ี่กษะ

ในการั้สอนว่ายนำ�าสำาหร้ั้บเด็์กเหล่่าน่�ม่จำำานวนน้อย เรั้าจ่ำงม้กพิบว่า คร่ั้สอนว่ายนำ�า 1 คนต้องสอนเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษ

พิร้ั้อมก้นหล่ายคน เมื�อคร่ั้สอนว่ายนำ�าต้องสอนเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษมากกว่า 1 คนในเวล่าเด่์ยวก้น ผ้่เข่ยนแนะนำาให้คร่ั้

ภัาพื่ 4.1
การฝึึกเด็กที�มีืคู่วามืต�องการพิื่เศษว�ายนำ�าเพืื่�อเอาชีีวิตรอด
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พิิจำารั้ณีารั้ะด้์บความสามารั้ถของเด็์กเป็นหล้่ก เช่ั่น ถ้าเด็์ก 5 คนในกลุ่่มน้�นม่ความสามารั้ถในการั้ว่ายนำ�าอย่่ในรั้ะด้์บเด่์ยวก้น

แล่ะเร่ั้ยนร้่ั้ได้์ด้์วยวิธ่การั้คล้่ายก้น คร่ั้ 1 คนก็อาจำสอนท่ี่าปล่าด์าวให้เด็์กท้ี่�ง 5 คนได้์ แต่ถ้าเด็์ก 5 คนน้�นม่ความสามารั้ถใน 

การั้ว่ายนำ�าไม่เท่ี่าก้น (บางคนควรั้ได้์เร่ั้ยนท่ี่าปล่าด์าว แต่บางคนย้งเป่านำ�าไม่ได้์เล่ย เป็นต้น) แล่ะความสามารั้ถในการั้เร่ั้ยนร้่ั้ 

แตกต่างก้น (เช่ั่น บางคนม่ความเข้าใจำภัาษาใกล้่เค่ยงเด็์กว้ยเด่์ยวก้น แต่บางคนเข้าใจำภัาษาพ่ิด์น้อยมาก) ในกรั้ณ่ีน่� ผ้่เข่ยน

แนะนำาให้คร่ั้ 2 คนเป็นผ้่สอน (คร่ั้คนหน่�งสอนท่ี่าปล่าด์าวให้แก่เด็์ก 3 คน แล่ะคร่ั้อ่กคนสอนให้เด็์ก 2 คนเป่านำ�า เป็นต้น)

• เมื�อคร่ั้ว่ายนำ�า 1 คนต้องสอนเด็์กหล่ายคน คร่ั้ปรั้ะจำำาช้ั่�น คร่ั้พ่ิ�เล่่�ยงเด็์กพิิการั้ ผ้่ปกครั้อง หรืั้อใครั้ก็ตามท่ี่�พิาเด็์ก

มาเร่ั้ยนว่ายนำ�า ต้องที่ำาหน้าท่ี่�เฝ้ึารั้ะว้งอย่่บนฝัึ�ง เมื�อเด็์กเล็่กแล่ะเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษอย่่ในนำ�า การั้คล่าด์สายตาเพ่ิยง 

ไม่ก่�วินาท่ี่ก็ที่ำาให้เด็์กเส่ยช่ั่วิตได้์ ผ้่ใหญ่ท่ี่�อย่่บนฝัึ�งจ่ำงควรั้ช่ั่วยตรั้วจำตรั้าความปล่อด์ภ้ัย ไม่ควรั้พ่ิด์คุยโที่รั้ศ้พิท์ี่ น้�งเล่่นโที่รั้ศ้พิท์ี่ 

หรืั้อไปที่ำาธุรั้ะส่วนต้ว แล้่วทิี่�งเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษหล่ายคนให้อย่่ในสรั้ะว่ายนำ�าก้บคร่ั้สอนว่ายนำ�าเพ่ิยงคนเด่์ยว

• ความร้ั้บผิด์ชั่อบของคร่ั้สอนว่ายนำ�าจำะจำบล่ง เมื�อคร่ั้ส่งเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษให้แก่ผ้่ปกครั้อง คร่ั้ปรั้ะจำำาช้ั่�น หรืั้อ

ผ้่ท่ี่�พิาเด็์กมาเร่ั้ยนว่ายนำ�า

• เมื�อคร่ั้สอนว่ายนำ�าต้องการั้ไปที่ำาธุรั้ะส่วนต้ว เช่ั่น เข้าห้องนำ�า คร่ั้คนน้�นต้องฝึากให้คร่ั้อ่กคนช่ั่วยด่์แล่เด็์กของต้วเอง 

หรืั้อหากไม่ม่คร่ั้ด่์แล่แที่น คร่ั้ต้องให้เด็์กข่�นมาบนบกเส่ยก่อน

2. การสอนให�เหมืาะสมืกับคู่วามืสามืารถปัจจุบัน

หากคร่ั้สอนไม่ตรั้งก้บรั้ะด้์บความสามารั้ถของเด็์ก นอกจำากคร่ั้จำะเส่ยเวล่าแล่ะพิล้่งงานแล้่ว เด็์กย้งไม่ได้์ร้ั้บปรั้ะโยชั่น์

แล่ะยง้เป็นการั้สร้ั้างความค้บข้องใจำให้แก่เด็์กด้์วย ผ้่เข่ยนจ่ำงแนะนำาให้คร่ั้ปร้ั้บการั้สอนของต้วเองให้เหมาะสมก้บความสามารั้ถ 

ด้์านสติปัญญา ภัาษาแล่ะการั้สื�อสารั้ การั้เคลื่�อนไหว ความกล้่วนำ�า ความกล้่วสิ�งท่ี่�ไม่คุ้นเคย รั้วมถ่งความสามารั้ถ 

ในการั้ว่ายนำ�าท่ี่�เด็์กม่อย่่แล้่วด้์วย

2.1 เมืื�อเด็กมีืปัญหาด�านสติปัญญา 

คร่ั้ควรั้ปร้ั้บเนื�อหาท่ี่�เด์ก็ต้องเร่ั้ยนให้น้อยล่ง ปร้ั้บเนื�อหาในการั้สอนแตล่่ะคร้ั้�งใหส้้�นล่ง วิเครั้าะหง์านใหก้ารั้สอนในแตล่่ะ

หน่วยย่อยล่งไปอ่ก แล่ะ/หรืั้อยืด์เวล่าในการั้สอนแต่ล่ะเรืั้�องให้ยาวนานข่�น เพืิ�อเด็์กจำะได้์ม่เวล่าได้์ฝึึกฝึน (ซ็ำ�า ยำ�า ที่วน) มากข่�น

• ความสามารั้ถในการั้ร้่ั้คิด์ หากคร่ั้พิบว่าเด็์กไม่เข้าใจำสิ�งต่าง ๆ รั้อบต้วเท่ี่าเด็์กว้ยเด่์ยวก้น ไม่สามารั้ถคิด์อย่าง 

ล่่กซ่็�ง หรืั้อไม่สามารั้ถวิเครั้าะห์สถานการั้ณ์ีได้์ คร่ั้ควรั้ปร้ั้บเนื�อหาให้ง่าย กรั้ะช้ั่บ หล่่กเล่่�ยงการั้อธิบายเหตุผล่ท่ี่�ยาว 

แล่ะซ้็บซ้็อนคร่ั้อาจำบอกเพ่ิยงว่าจำะให้เด็์กที่ำาอะไรั้บ้าง เพืิ�อช่ั่วยให้เด็์กจ้ำบใจำความสำาค้ญน้�นแล่ะที่ำาตามสิ�งท่ี่�คร่ั้บอกได้์ง่ายข่�น  

นอกจำากน่�คร่ั้ไม่ควรั้ปล่่อยให้เด็์กคิด์วิเครั้าะห์หรืั้อต่ความเอง แต่คร่ั้ควรั้พ่ิด์ให้ช้ั่ด์เจำนโด์ยไม่ต้องต่ความ

ตัวอย�างการปรับเนื�อหาตามืคู่วามืสามืารถในการร่�คิู่ด

การั้สอนเด็์กท่ี่�ไม่ม่ปัญหาด้์านการั้ร้่ั้คิด์

การั้สอนเด็์กท่ี่�ม่ปัญหาด้์านการั้ร้่ั้คิด์

คร่ั้สอนเด็์กว่าการั้ล่งสรั้ะว่ายนำ�าที่ำาได้์ 2 วิธ่ คือ การั้เดิ์น

ถอยหล้่งล่งบ้นได์ แล่ะการั้น้�งท่ี่�ขอบสรั้ะแล้่วหย่อนต้ว

ล่งสรั้ะบริั้เวณีนำ�าตื�น แล้่วให้เด็์กเลื่อกตามความถน้ด์

คร่ั้สอนวิธ่เด่์ยวท่ี่�คร่ั้ม้�นใจำว่าเหมาะสมสำาหร้ั้บเด์ก็คนน้�น 

เช่ั่น สอนให้เด็์กล่งสรั้ะว่ายนำ�าที่างบ้นได์
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• ความจำำา หากคร่ั้พิบว่าเด็์กคนน้�นม่ปัญหาเรืั้�องความจำำา คร่ั้ควรั้ปร้ั้บล่ด์เนื�อหาท่ี่�สอนในแต่ล่ะคร้ั้�งให้น้อยล่ง  

แล้่วสอนเรืั้�องเดิ์มซ็ำ�า ๆ ด้์วยสื�อที่างสายตาโด์ยเน้นของจำริั้ง การั้ให้เด็์กที่ำาเอง หรืั้อคร่ั้ที่ำาต้วอย่างให้ด่์ จำนกว่าเด็์กจำะจำำาได้์ 

แล่ะเกิด์ความชั่ำานาญ คร่ั้จ่ำงจำะสอนเรืั้�องใหม่ต่อไป

• ความจำด์จ่ำอหรืั้อสมาธิของเด็์ก หากเด็์กไม่สามารั้ถจำด์จ่ำอได้์นาน คร่ั้ควรั้สอนเนื�อหาท่ี่ล่ะน้อย เปล่่�ยนกิจำกรั้รั้ม 

บ่อย ๆ แล่ะใช้ั่สื�อการั้สอนท่ี่�ด่์งด่์ด์ความสนใจำ

 

2.2 เมืื�อเด็กมีืปัญหาด�านภัาษาและการสื�อสาร

• หากเด็์กเข้าใจำภัาษาค่อนข้างน้อย เช่ั่น เด็์กอาจำไม่เข้าใจำคำาพ่ิด์ เด็์กบางคนอาจำไม่เข้าใจำภัาพิ เมื�อคร่ั้ออกคำาส้�งแล้่ว

เด็์กที่ำาตามไม่ได้์หรืั้อที่ำาได้์ไม่ถ่กต้อง หรืั้อเมื�อคร่ั้ถาม เด็์กตอบไม่ตรั้งคำาถาม คร่ั้ควรั้เปล่่�ยนสื�อแล่ะวิธ่การั้ท่ี่�ใช้ั่ให้เหมาะสมก้บ 

ช่ั่องที่างการั้สื�อสารั้ของเด็์กคนน้�น น้�นคือ หากเด็์กเข้าใจำภัาษาพ่ิด์ค่อนข้างน้อย คร่ั้ควรั้ใช้ั่สื�อที่างสายตาเพืิ�อสอนคำาสำาค้ญ เช่ั่น 

คร่ั้พ่ิด์ว่า “ไปลงสระว�ายนำ�ากัน” พิร้ั้อมยก “ภัาพื่” สรั้ะว่ายนำ�า หรืั้อคร่ั้อาจำจ่ำงมือเด็์กไปท่ี่�สรั้ะว่ายนำ�า (ของจำริั้ง) ก็ได้์ อ่กต้วอย่าง

หน่�งคือ เมื�อคร่ั้บอกว่า “ตีขา” แล้่วคร่ั้ยกขาของเด็์กข่�นแล่ะล่งในท่ี่าต่ขา (จ้ำบมือที่ำา)

คร่ั้ควรั้บอกข้�นตอนกิจำกรั้รั้มให้เด็์กร้่ั้ล่่วงหน้า (ภัาพิ 4.2) เพืิ�อให้เด็์กที่รั้าบถ่งความคาด์หว้งของคร่ั้ เด็์กจำะที่ำาต้ว 

ได้์ถ่กต้อง นอกจำากข้�นตอนกิจำกรั้รั้มจำะที่ำาให้เด็์กจ้ำด์การั้ต้วเองได์้แล้่ว การั้ท่ี่�เด์็กได้์ที่รั้าบว่าจำะเกิด์อะไรั้ข่�นก้บต้วเองบ้าง  

ย้งช่ั่วยล่ด์ความอ่ด์อ้ด์ใจำ สร้ั้างความร้่ั้ส่กม้�นคงแล่ะปล่อด์ภ้ัย เด็์กจ่ำงม้กยอมที่ำากิจำกรั้รั้มท่ี่�คร่ั้ให้ที่ำา แล่ะม่พิฤติกรั้รั้ม 

อาล่ะวาด์น้อยล่งด้์วย

• เมื�อเด็์กม่ปัญหาด้์านการั้ใช้ั่ภัาษา เช่ั่น เด็์กพ่ิด์ได้์น้อย แล่ะไม่สามารั้ถสื�อสารั้ผ่านช่ั่องที่างอื�นได้์ คร่ั้ควรั้ส้งเกต

พิฤติกรั้รั้มของเด็์กให้มาก อ่กท้ี่�งคร่ั้ควรั้สอนแล่ะเปิด์โอกาสให้เด็์กได้์สื�อสารั้ผ่านช่ั่องที่างอื�นด้์วย เช่ั่น บ้ตรั้ภัาพิเพืิ�อสื�อสารั้ 

ท่ี่าที่าง ภัาษามือ 

ภัาพื่ 4.2
ขั�นตอนกิจกรรมืทำาให�เด็กร่�ตัวล�วงหน�า

เปลี�ยนชุีดว�ายนำ�า นำาผู้�าเช็ีดตัวของ
ตนเองไปด�วย

เรียนว�ายนำ�า หมืดเวลาเรียน
ว�ายนำ�า

เปลี�ยนเสื�อผู้�า
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2.3 เมืื�อเด็กมีืปัญหาด�านการเคู่ลื�อนไหว 

การั้ว่ายนำ�าเป็นการั้เคลื่�อนไหวอว้ยวะหล่ายส่วนในเวล่าเด่์ยวก้น ซ่็�งเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษม้กม่ปัญหาในด์้านน่�  

คร่ั้จ่ำงควรั้ปร้ั้บการั้สอนให้เหมาะก้บความสามารั้ถของเด็์ก เช่ั่น หากคร่ั้พิบว่าเด็์กม่ปัญหาด้์านการั้เคลื่�อนไหวอว้ยวะบางส่วน

หรืั้อไม่สามารั้ถเคลื่�อนไหวอว้ยวะหล่ายส่วนพิร้ั้อมก้นได้์อย่างคล่่องแคล่่ว คร่ั้ม้กม่ 3 ที่างเลื่อก คือ 1. คร่ั้ฝึึกให้เด็์กเคลื่�อนไหว

อว้ยวะส่วนน้�นหรืั้ออว้ยวะเหล่่าน้�นพิร้ั้อมก้นให้คล่่องแคล่่วมากข่�น 2. คร่ั้ฝึึกให้เด็์กใช้ั่อุปกรั้ณ์ีช่ั่วย (ภัาพิ 4.3) พิยาธิสภัาพิ

ของภัาวะบกพิร่ั้องน้�นอาจำที่ำาให้เด็์กคนน้�นไม่สามารั้ถเคลื่�อนไหวอว้ยวะส่วนน้�นได้์อย่างคล่่องแคล่่วตล่อด์ช่ั่วิต การั้สอนให้

เด็์กเคลื่�อนไหวอว้ยวะส่วนน้�นอย่างคล่่องแคล่่วจ่ำงเป็นไปไม่ได้์ คร่ั้จ่ำงควรั้หาสิ�งอำานวยความสะด์วกเพืิ�อให้เด็์กที่ำากิจำกรั้รั้มน้�น

ได้์ด่์ข่�น แล่ะ 3. คร่ั้ปร้ั้บงานหรืั้อกิจำกรั้รั้มท่ี่�เด็์กต้องที่ำาให้ง่ายล่ง (เหมาะก้บความสามารั้ถของเด็์ก) ซ่็�งคร่ั้จำะใช้ั่ที่างเลื่อกใด์น้�น 

ข่�นอย่่ก้บดุ์ล่พิินิจำของคร่ั้ผ้่สอน

อย่างไรั้ก็ตาม การั้ฝึึกให้เด็์กเคลื่�อนไหวอว้ยวะบางส่วนได้์มากข่�นหรืั้อเคลื่�อนไหวอว้ยวะทุี่กส่วนให้ส้มพ้ินธ์ก้นน้�น 

ต้องใช้ั่เวล่าแล่ะความถ่�ในการั้ฝึึก ด้์งน้�น รั้ะหว่างท่ี่�เด์็กย้งเคลื่�อนไหวได์้ไม่ด่์น้ก คร่ั้ควรั้ใช้ั่อุปกรั้ณี์ช่ั่วยให้เด็์กที่ำางานน้�นได้์  

หรืั้อคร่ั้อาจำปร้ั้บงาน/กจิำกรั้รั้มใหง่้ายล่งหรืั้อส้�นล่ง เพืิ�อช่ั่วยให้เด็์กสามารั้ถที่ำากิจำกรั้รั้มน้�นได้์ (หากคร่ั้ให้เด็์กที่ำากิจำกรั้รั้มท่ี่�ยากเกิน 

ความสามารั้ถของเด์็ก คร้ั้�งต่อไป เด์็กจำะไม่ยอมมาเร่ั้ยนหรืั้อไม่ยอมที่ำาสิ�งท่ี่�คร่ั้ส้�ง) หรั้ือเพืิ�อไม่ให้เด็์กเกิด์ความเหนื�อยล้่า 

จำากกิจำกรั้รั้มน้�นมากเกินไปก็ได้์

2.4 เมืื�อเด็กมีืภัาวะกลัวนำ�า 

คร่ั้ควรั้ช่ั่วยให้เด็์กร้่ั้จ้ำกแล่ะคุ้นเคยก้บสิ�งแวด์ล้่อมบริั้เวณีสรั้ะว่ายนำ�าก่อนล่งนำ�า เช่ั่น ที่ำาให้เด็์กคุ้นเคยก้บกลิ่�นของนำ�า 

ช่ั่วยให้เด็์กคุ้นเคยก้บกิจำกรั้รั้มร่ั้ปแบบต่าง ๆ  ในนำ�า หรืั้อคร่ั้อาจำสร้ั้างความร้่ั้ส่กด่์ก้บการั้ว่ายนำ�าด้์วยการั้ที่ำากิจำกรั้รั้มท่ี่�เด็์กชั่อบ

ในสรั้ะ (ชั่วนให้เด็์กขว้างของเล่่นท่ี่�เขาชั่อบล่งไปในนำ�าแล้่วชั่วนเด็์กล่งนำ�าเพืิ�อ “พื่าของเล�นกลับมืา” เป็นต้น) โด์ยเฉพิาะ 

อยา่งยิ�ง การั้ที่ำากิจำกรั้รั้มท่ี่�เด์ก็ชั่อบมากกอ่นข่�นจำากสรั้ะที่ำาใหเ้ด็์กม่แนวโนม้ท่ี่�จำะยอมล่งสรั้ะในคร้ั้�งตอ่ไป (Water World Team, 

2020) เด็์กท่ี่�กล้่วนำ�าบางคนอาจำเกร็ั้งต้วอย่่ในท่ี่างอเข่าข่�นมาท่ี่�ท้ี่อง คร่ั้อาจำช่ั่วยให้เด็์กผ่อนคล่ายด้์วยการั้สอนให้เด็์กยืด์ต้ว  

คร่ั้จ้ำบมือเด็์กแล่ะด่์งเด็์กไปในนำ�าช้ั่า ๆ เป็นต้น (Patterson, 2014)

ภัาพื่ 4.3
เด็กที�มีืปัญหาด�านการเคู่ลื�อนไหวเนื�องจากภัาวะบกพื่ร�องนั�น อาจต�องใชี�อุปกรณ์์ชี�วยลอยตัว
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ถ้าเด็์กกล้่วนำ�าอย่างมากแล่ะไม่ยอมล่งสรั้ะเล่ย คร่ั้อาจำที่ำากิจำกรั้รั้มท่ี่�เด็์กชั่อบมากท่ี่�บ้นได์สรั้ะหรืั้อข้างสรั้ะก็ได้์  

คร่ั้อาจำพิยายามหว่านล้่อมให้เด็์กเห็นความสนุกสนานของการั้ว่ายนำ�าด้์วยการั้ช่ั่�ให้ด่์เด็์กคนอื�น คร่ั้อาจำใช้ั่มือเปียกนำ�าล่่บใบหน้า

ของเด็์ก เพืิ�อให้เด็์กคุ้นเคยก้บความเปียกบนใบหน้าก่อนก็ได้์ เมื�อคร่ั้ส้งเกตเห็นว่าเด็์กยอมให้ใบหน้าโด์นนำ�าได้์เล็่กน้อยแล้่ว  

คร่ั้สอนให้เด็์กคุ้นเคยก้บนำ�ามากข่�นด้์วยการั้ต้กนำ�ารั้าด์ศ่รั้ษะของเด์็ก แต่ช่ั่วงแรั้ก คร่ั้ควรั้ช่ั่แก้วนำ�าหรั้ือถ้งนำ�าท่ี่�ม่นำ�าอย่่เพ่ิยง  

1 ใน 3 ท่ี่�ด้์านหน้าของเด็์ก (เพืิ�อให้เด็์กร้่ั้ต้วแล่ะเตร่ั้ยมใจำ) จำากน้�นคร่ั้ให้ส้ญญาณีด้์วยการั้เร่ั้ยกชืั่�อเพืิ�อให้เด็์กห้นมามองหรืั้อ 

ร้่ั้ต้วก่อน แล้่วพ่ิด์คำาเดิ์ม ๆ ทุี่กคร้ั้�ง เช่ั่น “บอย พื่ร�อมืนะ เริ�มื!” หรืั้อ “บอย หน่�ง! สอง! สามื!” แล้่วจ่ำงรั้าด์นำ�าท่ี่�แขนของเด็์ก  

ท่ี่�ไหล่่ ต้นคอด้์านหล้่ง หรืั้อศ่รั้ษะด้์านหล้่งก่อน (คร่ั้ควรั้รั้าด์นำ�าให้จำบในคร้ั้�งเด่์ยว แล่ะใช้ั่เวล่าส้�น ๆ เพิรั้าะหากคร่ั้รั้าด์นำ�าหล่าย

คร้ั้�งหรืั้อยาวนานเกินไป เด็์กอาจำสำาล้่กนำ�าแล่ะกล้่วนำ�ามากข่�น) เมื�อเด็์กคุ้นเคยก้บส้ญญาณีน้�นแล่ะการั้ท่ี่�บางส่วนของร่ั้างกาย 

โด์นนำ�า รั้วมถ่งเด็์กตอบสนองต่อนำ�าเหมือนเด็์กท้ี่�วไป (เช่ั่น หล้่บตาแน่น หรืั้อกล้่�นหายใจำ) คร่ั้ค่อย ๆ  เพิิ�มปริั้มาณีนำ�าแล่ะเปล่่�ยน

จุำด์รั้าด์นำ�าให้ใกล้่ใบหน้าของเด์็กมากข่�น หล้่งจำากน้�น คร่ั้จ่ำงพิาเด์็กล่งนำ�า แต่ถ้าเด็์กแสด์งที่่าท่ี่ตื�นกล้่ว (เช่ั่น กะพิรั้ิบตาถ่� ๆ  

อ้าปากกว้าง หายใจำเข้าอย่างแรั้ง กร่ั้ด์ร้ั้อง) ขอให้คร่ั้หยุด์การั้รั้าด์นำ�าไว้ท่ี่�จุำด์น้�นรั้ะยะหน่�งเพืิ�อให้เด็์กคุ้นเคย แล้่วจ่ำงเพิิ�มปริั้มาณี

นำ�าแล่ะเปล่่�ยนตำาแหน่งท่ี่�รั้าด์นำ�าให้ใกล้่ใบหน้ามากข่�น (ณ้ีฐศ้กดิ์� ท้ี่าวอุด์ม, 2563; Water World Team, 2020)

2.5 เมืื�อเด็กกลัวสิ�งที�ไมื�คุู่�นเคู่ย 

ผ้่ปกครั้องควรั้เตร่ั้ยมต้วเด็์กก่อนพิามาสรั้ะว่ายนำ�า เช่ั่น การั้ใช้ั่ปฏิิทิี่นเพืิ�อบอกล่่วงหน้าว่าเด็์กจำะไปเร่ั้ยนว่ายนำ�าว้นไหน

(ภัาพิ 4.4) ผ้่ปกครั้องอาจำใช้ั่ตารั้างกิจำกรั้รั้มหรืั้อเรืั้�องรั้าวที่างส้งคม (Social Story®) เพืิ�อให้เด็์กที่รั้าบว่า เมื�อไปเร่ั้ยนว่ายนำ�า 

เขาจำะต้องพิบเจำอใครั้บ้างแล่ะที่ำากิจำกรั้รั้มอะไรั้บ้าง

ภัาพื่ 4.4
ผู่้�ปกคู่รองคู่วรใชี�ปฏิิทินเพืื่�อบอกให�เด็กร่�ตัวล�วงหน�าว�าจะต�องว�ายนำ�าเมืื�อใด

กันยายน 2563

อาทิตย์          จันทร์          อังคู่าร           พุื่ธี          พื่ฤหัสบดี         ศุกร์            เสาร์              

                                      1                 2                3                4               5  

   6                7                8                 9              10               11             12
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  20              21               22               23             24               25             26

  27              28               29               30
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หากเด์็กเข้าใจำเรืั้�องเวล่า ผ้่ปกครั้องควรั้รั้ะบุเวล่าท่ี่�แน่นอน เช่ั่น บอกเด็์กว่า “เราจะอย่�ที�สระว�ายนำ�าในเวลา  

10:00-10:45 น.” แล่ะพิยายามร้ั้กษาเวล่าตามน้�น แต่ถ้าเด็์กย้งไม่เข้าใจำแนวคิด์เรืั้�องเวล่า ผ้่ปกครั้องอาจำเพ่ิยงช่ั่�ให้ด่์ภัาพิ 

นาฬิิกาท่ี่�บอกเวล่า 10:45 น. แล้่วบอกเด็์กว่า “เราจะกลับบ�านเมืื�อเข็มืยาวชีี�เลข 9” (ภัาพิ 4.5) เมื�อที่ำาเช่ั่นน่�เป็นปรั้ะจำำา  

เด็์กจำะเข้าใจำเงื�อนไขเรืั้�องเวล่าแล่ะม่ความอ่ด์อ้ด์ใจำน้อยล่ง ส่งผล่ให้เด็์กแสด์งพิฤติกรั้รั้มไม่พ่ิงปรั้ะสงค์น้อยล่งด้์วย

หากเด็์กเข้าใจำเรืั้�องอ้นตรั้าย ผ้่ปกครั้องควรั้อธิบายเรืั้�องปรั้ะโยชั่น์ของการั้เร่ั้ยนว่ายนำ�าว่าจำะช่ั่วยให้เด็์กไม่เป็น 

อ้นตรั้ายแต่ถ้าเด็์กย้งไม่เข้าใจำเรืั้�องอ้นตรั้ายจำากการั้จำมนำ�า ผ้่ปกครั้องอาจำต้�งเงื�อนไขว่า ถ้าเร่ั้ยนว่ายนำ�าในเวล่า 10:00-10:45 น. 

เด็์กจำะได้์ร้ั้บรั้างว้ล่ท่ี่�เด็์กชั่อบ (ภัาพิ 4.6) 

เมื�อถ่งว้นท่ี่�น้ด์หมาย ผ้่ปกครั้องพิาเด็์กไปสรั้ะว่ายนำ�าก่อนเวล่าน้ด์หมายปรั้ะมาณี 15-30 นาท่ี่ แล่ะพิยายาม 

ช่ั่วยให้เด็์กเกิด์ความคุ้นเคยก้บสถานท่ี่� บุคคล่ แล่ะกิจำกรั้รั้ม เช่ั่น เชืั่�อมโยงของจำริั้งก้บตารั้างกิจำกรั้รั้มหรืั้อเรืั้�องรั้าวที่างส้งคม  

หรืั้อผ้่ปกครั้องอาจำน้�งอย่่ข้างสรั้ะเพืิ�อให้เด็์กร้่ั้ส่กปล่อด์ภ้ัย แล้่วค่อย ๆ ถอยห่างออกมา เมื�อเด็์กเกิด์ความคุ้นเคย 

ก้บสิ�งท่ี่�ต่าง ๆ แล้่ว

ภัาพื่ 4.5
สื�อทางสายตาที�บอกเวลาเริ�มืต�นและเวลาสิ�นสุดที�ชัีดเจน

ภัาพื่ 4.6
สื�อทางสายตาที�บอกเงื�อนไขว�า ถ�าเรียนว�ายนำ�าถ่งเวลา 10:45 น. แล�วจะได�รับประทานไอศกรีมื

ตอนนี�

ตอนนี�

จากนั�น

จากนั�น
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สื�อที่างสายตาเหล่่าน่�ยง้เป็นปรั้ะโยชั่น์เมื�อเด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปญัญาแล่ะเด็์กออทิี่สติกต้องพิบความเปล่่�ยนแปล่งอ่กด้์วย 

เช่ั่น เด็์กบางคนอาจำต้องเร่ั้ยนก้บคร่ั้คนใหม่ ผ้่ปกครั้องหรืั้อคร่ั้คนเดิ์มอาจำนำาภัาพิของคุณีคร่ั้คนใหม่มาให้เด็์กด่์ แล้่วบอกเด็์กว่า  

“คู่นนี�คืู่อคู่ร่กุ�ง  วันที� 1 มีืนาคู่มื บอยจะเรียนว�ายนำ�ากับคู่ร่กุ�งนะ ไมื�ได�เจอคู่ร่หวานแล�วนะ” หรืั้อ ในบางกรั้ณ่ีเด็์กอาจำต้อง

เปล่่�ยนสรั้ะว่ายนำ�า ผ้่ปกครั้องหรืั้อคร่ั้ก็สามารั้ถนำาภัาพิสถานท่ี่�ใหม่มาให้เด็์กด่์หรืั้ออาจำพิาเด็์กไปเย่�ยมสรั้ะว่ายนำ�าแห่งใหม่ 

ก่อนถ่งว้นท่ี่�เด็์กจำะล่งใช้ั่สรั้ะใหม่น้�นก็ได้์ จ่ำงกล่่าวได้์ว่า ผ้่ปกครั้องแล่ะคร่ั้สามารั้ถล่ด์พิฤติกรั้รั้มไม่พ่ิงปรั้ะสงค์เมื�อเด็์กบกพิร่ั้อง

ที่างสติปัญญาแล่ะเด์็กออที่ิสติกต้องพิบสถานการั้ณี์ใหม่ สถานท่ี่�ใหม่ หรืั้อบุคคล่ใหม่ได้์ด้์วยสื�อที่างสายตาแล่ะการั้บอก 

ให้เด็์กร้่ั้ต้วล่่วงหน้า

2.6 คู่วามืสามืารถในการว�ายนำ�า 

สำาหร้ั้บเด็์กท้ี่�วไป คร่ั้อาจำที่ด์สอบท้ี่กษะการั้ว่ายนำ�าก่อนเร่ั้ยน (Pre-Test) ด้์วยการั้ให้เด็์กล่อยต้ว 3 นาท่ี่แล่ะเคลื่�อนท่ี่�

ในนำ�าเป็นรั้ะยะที่าง 10-20 เมตรั้ แต่เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษแต่ล่ะคนม่ความสามารั้ถหล่ากหล่าย คร่ั้จ่ำงอาจำเริั้�มจำาก

การั้สอบถามเด็์กหรืั้อผ้่ปกครั้องว่าเด็์กเคยว่ายนำ�าหรืั้อไม่ หากคร่ั้พิบว่าเด็์กคุ้นเคยก้บการั้ว่ายนำ�าแล้่ว คร่ั้อาจำใช้ั่การั้ที่ด์สอบ 

ก่อนเร่ั้ยนสำาหร้ั้บเด็์กท้ี่�วไปได้์ แต่ถ้าเด็์กคนน้�นไม่เคยเร่ั้ยนว่ายนำ�ามาก่อน แล่ะบางคนอาจำม่ปัญหาด้์านการั้เคลื่�อนไหวหรืั้อม่

ภัาวะกล้่วนำ�า ที่ำาให้คร่ั้ไม่สามารั้ถที่ด์สอบก่อนเร่ั้ยนโด์ยให้เด็์กว่ายนำ�าให้ด่์ได้์ ในกรั้ณ่ีน่� คร่ั้ต้องส้งเกตพิฤติกรั้รั้มของเด็์กเพืิ�อ

เปร่ั้ยบเท่ี่ยบความสามารั้ถก่อนแล่ะหล้่งเร่ั้ยนว่ายนำ�า

3. การเรียนว�ายนำ�าต�องเป็นเรื�องสนุก

การั้สอนเนื�อหาท่ี่�ง่าย ช้ั่ด์เจำน แล่ะสนุกสนานจำะที่ำาให้เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษเร่ั้ยนร้่ั้ได้์ด่์ข่�น โด์ยเฉพิาะอย่างยิ�ง  

เด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาแล่ะเด็์กออทิี่สติกท่ี่�ม้กขาด์แรั้งจ่ำงใจำในการั้เร่ั้ยน เมื�อเด็์กไม่ได้์ชั่อบในเรืั้�องน้�นแล่ะคร่ั้ไม่สามารั้ถที่ำาให้

เรืั้�องน้�นสนุกข่�นมาได้์ เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษจ่ำงไม่ยอมร้ั้บสิ�งท่ี่�คร่ั้พิยายามสอน ผ้่อ่านสามารั้ถศ่กษารั้ายล่ะเอ่ยด์เก่�ยวก้บ

การั้สอนเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษได้์ในบที่ท่ี่� 2
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ตอนท่ี 2 ส่ิุงท่ีควรทำา ก่อนว่ายนำ้า

เด็์กบกพิรั้่องที่างสติปัญญาแล่ะเด์็กออทิี่สติกท่ี่�ไม่คุ้นเคยก้บการั้ว่ายนำ�ามาก่อน อาจำร้่ั้ส่กกล้่วสถานการั้ณี์ใหม่น่�  

ความพิร้ั้อมของเด็์กม่ผล่ต่อการั้เร่ั้ยนร้่ั้อย่างมาก ผ้่ปกครั้องแล่ะคร่ั้จ่ำงต้องเตร่ั้ยมต้วให้เด็์กเหล่่าน่�พิร้ั้อมท่ี่�จำะเร่ั้ยนว่ายนำ�า 

เพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์

1. การเตรียมืตัวก�อนมืาว�ายนำ�า

คร่ั้แล่ะผ้่ปกครั้องควรั้ใช้ั่ภัาพิปฏิิทิี่นเพืิ�อบอกให้เด็์กร้่ั้ต้วล่่วงหน้าว่าจำะต้องไปว่ายนำ�าว้นท่ี่�เท่ี่าใด์ ก่อนถ่งว้นท่ี่�น้ด์ก้น  

คร่ั้แล่ะผ้่ปกครั้องควรั้เตอืนเด็์กว่าใกล้่ถ่งว้นท่ี่�น้ด์ก้นแล้่ว (ภัาพิ 4.7ุ) คร่ั้อาจำใช้ั่ภัาพิตารั้างกจิำกรั้รั้มเพืิ�อบอกว่าเด็์กต้องที่ำาอะไรั้ก่อน 

รั้ะหว่าง แล่ะหล้่งว่ายนำ�า (ภัาพิ 4.8) จำากน้�นจ่ำงช่ั่�ท่ี่�นาฬิิกาเพืิ�อให้เด็์กเชืั่�อมโยงเวล่าในภัาพิเข้าก้บเวล่าบนนาฬิิกาจำริั้ง แล่ะช่ั่วย

ให้เด็์กร้่ั้จุำด์หมายท่ี่�แน่นอนว่าต้วเองต้องที่ำากิจำกรั้รั้มน้�นอ่กนานเพ่ิยงใด์ หรืั้อคร่ั้อาจำใช้ั่เรืั้�องรั้าวที่างส้งคม (Social Story®) 

ซ่็�งเป็นเรืั้�องของเด็์กคนน้�นท่ี่�สรั้ะว่ายนำ�า (ภัาพิ 4.9) รั้วมถ่งใช้ั่ป้ายบอกเงื�อนไขแล่ะรั้างว้ล่ (First-Then) เพืิ�อบอกให้เด็์กร้่ั้ว่า 

เขาจำะได้์รั้างว้ล่หล้่งจำากว่ายนำ�าด้์วย (ภัาพิ 4.10) ผ้่อ่านสามารั้ถศ่กษาวิธ่การั้ใช้ั่ปฏิิทิี่น ตารั้างกิจำกรั้รั้ม แล่ะเรืั้�องรั้าวที่างส้งคม

ได้์ในภัาคผนวก ค

กันยายน 2563

อาทิตย์          จันทร์          อังคู่าร           พุื่ธี          พื่ฤหัสบดี         ศุกร์            เสาร์              

                                      1                 2                3                4               5  

   6                7                8                 9              10               11             12

  13              14               15               16             17               18             19

  20              21               22               23             24               25             26

  27              28               29               30

ภัาพื่ 4.7
ปฏิิทินชี�วยให�เด็กร่�ล�วงหน�าว�า วันนั�นเขาต�องไปว�ายนำ�า
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ภัาพื่ 4.8
ตารางกิจกรรมืชี�วยให�เด็กร่�ว�าเขาต�องทำาอะไรบ�าง

ตารางกิจกรรมื

8.00 น. ลงทะเบียน รายงานตัว8.00 น. ลงทะเบียน รายงานตัว

8.20 น. ด่ตารางกิจกรรมื8.20 น. ด่ตารางกิจกรรมื

8.30 น. เข�ากลุ�มื8.30 น. เข�ากลุ�มื

8.50 น. เข�าห�องนำ�า เปลี�ยนชุีด8.50 น. เข�าห�องนำ�า เปลี�ยนชุีด

9.10 น. เข�ากลุ�มื9.10 น. เข�ากลุ�มื

9.30 น. พัื่กร�องเพื่ลง9.30 น. พัื่กร�องเพื่ลง

9.40 น. เรียนว�ายนำ�า9.40 น. เรียนว�ายนำ�า

10.20 น. พัื่กเข�าห�องนำ�า10.20 น. พัื่กเข�าห�องนำ�า

10.30 น. เรียนว�ายนำ�า10.30 น. เรียนว�ายนำ�า

11.00 น. อาบนำ�า เปลี�ยนชุีด11.00 น. อาบนำ�า เปลี�ยนชุีด

11.30 น. ทบทวนบทเรียน11.30 น. ทบทวนบทเรียน

12.00 น. กินข�าว12.00 น. กินข�าว

12.30 น. แลกรางวัล12.30 น. แลกรางวัล

กลับบ�านกลับบ�าน
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ภัาพื่ 4.9
เรื�องราวทางสังคู่มื® เพืื่�อให�เด็กร่�ล�วงหน�าว�า เมืื�อไปสระว�ายนำ�า เขาจะต�องพื่บกับอะไรบ�าง

1. ฉัันจะไปเรียนว�ายนำ�า การเรียนว�ายนำ�า1. ฉัันจะไปเรียนว�ายนำ�า การเรียนว�ายนำ�า
เป็นเรื�องสนุกมืากเป็นเรื�องสนุกมืาก

3. ชุีดว�ายนำ�าอาจทำาให�ฉัันอ่ดอัดแต�ไมื�เป็นไร 3. ชุีดว�ายนำ�าอาจทำาให�ฉัันอ่ดอัดแต�ไมื�เป็นไร 
ฉัันจะพื่ยายามืใส�มัืนเพืื่�อปกปิดร�างกายฉัันจะพื่ยายามืใส�มัืนเพืื่�อปกปิดร�างกาย

5. เราจะทำากิจกรรมืและเรียนว�ายนำ�า5. เราจะทำากิจกรรมืและเรียนว�ายนำ�า
ด�วยกันตามืเวลาด�วยกันตามืเวลา

6. ฉัันจะเรียนว�ายนำ�าจนพืื่�นที�สีแดง6. ฉัันจะเรียนว�ายนำ�าจนพืื่�นที�สีแดง
บนนาฬิิกาหมืดไปบนนาฬิิกาหมืดไป

4. ที�สระว�ายนำ�าฉัันจะได�เจอคู่ร่ใจดี4. ที�สระว�ายนำ�าฉัันจะได�เจอคู่ร่ใจดี
และเพืื่�อน ๆ อีกมืากมืายและเพืื่�อน ๆ อีกมืากมืาย

2. เมืื�อถ่งที�สระ ฉัันจะเปลี�ยนใส�ชุีดว�ายนำ�า2. เมืื�อถ่งที�สระ ฉัันจะเปลี�ยนใส�ชุีดว�ายนำ�า

9. เมืื�ออย่�ใต�นำ�าฉัันจะลืมืตา ถ�าฉัันร่�ส่กไมื�9. เมืื�ออย่�ใต�นำ�าฉัันจะลืมืตา ถ�าฉัันร่�ส่กไมื�
สบายตา ฉัันสามืารถใส�แว�นว�ายนำ�าได�สบายตา ฉัันสามืารถใส�แว�นว�ายนำ�าได�

11. เมืื�อฉัันร่�ส่กกลัวหรือกังวล ฉัันจะมีืคู่ร่11. เมืื�อฉัันร่�ส่กกลัวหรือกังวล ฉัันจะมีืคู่ร่
ใจดีคู่อยชี�วยและอย่�ใกล� ๆ กันใจดีคู่อยชี�วยและอย่�ใกล� ๆ กัน

13. ใชี�แล�ว! การเรียนว�ายนำ�าเป็นเรื�องที�13. ใชี�แล�ว! การเรียนว�ายนำ�าเป็นเรื�องที�
สนุกมืาก!สนุกมืาก!

12. ทุกคู่นชีมืว�า "เยี�ยมืมืาก" ที�ฉััน12. ทุกคู่นชีมืว�า "เยี�ยมืมืาก" ที�ฉััน
พื่ยายามืว�ายนำ�าพื่ยายามืว�ายนำ�า

10. เมืื�อว�ายนำ�า ฉัันจะพื่ยายามืเตะขา10. เมืื�อว�ายนำ�า ฉัันจะพื่ยายามืเตะขา
ซ�ายขวาเพืื่�อเคู่ลื�อนที�ไปข�างหน�าซ�ายขวาเพืื่�อเคู่ลื�อนที�ไปข�างหน�า

8. เมืื�ออย่�ใต�นำ�า ปากฉัันจะปิดสนิท8. เมืื�ออย่�ใต�นำ�า ปากฉัันจะปิดสนิท7. เมืื�ออย่�ในสระ หน�าฉัันจะโดนนำ�า7. เมืื�ออย่�ในสระ หน�าฉัันจะโดนนำ�า
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ภัาพื่ 4.10
ป้ายบอกเงื�อนไขว�า เมืื�อว�ายนำ�าแล�วเด็กจะได�รับรางวัล
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ตอนท่ี 3 หน่วยการเรียนร้้

หน�วยที� 1 การอบอุ�นร�างกาย

วัตถุประสงค์ู่

เด็์กสามารั้ถยืด์เหย่ยด์ร่ั้างกายในท่ี่าต่าง ๆ ได้์

สาระสำาคัู่ญ

การั้อบอุ่นร่ั้างกาย 6 ท่ี่า

เนื�อหา

การั้อบอุ่นร่ั้างกาย หรืั้อ การั้วอร์ั้มอ้พิ (Warm Up) หมายถ่ง การั้บริั้หารั้ร่ั้างกายในรั้ะยะเวล่าส้�น ๆ เพืิ�อ

เตร่ั้ยมร่ั้างกายให้พิร้ั้อมสำาหร้ั้บท่ี่าที่างในการั้ว่ายนำ�าแล่ะอุณีหภ่ัมิของร่ั้างกายท่ี่�กำาล้่งจำะส่งข่�น การั้อบอุ่นร่ั้างกาย 

ม่ปรั้ะโยชั่น์ต่อเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษหล่ายปรั้ะการั้ เช่ั่น ช่ั่วยให้เด็์กเคลื่�อนไหวได้์ด่์ข่�น ส่งเสริั้มให้อว้ยวะ 

แต่ล่ะส่วนที่ำางานร่ั้วมก้นด่์ข่�น ล่ด์ความวิตกก้งวล่ แล่ะสร้ั้างเสริั้มความพิร้ั้อมที่างจิำตใจำด้์วย

คร่ั้ควรั้อธบิายเหตุผล่ท่ี่�เด็์กต้องอบอุ่นร่ั้างกายก่อนล่งสรั้ะ (เช่ั่น เด็์กควรั้ยดื์เหยย่ด์กล้่ามเนื�อให้พิร้ั้อมสำาหร้ั้บ

การั้ออกกำาล้่งอย่างหน้ก ไม่เช่ั่นน้�นเด็์กจำะเป็นตะคริั้วหรืั้อบาด์เจ็ำบจำากการั้ว่ายนำ�า) จำากน้�น คร่ั้สอนให้เด็์กอบอุ่น

ร่ั้างกายทุี่กส่วนเป็นเวล่า 5-10 นาท่ี่ก่อนการั้ล่งสรั้ะ คร่ั้ควรั้สอนให้เด็์กที่ำาทุี่กคร้ั้�งจำนเป็นความเคยชิั่น ผ้่เข่ยน 

ขอเสนอท่ี่าอบอุ่นร่ั้างกายด้์งน่� โด์ยคร่ั้สามารั้ถนำาไปปร้ั้บให้เหมาะก้บน้กเร่ั้ยนแล่ะสถานการั้ณ์ีของต้วเองได้์

ท�าที� 1 ตุ�กตาต�อแถว 

คร่ั้พิาเด์ก็เดิ์นรั้อบสรั้ะ 2-3 รั้อบ ห้วใจำจำะที่ำางานหน้กข่�นเพืิ�อส่บฉ่ด์เล่อืด์ไปท้ี่�วร่ั้างกาย ร่ั้างกายจำะม่อุณีหภ่ัมิ

ส่งข่�น กล้่ามเนื�อยดื์เหยย่ด์มากข่�นเพืิ�อเตร่ั้ยมพิร้ั้อมสำาหร้ั้บท่ี่าต่อไป อ่กท้ี่�งเด็์กม้กจำะสงบล่งแล่ะม่สมาธิมากข่�นด้์วย

(ภัาพิ 4.11) 

ภัาพื่ 4.11
ตุ�กตาต�อแถว
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ภัาพื่ 4.13
ตุ�กตาล�มืลุก

ท�าที� 2 ตุ�กตาตัวแน�น 

เริั้�มจำากการั้ให้เด็์กช่ั่นิ�วห้วแม่มือท้ี่�ง 2 ข้างข่�นเหนือศ่รั้ษะ (การั้ยกมือในท่ี่านิ�วโป้งต้�งข่�นที่ำาให้เด็์กท่ี่�ม่ปัญหา 

กล้่ามเนื�อติด์ข้ด์สามารั้ถยกแขนได้์ง่ายข่�น แล่ะกล้่ามเนื�อด้์านข้างล่ำาต้วย้งได้์ยืด์เหย่ยด์มากข่�นด้์วย) จำากน้�น  

ให้เด็์กปรั้ะกบฝ่ึามือท้ี่�งสองข้างชิั่ด์ก้นเป็นท่ี่าปล่าเข็ม (หากเด็์กม่ปัญหากล้่ามเนื�อห้วไหล่่ย่ด์ติด์ คร่ั้สอนให้เด็์ก 

ขย้บห้วไหล่่แล่ะแขนเล็่กน้อยก่อนใช้ั่มือปรั้ะกบก้น) เด็์กบางคนอาจำม่ปัญหากล้่ามเนื�อห้วไหล่่แล่ะแขนอย่างมาก  

ไม่สามารั้ถใช้ั่มือปรั้ะกบก้นได้์ คร่ั้อาจำสอนให้เด็์กช่ั่มือข่�นเหนือศ่รั้ษะโด์ยไม่ต้องปรั้ะกบก้นก็ได้์ เมื�อเด็์ก 

ยืด์แขนข่�นเหนือศ่รั้ษะได้์แล้่ว คร่ั้บอกให้เด็์กจิำนตนาการั้ว่าต้วเองเป็นตุ�กตาต้วแน่นท่ี่�ถ่กด่์งศ่รั้ษะข่�นไปบนท้ี่องฟ้ัา

เพืิ�อให้เด็์กยืด์ต้วให้มากท่ี่�สุด์ ท่ี่าน่�ช่ั่วยให้ด้์านข้างล่ำาต้วแล่ะกรั้ะด่์กส้นหล้่งถ่กยืด์เหย่ยด์ คร่ั้ให้เด็์กที่ำาท่ี่าน่� 

ค้างไว้แล้่วคร่ั้แล่ะ/หรืั้อเด็์กน้บ 1-10 (ควรั้ใช้ั่สื�อที่างสายตา เช่ั่น นาฬิิกาน้บถอยหล้่ง หรืั้อบ้ตรั้ต้วเล่ข) จำากน้�น  

ให้เด็์กค่อย ๆ ปล่่อยมือล่งข้างล่ำาต้ว (ภัาพิ 4.12)

ภัาพื่ 4.12
ตุ�กตาตัวแน�น

ท�าที� 3 ตุ�กตาล�มืลุก 

คร่ั้ให้เด็์กยืนตรั้ง แล้่วพ้ิบขาขวาไปด้์านหล้่ง (ส้นเท้ี่าชิั่ด์ก้น) ใช้ั่มือขวาจ้ำบข้อเท้ี่าขวา หากเด็์กไม่สามารั้ถ 

ที่รั้งต้วได้์เอง คร่ั้ควรั้ช่ั่วยจ้ำบหรืั้อหารั้าว/เฟัอร์ั้นิเจำอร์ั้ให้เด็์กจ้ำบเพืิ�อช่ั่วยเรืั้�องการั้ที่รั้งต้ว (ภัาพิ 4.13) คร่ั้แล่ะ/หรืั้อ 

เด็์กน้บ 1-10 แล้่วสล้่บข้าง ท่ี่าน่�ช่ั่วยยืด์เหย่ยด์กล้่ามเนื�อท่ี่�สะโพิกแล่ะต้นขาด้์านหน้า ท่ี่าน่�ถือเป็นท่ี่าท่ี่�ยากสำาหร้ั้บ

เด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาแล่ะเด็์กออทิี่สติกส่วนใหญ่ เพิรั้าะกล้่ามเนื�อหน้าข้อสะโพิกแล่ะกล้่ามเนื�อหน้าขาของ

เด็์กเหล่่าน่�ม้กม่ความต่งต้วมากกว่าเด็์กท้ี่�วไป อ่กท้ี่�งท่ี่าน่�ที่ำาให้เด็์กต้องใช้ั่อว้ยวะหล่ายส่วนพิร้ั้อมก้น แล่ะต้องใช้ั่ 

ความสามารั้ถในการั้ที่รั้งต้วมากกว่าท่ี่ายืนปกติด้์วย คร่ั้จ่ำงควรั้ให้เวล่าแล่ะจ้ำด์สถานการั้ณ์ีให้เด็์กได้์ฝึึกฝึน 

ไปเรืั้�อย ๆ เด็์กจำะที่ำาท่ี่าน่�ได้์ด่์ข่�นในอนาคต
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ท�าที� 4 ตุ�กตาขาเลข 4 

คร่ั้ให้เด็์กน้�งบนพืิ�น ขาขวาเหย่ยด์ตรั้งไปข้างหน้า ห้วเข่าช่ั่�ข่�นฟ้ัา ส่วนขาซ้็ายพ้ิบ 90 องศา เพืิ�อให้ 

ข้อเท้ี่าซ้็ายพิาด์บนห้วเข่าหรืั้อหน้าขาของขาขวา (ในกรั้ณี่ท่ี่�เด็์กไม่สามารั้ถไขว้ขาได้์ คร่ั้อาจำให้เด็์กใช้ั่ฝ่ึาเท้ี่าซ้็าย

แปะไว้ท่ี่�ด้์านข้างของห้วเข่าขวาก็ได้์) จำากน้�น คร่ั้ให้เด็์กพ้ิบข้อเท้ี่าขวาให้นิ�วเท้ี่าช่ั่�เข้าหาต้วเอง แล่้วก้มต้วล่งเพืิ�อ

ให้มือท้ี่�งสองข้างจ้ำบฝ่ึาเท้ี่าขวา (เด์็กบางคนอาจำก้มไม่ล่งหรั้ืองอเข่า เพิรั้าะต้วต่งมากแล่ะไม่สามารั้ถเหย่ยด์ขา 

ตรั้งได้์ คร่ั้อาจำชั่่วยด้์นหล้่งของเด็์กเบา ๆ เพืิ�อให้เด็์กก้มต้วได้์มากข่�น) คร่ั้แล่ะ/หรั้ือเด็์กน้บ 1-10 (ภัาพิ 4.14)  

จำากน้�นคร่ั้ให้เด็์กสล้่บข้าง อย่างไรั้ก็ตามเด็์กบางคนไม่สามารั้ถก้มหล้่งล่งได้์เล่ยถ่งแม้คร่ั้จำะช่ั่วยกด์หล้่งแล้่วก็ตาม 

คร่ั้อาจำให้เด็์กที่ำามือในท่ี่าปล่าเข็มแล้่วโน้มต้วล่งให้มือเข้าใกล้่ฝ่ึาเท้ี่ามากท่ี่�สุด์ ค้างไว้ส้กคร่่ั้แล้่วต้�งต้วข่�นแล้่วโน้มต้ว

ล่งอ่กคร้ั้�ง การั้โยกต้วข่�นล่งแบบน่�จำะที่ำาให้เด็์กก้มต้วได้์มากข่�นในภัายหล้่ง

ภัาพื่ 4.15
ตุ�กตาขาสามืเหลี�ยมื

ภัาพื่ 4.14
ตุ�กตาขาเลข 4

ท�าที� 5 ตุ�กตาขาสามืเหลี�ยมื 

คร่ั้ให้เด็์กน้�งงอขาเพืิ�อให้ฝ่ึาเท้ี่าปรั้ะกบก้น จำากน้�น ที่ำามือในท่ี่าปล่าเข็มแล้่วโน้มต้วไปข้างหน้าเพืิ�อให้ 

มือแตะท่ี่�พืิ�น คร่ั้แล่ะ/หรืั้อเด็์กน้บ 1-10 แล้่วจ่ำงต้�งต้วข่�นในท่ี่าน้�งปกติ ท่ี่าน่�จำะช่ั่วยยืด์กรั้ะด่์กส้นหล้่งต้�งแต่

ต้นคอถ่งก้นกบ ต้นขา เข่า ข้อเท้ี่า รั้วมถ่งด้์านในแล่ะด้์านหล้่งของขาที่้�งสองข้าง เพืิ�อให้เด็์กเตะนำ�าได้์ด่์ข่�น  

(ภัาพิ 4.15) ท่ี่าน่�ย้งช่ั่วยให้ของเหล่วในไขส้นหล้่งไหล่เว่ยนได้์ด่์ข่�น รั้ะบายของเส่ยได้์ด่์ข่�น แล่ะสมองที่ำางานได้์ด่์

ข่�นด้์วย
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การวัดผู้ลการเรียนร่�

เด็์กที่ำาท่ี่าอบอุ่นร่ั้างกายได้์ท้ี่�ง 6 ท่ี่า ๆ ล่ะ 10 วินาท่ี่

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

เด็์กที่ำาได้์ร้ั้อยล่ะ 50 ข่�นไป (ท่ี่าล่ะ 5 วินาท่ี่) ถือว่าผ่าน แต่ถ้าเด็์กที่ำาได้์เพ่ิยง 1-4 วินาท่ี่ คร่ั้ช่ั่วยให้เด็์กที่ำาได้์

ด้์วยการั้ช่ั่วยจ้ำบ ช่ั่วยพิยุง หรืั้อหาอุปกรั้ณ์ีช่ั่วย

ภัาพื่ 4.16
ตุ�กตาจ�ะเอ๋

ท�าที� 6 ตุ�กตาจ�ะเอ๋ 

คร่ั้ให้เด็์กน้�งแล้่ววางฝ่ึาเท้ี่าข้างขวาไว้บนพืิ�น บริั้เวณีด้์านนอกของห้วเข่าข้างซ้็าย จำากน้�น บิด์เอวเพืิ�อวาง 

ข้อศอกซ้็ายท่ี่�ห้วเข่าด้์านขวา แล้่วก้มศ่รั้ษะมองตำ�า (ภัาพิ 4.16) คร่ั้แล่ะ/หรั้ือเด็์กน้บ 1-10 แล้่วจ่ำงสล้่บข้าง  

เมื�อที่ำาครั้บท้ี่�งสองข้างแล้่ว คร่ั้ให้เด็์กน้�งในท่ี่าปกติ ท่ี่าน่�ช่ั่วยยืด์เหยย่ด์กล้่ามเนื�อข้างล่ำาต้ว แขน แล่ะขา ส่งผล่ให้

เด็์กล่อยต้วในนำ�าได้์ด่์ข่�นด้์วย
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หน�วยที� 2 การสร�างคู่วามืคุู่�นเคู่ยกับคู่ร่และเพืื่�อน

วัตถุประสงค์ู่

1. เด็์กคุ้นเคยก้บคร่ั้

2. เด็์กคุ้นเคยก้บเพืิ�อน

สาระสำาคัู่ญ

1. คร่ั้สร้ั้างความสนิที่สนมโด์ยใช้ั่สิ�งท่ี่�เด็์กชั่อบ แล่ะคร่ั้สร้ั้างความเชืั่�อใจำโด์ยจ้ำด์กิจำกรั้รั้มให้เหมาะสมก้บ 

ความสามารั้ถปัจำจุำบ้นของเด็์ก ช่ั่วยให้เด็์กที่ำากิจำกรั้รั้มน้�นได้์ แล่ะร้ั้กษาคำาส้ญญา/ที่ำาตามเงื�อนไขท่ี่�คร่ั้ต้�งไว้

2. คร่ั้ช่ั่วยให้เด็์กคุ้นเคยก้บเพืิ�อน ที่ำาให้การั้ว่ายนำ�าเป็นเรืั้�องง่ายแล่ะสนุก

เนื�อหา

ก่อนสอนให้เด็์กเกิด์ความคุ้นเคยก้บสรั้ะว่ายนำ�าแล่ะการั้ว่ายนำ�า คร่ั้ควรั้สร้ั้างให้เด็์กคุ้นเคยก้บคร่ั้ผ้่สอนแล่ะ

เพืิ�อนใหม่ของเขาเส่ยก่อน ผ้่เข่ยนแนะนำาให้คร่ั้เริั้�มจำากการั้หาข้อม่ล่เก่�ยวก้บความต้องการั้พิิเศษของเด์็กคนน้�น

เพืิ�อคร่ั้จำะได้์เข้าใจำเขามากข่�น จำากน้�น คร่ั้ควรั้ที่ำาให้เด็์กคุ้นเคยก้บคร่ั้ ช่ั่วยให้เด็์กสนิที่สนมก้บเพืิ�อน ช่ั่วยให้เด็์กร้่ั้ส่ก

ว่าการั้ว่ายนำ�าเป็นเรืั้�องง่ายแล่ะสนุก

1. ทำาคู่วามืคุู่�นเคู่ยกับคู่ร่

สิ�งแรั้กในการั้สอนเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษ คือ คร่ั้ต้องสร้ั้าง “คู่วามืสนิทสนมื” แล่ะ “คู่วามืเชืี�อใจ”  

ความสนิที่สนมจำะเกดิ์ข่�นได้์เมื�อเด็์กได้์เจำอ “คู่ร่” พิร้ั้อม “สิ�งที�เขาชีอบ” อย่เ่สมอ เมื�อคิด์ถ่งคร่ั้คนน้�น เด็์กจำะคิด์ถ่งสิ�ง

ท่ี่�ชั่อบแล่ะเกิด์ความร้่ั้ส่กด่์ก้บคร่ั้ (ศ่กษารั้ายล่ะเอ่ยด์ในบที่ท่ี่� 2 เรืั้�องการั้เสริั้มแรั้ง) ส่วนความเชืั่�อใจำเกิด์ข่�นได้์เมื�อคร่ั้

ไม่เคยปล่่อยให้เขาล้่มเหล่ว คร่ั้ไม่เคยปล่่อยให้เขาเป็นอ้นตรั้าย แล่ะสิ�งต่าง ๆ  เป็นไปตามท่ี่�คร่ั้พ่ิด์หรืั้อต้�งเงื�อนไขเสมอ 

ด้์งน้�น คร่ั้ผ้่สอนจ่ำงต้องปรั้ะเมินความสามารั้ถปัจำจุำบ้นแล้่วจ้ำด์กิจำกรั้รั้มท่ี่�เหมาะสมก้บรั้ะด้์บความสามารั้ถ 

คอยช่ั่วยพิยงุให้เด็์กที่ำาสิ�งน้�นได้์ แล่ะร้ั้กษาคำาส้ญญา/ที่ำาตามเงื�อนไขท่ี่�คร่ั้ต้�งไว้ การั้หล่อกหรั้อืโกหกเพืิ�อให้เด็์กยอม

ที่ำาตามอาจำได้์ผล่ในคร้ั้�งแรั้ก แต่ต่อไปเด็์กจำะไม่เชืั่�อสิ�งท่ี่�คร่ั้คนน้�นบอกหรืั้อต้�งเงื�อนไข 

 

2. สร�างให�เด็กสนิทสนมืกับเพืื่�อน

การั้เล่่นด้์วยก้นจำะที่ำาให้เด็์ก ๆ ท่ี่�เร่ั้ยนด้์วยก้นเกิด์ความสนิที่สนม แล่ะเมื�อเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษ 

ร้่ั้ส่กว่าต้วเองม่เพืิ�อน เด็์กจำะอยากมาเร่ั้ยนว่ายนำ�ามากข่�น
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การั้เล่่นย้งที่ำาให้เด็์กร้่ั้ส่กว่าการั้ล่งนำ�าเป็นเรืั้�องสนุก คร่ั้อาจำใช้ั่ของเล่่นหรั้ือกิจำกรั้รั้มท่ี่�น่าสนใจำเพืิ�อด่์งเด์็ก 

ล่งไปในนำ�า คร่ั้ย้งสามารั้ถเสรั้ิมสร้ั้างท้ี่กษะอื�น ๆ ผ่านการั้เล่่นได์้อ่กด้์วย เมื�อเด็์กที่ำากิจำกรั้รั้มน้�นได้์สำาเร็ั้จำ  

หรืั้อถ่งแม้ยง้ที่ำาไม่สำาเร็ั้จำตามท่ี่�คร่ั้คาด์หว้ง แต่เด็์กแสด์งให้เห็นว่าเขาใช้ั่ความพิยายามในการั้ที่ำากิจำกรั้รั้มน้�น คร่ั้ต้องให้ 

คำาชั่มหรืั้อรั้างว้ล่เป็นรั้ะยะ โด์ยเฉพิาะอย่างยิ�งในช่ั่วงแรั้ก คร่ั้หรืั้อผ้่ปกครั้องต้องให้รั้างว้ล่ตามท่ี่�ส้ญญาไว้  

(ควรั้ใช้ั่ป้ายบอกเงื�อนไขท่ี่�เป็นสื�อที่างสายตา)

ตัวอย�างกิจกรรมื “โยนบอลลงตะกร�า”

1. คร่ั้พิาเด็์กล่งสรั้ะว่ายนำ�าท่ี่�ม่ความล่่กปรั้ะมาณี 50-80 เซ็นติเมตรั้ (นำ�ารั้ะด้์บเอวของเด็์ก)

2. คร่ั้ให้เด็์กยืนล้่อมเป็นวงกล่มรั้อบต้วคร่ั้

3. คร่ั้นำาตะกร้ั้าพิล่าสติกม่ร่ั้ ใส่ล่่กบอล่ (เส้นผ่าศ่นย์กล่างปรั้ะมาณี 10 เซ็นติเมตรั้) คล่ะส่ ปรั้ะมาณี 30 ล่่ก

ล่งไปในสรั้ะว่ายนำ�าด้์วย

4. คร่ั้เที่ล่่กบอล่จำากตะกร้ั้าล่งในนำ�า 

5. คร่ั้ให้เด็์กโยนล่่กบอล่เข้าตะกร้ั้าท่ี่ล่ะคน พิร้ั้อมให้เด็์ก (ท่ี่�พ่ิด์ได้์) บอกชืั่�อส่ หากเด็์กพ่ิด์ไม่ได้์หรืั้อไม่กล้่า

พ่ิด์ คร่ั้บอกชืั่�อส่น้�นแที่นเด็์ก

6. หล้่งจำากน้�น คร่ั้ปร้ั้บกิจำกรั้รั้มตามความเหมาะสม เช่ั่น หากคร่ั้ต้องการั้ให้เด็์กร้่ั้จ้ำกแล่ะจำำาชืั่�อเพืิ�อนได้์  

คร่ั้อาจำให้เด็์กโยนล่่กบอล่ใหเ้พืิ�อนแล้่วตะโกนชืั่�อของเพืิ�อนคนน้�น หรืั้อหากคร่ั้ต้องการั้เพิิ�มความยาก คร่ั้อาจำให้เด็์ก

ยืนห่างออกไปก็ได้์

การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด็์กที่ำากิจำกรั้รั้มต่าง ๆ ร่ั้วมก้บคร่ั้

2. เด็์กที่ำากิจำกรั้รั้มต่าง ๆ ร่ั้วมก้บเพืิ�อน

3. เด็์กม่ปฏิิส้มพ้ินธ์ก้บเพืิ�อน เช่ั่น สบตา เล่่นของเล่่นชิั่�นเด่์ยวก้น เล่่นด้์วยก้น พ่ิด์คุยหรืั้อสื�อสารั้ก้น

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

คร่ั้พิาเด็์กที่ำากิจำกรั้รั้ม 3 คร้ั้�ง เกณีฑ์์การั้ผ่านคือ 2 คร้ั้�งข่�นไป (ร้ั้อยล่ะ 67 ข่�นไป) ถ้าเด็์กที่ำาไม่ได้์ (ไม่ผ่าน) 

ขอให้คร่ั้ปร้ั้บกิจำกรั้รั้มแล่ะ/หรืั้อคร่ั้ช่ั่วยเหลื่อมากข่�น
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หน�วยที� 3 การทำาคู่วามืคุู่�นเคู่ยกับนำ�า

วัตถุประสงค์ู่

เด็์กคุ้นเคยก้บนำ�า

สาระสำาคัู่ญ

เด็์กคุ้นเคยก้บนำ�าผ่านการั้ที่ำากิจำกรั้รั้มในนำ�า

เนื�อหา

ความคุ้นเคยก้บนำ�าม่ผล่ต่อการั้ว่ายนำ�าอย่างมาก เพิรั้าะการั้ยืน ที่รั้งต้ว แล่ะเคลื่�อนท่ี่�ในนำ�าน้�นแตกต่างจำาก

การั้ยืน ที่รั้งต้ว แล่ะเคลื่�อนท่ี่�บนบก นอกจำากน่� เมื�ออย่่ในนำ�า เด็์กต้องกล้่�นหายใจำ นำ�าอาจำเข้าจำม่กหรืั้อเข้าตา เด็์ก

อาจำสำาล้่กนำ�า คร่ั้จ่ำงต้องช่ั่วยให้เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษคุ้นเคยก้บปรั้ะสบการั้ณ์ีใหม่เหล่่าน่�อยา่งค่อยเป็นค่อยไป

การั้ช่ั่วยให้เด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปญัญาแล่ะเด็์กออทิี่สติกท่ี่�กล้่วนำ�าสามารั้ถก้าวข้ามความกล้่วไปได้์ คร่ั้ควรั้ให้

เวล่า ไม่ร่ั้บ ไม่บ้งค้บ แล่ะอาจำต้องม่คนท่ี่�คุ้นเคยอย่่ข้างสรั้ะในช่ั่วงแรั้ก นอกจำากน่� คร่ั้อาจำให้เด็์กที่ำากิจำกรั้รั้มบนบก

ในรั้ะยะแรั้กเพืิ�อล่ด์ความกล้่วนำ�าของเด็์กก็ได้์

เด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาม้กขาด์ความม้�นใจำ เด็์กเหล่่าน่�จ่ำงม้กไม่ยอมที่ำากิจำกรั้รั้มใหม่ ๆ ท่ี่�ย้งไม่เคยที่ำา 

คร่ั้ผ้่สอนเด์็กเหล่่าน่�จ่ำงต้องที่ำาให้เด็์กด่์ก่อน แล่้วคร่ั้แล่ะเด์็กที่ำาไปด์้วยก้น หรืั้อให้เพืิ�อนแล่ะเด์็กที่ำาไปด์้วยก้น  

เพืิ�อให้เด็์กคนน้�นที่รั้าบว่าเขาควรั้ที่ำาอย่างไรั้ แล่ะเพืิ�อให้เขาเชืั่�อว่า “สิ�งนั�นไมื�น�ากลัว” หากเด็์กไม่ยอมที่ำา 

คร่ั้ควรั้ช่ั่วยเหลื่อให้เด็์กที่ำาได้์ (คร่ั้ควรั้หล่่กเล่่�ยงการั้พ่ิด์ยาว ๆ หรืั้ออธิบายเหตุผล่เพืิ�อหว่านล้่อม เพิรั้าะเด็์กจำะม่ 

ความหว้งว่าเขาอาจำต่อรั้องเพืิ�อไม่ต้องล่งนำ�าก็ได้์)

ตัวอย�างกิจกรรมื “รถไฟัผู้�านนำ�าตก” (บนบก)

1.  คร่ั้ให้เด็์ก ๆ เกาะไหล่่เพืิ�อน ต่อแถวเป็นรั้ถไฟั

2.  เด็์กเดิ์นผ่านฝัึกบ้ว เพืิ�อให้เด็์กคุ้นเคยก้บการั้ท่ี่�ใบหน้าโด์นนำ�าเป็นช่ั่วงเวล่าส้�น ๆ หรืั้อถ้าเด็์กกล้่วนำ�ามาก 

คร่ั้อาจำให้เด็์กเปิด์แล่ะปิด์ฝัึกบ้วด้์วยต้วเอง เพืิ�อให้นำ�ารั้ด์ใบหน้าในรั้ะด้์บท่ี่�เด็์กเลื่อก

ตัวอย�างกิจกรรมื “ไปด�วยกัน”

เมื�อเด็์กไม่กล้่าล่งสรั้ะว่ายนำ�า การั้ม่เพืิ�อนที่ำาไปด้์วยก้นก็ที่ำาให้เด็์กร้่ั้ส่กม้�นใจำในกิจำกรั้รั้มน้�นมากข่�น  

คร่ั้อาจำใช้ั่กิจำกรั้รั้ม “ไปด�วยกัน” เพืิ�อให้เด็์กล่งสรั้ะว่ายนำ�าพิร้ั้อมเพืิ�อน
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1. ถ้าเด็์กย้งไม่กล้่าล่งนำ�า คร่ั้ให้เด็์กยืนบนบก เกาะไหล่่ก้นเป็นรั้ถไฟั แล้่วพิารั้ถไฟัค่อย ๆ เดิ์นล่งนำ�าด้์วยก้น

2. ถ้าเด็์กยอมล่งไปยืนในสรั้ะแล้่ว คร่ั้ให้เด็์กยืนในนำ�าตื�น เกาะไหล่่เป็นรั้ถไฟั แล้่วเดิ์นไปรั้อบ ๆ สรั้ะนำ�าตื�น

3. เมื�อเด็์กสามารั้ถเคลื่�อนท่ี่�สำารั้วจำบริั้เวณีสรั้ะว่ายนำ�าแล้่ว คร่ั้เพิิ�มบที่เพิล่ง “Wheels on the Bus”  

(หรืั้อเพิล่งอื�นเป็นภัาษาไที่ย) ในขณีะเดิ์น เพืิ�อให้เด็์กสนุกแล่ะจำด์จ่ำอก้บเพิล่งมากกว่าจำด์จ่ำอก้บการั้เคลื่�อนท่ี่�ในนำ�า

เนื�อเพื่ลง Wheels on the Bus

The wheels on the bus go round and round (หมุน), round and round, round and round.

The wheels on the bus go round and round. All day long. (คร่ั้ให้เด็์กเกาะไหล่่ก้นแล้่วเดิ์นเป็นวงกล่ม)

The wheels on the bus go up and down (ข่�นแล่ะล่ง), up and down, up and down.

The wheels on the bus go up and down. All day long. (คร่ั้ให้เด็์กยืด์ต้วข่�นแล่ะย่อเข่าสล้่บก้น)

The horn on the bus goes beep (บ่บแตรั้เส่ยงปี�บ ๆ), beep, beep, beep, beep, beep, beep, 

beep, beep.

The horn on the bus goes beep, beep, beep. All day long. (คร่ั้ให้เด็์กต่ผิวนำ�า ข้างหน้าต้วเอง)

การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด็์กยอมให้ใบหน้าโด์นนำ�า

2. เด็์กเดิ์นล่งสรั้ะว่ายนำ�าด้์วยต้วเอง

3. เด็์กเดิ์นในนำ�าตื�นได้์

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

คร่ั้ที่ด์สอบเรืั้�องล่ะ 3 คร้ั้�ง เด็์กที่ำาได้์ 2 คร้ั้�งข่�นไป (ร้ั้อยล่ะ 67 ข่�นไป) ถือว่าผ่าน ถ้าเด็์กไม่ผ่านในเรืั้�องใด์  

คร่ั้ปร้ั้บกิจำกรั้รั้มหรืั้อให้ความช่ั่วยเหลื่อเพืิ�อให้เด็์กที่ำาได้์มากข่�น
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หน�วยที� 4 การสำารวจสระว�ายนำ�า

เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษบางคนอาจำไม่เข้าใจำคำาว่า “พืื่�นที�ตื�น” “พืื่�นที�ล่ก” “ด�านกว�าง” แล่ะ “ด�านยาว”  

ของสรั้ะ คร่ั้จ่ำงควรั้อธิบายความหมายของคำาศ้พิท์ี่เหล่่าน่�ก่อนสอนว่ายนำ�า

วัตถุประสงค์ู่

1. เด็์กคุ้นเคยก้บสรั้ะว่ายนำ�า

2. เด็์กที่รั้าบถ่งส่วนท่ี่�ตื�นแล่ะปล่อด์ภ้ัย แล่ะส่วนท่ี่�ล่่กแล่ะเป็นอ้นตรั้าย

3. เด็์กเข้าใจำว่าด้์านใด์เป็นด้์าน “กว�าง” แล่ะ ด้์าน “ยาว”

สาระสำาคัู่ญ

1. พืิ�นท่ี่�ตื�นแล่ะปล่อด์ภ้ัย แล่ะพืิ�นท่ี่�ล่่กแล่ะเป็นอ้นตรั้าย

2. ด้์านกว้างแล่ะด้์านยาวของสรั้ะ

เนื�อหา

ตื�นแล่ะล่่ก คร่ั้แสด์งภัาพิให้เด็์กเข้าใจำว่าพืิ�นของสรั้ะว่ายนำ�าม่หล่ายร่ั้ปแบบ สรั้ะบางแห่งม่ความล่่กเท่ี่าก้น

ท้ี่�งสรั้ะ แต่บางแห่งม่ท้ี่�งพืิ�นท่ี่� “ตื�น” แล่ะ “ล่ก” (ภัาพิ 4.17) จำากน้�นคร่ั้พิาเด็์กล่งสรั้ะว่ายนำ�าในด้์านนำ�าตื�น แล้่ว

ค่อย ๆ เคลื่�อนท่ี่�ไปยง้ด้์านนำ�าล่่ก (เท่ี่าท่ี่�เด็์กจำะไม่เป็นอ้นตรั้าย) เพืิ�อให้เด็์กร้่ั้ว่าพืิ�นของสรั้ะว่ายนำ�าแห่งน้�นล่่กเท่ี่าใด์ 

พืิ�นท่ี่�ใด์เป็นส่วนตื�น แล่ะพืิ�นท่ี่�ใด์เป็นส่วนล่่ก คร่ั้อธิบายว่าพืิ�นท่ี่�ตื�นเป็นพืิ�นท่ี่�ปล่อด์ภ้ัย แต่พืิ�นท่ี่�ล่่กอาจำเป็นอ้นตรั้าย

เพิรั้าะเด็์กยืนไม่ถ่ง (คร่ั้ควรั้เชืั่�อมโยงเนื�อหาในหน่วยน่�เข้าส่่บที่ท่ี่� 3 หน่วยท่ี่� 2-3 เรืั้�องแหล่่งนำ�าตื�นแล่ะแหล่่งนำ�าล่่ก)

กว�างและยาว คู่ร่คู่วรสอนให�เด็กร่�จักด�านกว�างและด�านยาวของสระ

ภัาพื่ 4.17
คู่วามืล่กของสระในร่ปแบบต�าง ๆ

90 cm

90 cm
90 cm

90 cm

2.00 m

0.5 m

สระท่ีมีความลึกเทากันท้ังสระ สระ Slope - ดานหน่ึงต้ืน (0.5 m) อีกดานลึก (2.00 m)
สระที�มีืคู่วามืล่กเท�ากันทั�งสระ สระ Slope - ด�านหน่�งตื�น (0.5 m) อีกด�านล่ก (2.00 m)
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ตัวอย�างกิจกรรมื “ลิงไต�ราว”

1. คร่ั้พิาเด็์กล่งสรั้ะว่ายนำ�าในบริั้เวณีนำ�าตื�น (นำ�าอย่่รั้ะด้์บเอวหรืั้อหน้าอกของเด็์ก)

2. คร่ั้ให้เด็์กจ้ำบขอบสรั้ะ แล้่วให้เด็์กขยบ้ไปที่างพืิ�นท่ี่�นำ�าล่่กท่ี่ล่ะน้อย

3. คร่ั้สอนเด็์กว่า เมื�อนำ�าถ่งปากแล่ะจำม่ก (จำนเด็์กต้องเขย่งเท้ี่า) ขอให้เด็์กตะโกนว่า “นำ�าล่ก” พืิ�นท่ี่�น่�อาจำ

เป็นอ้นตรั้ายเพิรั้าะเด็์กจำะยืนไม่ถ่ง หายใจำไม่ได้์ แล่ะอาจำตายได้์

4. หล้่งจำากเด์็กตะโกนว่า “นำ�าล่ก” แล้่ว คร่ั้ให้เด็์กหยุด์แล่ะขย้บกล้่บมาย้งด้์านนำ�าตื�น โด์ยมือย้งคงเกาะ

ขอบสรั้ะ

5. เมื�อเด็์กกล้่บมาย้งตำาแหน่งท่ี่�นำ�าอย่่รั้ะด้์บเอวหรืั้อหน้าอก (เท่ี่าเดิ์ม) แล้่วจ่ำงหยุด์เดิ์น คร่ั้อธิบายว่าพืิ�นท่ี่�น่�

ปล่อด์ภ้ัยเพิรั้าะเด็์กยืนได้์แล่ะหายใจำได้์

ตัวอย�างกิจกรรมื “นับก�าว”

1. คร่ั้ให้เด็์กยืนบนบก จ้ำบมือเป็นแถว

2. คร่ั้ให้เด็์กก้าวเดิ์นพิร้ั้อมก้น แล้่วน้บก้าวว่า “ด�านกว�าง” ต้องเดิ์นก่�ก้าว จำากน้�น จำด์จำำานวนก้าวเอาไว้

3. คร่ั้ให้เด็์กจ้ำบมือแล้่วน้บก้าวด้์านยาว แล้่วจำด์ไว้

4. คร่ั้ถามเด็์กว่า ด้์านใด์ต้องก้าวมากกว่าก้น

5. คร่ั้สอนว่า ด้์านท่ี่�ต้องก้าวมากกว่า หมายถ่ง “ด�านยาว” แล่ะ ด้์านท่ี่�ก้าวน้อยกว่า เร่ั้ยกว่า “ด�านกว�าง”

วัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด็์กตอบได้์ว่า พืิ�นท่ี่�ใด์ “ตื�น”

2. เด็์กตอบได้์ว่า พืิ�นท่ี่�ใด์ “ล่ก”

3. เด็์กตอบได้์ว่า พืิ�นท่ี่�ใด์ “ปลอดภััย”

4. เด็์กตอบได้์ว่า พืิ�นท่ี่�ใด์ “อันตราย”

5. เด็์กตอบได้์ว่า พืิ�นท่ี่�ใด์เป็น “ด�านกว�าง”

6. เด็์กตอบได้์ว่า พืิ�นท่ี่�ใด์เป็น “ด�านยาว”

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

คร่ั้ที่ด์สอบเรืั้�องล่ะ 3 คร้ั้�ง เด็์กตอบด้์วยการั้พ่ิด์ ช่ั่� ที่ำาท่ี่าที่าง หรืั้อช่ั่ป้ายได้์ถ่กต้อง 2 คร้ั้�งข่�นไป  

(ร้ั้อยล่ะ 67 ข่�นไป) ถือว่าผ่าน เมื�อเด็์กตอบไม่ได้์ (ไม่ผ่าน) ขอให้คร่ั้สอนเรืั้�องน้�นใหม่อ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บวิธ่การั้สอน 

แล่ะใช้ั่สื�อการั้สอนท่ี่�ช้ั่ด์เจำนมากข่�น
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หน�วยที� 5 การยืนทรงตัวและเดินในนำ�าตื�น

วัตถุประสงค์ู่

1. เด็์กสามารั้ถยืนที่รั้งต้วในนำ�าตื�น

2. เด็์กสามารั้ถเดิ์นในนำ�าตื�น

สาระสำาคัู่ญ

1. เด็์กสามารั้ถต้านแรั้งด้์นของนำ�า ขณีะยืนที่รั้งต้วในนำ�าตื�นได้์

2. เด็์กสามารั้ถฝ้ึนแรั้งต้านของนำ�า ขณีะเดิ์นไปข้างหน้าแล่ะถอยหล้่ง

เนื�อหา

การั้ยนืที่รั้งต้ว แล่ะการั้เดิ์นในนำ�าน้�นแตกต่างจำากการั้ยนืแล่ะเดิ์นบนพืิ�นดิ์น เพิรั้าะการั้เดิ์นในนำ�าน้�น ร่ั้างกาย

ต้องส้่ก้บแรั้งต้านของนำ�า อ่กท้ี่�งเด็์กย้งอาจำที่รั้งต้วได้์ยากกว่าการั้อย่่บนบก ในขณีะท่ี่�เด์็กท้ี่�วไปส่วนใหญ่สามารั้ถ

ปร้ั้บต้วร้ั้บสถานการั้ณ์ีท่ี่�แตกต่างน่�ได้์ แต่เด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาแล่ะเด็์กออทิี่สติกบางคนอาจำไม่เข้าใจำแล่ะ

ร้่ั้ส่กกล้่วสถานการั้ณ์ีใหม่เหล่่าน่� คร่ั้จ่ำงควรั้สอนให้เด็์กคุ้นเคยก้บแรั้งด้์นแล่ะแรั้งต้านของนำ�า ขณีะยืนที่รั้งต้วแล่ะ

เดิ์นในนำ�าตื�น
 

ช่ั่วงแรั้กคร่ั้อาจำให้เด็์กยืนนิ�ง ๆ  ในนำ�าแล้่วร้ั้บล่่กบอล่จำากคร่ั้ หล้่งจำากเด็์กคุ้นเคยก้บการั้ยืนที่รั้งต้วในนำ�าแล้่ว 

คร่ั้จ่ำงที่ำากิจำกรั้รั้มท่ี่�เด์ก็ต้องเคลื่�อนท่ี่�มากข่�น หากเด์ก็กล้่วมากจำนไมก่ล้่าเดิ์นในนำ�า คร่ั้อาจำใหเ้ด็์กจ้ำบมือคร่ั้ในชั่ว่งแรั้ก

เมื�อเด็์กคุ้นเคยก้บการั้เคลื่�อนท่ี่�ในนำ�าแล้่ว คร่ั้ให้เด็์กจ้ำบอุปกรั้ณ์ี เช่ั่น น้่ด์เดิ์�ล่ แผ่นโฟัม โด์ยม่คร่ั้ช่ั่วยพิยุงอุปกรั้ณ์ีน้�น 

(ภัาพิ 4.18) จำากน้�น คร่ั้ล่ด์ความช่ั่วยเหลื่อล่งจำนเด็์กจ้ำบเพ่ิยงอุปกรั้ณ์ีโด์ยไม่ม่คร่ั้ช่ั่วยพิยุง แล่ะเด็์กเดิ์นได้์เอง 

โด์ยไม่ต้องจ้ำบอุปกรั้ณ์ีในท่ี่�สุด์

คร่ั้อาจำสอนให้เด็์กเคลื่�อนท่ี่�ในนำ�าได้์หล่ายวิธ่ เช่ั่น การั้เดิ์นไปข้างหน้าโด์ยใช้ั่แขนแล่ะมือช่ั่วยพุ้ิยนำ�า  

คร่ั้อาจำใช้ั่กิจำกรั้รั้มสนุก ๆ เพืิ�อให้เด็์กยินด่์ท่ี่�จำะได้์ฝึึกฝึนเรืั้�องน้�นอ่กหล่ายคร้ั้�งก็ได้์

ภัาพื่ 4.18
คู่ร่อาจให�เด็กจับมืือคู่ร่หรือเด็กจับน่�ดเดิ�ล
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ตัวอย�างกิจกรรมื “รถไฟั” (ในนำ�า)

1. ถ้าคร่ั้สอนเด็์กคนเด่์ยว คร่ั้ให้เด็์กจ้ำบมือคร่ั้ แต่ถ้าคร่ั้สอนเด็์กหล่ายคน คร่ั้อาจำให้เด็์กต่อแถวเป็นรั้ถไฟั

2. เมื�อเด็์กยืนได้์ม้�นคงแล้่ว คร่ั้พิาเด็์กเดิ์นในนำ�า

3. คร่ั้ล่ด์ความช่ั่วยเหลื่อจำากการั้จ้ำบมือคร่ั้หรืั้อการั้จ้ำบไหล่่เพืิ�อน เป็นการั้จ้ำบโฟัมล่อยต้วหรืั้อน้่ด์เดิ์�ล่ 

4. เมื�อเด็์กสามารั้ถยืนแล่ะเดิ์นได้์ม้�นคงมากข่�น คร่ั้ให้เด็์กเดิ์นโด์ยไม่ม่อุปกรั้ณ์ี

ตัวอย�างกิจกรรมื “รถไฟัผู้�านนำ�าตก” (ในนำ�า)

1. คร่ั้ให้เด็์กยืนในนำ�าตื�น แล้่วเกาะไหล่่ก้นเหมือนรั้ถไฟั

2. คร่ั้ถือตะกรั้า้ท่ี่�ม่ตาถ่� ๆ  หรืั้อบุ้งก่� แล้่วใช้ั่สายยางรั้ด์นำ�าล่งในตะกรั้า้หรืั้อบุ้งก่� แล้่วสมมตว่ิานำ�าน้�นคือนำ�าตก

3. คร่ั้ให้เด็์กเดิ์นเกาะไหล่่ก้นเป็นวงกล่มผ่านนำ�าตกคนล่ะปรั้ะมาณี 1-2 วินาท่ี่

4. เมื�อเด็์กแสด์งท่ี่าท่ี่อ่ด์อ้ด์ใจำอย่างมาก (เช่ั่น ร้ั้องไห้ โวยวาย) ขอให้คร่ั้คงปริั้มาณีนำ�าแล่ะความยาวนานไว้ท่ี่�

จุำด์น้�นรั้ะยะหน่�ง จำนกว่าเด็์กจำะม่ปฏิิกิริั้ยาที่างล่บน้อยล่ง แสด์งปฏิิกิริั้ยาที่างบวกมากข่�น คร่ั้จ่ำงเพิิ�มปริั้มาณีนำ�าแล่ะ

ความยาวนานในการั้รั้ด์นำ�าบนใบหน้าเด็์กข่�นเล็่กน้อย

คร่ั้อาจำให้เด็์กร้ั้องเพิล่ง “ฝึนเทลงมืา” หรืั้อ “Rain, rain, go away” ขณีะเดิ์นด้์วยก็ได้์

เนื�อเพื่ลง “ฝึนเทลงมืา” (บางส�วน)

ฝึนเที่ล่งมา เที่ล่งมา เที่ล่งมา ให้นาข่อยฮัง นาข่อยฮัง นาข่อยฮัง

ให้ซ็งข่อยเปียก ซ็งข่อยเปียก ซ็งข่อยเปียก ให้เสื�อข่อยเปียก เสื�อข่อยเปียก เสื�อข่อยเปียก

เนื�อเพื่ลง “Rain, rain, go away” (บางส�วน)

Rain, rain, go away. Come again another day. Daddy wants to play. Rain, rain, go away.

Rain, rain, go away. Come again another day. Baby wants to play. Rain, rain, go away.

ตัวอย�างกิจกรรมื “สะสมืล่กบอล”

1. เมื�อเด็์กไม่กล้่าเคลื่�อนท่ี่�ห่างจำากขอบสรั้ะ คร่ั้อาจำให้เด็์กยืนในนำ�า ใกล้่ขอบสรั้ะ แล้่วคร่ั้โยนล่่กบอล่ 

ห่างออกไปปรั้ะมาณี 1 เมตรั้ แล้่วให้เด็์กเดิ์นไปเก็บล่่กบอล่

2. เมื�อเด็์กสามารั้ถเคลื่�อนท่ี่�ออกจำากขอบสรั้ะได์แ้ล้่ว คร่ั้ค่อย ๆ  โยนล่่กบอล่ใหไ้กล่จำากขอบสรั้ะมากข่�นแล้่ว

ให้เด็์กเดิ์นไปเก็บล่่กบอล่

3. คร่ั้โยนล่่กบอล่ไปยง้ตำาแหน่งต่าง ๆ โด์ยค่อย ๆ เพิิ�มรั้ะยะที่าง จำนเด็์กสามารั้ถเดิ์นเก็บล่่กบอล่ได้์ท้ี่�วสรั้ะ
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ตัวอย�างกิจกรรมื “เก็บล่กบอลใส�ตะกร�า”

1. คร่ั้ควำ�าตะกร้ั้าท่ี่�ม่ล่่กบอล่หล่ากส่ล่งในนำ�าแล้่วกด์ตะกร้ั้าล่งใต้นำ�า จำากน้�นจ่ำงเอ่ยงตะกร้ั้าเพืิ�อให้ล่่กบอล่

เด้์งข่�นมาท่ี่�ผิวนำ�า

2. คร่ั้ชั่วนเด็์กเก็บล่่กบอล่ใส่ตะกร้ั้า

คร่ั้อาจำให้เด็์กร้ั้องเพิล่งแล้่วที่ำาท่ี่าที่างปรั้ะกอบเพิล่ง เช่ั่น เพิล่ง “กำามืือข่�นแล�วหมุืน”

เนื�อเพื่ลง “กำามืือข่�นแล�วหมุืน”

กำามือข่�นแล้่วหมุน ๆ (เด็์กกำามือแล่ะหมุนแขนด้์านหน้า)

ช่ั่มือข่�นโบกไปมา (เด็์กช่ั่มือข่�นโบกเหนือศ่รั้ษะ)

กำามือข่�นแล้่วหมุน ๆ (เด็์กกำามือแล่ะหมุนแขนด้์านหน้า)

ช่ั่มือข่�นโบกไปมา (เด็์กช่ั่มือข่�นโบกเหนือศ่รั้ษะ)

กางแขนข่�นแล่ะล่ง (เด็์กช่ั่มือข่�นข้างบนแล่ะล่ด์มือล่งเหนือนำ�า)

พ้ิบแขนมือแตะไหล่่ (เด็์กพ้ิบแขนมาแตะไหล่่ของต้วเอง)

กางแขนข่�นแล่ะล่ง (เด็์กช่ั่มือข่�นข้างบนแล่ะล่ด์มือล่งเหนือนำ�า)

ช่ั่ข่�นตรั้งหมุนไปรั้อบต้ว (เด็์กช่ั่มือข่�นเหนือศ่รั้ษะ แล้่วหมุนต้วในนำ�า)

การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด็์กสามารั้ถยืนที่รั้งต้วในนำ�าได้์ 5 วินาท่ี่โด์ยไม่ต้องจ้ำบมือคร่ั้หรืั้อใช้ั่อุปกรั้ณ์ี

2. เด็์กเคลื่�อนท่ี่�ในนำ�าตื�นเป็นรั้ะยะที่าง 1 เมตรั้โด์ยไม่ต้องใช้ั่อุปกรั้ณ์ี

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

คร่ั้ที่ด์สอบเรืั้�องล่ะ 3 คร้ั้�ง ถ้าเด็์กที่ำาได้์ 2 คร้ั้�งข่�นไป (ร้ั้อยล่ะ 67 ข่�นไป) ถือว่าผ่าน ถ้าเด็์กไม่ผ่านในเรืั้�องใด์ 

คร่ั้ปร้ั้บกิจำกรั้รั้มหรืั้อให้ความช่ั่วยเหลื่อเพืิ�อให้เด็์กที่ำาได้์มากข่�น
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หน�วยที� 6 ฝึึกเป่านำ�า

วัตถุประสงค์ู่

เด็์กสามารั้ถหายใจำเข้าที่างปาก แล่ะเป่านำ�าออกที่างปากได้์

สาระสำาคัู่ญ

การั้เป่านำ�า ที่ำาได้์โด์ยหายใจำเข้าที่างปากแล่ะเป่านำ�าออกที่างปาก

เนื�อหา

การั้เป่านำ�า คือ การั้หายใจำเข้าที่างปากแล่ะเป่าออกที่างปาก เพืิ�อสร้ั้างความคุ้นเคยก้บการั้หายใจำใต้นำ�า  

เด็์กท่ี่�เร่ั้ยนเนื�อหาในหน่วยน่�ควรั้ผ่านกิจำกรั้รั้มท่ี่�ช่ั่วยให้ไม่กล้่วนำ�าแล่ะเกิด์ความคุ้นเคยก้บนำ�ามาแล้่ว (หน่วยท่ี่� 3)

อ้นท่ี่�จำริั้ง คร่ั้สามารั้ถสอนวิธ่เป่านำ�าได้์ 2 วิธ่ คือ 1) หายใจำเข้าที่างปากแล่ะเป่าออกที่างปาก แล่ะ 2) หายใจำ

เข้าที่างปากแล่ะเป่าออกที่างจำม่ก แต่จำากปรั้ะสบการั้ณ์ีของผ้่เข่ยน วิธ่การั้แรั้กถือว่าซ้็บซ้็อนน้อยกว่า จ่ำงง่ายกว่า

สำาหร้ั้บเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษ อย่างไรั้ก็ตาม หากคร่ั้ส้งเกตว่าเด็์กเป่านำ�าด้์วยวิธ่ท่ี่� 2 ได้์ด่์กว่า คร่ั้ก็สามารั้ถ 

ปร้ั้บการั้สอนได้์ตามความเหมาะสม (ภัาพิ 4.19)

ภัาพื่ 4.19
คู่ร่สอนให�เด็กหายใจเข�าทางปาก และเป่าออกทางปาก
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เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษบางคนไม่คุ้นเคยก้บการั้เป่า คร่ั้อาจำให้เด็์กเริั้�มจำากการั้ฝึึกเป่านกหว่ด์ เป่าล่ม 

ในหล่อด์เพืิ�อให้นำ�าเป็นฟัอง เป่าล่มในหล่อด์เพืิ�อให้กรั้ะด์าษปล่ิว เป่าฟัองสบ่่ ฯล่ฯ เพืิ�อให้เด็์กเข้าใจำความหมาย

ของ “การเป่า” 

ตัวอย�างกิจกรรมื “เคู่�กวันเกิด”

1. คร่ั้ช่ั่นิ�วช่ั่� แล้่วสมมติว่าเป็นเท่ี่ยนบนเค้กว้นเกิด์

2. คร่ั้ “เป่าเท่ี่ยน” ให้ด่์ แล้่วให้เด็์กที่ำาตามคร่ั้

3. ขณีะเด็์กเป่าล่ม คร่ั้ส้งเกตว่าเด็์กที่ำาร่ั้ปปาก (ปากจ่ำ�) ได้์หรืั้อไม่ ม่ล่มแล่ะเส่ยงออกมาขณีะเด็์กเป่าหรืั้อไม่ 

4. ถ้าร่ั้ปปากไม่ถ่กต้อง ไม่ม่ล่ม หรืั้อไม่ม่เส่ยงออกมา ขอให้คร่ั้สอนร่ั้ปปากแล่ะสอนพ่ินล่มก่อน

เมื�อเด็์กสามารั้ถเปา่ล่มได์แ้ล้่ว คร่ั้สอนใหเ้ด็์กเป่านำ�า โด์ยเริั้�มจำากการั้เปา่นำ�าบนบก เช่ั่น เป่านำ�าในฝึา่มือของคร่ั้  

เป่าล่่กบอล่ล่อยนำ�าในกะล่ะม้ง หรืั้อคร่ั้อาจำพิาเด็์กล่งนำ�าแล้่วฝึึกเป่าล่่กบอล่จำากด้์านหน่�งของสรั้ะไปยง้อ่กด้์านหน่�ง

โด์ยไม่ใช้ั่มือ ฯล่ฯ อย่างไรั้ก็ตาม ขอให้คร่ั้รั้ะว้งเรืั้�องการั้สำาล้่กนำ�า โด์ยคร่ั้อาจำสอนให้เด็์กส่ด์ล่มเข้า 5 แต่เป่าออก

เพ่ิยง 3 เพิรั้าะหากเด็์กเป่าล่มออกท้ี่�งหมด์ เด็์กจำะต้องส่ด์หายใจำเข้าขณีะอย่่ใต้นำ�า ซ่็�งจำะนำาไปส่่การั้สำาล้่กนำ�าได้์

เด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาแล่ะเด็์กออทิี่สติกหล่ายคนไม่เข้าใจำเรืั้�องนามธรั้รั้ม เช่ั่น “ส่ดลมืเข�า 5” แล่ะ  

“เป่าลมืออก 3” คร่ั้จ่ำงต้องแปล่งเรืั้�องนามธรั้รั้มให้กล่ายเป็นร่ั้ปธรั้รั้ม เช่ั่น คร่ั้อาจำใช้ั่บ้ตรั้ต้วเล่ข นาฬิิกา หรืั้อคร่ั้

อาจำน้บเล่ขให้เด็์กได้์ยินก็ได้์ ต้วอย่างเช่ั่น ขณีะเด็์กส่ด์ล่มเข้า คร่ั้น้บ 1-5 แล่ะตอนเป่าล่มออก คร่ั้น้บ 1-3 เพืิ�อให้

เด็์กที่รั้าบโด์ยปรั้ะมาณีว่า “5” แล่ะ “3” ท่ี่�คร่ั้สอนน้�นหมายความว่าอย่างไรั้

ผ้่เข่ยนแนะนำาให้คร่ั้ตรั้วจำสอบด้์วยว่าเด็์กเป่านำ�าได้์ถ่กต้องหรืั้อไม่ คร่ั้บางคนอาจำส้งเกตจำากฟัองนำ�าท่ี่�ผุด์ข่�น

ท่ี่�ผิวนำ�า แต่ฟัองอากาศน้�นอาจำมาจำากการั้พิน่ล่มออกที่างจำม่ก ไม่ใช่ั่เป่าออกที่างปากเหมอืนท่ี่�คร่ั้สอนกไ็ด้์ คร่ั้ผ้่สอน

จ่ำงควรั้ใส่แว่นตาว่ายนำ�าแล้่วด่์เด็์กใต้นำ�าด้์วย เพืิ�อให้ม้�นใจำว่าเด็์กที่ำาได้์ถ่กต้องตามท่ี่�คร่ั้สอนจำริั้ง ๆ
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ตัวอย�างกิจกรรมื “จุ�บนีโมื�” (ภัาพื่ 4.20)

1. คร่ั้พิาเด็์กยืนในนำ�าตื�น แล้่วต้�งเงื�อนไขแล่ะใช้ั่เบ่�ยอรั้รั้ถกรั้ เช่ั่น เมื�อเด็์กจ่ำบน่โม่ (โมเด์ล่ปล่าการ์ั้ต่น) คร่ั้จำะ

ให้ด์าวหรืั้อเบ่�ย 1 ด์วง เมื�อครั้บ 5 ด์วง สามารั้ถแล่กของรั้างว้ล่ได้์ 1 ชิั่�น

2. ช่ั่วงแรั้ก คร่ั้ช่ั่น่โม่ในรั้ะด้์บปากของเด็์ก เพืิ�อให้เด็์กที่ำากิจำกรั้รั้มได้์ง่าย เมื�อเด็์กที่ำาได้์ คร่ั้ให้ด์าวหรืั้อเบ่�ย  

1 ด์วง พิร้ั้อมกล่่าวชั่มเชั่ย

3. เมื�อเด็์กเข้าใจำกติกาแล้่ว คร่ั้ค่อย ๆ ล่ด์น่โม่ล่งใกล้่ผิวนำ�าท่ี่ล่ะน้อย ถ้าเด็์กจ่ำบน่โม่ได้์ คร่ั้ให้ด์าวหรืั้อเบ่�ยอ่ก 

1 ด์วง พิร้ั้อมกล่่าวชั่มเชั่ย

4. เมื�อเด็์กสามารั้ถจ่ำบน่โม่ท่ี่�ผิวนำ�าได้์ คร่ั้ค่อย ๆ ล่ด์น่โม่ล่งในนำ�า คร่ั้อาจำบอกเด็์กว่าน่โม่กำาล้่งจำะกล้่บบ้าน 

ถ้าเด็์กย้งจ่ำบน่โม่ได้์ คร่ั้ให้ด์าวหรืั้อเบ่�ย 1 ด์วง พิร้ั้อมกล่่าวชั่มเชั่ย

5. เมื�อเด็์กได้์ด์าวครั้บ 5 ด์วง คร่ั้ให้เด็์กแล่กของรั้างว้ล่พิร้ั้อมกล่่าวชั่มเชั่ย/ให้กำาล้่งใจำ 

ตัวอย�างกิจกรรมื “ล่กบอลเดินทาง”

1. คร่ั้พิาเด์ก็ยืนในนำ�าตื�น วางล่่กบอล่ 2 ล่่กบนผวินำ�า แล้่วคร่ั้ชั่วนเด์ก็แข่งก้นเป่าล่่กบอล่ ต้�งเงื�อนไขว่า ล่่กบอล่

ของใครั้ถ่งเส้นช้ั่ยก่อน (คร่ั้ที่ำาส้ญล้่กษณ์ีไว้ท่ี่�ตำาแหน่ง “เส�นชัีย”) คนน้�นจำะได้์สติกเกอร์ั้ 1 ด์วง เมื�อครั้บ 5 ด์วง

สามารั้ถแล่กของรั้างว้ล่ได้์ 1 ชิั่�น

2. คร่ั้สอนให้เด็์กเป่าล่่กบอล่โด์ยไม่ใช้ั่มือจ้ำบหรืั้อโบกให้นำ�ากรั้ะเพืิ�อม ในช่ั่วงแรั้ก คร่ั้ควรั้แกล้่งแพ้ิเพืิ�อให้เด็์ก

เกิด์กำาล้่งใจำ แล่ะอยากเล่่นเกมน้�นมากข่�น

3. เมื�อเด็์กที่ำาได้์แล้่ว คร่ั้ยืด์รั้ะยะที่างไปถ่งเส้นช้ั่ยให้ยาวข่�น ท้ี่�งน่� ผ้่เข่ยนแนะนำาให้คร่ั้กำาหนด์ “จุดเริ�มืต�น” 

แล่ะ “จุดสิ�นสุด” ให้ช้ั่ด์เจำน เพืิ�อให้เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษเต็มใจำที่ำาตามท่ี่�คร่ั้ส้�งมากข่�น

ภัาพื่ 4.20
คู่ร่อาจใชี�กิจกรรมืจุ�บนีโมื�เพืื่�อให�เด็กกลัวนำ�าสามืารถย�อตัวให�นำ�าท�วมืปากและจม่ืกได�
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การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด์็กสามารั้ถส่ด์ล่มเข้าที่างปากได์้

2. เด์็กสามารั้ถเป่านำ�า (พิ่นล่มออกที่างปากเมื�อปากอย่่ใต้นำ�า) ได์้

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

เมื�อเด์ก็ที่ำาได้์ตามที่่�ครั้่สอนถือว่าผ่าน ถา้เด์ก็ย้งที่ำาไม่ได์้ (ไมผ่่าน) ขอให้ครั้ร่ั้่บแกไ้ขโด์ยปรั้้บกิจำกรั้รั้มหรั้อืให้

ความชั่่วยเหล่ือเพิื�อป้องก้นการั้สำาล่้กนำ�าในอนาคต
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หน�วยที� 7 การดำานำ�าและเป่านำ�า

วัตถุประสงค์ู่

1. เด็์กสามารั้ถด์ำานำ�าได้์

2. เด็์กสามารั้ถเป่านำ�าออกที่างปากได้์

สาระสำาคัู่ญ

เด็์กส่ด์ล่มเข้าที่างปาก ล่ด์ใบหน้าล่งในนำ�า แล้่วเป่านำ�าออกที่างปาก

เนื�อหา

เมื�อเด็์กคุ้นเคยก้บการั้เป่านำ�าในหน่วยท่ี่� 6 แล้่ว คร่ั้ควรั้สอนให้เด็์กสามารั้ถด์ำานำ�าแล่ะเป่านำ�าได์้ ข้�นตอนน่�

อาจำเป็นเรืั้�องยากสำาหร้ั้บเด็์กบางคนท่ี่�ไม่สามารั้ถปิด์ปากให้สนิที่ได้์ (เช่ั่น เด็์กในกลุ่่มอาการั้ด์าวน์) หากเด็์กม่อาการั้

คล้่ายสำาล้่กนำ�า ขอให้สอนข้�นตอนให้ล่ะเอ่ยด์ยิ�งข่�น (เช่ั่น ล่ด์ต้วล่งให้ปากอย่่ในนำ�า แต่จำม่กอย่่เหนือนำ�า) แล้่วค่อย ๆ

พิาเด์็กฝึึกไปด์้วยก้นอย่างช้ั่า ๆ หากคร่ั้เห็นว่าเด็์กเข้าใจำวิธ่การั้ด์ำานำ�าแล่้วเป่าล่มใต้นำ�าแล่้ว คร่ั้ค่อย ๆ ขยายเวล่า 

ด์ำานำ�าให้นานข่�นท่ี่ล่ะน้อย

หล้่งจำากน้�น คร่ั้สอนให้เด็์กเกาะขอบสรั้ะ หายใจำเข้าตามปกติ แล้่วจุ่ำมหน้าล่งไปในนำ�า พ่ินล่มออกที่างปาก 

เงยหน้าข่�นเหนือนำ�า แล้่วหายใจำเข้าตามปกติอ่กคร้ั้�ง (ภัาพิ 4.21) ที่ำาซ็ำ�า ๆ จำนเด็์กเกิด์ความชั่ำานาญ คร่ั้อาจำให้เด็์ก

ที่ำาเป็นชุั่ด์ ๆ ล่ะ 5 คร้ั้�ง 

ภัาพื่ 4.21
เด็กส่ดลมื ดำานำ�า และเป่าลมืออกทางปาก

1 2

3
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ตัวอย�างกิจกรรมื “พ่ื่ดเหมืือนปลา”

1. คร่ั้พิาเด็์กยืมล้่อมวง

2. คร่ั้ร้ั้องเพิล่ง “If you’re happy and you know it” พิร้ั้อมสอนเด็์กที่ำาท่ี่าที่างต่าง ๆ ตามเพิล่ง

เนื�อเพื่ลง If you’re happy and you know it

“If you’re happy and you know it, clap your hands (ตบมือ)” แล้่วคร่ั้สอนให้เด็์กตบมือ 2 คร้ั้�ง

“If you’re happy and you know it, clap your hands” เด็์กตบมือ 2 คร้ั้�ง

“If you’re happy and you know it, and you really want to show it. If you’re happy and 

you know it, clap your hands.” เด็์กตบมือ 2 คร้ั้�ง

“If you’re happy and you know it, turn around (หมุนต้ว)” แล้่วคร่ั้สอนให้เด็์กหมุนต้ว (ฝึึกเรืั้�อง

การั้เคลื่�อนไหวในนำ�า)

“If you’re happy and you know it, turn around” เด็์กหมุนต้ว

“If you’re happy and you know it, and you really want to show it. If you’re happy and 

you know it, turn around” เด็์กหมุนต้ว

“If you’re happy and you know it, shout hooray (ตะโกนว่า ฮ่ัเรั้)” แล้่วคร่ั้สอนให้เด็์กตะโกนว่าฮ่ัเรั้

แล้่วกรั้ะโด์ด์ข่�น (ฝึึกเรืั้�องการั้เคลื่�อนไหวในนำ�า)

“If you’re happy and you know it, shout hooray” เด็์กตะโกนว่าฮ่ัเรั้ พิร้ั้อมกรั้ะโด์ด์ข่�น

“If you’re happy and you know it, and you really want to show it. If you’re happy and 

you know it, shout hooray” เด็์กตะโกนว่าฮ่ัเรั้ พิร้ั้อมกรั้ะโด์ด์ข่�น

“If you’re happy and you know it, talk a fish (พ่ิด์เหมือนปล่า)” แล้่วคร่ั้สอนให้เด็์กย่อเข่าเพืิ�อให้

ปากอย่่ใต้นำ�าแล้่วเป่าล่มออก (ฝึึกเรืั้�องการั้เป่านำ�า)

“If you’re happy and you know it, talk a fish” เด็์กย่อเข่าแล้่วเป่าล่ม

“If you’re happy and you know it, and you really want to show it. If you’re happy and 

you know it, talk a fish” เด็์กย่อเข่าแล้่วเป่าล่ม

การวัดผู้ลการเรียนร่�

เด็์กด์ำานำ�า (ก้มหน้าล่งในนำ�าหรืั้อยอ่ต้วให้นำ�าท่ี่วมศ่รั้ษะ) แล่ะเป่านำ�า (พ่ินล่มออกที่างปาก) เป็นเวล่า 5 วินาท่ี่ได้์

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

ถ้าเด็์กที่ำาได้์ 3 วินาท่ี่ข่�นไป (ร้ั้อยล่ะ 60 ข่�นไป) ถือว่าผ่าน ถ้าเด็์กยง้ที่ำาไม่ได้์ (ไม่ผ่าน) คร่ั้ปร้ั้บกิจำกรั้รั้มหรืั้อ

ให้ความช่ั่วยเหลื่อเพืิ�อให้เด็์กที่ำาได้์มากข่�น ขอให้รั้ะว้งการั้สำาล้่กนำ�า
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หน�วยที� 8 การกลั�นหายใจใต�นำ�า

วัตถุประสงค์ู่

เด็์กสามารั้ถกล้่�นหายใจำใต้นำ�าได้์ในเวล่าส้�น ๆ

สาระสำาคัู่ญ

เด็์กส่ด์ล่มเข้าที่างปาก กล้่�นหายใจำ ด์ำานำ�า แล้่วยืนข่�นแล่ะพ่ินล่มออกมา

เนื�อหา

เมื�อเด็์กคุ้นเคยก้บการั้ด์ำานำ�าแล่ะเป่านำ�าแล้่ว คร่ั้ควรั้สอนให้เด็์กกล้่�นหายใจำใต้นำ�า เพิรั้าะจำะที่ำาให้เด็์กอย่ ่

ใต้นำ�าหรืั้อว่ายนำ�าได้์นานข่�น คร่ั้อาจำเริั้�มจำากการั้สอนให้เด็์กเข้าใจำเรืั้�องการั้กล้่�นหายใจำเมื�ออย่่บนบกก่อน เช่ั่น คร่ั้พิา

เด็์กยืนในนำ�าตื�น คร่ั้ต้�งนาฬิิกาจ้ำบเวล่าไว้ท่ี่� 5 วินาท่ี่ เมื�อนาฬิิกาเริั้�มเดิ์น คร่ั้แล่ะเด็์กส่ด์ล่มเข้าที่างปาก ให้ท้ี่องป่อง 

แล้่วกล้่�นหายใจำ (คร่ั้อาจำสอนให้เด็์กน้บ 1-5 ในใจำด้์วยก็ได้์) จำนนาฬิิกาปลุ่กส่งเส่ยงด้์ง คร่ั้แล่ะเด็์กจ่ำงพ่ินล่มออกมา 

หากเด็์กที่ำาได้์ คร่ั้ชั่มเชั่ยแล่ะ/หรืั้อให้รั้างว้ล่

เมื�อเด็์กกล้่�นหายใจำบนบกได้์แล้่ว คร่ั้ชั่วนเด็์กด์ำานำ�าแล้่วน้บ 1-5 โด์ยคร่ั้แล่ะเด็์กส่ด์ล่มเข้าที่างปาก ย่อต้วล่ง

ในนำ�าแล้่วกล้่�นหายใจำไว้ คร่ั้แล่ะเด็์กน้บ 1-5 ในใจำ (คร่ั้อาจำช่ั่นิ�วใต้นำ�าให้เด็์กร้่ั้ว่าคร่ั้กำาล้่งน้บเล่ขอะไรั้) เมื�อน้บถ่ง 5 

แล้่ว คร่ั้แล่ะเด็์กจ่ำงยนืข่�นแล่ะพ่ินล่มออกมา เมื�อเด็์กกล้่�นหายใจำใต้นำ�าได้์ คร่ั้ชั่มเชั่ยแล่ะ/หรืั้อให้รั้างว้ล่ หล้่งจำากเด์ก็

ด์ำานำ�าแล่ะกล้่�นหายใจำใต้นำ�าได้์แล้่ว คร่ั้อาจำชั่วนเด็์กเล่่นเกม “หาสมืบัติใต�ทะเล” โด์ยคร่ั้นำาสิ�งท่ี่�เด็์กชั่อบวางไว้ท่ี่�พืิ�น

สรั้ะว่ายนำ�า แล้่วแข่งก้นหยิบของข่�นมา คนท่ี่�หยิบได้์มากกว่าจำะเป็นผ้่ชั่นะ

การวัดผู้ลการเรียนร่�

เด็์กด์ำานำ�าแล่ะกล้่�นหายใจำใต้นำ�าเป็นเวล่า 5 วินาท่ี่

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

ถ้าเด็์กที่ำาได้์ 4 วินาท่ี่ข่�นไป (ร้ั้อยล่ะ 80 ข่�นไป) ถือว่าผ่าน ถ้าเด็์กยง้ที่ำาไม่ได้์ (ไม่ผ่าน) คร่ั้ปร้ั้บกิจำกรั้รั้มหรืั้อ

ให้ความช่ั่วยเหลื่อเพืิ�อให้เด็์กที่ำาได้์มากข่�น ขอให้รั้ะว้งการั้สำาล้่กนำ�าด้์วย
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หน�วยที� 9 การลืมืตาในนำ�า

วัตถุประสงค์ู่

เด็์กสามารั้ถลื่มตาในนำ�าได้์ในเวล่าส้�น ๆ

สาระสำาคัู่ญ

การั้ลื่มตาในนำ�า

เนื�อหา

เมื�อเด็์กตกนำ�า เด็์กควรั้ลื่มตาในนำ�าได้์เป็นเวล่าส้�น ๆ เพิรั้าะจำะที่ำาให้เด็์กไม่ตื�นตรั้ะหนกเมื�อนำ�ากรั้ะเด็์นใส่

ใบหน้า การั้ลื่มตาในนำ�าย้งจำะช่ั่วยให้เด็์กร้่ั้ว่าต้วเองอย่่ห่างจำากฝัึ�งเพ่ิยงใด์แล่ะม่ว้สดุ์ล่อยนำ�าอย่่ใกล้่ ๆ  หรืั้อไม่ ด้์งน้�น 

คร่ั้จ่ำงควรั้สอนให้เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษคุ้นเคยก้บการั้ลื่มตาในนำ�า (โด์ยไม่ใส่แว่นตาว่ายนำ�า) ด้์วย

การั้ลื่มตาในนำ�าเป็นเรืั้�องท่ี่�เด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาแล่ะเด็์กออทิี่สติกส่วนใหญ่ไม่เคยพิบมาก่อน เด็์กเหล่่าน่� 

อาจำไม่สามารั้ถปร้ั้บต้วก้บสถานการั้ณ์ีใหม่น่�ได้์ คร่ั้จ่ำงต้องให้เวล่าเด็์กได้์ฝึึกฝึนแล่ะที่ำาความคุ้นเคยด้์วย คร่ั้เริั้�มจำากการั้ 

ให้เด็์กลื่มตาในนำ�าเพ่ิยง 1-2 วินาท่ี่ แล้่วค่อย ๆ เพิิ�มความยาวนาน เช่ั่น คร่ั้อาจำสอนโด์ยใช้ั่เกม “กี�นิ�ว” โด์ยให้

เด็์กด์ำานำ�า คร่ั้ยกนิ�ว 2 นิ�วในนำ�าแล้่วให้เด็์กบอกว่าคร่ั้ยกก่�นิ�ว หรืั้อให้เด็์กหยิบของท่ี่�พืิ�นสรั้ะ (ภัาพิ 4.22) หากเด็์ก

ที่ำาไม่ได้์ คร่ั้อาจำเริั้�มจำากการั้วางของท่ี่�เด์็กชั่อบไว้ท่ี่�บ้นได์สรั้ะข้�นสุด์ท้ี่าย (ข้�นท่ี่�อย่่ในนำ�า) แล้่วให้เด็์กหย่ตา ย่อต้ว 

เล็่กน้อยจำนใบหน้าบางส่วนอย่่ในนำ�า แล้่วหยิบสิ�งของน้�น เมื�อเด็์กสามารั้ถที่ำาได้์แล้่ว คร่ั้จ่ำงขย้บสิ�งของไปย้งพืิ�นท่ี่� 

ล่่กมากข่�น การั้สอนให้เด็์กหยต่าจำะช่ั่วยให้เด็์กคุ้นเคยก้บการั้ลื่มตาในนำ�ามากข่�น เมื�อเด็์กสามารั้ถบอกได้์ถ่กต้องว่า

คร่ั้ยกนิ�วก่�นิ�วหรืั้อหยิบของใต้นำ�าได้์แล้่ว คร่ั้ชั่มเชั่ยแล่ะ/หรืั้อให้รั้างว้ล่

ภัาพื่ 4.22
คู่ร่อาจสอนให�เด็กดำานำ�าและลืมืตาในนำ�า โดยให�เด็กเก็บของเล�นที�ก�นสระ
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การวัดผู้ลการเรียนร่�

คร่ั้ที่ด์สอบ 3 คร้ั้�ง โด์ยถามว่าคร่ั้ยกก่�นิ�ว หรืั้อคร่ั้ให้หยิบของ 3 ชิั่�น

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

หากเด็์กตอบได้์ถ่กต้องอย่างน้อย 2 คร้ั้�งหรืั้อหยิบของใต้นำ�าได้์อย่างน้อย 2 ชิั่�น (ร้ั้อยล่ะ 67) ถือว่าผ่าน  

ถ้าเด็์กย้งที่ำาไม่ได้์ (ไม่ผ่าน) คร่ั้ปร้ั้บกิจำกรั้รั้มหรืั้อให้ความช่ั่วยเหลื่อเพืิ�อให้เด็์กที่ำาได้์มากข่�น
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หน�วยที� 10 ท�าปลาดาว

วัตถุประสงค์ู่

เด็์กสามารั้ถที่ำาท่ี่าปล่าด์าวได้์

สาระสำาคัู่ญ

ข้�นตอนการั้ที่ำาท่ี่าปล่าด์าว

เนื�อหา

การั้ล่อยต้วม่ความสำาค้ญไม่น้อยกว่าการั้เคลื่�อนท่ี่�ในนำ�า ในบางสถานการั้ณ์ี อุบ้ติเหตุเกิด์ข่�นไกล่จำากฝัึ�ง  

เด็์กจ่ำงต้องล่อยต้วในนำ�าเป็นรั้ะยะเพิรั้าะไม่สามารั้ถว่ายนำ�าไปถ่งฝัึ�งได้์ในคร้ั้�งเด่์ยว อ่กท้ี่�งการั้ว่ายนำ�าต้องใช้ั่แรั้งมาก

จ่ำงเหนื�อยเร็ั้วกว่าท่ี่�ควรั้ ในกรั้ณีน่่� การั้ล่อยต้วใหน้านท่ี่�สุด์เพืิ�อรั้อคนมาชั่ว่ยน่าจำะม่ปรั้ะโยชั่น์แล่ะที่ำาใหเ้ด็์กม่โอกาส

รั้อด์ช่ั่วิตมากข่�น

ท่ี่าปล่าด์าวเป็นการั้ล่อยต้ว ม่ท้ี่�งแบบนอนควำ�าแล่ะนอนหงาย ซ่็�งถือเป็นท่ี่าพืิ�นฐานของการั้ล่อยต้ว ท่ี่าปล่าด์าว 

เหมาะสำาหร้ั้บเด็์กท่ี่�สามารั้ถด์ำานำ�าแล่ะเป่านำ�าได้์แล้่ว เพิรั้าะเด์็กท่ี่�ย้งเป่านำ�าไม่ได้์จำะม่โอกาสสำาล้่กนำ�า ส่งผล่ให้เด็์ก

กล้่วการั้ว่ายนำ�าในเวล่าต่อมา ด้์งน้�น หากเด็์กย้งเป่านำ�าไม่ได้์ ขอให้คร่ั้ย้อนกล้่บไปฝึึกเรืั้�องการั้ด์ำานำ�าแล่ะเป่านำ�า 

เส่ยก่อน (หน่วยท่ี่� 6-7) เด็์กบางคนขางอ ขายด่์ ขาเกร็ั้ง ที่ำาให้ขาจำมนำ�า จ่ำงที่ำาท่ี่าปล่าด์าวไม่ได้์ คร่ั้อาจำใช้ั่อุปกรั้ณ์ีช่ั่วย  

เช่ั่น น้่ด์เดิ์�ล่รั้องใต้ขาหรืั้อใส่ปล่อกแขนท่ี่�ขาของเด็์กเพืิ�อให้ขาของเด็์กล่อยข่�น

นอกจำากการั้ด์ำานำ�าแล่ะเป่านำ�าแล้่ว เด็์กต้องไม่กล้่วสภัาพิท่ี่� “เท�าหลุดจากพืื่�น” ด้์วย เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้

พิิเศษบางคนร้่ั้ส่กไม่ม้�นคงเมื�อเท้ี่าไม่ได้์แตะพืิ�น เด็์กจ่ำงพิยายามแหงนหน้า ล่ำาต้วจ่ำงต้�งข่�นแล่ะเท้ี่าจำมล่ง ท่ี่าเช่ั่นน่�

ที่ำาให้เด็์กไม่สามารั้ถล่อยต้วควำ�าในท่ี่าปล่าด์าวได้์ คร่ั้จ่ำงควรั้ให้ความช่ั่วยเหลื่ออย่างมากในช่ั่วงแรั้ก เมื�อเด็์กคุ้นเคย

ก้บการั้ท่ี่�เท้ี่าไม่ส้มผ้สพืิ�นแล้่ว คร่ั้จ่ำงค่อย ๆ  ล่ด์ความช่ั่วยเหลื่อล่ง เช่ั่น ช่ั่วงแรั้ก คร่ั้จ้ำบท่ี่�ท้ี่องแขนของเด็์ก (พิยายาม

หล่่กเล่่�ยงการั้จ้ำบใกล้่บริั้เวณีหน้าอก) เมื�อเด็์กร้่ั้ส่กม้�นคงแล่ะม้�นใจำแล้่ว คร่ั้ให้เด็์กจ้ำบมือ/จ้ำบแขนของคร่ั้แที่นแล้่ว

บอกให้เด็์กปล่่อยมือในเวล่าส้�น ๆ เพืิ�อให้เด็์กเลื่อกท่ี่�จำะล่ด์ความช่ั่วยเหลื่อของคร่ั้ด้์วยต้วเขาเอง แล่ะเมื�อเด็์ก 

ร้่ั้ส่กกล้่ว เด็์กสามารั้ถกล้่บมาจ้ำบมือ/แขนของคร่ั้อ่กคร้ั้�งได้์ แต่ไม่ว่าจำะใช้ั่วิธ่ใด์ ผ้่เข่ยนแนะนำาให้คร่ั้อย่่ด้์านหน้า 

ของเด็์กขณีะให้ความช่ั่วยเหลื่อ เพิรั้าะการั้ได้์เห็นคร่ั้อย่ข้่างหน้าจำะที่ำาให้เด็์กร้่ั้ส่กม้�นคงแล่ะม้�นใจำมากกว่าการั้ท่ี่�คร่ั้อย่ ่

ด้์านข้างแล่ะเด็์กมองไม่เห็นคร่ั้
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หากเด์็กไม่ม่ภัาวะกล้่วนำ�าหรั้ือกล้่วสภัาพิท่ี่�เที่้าหลุ่ด์จำากพืิ�น คร่ั้อาจำเริั้�มสอนโด์ยให้เด็์กเกาะขอบสรั้ะ  

ส่ด์หายใจำเข้าแล้่วเก็บล่มไว้ในปอด์ ก้มหน้าล่งในนำ�าแล้่วยกขาข่�นเพืิ�อให้ร่ั้างกายล่อยอย่่ท่ี่�ผิวนำ�า (ภัาพิ 4.23)  

หล้่กสำาค้ญของที่า่ปล่าด์าวคอื อว้ยวะทุี่กส่วนต้องอย่ท่่ี่�ผิวนำ�า หากม่สว่นใด์สว่นหน่�งโผล่่ข่�นเหนือนำ�า ร่ั้างกายส่วนอื�น 

จำะจำมนำ�าที่ำาให้เด็์กไม่สามารั้ถล่อยต้วอย่ใ่นท่ี่าปล่าด์าวได้์ ด้์งน้�น หากเด็์กยง้ล่อยต้วไม่ได้์ในช่ั่วงแรั้ก คร่ั้อาจำใช้ั่อปุกรั้ณ์ี

ช่ั่วยเพืิ�อพิยุงให้อว้ยวะทุี่กส่วนของเด็์กล่อยอย่่ท่ี่�ผิวนำ�าเส่ยก่อน เช่ั่น คร่ั้อาจำใช้ั่น้่ด์เดิ์�ล่รั้องใต้ร้ั้กแร้ั้ท้ี่�งสองข้าง แล้่ว

ค่อยเลื่�อนน้่ด์เดิ์�ล่มาท่ี่�บรั้ิเวณีท้ี่องหรืั้อเอว เมื�อเด์็กพิอล่อยต้วได์้แล้่ว คร่ั้เอาน้่ด์เดิ์�ล่ออกเพืิ�อให้เด็์กฝึึกล่อยต้วด้์วย

ต้วเอง อุปกรั้ณ์ีอ่กชิั่�นหน่�งท่ี่�ผ้่เข่ยนแนะนำา คือ ปล่อกแขนเป่าล่ม อุปกรั้ณ์ีน่�ม่ข้อด่์คือ คร่ั้สามารั้ถปล่่อยล่มออกท่ี่

ล่ะน้อยได้์ (ถือเป็นการั้ล่ด์ความช่ั่วยเหลื่อท่ี่ล่ะน้อย) วิธ่การั้ท่ี่�กล่่าวมาน่�ช่ั่วยเพิิ�มความม้�นใจำในการั้ท่ี่าที่ำาปล่าด์าว

ก่อนท่ี่�เด็์กจำะที่ำาได้์เองในท่ี่�สุด์

เมื�อเด็์กเกาะขอบสรั้ะ ก้มหน้า แล่ะล่อยต้วได้์แล้่ว คร่ั้สอนให้เด็์กที่ำาท่ี่าปล่าด์าวควำ�า โด์ยให้เด็์กกางแขน 

กางขา ก้มหน้า เป่าล่ม ตามองพืิ�น ต้วขนานก้บผิวนำ�า ในช่ั่วงแรั้ก คร่ั้อาจำให้เด็์กที่ำาท่ี่าปล่าด์าวควำ�าเป็นเวล่าส้�น ๆ 

(3-5 วินาท่ี่) จำากน้�นจ่ำงยืด์เวล่าให้นานข่�น

ภัาพื่ 4.23
การทำาท�าปลาดาว

1

3

2

4
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การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด็์กเกาะขอบสรั้ะ

2. เด็์กส่ด์หายใจำเข้าแล้่วเก็บล่มไว้ในปอด์

3. เด็์กก้มหน้าล่งในนำ�า

4. เด็์กยกขาข่�นเพืิ�อให้ร่ั้างกายล่อยอย่่ท่ี่�ผิวนำ�า

5. เด็์กที่ำาท่ี่าปล่าด์าวได้์ 5 วินาท่ี่

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

หากเด็์กที่ำาได้์ทุี่กข้�นตอนถือว่าผ่าน ถ้าเด็์กยง้ที่ำาบางข้�นตอนไม่ได้์ (ไม่ผ่าน) ขอให้คร่ั้ปร้ั้บกิจำกรั้รั้ม ใช้ั่อุปกรั้ณ์ี

ช่ั่วย หรืั้อให้ความช่ั่วยเหลื่อมากข่�นเพืิ�อให้เด็์กที่ำาท่ี่าน้�นได้์
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หน�วยที� 11 การฝึึกยืนจากท�าลอยตัว

วัตถุประสงค์ู่

1. เด็์กสามารั้ถยืนข่�นในนำ�าจำากท่ี่าล่อยต้วควำ�าได้์ 

2. เด็์กสามารั้ถพิลิ่กจำากท่ี่าล่อยต้วหงาย เป็นท่ี่าล่อยต้วควำ�า แล้่วยืนข่�นได้์ 

สาระสำาคัู่ญ 

1. การั้พ้ิบเอวแล้่วยืนข่�น จำากท่ี่าล่อยต้วควำ�า

2. การั้พิลิ่กต้วจำากท่ี่าล่อยต้วหงายเป็นท่ี่าล่อยต้วควำ�า แล้่วยืนข่�น

เนื�อหา

การั้เปล่่�ยนจำากท่ี่าล่อยต้วเป็นท่ี่ายืนน้�นเป็นท้ี่กษะท่ี่�ซ้็บซ้็อนสำาหร้ั้บเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษ เด็์กจำำานวน

ไม่น้อยเส่ยช่ั่วิตในนำ�าตื�นเพิรั้าะไม่สามารั้ถเปล่่�ยนจำากท่ี่านอนเป็นท่ี่ายืนในนำ�าได้์ ด้์งน้�น เมื�อเด็์กเร่ั้ยนร้่ั้เรืั้�อง 

การั้ล่อยต้วแล่้ว คร่ั้จ่ำงควรั้สอนให้เด็์กลุ่กยืนจำากที่่าล่อยต้วได์้ เมื�อเด์็กสามารั้ถยืนจำากที่่าล่อยต้วได์้แล้่ว คร่ั้จ่ำงจำะ

สอนเรืั้�องการั้ว่ายนำ�าท่ี่าต่อไป

การั้สอนให้เด็์กลุ่กยืนข่�นจำากที่่าล่อยต้วควำ�าที่ำาได์้โด์ยสอนให้เด็์กพ้ิบเอว แล่้วกด์เที่้าล่งมายืนท่ี่�พืิ�นสรั้ะ  

เมื�อเท้ี่ายืนบนพืิ�นได้์ม้�นคงแล้่ว คร่ั้สอนให้เด็์กต้�งต้วตรั้งเพืิ�ออย่่ในท่ี่ายืน ในช่ั่วงแรั้ก เด็์กบางคนอาจำไม่เข้าใจำ

แล่ะไม่สามารั้ถกด์ขาแล่ะเที่้าล่งในนำ�าเพืิ�อยืนบนพืิ�นได้์ คร่ั้อาจำช่ั่วยเหลื่อด้์วยการั้กด์แผ่นหล้่งของเด์็กล่งในนำ�า  

เพืิ�อให้สะโพิกของเด์็กจำม แล่ะล่ำาต้วอย่่ในแนวต้�ง หรืั้อคร่ั้อาจำให้เด็์กจ้ำบขอบสรั้ะ จ้ำบแขนคร่ั้ เพืิ�อให้เด็์กที่รั้งต้ว 

ในนำ�าได้์ด่์ข่�น 

 

ในอนาคต หล้่งจำากเด็์กเร่ั้ยนเรืั้�องการั้ล่อยต้วในท่ี่าหงาย (เช่ั่น ท่ี่าปล่าด์าวหงายในหน่วยท่ี่� 18) แล้่ว  

คร่ั้ควรั้สอนให้เด็์กบิด์เอวเพืิ�อเปล่่�ยนจำากท่ี่าล่อยต้วหงายมาอย่ใ่นท่ี่าล่อยต้วควำ�าก่อน แล้่วจ่ำงพ้ิบเอวเพืิ�อลุ่กข่�นยืน  

เพิรั้าะการั้พ้ิบเอวยืนข่�นจำากท่ี่านอนหงายม้กเป็นเรืั้�องยากสำาหร้ั้บเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษ
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การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด์็กพิ้บเอว

2. เด์็กกด์เที่้าล่งไปที่่�พิื�นสรั้ะ

3. เด์็กต้�งต้วตรั้งเพิื�อยืนบนพิื�นสรั้ะ

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

เด์็กที่ำาที่่าต่าง ๆ ได์้ถ่กต้องทีุ่กข้�นตอน หากเด์็กย้งที่ำาข้�นตอนใด์ไม่ได์้ ขอให้ครั้่สอนข้�นตอนน้�นใหม่อ่กครั้้�ง 

โด์ยปรั้้บวิธ่การั้สอนแล่ะ/หรั้ือใชั่้อุปกรั้ณี์ชั่่วย
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หน�วยที� 12 ท�าปลาเข็มื

วัตถุประสงค์ู่

เด็์กสามารั้ถที่ำาท่ี่าปล่าเข็มได้์

สาระสำาคัู่ญ

ข้�นตอนการั้ที่ำาท่ี่าปล่าเข็ม

เนื�อหา

ท่ี่าปล่าเข็ม เป็นการั้ที่ำาต้วตรั้ง ยืด์แขนไปข้างหน้า (แขนแนบห่ถ้าเป็นไปได้์) มือท้ี่�งสองข้างวางท้ี่บก้น  

แล่ะขาท้ี่�งสองข้างชิั่ด์ก้นเหมือนปล่าเข็ม คร่ั้สอนให้เด็์กส่ด์หายใจำเข้าที่างปาก แล้่วปิด์ปากเพืิ�อเก็บล่มไว้ในปอด์

ก้มหน้าล่งในนำ�า มือ 2 ข้างท้ี่บก้นแล่ะยืด์แขนตรั้งเหนือศ่รั้ษะ พิร้ั้อมถ่บต้วออกจำากขอบสรั้ะด้์วยท่ี่าปล่าเข็ม  

แล้่วค่อย ๆ เป่าล่มออกจำากปาก (ภัาพิ 4.24) หล้่กสำาค้ญของท่ี่าปล่าเข็มน้�นเหมือนหล้่กของท่ี่าปล่าด์าว  

คือ อว้ยวะทุี่กส่วนต้องอย่่บนผิวนำ�า แต่ถ้าอว้ยวะส่วนใด์ส่วนหน่�งยกเหนือผิวนำ�าแล้่ว ล่ำาต้วส่วนอื�นจำะจำม 

ที่ำาให้เด็์กไม่สามารั้ถอย่่ในท่ี่าปล่าเข็มได้์

หากเด์็กม่ภัาวะกล้่วนำ�า (คร่ั้ส้งเกตได์้จำากปฏิิกิริั้ยาของเด็์ก เช่ั่น แขน/ขากาง แขน/ขาเกรั้็ง ยกหน้า  

ขาจำม) คร่ั้อาจำให้เด็์กจ้ำบมือของคร่ั้หรืั้อโฟัมล่อยต้ว หากเด็์กที่ำาได้์ ให้ล่ด์ขนาด์อุปกรั้ณ์ีช่ั่วยมาเป็นขวด์นำ�า  

แล้่วให้เด็์กอย่่ในท่ี่าปล่าเข็มเพ่ิยงไม่ก่�วินาท่ี่ในช่ั่วงแรั้กเพืิ�อให้เด็์กเกิด์ความคุ้นเคยก้บท่ี่าน้�น แล้่วจ่ำงค่อย ๆ  

ล่ด์ความช่ั่วยเหลื่อ ล่ด์ขนาด์ของว้ตถุแล่ะเพิิ�มเวล่าให้ยาวนานข่�น แล่ะหากเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษ 

บางคนยกแขนเหยย่ด์ตรั้งเหนือศ่รั้ษะไม่ได้์ คร่ั้ควรั้ปร้ั้บท่ี่าให้เหมาะสมก้บล้่กษณีะที่างร่ั้างกายของเด็์กคนน้�น
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ภัาพื่ 4.24
การทำาท�าปลาเข็มื

1

3

2

4

ขณีะสอน ตำาแหน่งท่ี่�คร่ั้ยืนเป็นเรืั้�องสำาค้ญ ขอให้คร่ั้ปรั้ะเมินความสามารั้ถในการั้เก็บล่มหายใจำของเด์็ก

หากคร่ั้คิด์ว่าเด็์กจำะเก็บล่มหายใจำได้์นาน คร่ั้อาจำยืนห่างออกไปพิอสมควรั้ได้์ (เช่ั่น 2-3 เมตรั้) แต่ถ้าคร่ั้คิด์ว่าเด็์ก

คนน้�นน่าจำะกล้่�นหายใจำได้์ไม่นาน คร่ั้ควรั้ยืนในรั้ะยะใกล้่ท่ี่�สามารั้ถเอื�อมมือ หรืั้อพุ่ิงต้วไปคว้าต้วเด็์กได้์ก่อน (เช่ั่น 

50 เซ็นติเมตรั้ ถ่ง 1 เมตรั้) เพืิ�อให้เด็์กสามารั้ถที่ำาท่ี่าปล่าเข็มมาถ่งคร่ั้ได้์ (โด์ยไม่ต้องเงยหน้าข่�นหายใจำหรืั้อหยุด์ 

กล่างที่าง) ไม่เช่ั่นน้�นเด็์กจำะสำาล้่กนำ�าแล่ะ/หรืั้อกล้่วการั้ว่ายนำ�าในท่ี่�สุด์
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การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด์็กส่ด์หายใจำเข้าที่างปาก

2. เด์็กปิด์ปากเพิื�อเก็บล่มไว้ในปอด์

3. เด์็กก้มหน้าล่งในนำ�า

4. เด์็กวางมือ 2 ข้างที่้บก้นเหนือศ่รั้ษะ

5. เด์็กด์้นต้วออกจำากขอบสรั้ะ

6. เด์็กเหย่ยด์ขาไปข้างหล่้ง ขาที่้�งสองข้างชั่ิด์ก้น

7. เด์็กอย่่ในที่่าปล่าเข็มได์้ 5 วินาที่่

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

เด์็กที่ำาที่่าปล่าเข็มได์้ถ่กต้องทีุ่กข้�นตอน หากเด์็กย้งที่ำาข้�นตอนใด์ไม่ได์้ ขอให้ครั้่สอนข้�นตอนน้�นใหม่อ่กครั้้�ง 

โด์ยปรั้้บวิธ่การั้สอนแล่ะ/หรั้ือใชั่้อุปกรั้ณี์ชั่่วย
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หน�วยที� 13 นั�งขอบสระ เตะขา

วัตถุประสงค์ู่

1. เด็์กสามารั้ถน้�งบริั้เวณีขอบสรั้ะได้์

2. เด็์กเตะขา ขณีะน้�งท่ี่�ขอบสรั้ะได้์

สาระสำาคัู่ญ

ข้�นตอนการั้น้�งขอบสรั้ะ เตะขา

เนื�อหา

คร่ั้เริั้�มสอนเรืั้�องการั้เคลื่�อนท่ี่�ในนำ�าโด์ยให้เด็์กน้�งท่ี่�ขอบสรั้ะ เหย่ยด์ขาตรั้ง เท้ี่าช่ั่�ไปข้างหน้า ปล่ายเท้ี่างุ้ม 

เล็่กน้อย (ไม่งุ้มปล่ายเท้ี่ามากเกินไปเพิรั้าะจำะที่ำาให้เด็์กเป็นตะคริั้วได้์ แล่ะไม่ต้�งฝ่ึาเท้ี่าข่�นเพิรั้าะจำะที่ำาให้เด็์กว่ายนำ�า 

ไปข้างหน้าไม่ได้์) คร่ั้สอนให้เด็์กเตะขาข่�นล่ง หรืั้อเด็์กอาจำงอเข่าเล็่กน้อยก็ได้์ 

คร้ั้�งแรั้ก คร่ั้ควรั้น้�งท่ี่�ขอบสรั้ะแล้่วที่ำาท่ี่าท่ี่�คร่ั้ต้องการั้ให้เด็์กด่์ก่อน จำากน้�นจ่ำงให้เด็์กที่ำาตาม หากเด็์ก

ไม่เข้าใจำสิ�งท่ี่�คร่ั้สอน คร่ั้ควรั้จ้ำบขาของเด็์กเตะสล้่บข่�นล่ง หรืั้อช่ั่�ให้เด็์กด่์เพืิ�อนเป็นต้วอย่างก็ได้์ (ภัาพิ 4.25)  

หล้่งจำากเด็์กเข้าใจำท่ี่าน้�นแล้่ว คร่ั้ให้จ้ำงหวะเพืิ�อให้เด็์กเตะขาอย่างสมำ�าเสมอ การั้น้�งเตะขาท่ี่�ขอบสรั้ะที่ำาให้เด็์กได้์ฝึึก 

เรืั้�องการั้เตะขาเพ่ิยงอย่างเด่์ยวก่อน แล่ะเด์็กย้งได้์เห็นขาของต้วเองเคลื่�อนไหว เด์็กจ่ำงเข้าใจำกล่ไกของรั้่างกาย 

ขณีะว่ายนำ�าด้์วย

ภัาพื่ 4.25
ท�านั�งขอบสระและเตะขา
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การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด็์กน้�งขอบสรั้ะ

2. เด็์กเหย่ยด์ขาตรั้ง (อาจำงอเข่าได้์เล็่กน้อย)

3. เด็์กเตะขาข่�นล่ง

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

ถ้าเด็์กที่ำาได้์ทุี่กข้�นตอน ถือว่าผ่าน แต่ถ้าเด็์กยง้ที่ำาข้�นตอนใด์ไมไ่ด้์ ขอให้คร่ั้สอนข้�นตอนน้�นอ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บ

วิธ่การั้สอน ใช้ั่อุปกรั้ณ์ี แล่ะ/หรืั้อให้ความช่ั่วยเหลื่อมากข่�นเพืิ�อให้เด็์กที่ำาได้์
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หน�วยที� 14 จับขอบสระ เตะขา

วัตถุประสงค์ู่

1. เด็์กสามารั้ถจ้ำบขอบสรั้ะเพืิ�อล่อยต้วอย่่ท่ี่�ผิวนำ�าได้์

2. เด็์กเตะขาขณีะจ้ำบขอบสรั้ะได้์

สาระสำาคัู่ญ

ข้�นตอนการั้จ้ำบขอบสรั้ะแล่ะเตะขา

เนื�อหา

คร่ั้สอนให้เด็์กจ้ำบขอบสรั้ะ โด์ยให้ข้อศอกแล่ะคางติด์ก้บขอบสรั้ะว่ายนำ�า จำากน้�นคร่ั้ให้ยกเท้ี่าข่�นจำากพืิ�น

สรั้ะ เหย่ยด์ขาไปข้างหล้่ง เพืิ�อให้ต้วล่อยอย่่ในนำ�า ท่ี่าน่�จำะที่ำาให้ไหล่่ของเด็์กอย่่ใต้นำ�าแต่ใบหน้าอย่่เหนือนำ�า จำากน้�น  

คร่ั้สอนให้เด็์กเตะขาในท่ี่านอนควำ�าโด์ยมือย้งคงจ้ำบขอบสรั้ะ

หากเด์็กไม่สามารั้ถเกรั้็งแขนเพืิ�อล่อยต้วอย่่ท่ี่�ผิวนำ�า คร่ั้อาจำให้เด็์กนอนพิาด์ท่ี่�ขอบสรั้ะ เพืิ�อเด็์กจำะได์้เตะ

ขาในนำ�าเพ่ิยงอย่างเด่์ยว โด์ยไม่ต้องก้งวล่เรืั้�องการั้ล่อยต้ว (ภัาพิ 4.26) แต่ถ้าเด็์กสามารั้ถเกาะขอบสรั้ะแล่ะพิยุง

ต้วอย่่ท่ี่�ผิวนำ�าได้์บ้างแล้่ว แต่ย้งไม่ด่์น้ก คร่ั้อาจำใช้ั่น้่ด์เดิ์�ล่รั้องใต้ท้ี่องน้อย (รั้ะด้์บง่าย) รั้องท่ี่�เอว (รั้ะด้์บกล่าง) หรืั้อ  

รั้องใต้อกของเด์็ก (รั้ะด้์บยาก) แล่้วให้เด็์กเตะขา เพืิ�อเด็์กจำะได้์จำด์จ่ำอก้บการั้เตะขาเพ่ิยงอย่างเด่์ยวในช่ั่วงแรั้ก  

เมื�อเด็์กสามารั้ถจ้ำบขอบสรั้ะแล่ะเตะขาได้์แล้่ว คร่ั้ค่อย ๆ ล่ด์ความช่ั่วยเหลื่อล่ง

ภัาพื่ 4.26
คู่ร่ให�เด็กนอนพื่าดที�ขอบสระ เพืื่�อให�เด็กฝึึกเตะขาในนำ�าอย�างเดียว
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หากเด็์กย้งเตะขาไม่ถ่กต้อง (เด็์กอาจำพ้ิบเข่า เตะขาส่ง หรืั้อแยกขา) คร่ั้สามารั้ถยืนท่ี่�ปล่ายเท้ี่าของเด็์ก  

จ้ำบท่ี่�ปล่ายเท้ี่า แล้่วยกขาของเด็์กท้ี่�งสองข้างข่�นแล่ะล่ง หรืั้อคร่ั้อาจำใช้ั่เข่าของต้วเองรั้องอย่่ใต้เข่าของเด็์ก เพืิ�อให้

เด็์กไม่พ้ิบเข่าแล่ะไม่เตะขาล่งใต้นำ�ามากเกนิไป เด็์กบางคนอาจำเตะขาเพ่ิยงข้างเด่์ยว คร่ั้อาจำใหจ้้ำงหวะ เช่ั่น คร่ั้พ่ิด์ว่า 

“ซ�าย” แล้่วขยบ้ขาซ้็ายของเด็์ก แล่ะพ่ิด์ว่า “ขวา” พิร้ั้อมก้บขย้บขาขวาของเด็์ก เมื�อฝึึกไปส้กพ้ิก เด็์กจำะเตะขา

ท้ี่�งสองข้างได้์ด่์ข่�น คร่ั้จ่ำงล่ด์ความช่ั่วยเหลื่อล่ง

หล้่งจำากเด็์กคุ้นเคยก้บการั้จ้ำบขอบสรั้ะแล่ะเตะขาในนำ�าแล้่ว คร่ั้เพิิ�มความยากด้์วยการั้ให้เด็์กยืด์แขนตรั้ง 

เด็์กจำะได้์ฝึึกเรืั้�องการั้ที่รั้งต้วอย่่ท่ี่�ผิวนำ�าขณีะเตะขาเพืิ�อล่อยต้ว แล่ะเมื�อเด็์กที่ำาได้์แล้่ว คร่ั้อาจำสอนให้เด็์กก้มหน้า 

ล่งในนำ�า เป่านำ�า แล้่วเงยหน้าข่�นหายใจำด้์วยก็ได้์ (ภัาพิ 4.27) 

ผ้่อ่านคงเห็นได้์ว่า คร่ั้ค่อย ๆ สอนการั้เคลื่�อนไหวอว้ยวะท่ี่ล่ะส่วน แล้่วจ่ำงนำาทุี่กส่วนมารั้วมก้น ท้ี่�งน่�  

คร่ั้ควรั้พิิจำารั้ณีาความพิร้ั้อมของเด็์กเป็นสำาค้ญ ขอให้คร่ั้จำำาไว้ว่า หล้่กสำาค้ญในการั้สอนเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษ  

คือ “อย�าเร็วเกินไป” ด้์งน้�น คร่ั้จ่ำงควรั้ค่อย ๆ เพิิ�มความยากท่ี่ล่ะน้อยหรืั้อเพิิ�มท่ี่ล่ะ 1 ข้�นตอน เพืิ�อให้เด็์กท่ี่�ม่ 

ความต้องการั้พิิเศษสามารั้ถที่ำางานท่ี่�ซ้็บซ้็อนน่�ได้์

ในการั้สอนทุี่กข้�นตอน คร่ั้ควรั้น้บไปด้์วยเพืิ�อให้เด็์กร้่ั้จุำด์เริั้�มต้นแล่ะจุำด์สิ�นสุด์ เช่ั่น คร่ั้น้บ 1-5 เด็์กจำะได้์ร้่ั้ว่า 

เมื�อคร่ั้น้บ 1 หมายถ่ง “ให�เริ�มืปฏิิบัติ” แล่ะเมื�อคร่ั้น้บ 5 หมายถ่ง “หยุดปฏิิบัติ”

ภัาพื่ 4.27
เด็กจับขอบสระและเตะขา (ยืดแขนตรง)
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การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด็์กจ้ำบขอบสรั้ะเพืิ�อล่อยต้วอย่่ท่ี่�ผิวนำ�า

2. เด็์กเตะขาซ้็ายแล่ะขาขวาสล้่บก้น 20 คร้ั้�ง

3. เด็์กก้มหน้าล่งในนำ�าแล่ะเป่านำ�า

4. เด็์กเงยหน้าข่�นหายใจำ

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

ถ้าเด็์กที่ำาได้์ทุี่กข้�นตอน ถือว่าผ่าน แต่ถ้าเด็์กยง้ที่ำาข้�นตอนใด์ไมไ่ด้์ ขอให้คร่ั้สอนข้�นตอนน้�นอ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บ

วิธ่การั้สอน ใช้ั่อุปกรั้ณ์ี แล่ะ/หรืั้อให้ความช่ั่วยเหลื่อมากข่�นเพืิ�อให้เด็์กที่ำาได้์ด้์วยต้วเองในท่ี่�สุด์
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หน�วยที� 15 จับโฟัมื เตะขา

วัตถุประสงค์ู่

1. เด็์กสามารั้ถจ้ำบโฟัม โด์ยให้โฟัมล่อยอย่่บนผิวนำ�าได้์ (ไม่กด์โฟัม)

2. เด็์กสามารั้ถเตะขาเคลื่�อนท่ี่�ขณีะจ้ำบโฟัมได้์

สาระสำาคัู่ญ

ข้�นตอนการั้จ้ำบโฟัมแล่ะเตะขา

เนื�อหา

เมื�อเด็์กสามารั้ถจ้ำบขอบสรั้ะแล่ะเตะขาได์้แล้่ว คร่ั้สอนท่ี่าจ้ำบโฟัม อ้นจำะนำาไปส่่การั้เตะขาเพืิ�อเคลื่�อนท่ี่� 

ไปในนำ�า ในช่ั่วงแรั้ก คร่ั้อาจำเริั้�มสอนท่ี่าจ้ำบห้วโฟัม โด์ยให้เด็์กน้�งท่ี่�ขอบสรั้ะ มือท้ี่�งสองข้างจ้ำบท่ี่�ห้วโฟัม แขนเหยย่ด์

ตรั้ง เมื�อเด็์กเข้าใจำวิธ่จ้ำบห้วโฟัมแล้่ว คร่ั้นำาบางส่วนของแผ่นโฟัมพิาด์บนขอบสรั้ะให้ม้�นคง แล้่วให้เด็์กจ้ำบโฟัมท่ี่�พิาด์

อย่่บนขอบสรั้ะพิร้ั้อมเตะขา 

เมื�อเด็์กเข้าใจำเรืั้�องการั้จ้ำบโฟัมแล่ะเตะขาไปพิร้ั้อมก้นแล้่ว คร่ั้พิาเด็์กล่งสรั้ะว่ายนำ�า สอนให้เด็์กจ้ำบห้วโฟัม 

ไหล่่อย่ร่ั้ะนาบเด่์ยวก้บนำ�า (ไม่กด์โฟัม) ใบหน้าล่อยอย่่เหนือนำ�า แล้่วเตะขา โด์ยช่ั่วงแรั้ก คร่ั้อาจำใช้ั่น้่ด์เดิ์�ล่รั้องใต้ท้ี่อง

ของเด็์กเพืิ�อช่ั่วยพิยุงต้ว เมื�อเด็์กสามารั้ถจ้ำบโฟัมแล่ะเตะขาได์้แล้่ว คร่ั้ล่ด์ความชั่่วยเหลื่อล่ง เพืิ�อให้เด็์กเคลื่�อนท่ี่�

ด้์วยต้วเองได้์ในท่ี่�สุด์ (ภัาพิ 4.28)

สิ�งสำาค้ญเก่�ยวก้บการั้เตะขาในนำ�าเพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์ คือ เด็์กไม่จำำาเป็นต้องเตะขาแรั้ง เพิรั้าะจำะที่ำาให้เด็์กเหนื�อย

แล่ะหมด์แรั้ง การั้เตะขาอย่างแรั้งย้งจำะที่ำาให้เด็์กเป่านำ�าแรั้งแล่ะล่มท่ี่�เก็บไว้หมด์เร็ั้วข่�น ด้์งน้�น คร่ั้จ่ำงควรั้ยำ�าก้บเด็์ก

เสมอว่า “เตะขาสบาย ๆ” เพืิ�อให้เด็์กเคลื่�อนท่ี่�ในนำ�าได้์นานข่�นน้�นเอง

เมื�อเด็์กต้องเคลื่�อนท่ี่�ในนำ�า คร่ั้ควรั้ส้งเกตว่าเด็์กย้งม่ปัญหาส่วนใด์หรืั้อไม่ เช่ั่น ขณีะเตะขา เด์็กบางคน 

ขางอที่ำาให้ไม่ม่แรั้งส่งต้วไปข้างหน้า คร่ั้ควรั้ช่ั่วยจ้ำบขาให้เด็์กเตะขาได้์ถ่กต้อง หรืั้อเมื�อเด็์กจ้ำบโฟัมแล้่วขาจำม  

คร่ั้อาจำใช้ั่น้่ด์เดิ์�ล่พิยุงใต้ท้ี่อง ใต้เอว หรืั้อใต้อกก็ได้์ คร่ั้ควรั้แก้ไขปัญหาแต่ล่ะจุำด์ก่อนสอนเรืั้�องต่อไป ปรั้ะเด็์น 

สำาค้ญในหน่วยน่�ท่ี่�คร่ั้ควรั้ตรั้วจำสอบคือ เด็์กต้องไม่กด์โฟัมจำนแผ่นโฟัมจำมอย่่ใต้นำ�า (ต้องจ้ำบโฟัมโด์ยให้โฟัม 

ล่อยอย่่บนผิวนำ�า) 
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การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด็์กจ้ำบโฟัม โด์ยให้แผ่นโฟัมล่อยอย่่บนผิวนำ�าได้์

2. เด็์กเตะขาในท่ี่าท่ี่�ถ่กต้องได้์

3. เด็์กเคลื่�อนท่ี่�ไปข้างหน้าได้์ 15 เมตรั้

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

ถ้าเด็์กที่ำาได้์ทุี่กข้�นตอน ถือว่าผ่าน แต่ถ้าเด็์กยง้ที่ำาข้�นตอนใด์ไมไ่ด้์ ขอให้คร่ั้สอนข้�นตอนน้�นอ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บ

วิธ่การั้สอน ใช้ั่อุปกรั้ณ์ี แล่ะ/หรืั้อให้ความช่ั่วยเหลื่อมากข่�นเพืิ�อให้เด็์กที่ำาได้์

ภัาพื่ 4.28
ท�าจับโฟัมืและเตะขา
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หน�วยที� 16 การจับปลายโฟัมื ก�มืหน�า เตะขา หายใจ

วัตถุประสงค์ู่

1. เด็์กสามารั้ถจ้ำบปล่ายโฟัม โด์ยให้แผ่นโฟัมล่อยอย่่ท่ี่�ผิวนำ�าได้์

2. เด็์กเตะขาขณีะจ้ำบปล่ายโฟัมในนำ�าได้์

3. เด็์กก้มหน้าล่งในนำ�า ขณีะจ้ำบปล่ายโฟัมแล่ะเตะขาได้์

4. เด็์กเงยหน้าข่�นหายใจำ ขณีะจ้ำบปล่ายโฟัมแล่ะเตะขาได้์

สาระสำาคัู่ญ

ข้�นตอนการั้จ้ำบปล่ายโฟัม ก้มหน้า เตะขา แล่ะหายใจำ

เนื�อหา

หล้่งจำากเด็์กสามารั้ถจ้ำบห้วโฟัมแล่ะเตะขาไปพิร้ั้อมก้นแล้่ว คร่ั้สอนให้เด็์กจ้ำบปล่ายโฟัม โด์ยให้แผ่นโฟัม 

ล่อยอย่่ท่ี่�ผิวนำ�า ถ้าล่ำาต้วของเด็์กจำมอย่่ใต้นำ�า คร่ั้อาจำใช้ั่น้่ด์เดิ์�ล่รั้องใต้ท้ี่องของเด็์กเพืิ�อช่ั่วยพิยุงต้วในช่ั่วงแรั้ก  

หล้่งจำากน้�น คร่ั้สอนให้เด็์กเตะขาเพืิ�อให้ต้วล่อยอย่่ท่ี่�ผิวนำ�าแล่ะเคลื่�อนท่ี่�ไปข้างหน้า

เมื�อจ้ำบปล่ายโฟัมแล่ะเตะขาได้์คล่่องแล้่ว คร่ั้สอนให้เด็์กส่ด์ล่มหายใจำเข้า แล้่วก้มหน้าล่งในนำ�าพิร้ั้อมเป่าล่ม

ออกช้ั่า ๆ  เป็นเวล่าส้�น ๆ  เมื�อล่มใกล้่หมด์ คร่ั้สอนให้เด็์กเงยหน้าข่�นเหนือนำ�าเพืิ�อส่ด์ล่ม แต่ไม่ต้องยืน ให้เตะขาต่อไป

เมื�อเด็์กเข้าใจำเรืั้�องการั้จ้ำบปล่ายโฟัม เตะขา ก้มหน้า พ่ินล่มหายใจำในนำ�า แล่ะเงยหน้าข่�นส่ด์ล่มโด์ยไม่กด์โฟัม 

แล่ะไมต้่องยนืแล้่ว คร่ั้ให้เด็์กฝึึกฝึนเปน็รั้ะยะที่างส้�น ๆ  โด์ยคร่ั้บอกเปา้หมายว่า ให้เด็์กจ้ำบปล่ายโฟัม เตะขา ก้มหน้า 

ล่งในนำ�า พ่ินล่มออก แล้่วเงยหน้าข่�นหายใจำ ที่ำาแบบน่� 3 รั้อบแล้่วจ่ำงหยุด์แล่ะยืนได้์ หากเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้ 

พิิเศษบางคนไม่สามารั้ถน้บ 1-3 ได้์ คร่ั้อาจำน้บให้แที่น แล้่วส่งส้ญญาณีให้เด็์กหยุด์แล่ะยืนได้์

การั้จ้ำบปล่ายโฟัม เตะขา ก้มหน้าล่งในนำ�า พ่ินล่ม แล่ะเงยหน้าข่�นหายใจำเป็นการั้ที่ำาหล่ายเรืั้�องในเวล่าเด่์ยวก้น

ซ่็�งเป็นเรืั้�องยากสำาหร้ั้บเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษส่วนใหญ่ ด้์งน้�น หากเด็์กส้บสน ขอให้คร่ั้ย้อนกล้่บไปฝึึกคร้ั้�งล่ะ  

1 เรืั้�องก่อน เช่ั่น เด์็กบางคนเตะขาได์้แล้่ว ก้มหน้าได้์แล้่ว แต่ย้งเป่านำ�าไปพิรั้้อมก้นไม่ได้์ คร่ั้ควรั้ให้เด็์กจ้ำบโฟัม  

แล้่วเป่านำ�า โด์ยม่คร่ั้ช่ั่วยล่ากโฟัมไปข้างหน้า (เพืิ�อให้เด็์กฝึึกเป่านำ�าโด์ยไม่ต้องก้งวล่เรืั้�องการั้เตะขา) เมื�อเด็์กที่ำาได้์

คล่่องแล้่วคร่ั้ค่อยเพิิ�มเรืั้�องการั้เตะขา โด์ยคร่ั้ให้ความช่ั่วยเหลื่อในช่ั่วงแรั้กแล้่วค่อย ๆ  ล่ด์ความช่ั่วยเหลื่อ การั้ฝ้ึนให้

เด็์กเตะขาแล่ะเป่านำ�าในเวล่าเด่์ยวก้น อาจำที่ำาให้เด็์กสำาล้่กนำ�าได้์ นอกจำากน่� คร่ั้อาจำใช้ั่กิจำกรั้รั้มง่ายสล้่บยาก เพืิ�อให้

เด็์กเกิด์กำาล้่งใจำด้์วยก็ได้์ เช่ั่น เด็์กย้งเป่านำ�าไปพิร้ั้อมการั้เตะขาไม่ได้์ คร่ั้จ่ำงให้เด็์กฝึึกเป่านำ�าไปรั้ะยะหน่�ง (เรืั้�องยาก)  

แล้่วกล้่บมาเตะขาอย่างเด่์ยวหรืั้อเล่่นเกมในนำ�าเพืิ�อผ่อนคล่าย (เรืั้�องง่าย) เพิรั้าะการั้บ้งค้บให้เด็์กที่ำาเรืั้�องยาก 

ตล่อด์เวล่าจำนกว่าเด็์กจำะที่ำาได้์น้�น จำะที่ำาให้เด็์กไม่อยากที่ำาสิ�งท่ี่�คร่ั้สอน
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การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด็์กจ้ำบปล่ายโฟัม โด์ยให้แผ่นโฟัมล่อยอย่่ท่ี่�ผิวนำ�า

2. เด็์กเตะขาขณีะจ้ำบปล่ายโฟัมในนำ�า

3. เด็์กก้มหน้าล่งในนำ�า ขณีะจ้ำบปล่ายโฟัมแล่ะเตะขา

4. เด็์กเงยหน้าข่�นหายใจำ ขณีะจ้ำบปล่ายโฟัมแล่ะเตะขา

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

ถ้าเด็์กที่ำาได้์ทุี่กข้�นตอน ถือว่าผ่าน แต่ถ้าเด็์กยง้ที่ำาข้�นตอนใด์ไมไ่ด้์ ขอให้คร่ั้สอนข้�นตอนน้�นอ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บ

วิธ่การั้สอน ใช้ั่อุปกรั้ณ์ี แล่ะ/หรืั้อให้ความช่ั่วยเหลื่อมากข่�นเพืิ�อให้เด็์กที่ำาได้์
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หน�วยที� 17 ท�าล่กหมืาตกนำ�า

วัตถุประสงค์ู่

เด็์กสามารั้ถที่ำาท่ี่าล่่กหมาตกนำ�าได้์

สาระสำาคัู่ญ

ข้�นตอนการั้ที่ำาท่ี่าล่่กหมาตกนำ�า

เนื�อหา

การั้ล่อยคอแบบล่่กหมาตกนำ�าเป็นท่ี่าหน่�งท่ี่�จำะช่ั่วยให้เด็์กรั้อด์ช่ั่วิตจำากการั้จำมนำ�า เพิรั้าะเด์ก็สามารั้ถหายใจำ

ได้์อย่างอิสรั้ะในเวล่าส้�น ๆ แล่ะย้งมองเห็นสภัาพิแวด์ล้่อมรั้อบต้วได้์ ถ่งแม้ท่ี่าน่�จำะเป็นเรืั้�องการั้ล่อยต้วเคลื่�อนท่ี่�  

แต่เนื�องจำากเด็์กต้องเตะเท้ี่าควำ�าได้์เส่ยก่อน ผ้่เข่ยนจ่ำงจ้ำด์ล่ำาด้์บให้ท่ี่าล่่กหมาตกนำ�าเป็นหน่วยท่ี่� 17

ท่ี่าล่่กหมาตกนำ�าเป็นการั้เปล่่�ยนจำากการั้จ้ำบโฟัมมาเป็นการั้ใช้ั่มือพุ้ิยนำ�าพิร้ั้อมเตะขา คร่ั้อาจำเริั้�มจำากการั้

ให้เด็์กน้�งท่ี่�ขอบสรั้ะ จำากน้�น สอนให้เด็์กเคลื่�อนไหวมือในท่ี่าท่ี่�ถ่กต้องเส่ยก่อน (นิ�วท้ี่�ง 5 เร่ั้ยงชิั่ด์ติด์ก้น แล้่วมือ 

ท้ี่�งสองข้างสล้่บก้นว้กนำ�าเข้ามาท่ี่�หน้าอกของต้วเอง ด่์งมือยาว ๆ ไม่ใช่ั่เพ่ิยงด่์งข้อศอกเข้าหาต้ว ไม่ต่นำ�า ไม่ว้กนำ�า

ออกด้์านข้าง) 

เมื�อเด็์กที่ำามือได้์แล้่ว คร่ั้พิาเด็์กล่งนำ�า ยืนในท่ี่าย่อเข่า มือพุ้ิยนำ�าอย่่ในนำ�า (ไม่ต้องยกมือข่�นเหนือนำ�า) การั้ใช้ั่

มือพุ้ิยนำ�าเป็นวิธ่ท่ี่�เด็์กจำะที่รั้งต้วแล่ะด้์นต้วข่�นหายใจำเหนือนำ�าได้์ ด้์งน้�น ขณีะคร่ั้จ้ำบมือเด็์กพุ้ิยนำ�า คร่ั้ควรั้ส้งเกตว่า

เด็์กด่์งมือกล้่บหรืั้อไม่ หากเด็์กไม่ด่์งมือต้วเองกล้่บ ขอให้คร่ั้สอนให้เด็์กเคลื่�อนไหวมือให้ถ่กต้องก่อน หล้่งจำากน้�น

คร่ั้เพิิ�มงาน โด์ยสอนให้เด็์กงอเข่าเพืิ�อให้เท้ี่าไม่ติด์พืิ�นสรั้ะ มือพุ้ิยนำ�าเข้าหาต้ว แล่ะเป่านำ�า คร่ั้กำาหนด์ว่า ให้เด็์กที่ำา 

3 คร้ั้�งแล้่วจ่ำงหยุด์ ยืนข่�น แล่ะส่ด์หายใจำปกติ

เมื�อเด็์กเข้าใจำท่ี่าล่่กหมาตกนำ�าแล้่ว คร่ั้ให้เด็์กฝึึกล่อยต้วโด์ยใช้ั่อุปกรั้ณ์ีช่ั่วย โด์ยคร่ั้ยืนห้นหน้าเข้าหาเด็์ก  

ให้เด็์กใส่ปล่อกแขนท่ี่�ม่ล่ม 100% ท้ี่�ง 2 ข้าง แล้่วให้เด็์กเตะขา (พ้ิบเข่าเล็่กน้อย เพิรั้าะถ้าขาดิ์�งล่งพืิ�นหรืั้อจำมล่ง 

เด็์กจำะล่อยต้วไม่ได้์) พิร้ั้อมก้บเป่าล่มออกจำากปาก ในช่ั่วงแรั้ก คร่ั้ให้เด็์กล่อยต้วควำ�าหน้า คร่ั้อาจำจ้ำบมือเด็์กพุ้ิยนำ�า

เพืิ�อให้เด็์กสามารั้ถขย้บอว้ยวะทุี่กส่วนพิร้ั้อมก้นได์ ้หล้่งจำากน้�น คร่ั้ให้เด็์กใส่ปล่อกแขนแล่ะพุ้ิยนำ�าเองโด์ยคร่ั้ไม่ต้อง

จ้ำบมือ ถ้าเด็์กกล้่วเมื�อคร่ั้ปล่่อยมือ คร่ั้อาจำใช้ั่น้่ด์เดิ์�ล่รั้องใต้ร้ั้กแร้ั้ของเด็์กก็ได้์ เมื�อเด็์กเริั้�มที่ำาได้์เองแล้่ว คร่ั้ปล่่อยล่ม

ออกจำากปล่อกแขนท่ี่ล่ะน้อย เพืิ�อให้เด็์กล่อยต้วในท่ี่าล่่กหมาตกนำ�าได้์ด้์วยต้วเองในท่ี่�สุด์

การั้หายใจำในท่ี่าล่่กหมาตกนำ�าม่ 2 แบบ ช่ั่วงแรั้ก คร่ั้สอนให้เด็์กก้มหน้าแล่ะเป่าล่ม แล้่วเงยหน้าหายใจำ  

เมื�อเด็์กหายใจำแบบน่�ได้์แล้่ว คร่ั้สอนการั้หายใจำอ่กแบบ คือ เด็์กเงยหน้ามองฟ้ัา (ไม่ต้องหายใจำในนำ�า) แต่ถ้าเด็์กคน

น้�นม่ความต้องการั้พิิเศษแล่ะไม่สามารั้ถที่ำาหล่ายเรืั้�องในเวล่าเด่์ยวก้นได้์ (เช่ั่น ไม่สามารั้ถขย้บแขน ขย้บขา แล่ะ

หายใจำพิร้ั้อมก้นได้์) คร่ั้อาจำสอนเฉพิาะการั้หายใจำแบบท่ี่� 2 ก็ได้์ เพิรั้าะการั้เงยหน้ามองฟ้ัา ที่ำาให้เด็์กไม่ต้องก้งวล่

เรืั้�องการั้ก้มหน้า เป่านำ�า แล่ะเงยหน้าข่�นหายใจำ (ภัาพิ 4.29)
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ภัาพื่ 4.29
การหายใจในท�าล่กหมืาตกนำ�ามีื 2 แบบ

ตัวอย�างกิจกรรมื “ยักษ์หลับ”

1. คร่ั้ยืนห่างจำากเด็์กปรั้ะมาณี 3 เมตรั้

2. คร่ั้ให้เด็์กที่ำาท่ี่าล่่กหมาตกนำ�า อ้อมหล้่งคร่ั้โด์ยไม่ต้องจ้ำบต้วคร่ั้ แล้่วกล้่บไปท่ี่�เดิ์ม (รั้ะยะที่างปรั้ะมาณี 

5-6 เมตรั้)

3. เมื�อเด็์กแตะต้วคร่ั้ “ยักษ์” จำะขย้บต้ว เด็์กจ่ำงต้องที่ำาท่ี่าล่่กหมาตกนำ�ารั้อบต้วคร่ั้โด์ยไม่แตะต้ว 

หรืั้อขอความช่ั่วยเหลื่อจำากคร่ั้

การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด็์กใช้ั่มือพุ้ิยนำ�า

2. เด็์กเตะขา

3. เด็์กก้มหน้า เป่าล่ม แล่ะเงยหน้าข่�นหายใจำ (หรืั้อ เด็์กแหงนหน้ามองฟ้ัา)

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

ถ้าเด็์กที่ำาได้์ทุี่กข้�นตอน จำนที่ำาท่ี่าล่่กหมาตกนำ�าได้์เป็นรั้ะยะที่าง 15 เมตรั้ ถือว่าผ่าน แต่ถ้าเด็์กย้งที่ำา 

ข้�นตอนใด์ไม่ได้์ ขอให้คร่ั้สอนข้�นตอนน้�นอ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บวิธ่การั้สอน ใช้ั่อุปกรั้ณ์ี แล่ะ/หรืั้อให้ความช่ั่วยเหลื่อ 

มากข่�นเพืิ�อให้เด็์กที่ำาได้์

1 2
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หน�วยที� 18 ท�าปลาดาวหงาย

วัตถุประสงค์ู่

เด็์กสามารั้ถที่ำาท่ี่าปล่าด์าวหงายได้์

สาระสำาคัู่ญ

ข้�นตอนการั้ที่ำาท่ี่าปล่าด์าวหงาย

เนื�อหา

เมื�อเด็์กต้องล่อยต้วในนำ�าเป็นเวล่านานเกิน 3 นาท่ี่โด์ยไม่ม่อุปกรั้ณ์ีใด์ ๆ เด็์กต้องที่ำาให้ร่ั้างกายล่อยนำ�าได้์

นานท่ี่�สุด์ คร่ั้สอนว่ายนำ�าหล่ายคนให้ความเห็นว่า สำาหร้ั้บเด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษแล้่ว ท่ี่าปล่าด์าวหงายน่าจำะ

ง่ายกว่าการั้ที่ำาท่ี่าล่่กหมาตกนำ�า เพิรั้าะท่ี่าปล่าด์าวหงายน้�นช่ั่วยให้เด็์กล่อยต้วได้์ อ่กท้ี่�งเด็์กย้งไม่ต้องก้งวล่เรืั้�อง

การั้ก้มหน้าเป่านำ�าแล่ะเงยหน้าข่�นหายใจำ จ่ำงช่ั่วยให้เด็์กม่โอกาสรั้อด์ช่ั่วิตจำากการั้จำมนำ�าค่อนข้างส่ง แต่ในอ่กแง่มุม

หน่�ง เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษบางคนกล้่วสภัาพิท่ี่�เท้ี่าไม่ส้มผ้สพืิ�น ท่ี่าปล่าด์าวหงายอาจำยากสำาหร้ั้บเด็์กกลุ่่ม

น่�เพิรั้าะเมื�อเด็์กกล้่วแล่ะเกรั้็งต้ว ที่ำาให้ร่ั้างกายบางส่วนจำมนำ�า เมื�ออว้ยวะทุี่กส่วนไม่สามารั้ถล่อยอย่่ท่ี่�ผิวนำ�าได้์  

เด็์กก็จำะที่ำาท่ี่าปล่าด์าวหงายไมไ่ด้์ ด้์งน้�น คร่ั้ผ้่สอนควรั้พิิจำารั้ณีาเด์ก็แต่ล่ะคนแล่ว้ต้ด์สินใจำว่าคร่ั้จำะสอนใหเ้ด็์กที่ำาท่ี่า

ปล่าด์าวหงายก่อนหรืั้อที่ำาท่ี่าล่่กหมาตกนำ�าก่อน

คร่ั้เริั้�มสอนโด์ยให้เด็์กนอนหงายในนำ�า กางแขนแล่ะขาออก แล้่วปล่่อยให้ต้วล่อยอย่่ท่ี่�ผิวนำ�า (ภัาพิ 4.30)  

ในช่ั่วงแรั้ก เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษบางคนอาจำกล้่วนำ�าเข้าห่ คร่ั้อาจำเริั้�มจำากการั้ใช้ั่มือรั้องใต้ศ่รั้ษะของเด็์ก 

เพืิ�อช่ั่วยพิยุงให้ศ่รั้ษะอย่่เหนือนำ�าเล็่กน้อย คร่ั้บางคนอาจำจ้ำด์ให้ศ่รั้ษะเด็์กอย่่ท่ี่�ไหล่่ของคร่ั้เพืิ�อให้เด็์กม้�นใจำว่า 

ต้วเองจำะไม่จำมนำ�า

ภัาพื่ 4.30
ท�าปลาดาวหงาย
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หล้่งจำากเด์็กคุ้นเคยก้บการั้นอนหงายในนำ�าแล่้ว คร่ั้จ่ำงค่อย ๆ ล่ด์มือหรืั้อล่ด์ไหล่่ล่งในนำ�า เพืิ�อให้ห่ของ

เด็์กจุ่ำมล่งนำ�าท่ี่ล่ะน้อย หรืั้อขณีะท่ี่�คร่ั้เดิ์นในนำ�า คร่ั้อาจำย่อต้วแล่ะยืด์ต้วให้มือหรืั้อไหล่่ของคร่ั้ล่งตำ�ากว่าผิวนำ�าเป็น

รั้ะยะ เพืิ�อให้เด็์กคุ้นเคยก้บการั้ท่ี่�ศ่รั้ษะโด์นนำ�าบ้าง คร่ั้บางคนอาจำใช้ั่มือล่่บศ่รั้ษะของเด็์กแล่ะพ่ิด์เส่ยงผ่อนคล่าย  

คร่ั้บางคนบอกให้เด็์กหล้่บตาแล้่วคร่ั้จำะน้บ 1-10 หรืั้อร้ั้องเพิล่งท่ี่�เด็์กชั่อบ คร่ั้บางคนอาจำถือว้ตถุไว้เหนือใบหน้าของ

เด็์กแล้่วบอกให้เด็์กมองว้ตถุน้�น (เช่ั่น สมมติว่าว้ตถุน้�นคือ “ยานอวกาศ” หรืั้อ “จานบิน”) เพืิ�อให้เด็์กจำด์จ่ำอก้บ 

ว้ตถุน้�น แล่ะลื่มไปว่าต้วเองกำาล้่งนอนล่อยต้วอย่่ในนำ�า กิจำกรั้รั้มเหล่่าน่�ช่ั่วยล่ด์ความกล้่วของเด็์กได้์

เด็์กบางคนอาจำไมส่ามารั้ถล่อยต้วในที่า่นอนหงายได์เ้ล่ย คร่ั้อาจำใหเ้ด็์กใส่ปล่อกแขนท่ี่�ม่ล่ม 100% หรั้อืนอน

บนแผ่นโยคะซ้็อน 2 ที่บ โด์ยคร่ั้ไม่ใช้ั่มือช่ั่วยพิยุง เพืิ�อให้เด็์กนอนหงายแล่ะล่อยนำ�าได้์ด้์วยต้วเอง (ช่ั่วงแรั้ก ขาของ

เด็์กอาจำจำมอย่่ในนำ�า) เมื�อเด็์กสามารั้ถล่อยต้วโด์ยใช้ั่อุปกรั้ณ์ีแต่คร่ั้ไม่ต้องช่ั่วยเหลื่อแล้่ว คร่ั้ค่อย ๆ ล่ด์อุปกรั้ณ์ี เช่ั่น 

ปล่่อยล่มออกจำากปล่อกแขนท่ี่ล่ะน้อย หรืั้อล่ด์แผ่นโยคะให้เหลื่อเพ่ิยงช้ั่�นเด่์ยว จำนเด็์กสามารั้ถล่อยต้วได้์เองในท่ี่�สุด์

นอกจำากปล่อกแขนแล้่ว ในช่ั่วงแรั้ก คร่ั้อาจำให้เด็์กกอด์แผ่นโฟัมไว้ท่ี่�หน้าอก (คร่ั้ควรั้เน้นให้หน้าอกของเด็์กชิั่ด์แผ่น

โฟัม เพิรั้าะการั้ท่ี่�เด็์กงอต้วจำะที่ำาให้ล่ำาต้วจำม)

เด็์กบางคนอย่่ไม่นิ�ง จ่ำงไม่สามารั้ถที่ำาท่ี่าปล่าด์าวหงายเป็นเวล่านานได์้ คร่ั้จ่ำงควรั้ต้�งเป้าหมายท่ี่�ช้ั่ด์เจำน  

โด์ยเริั้�มจำากรั้ะยะเวล่าส้�น ๆ เช่ั่น คร่ั้บอกให้เด็์กที่ำาท่ี่าปล่าด์าวหงายแล้่วคร่ั้น้บ 1-5 เมื�อเด็์กที่ำาได้์แล้่ว คร่ั้ให้เด็์ก

ที่ำาท่ี่าปล่าด์าวหงายแล้่วคร่ั้น้บ 1-10 อย่างไรั้ก็ตาม ถ้าคร่ั้พิยายามสอนแล้่ว แต่เด็์กคนน้�นไม่สามารั้ถที่ำาท่ี่าปล่าด์าว 

หงายได้์ คร่ั้อาจำสอนให้เด็์กคนน้�นที่ำาท่ี่าล่อยต้วหงาย (ล่อยต้วโด์ยใช้ั่มือช่ั่วยโบกนำ�า) แที่นท่ี่าปล่าด์าวหงายก็ได้์

เมื�อนำ�าเข้าห่ของเด็์ก คร่ั้ควรั้บอกเด็์กว่านำ�าไม่สามารั้ถเข้าไปถ่ง “ข�างใน” (ห่ช้ั่�นกล่างแล่ะห่ช้ั่�นใน) ได้์  

จ่ำงไม่เป็นอ้นตรั้าย หรืั้อคร่ั้อาจำสอนให้เด็์กกรั้ะโด์ด์โด์ยเอ่ยงห่ด้์านท่ี่�นำ�าเข้าล่งพืิ�น หรืั้อคร่ั้อาจำใช้ั่นำ�าหยอด์ในห่ข้างน้�น

แล้่วให้เด็์กกรั้ะโด์ด์เพืิ�อด่์งนำ�าท่ี่�อย่่ในห่ก่อนหน้าน่�ออกมา แล่ะถ้านำ�าในห่ย้งไม่ออกมา คร่ั้อาจำสอนให้เด็์กเข้านอน

โด์ยเอ่ยงห่ข้างน้�นล่งท่ี่�หมอนก็ได้์ แต่สิ�งสำาค้ญคือ อย่าใช้ั่ไม้พ้ินสำาล่่แคะห่เพิรั้าะการั้ใส่ว้ตถุเข้าไปในช่ั่องห่ล่่ก ๆ  

จำะที่ำาให้เป็นอ้นตรั้ายได้์ หรืั้อหากผ้่ปกครั้องแจ้ำงว่าเด็์กม่ปัญหาในช่ั่องห่ (เช่ั่น เยื�อแก้วห่อ้กเสบ) คร่ั้ควรั้ให้เด็์กใช้ั่ท่ี่�

อุด์ห่เพืิ�อไม่ให้นำ�าเข้าห่แล่ะเป็นอ้นตรั้ายต่อเด็์กคนน้�น นอกจำากน่� คร่ั้ควรั้สอนให้เด็์กร้ั้บมือก้บการั้ท่ี่�นำ�าเข้าปากแล่ะ

นำ�าเข้าจำม่กด้์วยการั้บ้วนนำ�าออกที่างปากแล่ะพ่ินล่มออกที่างจำม่ก
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อย่างไรั้ก็ตาม การั้ล่อยต้วนิ�ง ๆ เป็นเวล่านาน (3 นาท่ี่) น้�นเป็นเรืั้�องยากสำาหร้ั้บเด็์กท่ี่�ม่อาการั้ 

สมาธิส้�น/อย่่ไม่นิ�ง ในช่ั่วงแรั้ก คร่ั้ผ้่สอนจ่ำงต้องม่วิธ่การั้หล่อกล่่อให้เด็์กจำด์จ่ำออย่่ก้บบางอย่างท่ี่�เด็์กสนใจำ เช่ั่น  

ให้เด็์กมองว้ตถุท่ี่�เด็์กชั่อบ มองหา “จานบิน” ท่ี่�อย่่บนฟ้ัา หรืั้อให้เด็์กร้ั้องเพิล่งท่ี่�เขาชั่อบ เมื�อเด็์กที่ำาได้์  

คร่ั้ให้รั้างว้ล่/คำาชั่ม นอกจำากน่� คร่ั้อาจำต้�งเงื�อนไขว่าจำะให้รั้างว้ล่ (การั้เสรั้ิมแรั้งที่างบวก) เพืิ�อให้เด็์ก 

พิยายามล่อยต้วให้นานท่ี่�สุด์

การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด็์กนอนหงายท่ี่�ผิวนำ�า

2. เด็์กกางแขนแล่ะกางขา

3. เด็์กอย่่ในท่ี่าปล่าด์าวหงายเป็นเวล่า 3 นาท่ี่

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

ถ้าเด็์กที่ำาได้์ทุี่กข้�นตอน ถือว่าผ่าน แต่ถ้าเด็์กยง้ที่ำาข้�นตอนใด์ไมไ่ด้์ ขอให้คร่ั้สอนข้�นตอนน้�นอ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บ

วิธ่การั้สอน ใช้ั่อุปกรั้ณ์ี แล่ะ/หรืั้อให้ความช่ั่วยเหลื่อมากข่�นเพืิ�อให้เด็์กที่ำาได้์
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ภัาพื่ 4.31
ท�าเตะนำ�าหงาย

หน�วยที� 19 ท�าเตะนำ�าหงาย

วัตถุประสงค์ู่

เด็์กสามารั้ถเตะนำ�าหงายได้์

สาระสำาคัู่ญ

ข้�นตอนการั้เตะนำ�าหงาย (นอนหงาย ห่ปริั้�มนำ�า เตะเท้ี่าสล้่บซ้็ายขวา โบกมือข่�นล่งข้างล่ำาต้ว) 

เนื�อหา

ท่ี่าล่่กหมาตกนำ�าจำะช่ั่วยให้เด็์กล่อยต้วเพืิ�อรั้อความช่ั่วยเหลื่อได้์เพ่ิยงรั้ะยะเวล่าส้�น ๆ แต่ท่ี่าเตะนำ�าหงาย 

จำะช่ั่วยให้เด็์กล่อยต้วอย่่ในนำ�าได้์นานข่�นเพิรั้าะไม่ต้องใช้ั่แรั้งมากแล่ะเด็์กยง้คงหายใจำได้์ตล่อด์เวล่า เด็์กจ่ำงสามารั้ถ

ล่อยต้วเข้าหาฝัึ�งได้์โด์ยไม่เหนื�อยมากน้ก

การั้เตะนำ�าหงายเป็นข้�นตอนแรั้กของท่ี่ากรั้รั้เช่ั่ยง เด็์กต้องใช้ั่แขนแล่ะขาพิร้ั้อมก้นซ่็�งอาจำเป็นเรืั้�องยากสำาหร้ั้บ

เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษ ด้์งน้�น คร่ั้จ่ำงต้องสอนท่ี่ล่ะส่วน เช่ั่น ในช่ั่วงแรั้ก คร่ั้อาจำสอนเรืั้�องการั้โบกมือแล่ะแขน

เพืิ�อช่ั่วยพิยงุต้ว แต่ยง้ไม่ต้องให้เด็์กเตะขา โด์ยคร่ั้ให้เด็์กยืนย่อขาในนำ�าตื�นแล้่วคร่ั้จ้ำบมือแล่ะแขนของเด็์กโบกข่�นล่ง

ใต้นำ�า (ไม่ใช่ั่การั้ต่ผิวนำ�า) เมื�อเด็์กเข้าใจำเรืั้�องการั้โบกมือใต้นำ�าแล้่ว คร่ั้จ่ำงสอนเรืั้�องการั้เตะขา

คร่ั้ให้เด็์กนอนหงายในนำ�า ถ้าเด็์กไม่สามารั้ถล่อยต้วได้์ คร่ั้อาจำอุปกรั้ณ์ีช่ั่วยล่อยต้วหรืั้อคร่ั้อาจำใช้ั่มือช่ั่วย

พิยุงต้วเด็์กไว้ก็ได้์ จำากน้�น คร่ั้สอนให้เด็์กเตะขาสล้่บซ้็ายแล่ะขวาโด์ยสะบ้ด์ปล่ายเท้ี่าเล็่กน้อย (ภัาพิ 4.31) คร่ั้ควรั้

ส้งเกตว่า 1. เด็์กต้วงอหรืั้อไม่ การั้งอต้วจำะที่ำาให้ล่ำาต้วจำมล่งในนำ�า 2. เด็์กงอขาขณีะเตะนำ�าหรืั้อไม่ การั้งอขาจำะที่ำาให้

ร่ั้างกายไม่เคลื่�อนท่ี่�แล่ะต้วไม่ล่อย แล่ะ 3. เด็์กเป่าล่มออกที่างปากหรืั้อจำม่กหรืั้อไม่ หากเด็์กไม่พ่ินล่มออกที่างปาก

หรืั้อจำม่ก เด็์กอาจำสำาล้่กนำ�าได้์ หากคร่ั้พิบปัญหาท่ี่�จุำด์ใด์ ขอให้แก้ไขปัญหาน้�นก่อนสอนเรืั้�องต่อไป
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เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษบางคนอาจำกล้่วจำมนำ�า คร่ั้อาจำให้เด็์กใช้ั่ปล่อกแขนท่ี่�ม่ล่ม 100% เมื�อเด็์กเริั้�ม 

คุ้นเคยก้บท่ี่าน่�แล้่ว คร่ั้ค่อย ๆ ปล่่อยล่มออกจำากปล่อกแขนท่ี่ล่ะน้อย เด็์กบางคนอาจำจ้ำบมือคร่ั้แน่น คร่ั้สามารั้ถ

เปล่่�ยนจำากการั้ให้เด็์ก “จับมืือคู่ร่” มาเป็นการั้ให้เด็์ก “จับมืือคู่ร่โดยมีืปลอกแขนหรือวัตถุลอยนำ�าคัู่�นกลาง”  

การั้ม่ว้ตถุล่อยนำ�าอย่่ในมือของเด์็กจำะเป็นปรั้ะโยชั่น์อย่างมากเมื�อคร่ั้ต้องการั้ให้เด็์กปล่่อยมือจำากคร่ั้ในภัายหล้่ง

เพิรั้าะเมื�อคร่ั้ไม่ได้์จ้ำบมือของเด็์กแล้่ว แต่เด็์กยง้จ้ำบว้ตถุน้�นอย่่ เด็์กจำะร้่ั้ส่กม้�นคงเหมือนต้วเองได้์จ้ำบมือของคร่ั้ วิธ่

น่�จ่ำงถือเป็นการั้ล่ด์ความช่ั่วยเหลื่ออ่กวิธ่หน่�งด้์วย

คร่ั้อาจำให้เด็์กนอนบนแผ่นรั้องโยคะ (ถ้าเด็์กกล้่วมาก คร่ั้อาจำใช้ั่แผ่นรั้องโยคะซ้็อนก้น 2-3 ช้ั่�น เพืิ�อให้ต้ว

ของเด็์กล่อยมากข่�นก็ได้์) เมื�อเด็์กม่แผ่นรั้องโยคะอย่่ท่ี่�หล้่ง เด็์กจำะร้่ั้ส่กเหมือนต้วเองนอนบนพืิ�น ขณีะท่ี่�เด็์กล่อยต้ว

อย่่ คร่ั้อาจำส้มผ้สศ่รั้ษะเด็์ก พ่ิด์ด้์วยเส่ยงผ่อนคล่าย หรืั้อร้ั้องเพิล่งท่ี่�เด็์กชั่อบด้์วยก็ได้์ เมื�อเด็์กกล้่วน้อยล่งแล้่ว  

คร่ั้ค่อย ๆ เลื่�อนแผ่นรั้องโยคะจำากช่ั่วงหล้่งของเด็์กไปท่ี่�เอวแล่ะสะโพิกของเด็์กตามล่ำาด้์บ หรืั้อคร่ั้อาจำล่ด์แผ่นรั้อง

โยคะจำาก 2-3 ช้ั่�นเหลื่อเพ่ิยง 1 ช้ั่�น แล่ะเอาแผ่นโยคะออกจำากแผ่นหล้่งของเด็์กในท่ี่�สุด์ (การั้เลื่�อนแผ่นรั้องโยคะ

ให้ตำ�าล่งหรืั้อการั้ล่ด์จำำานวนช้ั่�นของแผ่นโยคะเป็นการั้ล่ด์ความช่ั่วยเหลื่อท่ี่ล่ะน้อย)

การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด็์กนอนหงายในนำ�าได้์เอง

2. เด็์กโบกมือใต้นำ�าได้์เอง

3. เด็์กเตะขาได้์เอง

4. เด็์กล่อยต้วในท่ี่าเตะนำ�าหงายได้์

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

ถ้าเด็์กที่ำาได้์ทุี่กข้�นตอนแล่ะล่อยต้วในท่ี่าเตะนำ�าหงายได้์อย่างน้อย 15 เมตรั้ ถือว่าผ่าน แต่ถ้าเด็์กยง้ที่ำาข้�น

ตอนใด์ไม่ได้์ ขอให้คร่ั้สอนข้�นตอนน้�นอ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บวิธ่การั้สอน ใช้ั่อุปกรั้ณ์ี แล่ะ/หรืั้อให้ความช่ั่วยเหลื่อมากข่�น

เพืิ�อให้เด็์กที่ำาได้์ด้์วยต้วเองในท่ี่�สุด์
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หน�วยที� 20 การเตะนำ�าคู่วำ�าสลับเตะนำ�าหงาย

วัตถุประสงค์ู่

1. เด็์กสามารั้ถพิลิ่กต้ว เพืิ�อเปล่่�ยนจำากท่ี่าล่่กหมาตกนำ�ามาเป็นท่ี่าเตะนำ�าหงายได้์

2. เด็์กสามารั้ถพิลิ่กต้วจำากท่ี่าเตะนำ�าหงายมาเป็นท่ี่าล่่กหมาตกนำ�าได้์

สาระสำาคัู่ญ

ข้�นตอนการั้เปล่่�ยนจำากท่ี่าล่่กหมาตกนำ�าเป็นท่ี่าเตะนำ�าหงาย แล่ะเปล่่�ยนจำากท่ี่าเตะนำ�าหงายเป็น 

ท่ี่าล่่กหมาตกนำ�า

เนื�อหา

หล้่งจำากเด็์กสามารั้ถที่ำาท่ี่าล่่กหมาตกนำ�าแล่ะท่ี่าเตะนำ�าหงายได้์แล้่ว คร่ั้ควรั้สอนให้เด็์กเตะนำ�าควำ�า  

(ท่ี่าล่่กหมาตกนำ�า) สล้่บเตะนำ�าหงาย เพืิ�อให้เด็์กล่อยต้วแล่ะเคลื่�อนท่ี่�ในนำ�าได้์นานข่�น ท่ี่าเตะนำ�าควำ�าหรืั้อล่่กหมา 

ตกนำ�าน้�นม่ข้อด่์คือ เด็์กสามารั้ถเคลื่�อนท่ี่�แบบมองเห็นทิี่ศที่างแล่ะสิ�งก่ด์ขวางข้างหน้า แต่ข้อเส่ยคือเด็์ก 

ต้องใช้ั่พิล้่งงานมากจ่ำงเหนื�อยเร็ั้วแล่ะว่ายนำ�าได้์ไม่นาน  ในที่างกล้่บก้น ท่ี่าเตะนำ�าหงายใช้ั่พิล้่งงานน้อย เด็์กจ่ำงเคลื่�อนท่ี่�

ในนำ�าได้์นานข่�น แต่เด็์กจำะมองไม่เห็นทิี่ศที่างแล่ะสิ�งก่ด์ขวาง ด้์งน้�น หากเด็์กสามารั้ถสล้่บไปมารั้ะหว่างสองท่ี่า 

น่�ได้์ เด็์กจำะม่โอกาสรั้อด์ช่ั่วิตจำากการั้จำมนำ�ามากข่�น อย่างไรั้ก็ตาม หากคร่ั้ปรั้ะเมินว่าหน่วยน่�ยากเกินไปสำาหร้ั้บ 

เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษบางคน คร่ั้อาจำข้ามไปได้์

คร่ั้เริั้�มสอนโด์ยให้เด็์กที่ำาท่ี่าล่่กหมาตกนำ�าก่อน หล้่งจำากเด์็กเงยหน้าข่�นหายใจำ 3 คร้ั้�ง คร่ั้ให้ส้ญญาณี 

เพืิ�อให้เด็์กพิลิ่กต้ว (เปล่่�ยนจำากท่ี่าล่่กหมาตกนำ�ามาเป็นท่ี่าเตะนำ�าหงาย) โด์ยบิด์หน้า บิด์ไหล่่ บิด์เอว แล่ะพ่ินล่ม

ออกที่างจำม่กเพืิ�อป้องก้นไม่ให้เด็์กสำาล้่กนำ�า ผ้่อ่านคงเห็นว่า ในหน่วยน่� เด็์กต้องที่ำาหล่ายเรืั้�องในเวล่าเด่์ยวก้น  

คร่ั้จ่ำงควรั้สอนท่ี่ล่ะเรืั้�องแล้่วนำามารั้วมก้นในภัายหล้่ง



215

ภัาพื่ 4.33
คู่ร่ชี�วยด่งแขน เพืื่�อให�เด็กพื่ลิกตัวมืาอย่�ในท�านอนหงาย

ภัาพื่ 4.34
เมืื�อเด็กอย่�ในท�าเตะนำ�าหงาย คู่ร่พื่ยุงอย่�ที�ด�านหลังของเด็ก

ภัาพื่ 4.32
ขณ์ะเด็กทำาท�าล่กหมืาตกนำ�า คู่ร่พื่ยุงหรือแตะตัวเด็กเล็กน�อย

ในช่ั่วงแรั้ก คร่ั้อาจำต้องให้ความช่ั่วยเหลื่อเรืั้�องการั้พิลิ่กต้วค่อนข้างมาก เช่ั่น ขณีะท่ี่�เด็์กที่ำาท่ี่าล่่กหมาตกนำ�า

 คร่ั้จ้ำบแขนเด็์กเพืิ�อช่ั่วยพิยุงอย่่ด้์านข้าง (ภัาพิ 4.32) แล่ะเมื�อเด็์กจำะพิลิ่กต้วมาเป็นท่ี่าเตะนำ�าหงาย คร่ั้ช่ั่วยด่์งแขน

เด็์กข่�น เพืิ�อหงายต้วเด์ก็มาอย่ใ่นที่า่นอนหงาย (ภัาพิ 4.33) เมื�อเด็์กนอนหงายแล่ว้ คร่ั้ตรั้วจำสอบใหป้ากของเด์ก็อย่่

เหนือผิวนำ�า แล้่วจ่ำงบอกให้เด็์กส่ด์หายใจำเข้าที่างปาก หล้่งจำากน้�น คร่ั้มาอย่่ท่ี่�ด้์านหล้่งของเด็์ก (ภัาพิ 4.34) คร่ั้บอก

ให้เด็์กปิด์ปากขณีะต่ขาในท่ี่าเตะนำ�าหงาย คร่ั้ต้องตรั้วจำสอบให้อว้ยวะทุี่กส่วนของเด็์กอย่่ท่ี่�ผิวนำ�า ไม่เช่ั่นน้�นเด็์กจำะ

ไม่สามารั้ถล่อยต้วในท่ี่าเตะนำ�าหงายได้์
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ต่อมา เมื�อเด็์กต้องพิลิ่กต้วจำากท่ี่าเตะนำ�าหงายเป็นท่ี่าล่่กหมาตกนำ�า คร่ั้ให้ส้ญญาณีคร้ั้�งท่ี่� 2 บอกให้เด็์กส่ด์

อากาศแล่้วเก็บล่มหายใจำไว้ คร่ั้ยกแขนของเด์็กข่�นเพืิ�อพิาด์ไปอ่กด้์าน เพืิ�อให้เด็์กอย่่ในท่ี่านอนควำ�า (ภัาพิ 4.35) 

แล้่วให้เด็์กว่ายต่อไปในท่ี่าล่่กหมาตกนำ�า

ภัาพื่ 4.35
คู่ร่ยกแขนของเด็กพื่าดไปอีกด�านเพืื่�อให�เด็กอย่�ในท�านอนคู่วำ�า

หากเด็์กกล้่วอย่างมากแล่ะไม่สามารั้ถพิลิ่กต้วเพืิ�อเปล่่�ยนท่ี่าได้์ คร่ั้อาจำให้เด็์กใช้ั่ปล่อกแขนในช่ั่วงแรั้ก  

แล้่วปล่่อยล่มออกท่ี่ล่ะน้อย (ล่ด์ความช่ั่วยเหลื่อ) จำนเด็์กเปล่่�ยนท่ี่าได้์โด์ยไม่ต้องใช้ั่ปล่อกแขนในท่ี่�สุด์

การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด็์กพิลิ่กต้ว เพืิ�อเปล่่�ยนจำากท่ี่าล่่กหมาตกนำ�ามาเป็นท่ี่าเตะนำ�าหงายได้์

2. เด็์กพิลิ่กต้วจำากท่ี่าเตะนำ�าหงายมาเป็นท่ี่าล่่กหมาตกนำ�าได้์

3. เด็์กเตะนำ�าควำ�าสล้่บเตะนำ�าหงายได้์

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

ถ้าเด็์กที่ำาได้์ทุี่กข้�นตอนแล่ะเตะนำ�าควำ�าสล้่บเตะนำ�าหงายได้์อย่างน้อย 15 เมตรั้ ถือว่าผ่าน แต่ถ้าเด็์กยง้ที่ำา

ข้�นตอนใด์ไม่ได้์ ขอให้คร่ั้สอนข้�นตอนน้�นอ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บวิธ่การั้สอน ใช้ั่อุปกรั้ณ์ี แล่ะ/หรืั้อให้ความช่ั่วยเหลื่อ 

มากข่�นเพืิ�อให้เด็์กที่ำาได้์
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หน�วยที� 21 ฝึึกมืือกอดขวด

วัตถุประสงค์ู่

1. เด็์กร้่ั้วิธ่การั้จ้ำบขวด์นำ�า

2. เด็์กร้่ั้วิธ่กอด์ขวด์นำ�าเพืิ�อช่ั่วยล่อยต้ว

สาระสำาคัู่ญ

1. วิธ่การั้จ้ำบขวด์นำ�า

2. วิธ่กอด์ขวด์นำ�าเพืิ�อช่ั่วยล่อยต้ว

เนื�อหา

ในตอนท่ี่� 3 เรืั้�องความปล่อด์ภ้ัยที่างนำ�า เด็์กได้์เร่ั้ยนร้่ั้แล้่วว่า ขวด์นำ�าพิล่าสติกหรืั้อแกล่ล่อนท่ี่�ม่นำ�าอย่่ข้างใน 

เล็่กน้อย ถุงพิล่าสติกอย่างหนาท่ี่�ม้ด์ให้ม่ล่มอย่่ข้างใน แผ่นโฟัม ฯล่ฯ จำะช่ั่วยให้เด็์กล่อยต้วเพืิ�อรั้อความช่ั่วยเหลื่อ

ได้์นานข่�น แล่ะช่ั่วยให้เด็์กรั้อด์ช่ั่วิตจำากการั้จำมนำ�าได้์ คร่ั้จ่ำงควรั้สอนให้เด็์กสามารั้ถใช้ั่ว้สดุ์ล่อยต้วเหล่่าน่�ได้์ด้์วย

นอกจำากน่� การั้กอด์ขวด์ย้งที่ำาให้เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษล่อยต้วอย่่นิ�ง ๆ ในนำ�าได้์นานข่�นด้์วย ถ่งแม้วิธ่การั้น่� 

จำะอย่่ในหน่วยท่ี่� 21 แต่คร่ั้สามารั้ถสอนหน่วยน่�ได้์ท้ี่นท่ี่หล้่งจำากเด็์กคุ้นเคยก้บการั้อย่่ในนำ�าแล้่ว (หน่วยท่ี่� 5)  

โด์ยไม่ต้องรั้อให้เด็์กเร่ั้ยนร้่ั้หน่วยท่ี่� 6-20 มาก่อนก็ได้์

สิ�งท่ี่�หาได้์ง่ายท่ี่�สุด์เมื�อเด็์กจำมนำ�าน่าจำะเป็นขวด์นำ�าเปล่่า คร่ั้จ่ำงควรั้สอนวิธ่จ้ำบขวด์เป็นอ้นด้์บแรั้ก โด์ยคร่ั้สอน

ให้เด็์กใช้ั่มือข้างท่ี่�ถน้ด์จ้ำบท่ี่�คอขวด์ ส่วนอ่กมือกอด์ขวด์แนบหน้าอก แล้่วนอนหงายบนผิวนำ�า เงยหน้า ให้ตา จำม่ก 

แล่ะปากอย่่เหนือนำ�า แต่ห่จำมนำ�า (ภัาพิ 4.36) จำากน้�น ให้เด็์กน้บ 1-10 ก่อนยืนข่�น
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ภัาพื่ 4.36
การกอดขวดนำ�าเพืื่�อชี�วยลอยตัว

การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด็์กจ้ำบขวด์นำ�าได้์ถ่กต้อง

2. เด็์กกอด์ขวด์แนบหน้าอก

3. เด็์กกอด์ขวด์นำ�าเพืิ�อช่ั่วยล่อยต้วได้์

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

ถ้าเด็์กที่ำาได้์ทุี่กข้�นตอนแล่ะกอด์ขวด์นำ�าเพืิ�อช่ั่วยล่อยต้วได้์อย่างน้อย 3 นาท่ี่ ถือว่าผ่าน แต่ถ้าเด็์กย้งที่ำา 

ข้�นตอนใด์ไม่ได้์ ขอให้คร่ั้สอนข้�นตอนน้�นอ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บวิธ่การั้สอน ใช้ั่อุปกรั้ณ์ี แล่ะ/หรืั้อให้ความช่ั่วยเหลื่อ 

มากข่�นเพืิ�อให้เด็์กที่ำาได้์

1

3

2

4
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หน�วยที� 22 ฝึึกขาหนีบขวด

วัตถุประสงค์ู่

1. เด็์กใช้ั่ขาหน่บขวด์นำ�าเพืิ�อช่ั่วยล่อยต้วได้์

2. เด็์กสล้่บไปมารั้ะหว่างการั้ใช้ั่มือกอด์ขวด์แล่ะการั้ใช้ั่ขาหน่บขวด์ได้์

สาระสำาคัู่ญ

1. วิธ่การั้ใช้ั่ขาหน่บขวด์นำ�า

2. วิธ่เปล่่�ยนจำากการั้ใช้ั่มือกอด์ขวด์มาเป็นการั้ใช้ั่ขาหน่บขวด์

3. วิธ่เปล่่�ยนจำากการั้ใช้ั่ขาหน่บขวด์มาเป็นการั้ใช้ั่มือกอด์ขวด์

เนื�อหา

เมื�อต้องใช้ั่มือกอด์ขวด์เป็นเวล่านาน มือของเด์็กอาจำปวด์เมื�อยแล่ะ/หรั้ือหมด์แรั้ง เด์็กจ่ำงต้องสามารั้ถจ้ำบ

ว้สดุ์ล่อยนำ�าโด์ยใช้ั่อว้ยวะส่วนอื�นแที่นมือท้ี่�ง 2 ข้างได้์ด้์วย การั้ใช้ั่ต้นขาหน่บขวด์เป็นอ่กวิธ่หน่�งท่ี่�ง่ายแล่ะช่ั่วยให้

เด็์กรั้อด์ช่ั่วิตได้์ ถ่งแม้วิธ่การั้น่�จำะอย่ใ่นหนว่ยท่ี่� 22 แต่คร่ั้สามารั้ถสอนหนว่ยน่�ได้์ท้ี่นท่ี่หล้่งจำากเด์ก็คุ้นเคยก้บการั้อย่่

ในนำ�า (หน่วยท่ี่� 5) แล่ะการั้ใช้ั่มือจ้ำบขวด์แล้่ว (หน่วยท่ี่� 21) โด์ยไม่ต้องรั้อให้เด็์กเร่ั้ยนร้่ั้หน่วยท่ี่� 6-20 มาก่อนก็ได้์

คร่ั้เริั้�มจำากการั้ให้เด็์กล่อยต้วในท่ี่านอนหงายแล่ะกอด์ขวด์ไว้ท่ี่�หน้าอก (หน่วยท่ี่� 21) เมื�อเด็์กล่อยต้วนิ�ง ๆ 

ได้์แล้่ว คร่ั้ให้ส้ญญาณีเพืิ�อให้เด็์กค่อย ๆ เลื่�อนขวด์แนบล่ำาต้วจำากหน้าอกมาท่ี่�ต้นขา (ถ้าขวด์อย่่ห่างจำากล่ำาต้ว  

ต้วเด็์กจำะจำมนำ�า) คร่ั้สอนให้เด็์กวางขวด์นำ�าไว้รั้ะหว่างต้นขาท้ี่�ง 2 ข้าง ใช้ั่ต้นขาหน่บขวด์เอาไว้ ปล่่อยมือจำากขวด์ แล้่ว 

กางแขนออกช้ั่า ๆ  (คร่ั้สอนให้เด็์กกางแขนใต้นำ�า เพิรั้าะการั้ยกแขนข่�นเหนือนำ�าจำะที่ำาให้ล่ำาต้วของเด็์กจำมนำ�า) อว้ยวะ

ทุี่กส่วนของเด็์กจำะอย่่ใต้นำ�า (ภัาพิ 4.37) คร่ั้สอนให้เด็์กยืด์อก คร่ั้บางคนสอนให้เด็์กส่ด์ล่มหายใจำเข้าล่่ก ๆ แล้่ว

กล้่�นหายใจำไว้ เพืิ�อให้อกแล่ะท้ี่องล่อยข่�น (การั้กล้่�นหายใจำจำะช่ั่วยให้ม่อากาศในปอด์แล่ะช่ั่วยให้ร่ั้างกายล่อยได้์ง่าย)  

ในการั้ฝึึกช่ั่วงแรั้ก หากเด็์กยง้ไม่ม้�นใจำท่ี่�จำะล่อยต้วนิ�ง ๆ  คร่ั้สามารั้ถใช้ั่อุปกรั้ณ์ีช่ั่วยล่อยต้วได้์ เมื�อเด็์กเกิด์ความม้�นใจำ

มากข่�นแล้่ว คร่ั้ค่อย ๆ ล่ด์ความช่ั่วยเหลื่อล่ง
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ภัาพื่ 4.37
เด็กใชี�ขาหนีบขวดเพืื่�อให�ลอยตัวได�นานข่�น

เมื�อเด็์กใช้ั่ขาหน่บขวด์แล่ะล่อยต้วนิ�งได้์พ้ิกหน่�งแล้่ว คร่ั้ให้ส้ญญาณีอ่กคร้ั้�งเพืิ�อให้เด็์กเลื่�อนขวด์จำากต้นขามา

ท่ี่�หน้าอก โด์ยขวด์ยง้คงแนบล่ำาต้วเหมือนเดิ์ม ที่ำาสล้่บไปมาเพืิ�อให้เด็์กที่ำาได้์คล่่องแคล่่วมากข่�น ช่ั่วงสุด์ท้ี่าย คร่ั้ให้

เด็์กล่อยต้วอย่่ส้กพ้ิกก่อนใช้ั่มือจ้ำบขวด์แล้่วยืนข่�น

การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด็์กใช้ั่ขาหน่บขวด์เพืิ�อล่อยต้วได้์

2. เด็์กเปล่่�ยนจำากการั้ใช้ั่มือกอด์ขวด์มาเป็นขาหน่บขวด์ได้์

3. เด็์กเปล่่�ยนจำากการั้ใช้ั่ขาหน่บขวด์มาเป็นการั้ใช้ั่มือกอด์ขวด์ได้์

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

ถ้าเด็์กที่ำาได้์ทุี่กข้�นตอนแล่ะใช้ั่ขาหน่บขวด์เพืิ�อล่อยต้วได้์อย่างน้อย 3 นาท่ี่ ถือว่าผ่าน แต่ถ้าเด็์กย้งที่ำาข้�น

ตอนใด์ไม่ได้์ ขอให้คร่ั้สอนข้�นตอนน้�นอ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บวิธ่การั้สอน ใช้ั่อุปกรั้ณ์ี แล่ะ/หรืั้อให้ความช่ั่วยเหลื่อมากข่�น

เพืิ�อให้เด็์กที่ำาได้์

1

3

2

4
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หน�วยที� 23 การรับคู่วามืชี�วยเหลือเมืื�อผู่้�อื�นตะโกน โยน ยื�น

วัตถุประสงค์ู่

1. เมื�อพิล้่ด์ตกนำ�า เด็์กปฏิิบ้ติต้วได้์อย่างเหมาะสม

2. เมื�อม่คนโยนว้สดุ์ล่อยนำ�ามาให้หรืั้อม่ว้สดุ์ล่อยอย่่ใกล้่ ๆ เด็์กร้่ั้วิธ่เคลื่�อนต้วไปจ้ำบว้สดุ์น้�น

3. เด็์กใช้ั่ว้สดุ์ล่อยนำ�าได้์อย่างเหมาะสม

4. เมื�อม่คนยื�นว้สดุ์ขนาด์ยาวมาให้ เด็์กปฏิิบ้ติต้วอย่างเหมาะสม

สาระสำาคัู่ญ

1. การั้ร้ั้บความช่ั่วยเหลื่อ

2. การั้เคลื่�อนท่ี่�ไปจ้ำบว้สดุ์ล่อยนำ�า

3. สิ�งท่ี่�ควรั้ที่ำา เมื�อม่คนโยนว้สดุ์ล่อยนำ�าให้

4. สิ�งท่ี่�ควรั้ที่ำา เมื�อม่คนยื�นว้สดุ์ขนาด์ยาวมาให้จ้ำบ

เนื�อหา

เมืื�อเด็กพื่ลัดตกนำ�า คู่ร่สอนเด็กว�าไมื�ต�องตกใจ แต�ให�เด็กทำา 2 ข�อดังนี�

1. เด็์กต้องพิยายามล่อยต้วให้ได้์ คร่ั้สอนให้เด็์กล่อยต้วในท่ี่าปล่าด์าว ท่ี่าล่่กหมาตกนำ�า ท่ี่าเตะนำ�าหงาย 

หรืั้อท่ี่าใด์ก็ได้์ท่ี่�เด็์กถน้ด์ท่ี่�สุด์ หากม่คนล่งนำ�ามาช่ั่วยหรืั้อม่คนตกนำ�าอย่่ใกล้่ ๆ เด็์กไม่ควรั้เกาะผ้่อื�นเพิรั้าะจำะจำมนำ�า 

ไปด้์วยก้น การั้ท่ี่�คร่ั้บอกเด็์กว่า “ไมื�ต�องตกใจ” น้�นจำะได้์ผล่ก็ต่อเมื�อ “เด็กมัื�นใจว�าเขาสามืารถลอยตัวได�” คร่ั้จ่ำง

ควรั้สอนเรืั้�องการั้ล่อยต้ว จำนกว่าคร่ั้จำะม้�นใจำว่าเด็์กล่อยต้วได้์จำริั้ง แล่ะคร่ั้ควรั้ชั่มเชั่ยให้กำาล้่งใจำว่าเขาที่ำาได้์ด่์ เด็์กจ่ำง

จำะม้�นใจำว่าต้วเองล่อยต้วได้์ด่์ เด็์กจ่ำงจำะไม่ตกใจำแล่ะไม่เกาะคนอื�น คร่ั้ควรั้สอนเด็์กว่าเขาควรั้ล่อยต้วสบาย ๆ แล้่ว

มองรั้อบต้วเพืิ�อหาว้สดุ์ล่อยนำ�า เช่ั่น ขวด์นำ�า รั้องเท้ี่าฟัองนำ�า แล้่วจ้ำบว้สดุ์น้�นไว้เพืิ�อล่อยต้ว หรืั้อสิ�งท่ี่�สามารั้ถจ้ำบแล้่ว

ด่์งต้วเองเข้าหาฝัึ�งหรืั้อเรืั้อได้์ เช่ั่น เชืั่อกก้�นแนวเขต

หากม่คนโยนว้สดุ์ล่อยนำ�ามาให้ ว้สดุ์น้�นอาจำตกไกล่ต้วหรั้ือถ่กคลื่�นพ้ิด์ห่างออกไป แล่ะในบางกรั้ณี่  

เด็์กอาจำเห็นว้สดุ์ล่อยนำ�าอย่่ห่าง ๆ หรั้ือ ว้สดุ์ล่อยนำ�าอาจำหลุ่ด์จำากมือแล้่วล่อยห่างออกไป เด์็กจ่ำงต้องสามารั้ถ 

เคลื่�อนท่ี่�ไปจ้ำบว้สดุ์ล่อยนำ�าโด์ยให้ม่คลื่�นน้อยท่ี่�สุด์ เพืิ�อไม่ให้ว้สดุ์ล่อยนำ�าน้�นถ่กคลื่�นพ้ิด์ห่างออกไปอ่ก
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2. พิาต้วเองเข้าหาฝัึ�งหรืั้อเรืั้อ (เลื่อกสิ�งท่ี่�ใกล้่กว่า) คร่ั้สอนให้เด็์กจ้ำบว้สดุ์ล่อยนำ�าไว้แล้่วเคลื่�อนท่ี่�เข้าหาฝัึ�งหรืั้อ

เรืั้อ เช่ั่น คร่ั้อาจำให้เด็์กน้�งท่ี่�ขอบสรั้ะ เมื�อเด็์กพิร้ั้อมแล้่ว คร่ั้ให้เด็์กทิี่�งต้วล่งในนำ�า (คร่ั้ตรั้วจำสอบว่าสรั้ะม่ความล่่ก 

มากพิอท่ี่�เด็์กจำะทิี่�งต้วล่งมาแล้่วไม่กรั้ะแที่กพืิ�นสรั้ะ) แล้่วที่ำาท่ี่าล่่กหมาตกนำ�าเพืิ�อเคลื่�อนท่ี่�ไปจ้ำบขวด์ จำากน้�นคร่ั้ให้

เด็์กพิลิ่กต้วนอนหงายแล่ะใช้ั่มือกอด์ขวด์ไว้ท่ี่�หน้าอก แล้่วเคลื่�อนท่ี่�เข้าหาฝัึ�งหรืั้อเรืั้อ แต่ถ้าคนช่ั่วยเหลื่อโยนว้สดุ์ท่ี่�

ม่เชืั่อกหรืั้อยื�นว้สดุ์ยาวมาให้ (เช่ั่น ท่ี่อนำ�า กิ�งไม้) คร่ั้สอนให้เด็์กจ้ำบว้สดุ์น้�นไว้ให้แน่น แล้่วเตะขาเพืิ�อพิาต้วเองเข้าหา

คนท่ี่�ให้ความช่ั่วยเหลื่อ ผ้่อ่านคงเห็นว่า การั้ท่ี่�เด็์กจำะปฏิิบ้ติต้วอย่างเหมาะสมก้บว้สดุ์แต่ล่ะปรั้ะเภัที่แล่ะเอาช่ั่วิต

รั้อด์จำากการั้จำมนำ�าได้์น้�น คร่ั้ต้องสอนด้์วยว้สดุ์ท่ี่�หล่ากหล่ายในหล่ายสถานการั้ณ์ี

การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เด็์กร้ั้บความช่ั่วยเหลื่ออย่างเหมาะสม (ล่อยต้ว แล่ะ เคลื่�อนท่ี่�เข้าหาฝัึ�งหรืั้อเรืั้อ)

2. เมื�อม่คนโยนว้สดุ์ล่อยนำ�า เด็์กใช้ั่อย่างเหมาะสม

3. เมื�อม่คนยื�นว้สดุ์ยาวให้ เด็์กใช้ั่อย่างเหมาะสม

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

ถ้าเด็์กที่ำาได้์ทุี่กข้�นตอน ถือว่าผ่าน แต่ถ้าเด็์กยง้ที่ำาข้�นตอนใด์ไมไ่ด้์ ขอให้คร่ั้สอนข้�นตอนน้�นอ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บ

วิธ่การั้สอน ใช้ั่อุปกรั้ณ์ี แล่ะ/หรืั้อให้ความช่ั่วยเหลื่อมากข่�นเพืิ�อให้เด็์กที่ำาได้์
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หน�วยที� 24 การลอยตัวเข�าหาฝัึ�ง/วัตถุลอยนำ�า 

               เมืื�ออย่�ในเสื�อผู้�าปกติ

วัตถุประสงค์ู่

1. เด็์กเข้าใจำว่าสถานการั้ณ์ีจำริั้งแตกต่างจำากการั้เร่ั้ยนในสรั้ะว่ายนำ�า

2. เด็์กเอาช่ั่วิตรั้อด์ในสถานการั้ณ์ีจำริั้งได้์

สาระสำาคัู่ญ

1. สถานการั้ณ์ีจำริั้งแตกต่างจำากการั้ฝึึกในสรั้ะว่ายนำ�า

2. การั้ตกนำ�าขณีะท่ี่�ต้วม่สิ�งของแล่ะอย่่ในเสื�อผ้าปกติ

3. การั้ว่ายนำ�าเพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์ในสถานการั้ณ์ีจำริั้ง

เนื�อหา

หน่วยท่ี่� 1-23 เป็นการั้สอนในสรั้ะว่ายนำ�า แต่ในสถานการั้ณ์ีจำริั้ง 1) เด็์กม้กตกนำ�าโด์ยไม่ร้่ั้ต้ว บางกรั้ณ่ี

เด็์กตกจำากท่ี่�ส่ง เรืั้�องกรั้ะท้ี่นห้นแล่ะการั้ปะที่ะนำ�าอย่างแรั้งอาจำที่ำาให้เด็์กท่ี่�ว่ายนำ�าเก่งเกิด์ความตื�นตรั้ะหนกได์้   

2) เด็์กอาจำตกนำ�าขณีะอย่่ในเสื�อผ้าปกติ สวมรั้องเท้ี่า แล่ะสะพิายกรั้ะเป๋า การั้ม่สิ�งพิะรุั้งพิะร้ั้งย่อมที่ำาให้ว่ายนำ�า

ได้์ยากกว่าการั้ว่ายนำ�าในชุั่ด์ว่ายนำ�า 3) นำ�าในสรั้ะแล่ะนำ�าในแหล่่งนำ�าธรั้รั้มชั่าติน้�นแตกต่างก้น สถานการั้ณ์ีใหม่น่�

อาจำที่ำาให้เด็์กท่ี่�ว่ายนำ�าในสรั้ะได้์ ไม่สามารั้ถว่ายนำ�าเพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์ในแหล่่งนำ�าธรั้รั้มชั่าติได้์ แล่ะ 4) เมื�อเด็์กตกนำ�า 

เด็์กม้กไม่ม่คร่ั้อย่่ใกล้่ ๆ แต่อาจำม่คนแปล่กหน้าท่ี่�เด็์กไม่คุ้นเคย เด็์กอาจำไม่สามารั้ถนำาการั้ว่ายนำ�าหรืั้อการั้ร้ั้บความ

ช่ั่วยเหล่ือท่ี่�เร่ั้ยนจำากคร่ั้ไปใช้ั่ก้บคนแปล่กหน้าในสถานการั้ณี์ใหม่ได้์ ผ้่อ่านคงเห็นว่า ถ่งแม้คร่ั้จำะสอนจำนเด์็กท่ี่�ม่

ความต้องการั้พิิเศษว่ายนำ�าได้์อย่างคล่่องแคล่่ว แต่เรั้าไม่สามารั้ถม้�นใจำได้์ว่าเด็์กเหล่่าน่�จำะรั้อด์ช่ั่วิตจำากการั้จำมนำ�า

การั้ไม่ร้่ั้ต้วล่่วงหน้า หรืั้อการั้ตกจำากท่ี่�ส่ง เช่ั่น ตกจำากสะพิาน ตกจำากเรืั้อ จำนเด็์กปะที่ะนำ�าอย่างแรั้งน้�น 

ม้กที่ำาให้เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษตื�นตรั้ะหนก แล่ะไม่สามารั้ถนำาท้ี่กษะการั้ว่ายนำ�าท่ี่�เร่ั้ยนในสรั้ะมาใช้ั่ใน

สถานการั้ณ์ีจำริั้งได้์ ถ่งแม้เด็์กจำะเคยว่ายนำ�าได้์อย่างคล่่องแคล่่วแล้่วก็ตาม คร่ั้จ่ำงควรั้สร้ั้างสถานการั้ณ์ีจำำาล่องท่ี่� 

ใกล้่เค่ยงสถานการั้ณ์ีจำริั้ง เช่ั่น ให้เด็์กน้�งบนสปริั้งบอร์ั้ด์แล้่วปล่่อยต้วล่งนำ�า (คร่ั้ต้องตรั้วจำสอบความล่่กของสรั้ะ 

เพืิ�อความปล่อด์ภ้ัยของเด็์ก) หรืั้อคร่ั้อาจำเล่่นเกมท่ี่�เด็์กต้องปะที่ะนำ�าโด์ยม่คร่ั้คอยด่์แล่ความปล่อด์ภ้ัย เช่ั่น  

เกมแองกร่ั้�เบิร์ั้ด์ (คร่ั้ให้เด็์กกอด์อก แล้่วคร่ั้ยกต้วเด็์กข่�นเหนือนำ�า คร่ั้น้บ 1-3 แล้่วปล่่อยเด็์กล่งกรั้ะแที่กนำ�า;  

ภัาพิ 4.38) เกมลิ่งโหนรั้าว (คร่ั้ 2 คนจ้ำบท่ี่อเหล็่ก/อล่่มิเน่ยมยาวปรั้ะมาณี 2 เมตรั้คนล่ะด้์าน ให้เด็์กโหนตรั้งกล่าง 

แล้่วคร่ั้ยกท่ี่อข่�นเหนือผิวนำ�า เมื�อคร่ั้น้บ 1-3 เด็์กปล่่อยมือจำากท่ี่อแล่ะตกล่งกรั้ะแที่กนำ�า; ภัาพิ 4.39)
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เมื�อเด็์กต้องตกนำ�าในเสื�อผ้าปกติท่ี่�ม่นำ�าหน้กมาก คร่ั้จ่ำงต้องสอนให้เด็์กยง้คงว่ายนำ�าได้์ในเสื�อผ้าปกติ หรืั้อคร่ั้

อาจำสอนให้เด็์กปล่ด์สิ�งของบางอย่างท่ี่�ม่นำ�าหน้กมากแล่ะที่ำาให้เด็์กว่ายนำ�าได้์ล่ำาบากออกไป เช่ั่น กรั้ะเป๋าสะพิาย

รั้องเท้ี่าผ้าใบ นอกจำากน่� การั้ไม่ม่แว่นตาว่ายนำ�าอาจำที่ำาให้นำ�าเข้าตา คร่ั้จ่ำงควรั้สอนให้เด็์กคุ้นเคยก้บการั้ว่ายนำ�าโด์ย

ไม่ม่แว่นตาว่ายนำ�าด้์วย

นำ�าในแหล่่งนำ�าธรั้รั้มชั่าติน้�นขุ่นแล่ะอาจำไม่รั้าบเร่ั้ยบเหมือนนำ�าในสรั้ะ เมื�อเด็์กเชืั่�อมโยงการั้ว่ายนำ�าในสรั้ะ 

ไปย้งการั้ว่ายในนำ�าขุ่นไม่ได้์ เด็์กจ่ำงม่อาการั้เหมือนว่ายนำ�าไม่เป็น นอกจำากน่� การั้ท่ี่�นำ�าขุ่นที่ำาให้เด็์กไม่เห็นว่า 

ม่สิ�งใด์อย่่ใต้นำ�า เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษบางคนจ่ำงร้่ั้ส่กกล้่วแล่ะตื�นตรั้ะหนก คร่ั้ควรั้บอกอย่างช้ั่ด์เจำนว่า  

ไม่ว่านำ�าจำะใส ขุ่น สงบรั้าบเร่ั้ยบ หรืั้อม่คลื่�น ขอให้เด็์กล่อยต้วแล่ะเคลื่�อนท่ี่�ด้์วยวิธ่เด่์ยวก้น หากเด็์กกล้่วนำ�าขุ่น  

คร่ั้อาจำหาโอกาสให้เด็์กได้์ฝึึกล่อยต้วแล่ะเคลื่�อนท่ี่�ในแหล่่งนำ�าขุ่นโด์ยม่คร่ั้อย่ใ่กล้่ ๆ  การั้สร้ั้างความคุ้นเคยก้บแหล่่งนำ�า 

ปรั้ะเภัที่ต่าง ๆ จ่ำงม่ผล่ต่อการั้ว่ายนำ�าเพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์อย่างมาก

ภัาพื่ 4.38
เกมืแองกรี�เบิร์ด

ภัาพื่ 4.39
เกมืลิงโหนราว

1 2
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หล้่งจำากเด็์กล่อยต้วแล่ะเคลื่�อนท่ี่�ในสถานการั้ณ์ีท่ี่�ไม่คุ้นเคยได้์แล้่ว คร่ั้ควรั้บอกอย่างช้ั่ด์เจำนว่า เมื�อเด็์ก 

ตกนำ�า คร่ั้หรืั้อผ้่ปกครั้องอาจำไม่ได้์อย่ท่่ี่�น้�นด้์วย แต่เด็์กจำะได้์พิบแล่ะอาจำได้์ร้ั้บความช่ั่วยเหลื่อจำากคนแปล่กหน้า ขอให้ 

เด็์กพิยายามล่อยต้วแล่ะเคลื่�อนท่ี่�เข้าหาฝัึ�งหรืั้อเรืั้อ (เหมือนท่ี่�คร่ั้สอน) นอกจำากน่� เด็์กต้องพิยายามฟัังว่าคนท่ี่� 

กำาล้่งช่ั่วยเหลื่อพ่ิด์ว่าอะไรั้ ขอให้เด็์กที่ำาตามท่ี่�คนน้�นแนะนำา เช่ั่น คนน้�นอาจำบอกให้เด็์ก “ตีขาไว�” “จับขวดไว�”  

“ว�ายมืาทางนี�” คนแปล่กหน้าอาจำจ้ำบต้วเด็์กเพืิ�อช่ั่วยด่์งข่�นจำากนำ�า เด็์กควรั้ร้ั้บความช่ั่วยเหล่ือน้�นแล่ะขอบคุณี 

ท่ี่�เขาช่ั่วยเหลื่อ

เมื�อคร่ั้ม้�นใจำว่า เด็์กเข้าใจำว่าการั้ตกนำ�าน้�นแตกต่างจำากการั้ว่ายนำ�าในสรั้ะ แล่ะเด็์กพิร้ั้อมร้ั้บสถานการั้ณ์ี

ใหม่น้�นแล้่ว คร่ั้อาจำที่ด์สอบโด์ยคร่ั้ยืนอย่่บนฝัึ�งแล่ะให้เด็์กน้�งบนสปริั้งบอร์ั้ด์ในเสื�อผ้าแล่ะรั้องเท้ี่าปกติ เมื�อเด็์ก 

พิร้ั้อมแล้่วคร่ั้ให้เด็์กทิี่�งต้วล่งนำ�าแล้่วล่อยต้วเข้าหาขอบสรั้ะ ในช่ั่วงแรั้ก คร่ั้ควรั้ตรั้วจำสอบความปล่อด์ภ้ัยอย่างใกล้่ชิั่ด์  

เช่ั่น คร่ั้ต้องตรั้วจำสอบว่าพืิ�นท่ี่�ท่ี่�จำะให้เด็์กที่ด์ล่องทิี่�งต้วล่งมา ม่รั้ะด้์บความล่่กท่ี่�เหมาะสม ไม่ตื�นจำนเป็น 

อ้นตรั้ายก้บเด็์ก  หากเด์็กทิี่�งต้วล่งนำ�าแล่้วไม่สามารั้ถล่อยต้วหรืั้อเคลื่�อนท่ี่�เข้ามาย้งขอบสรั้ะได์้ คร่ั้ต้องให้ 

ความชั่่วยเหลื่อท้ี่นท่ี่ อย่างไรั้ก็ตาม สรั้ะว่ายนำ�าส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้คนล่งว่ายนำ�าในเสื�อผ้าปกติ เพิรั้าะก้งวล่ 

เรืั้�องความสะอาด์ของเสื�อผ้าน้�น คร่ั้จ่ำงควรั้เลื่อกสถานท่ี่�ท่ี่�ที่ด์สอบให้เหมาะสมด้์วย

การวัดผู้ลการเรียนร่�

1. เมื�อตกจำากท่ี่�ส่ง/ปะที่ะนำ�าอย่างแรั้ง เด็์กสามารั้ถว่ายนำ�าเพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์ได้์

2. เมื�อตกนำ�าในเสื�อผ้าปกติ เด็์กสามารั้ถว่ายนำ�าเพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์ได้์

3. เมื�อตกล่งไปในนำ�าขุ่น/แหล่่งนำ�าธรั้รั้มชั่าตท่ิี่�แตกต่างจำากสรั้ะวา่ยนำ�า เด็์กสามารั้ถวา่ยนำ�าเพืิ�อเอาช่ั่วติรั้อด์ได์้

4. เมื�อได้์ร้ั้บความช่ั่วยเหลื่อจำากคนแปล่กหน้า เด็์กปฏิิบ้ติต้วอย่างเหมาะสม

เกณ์ฑ์การผู้�าน 

ถ้าเด็์กที่ำาได้์ทุี่กข้�นตอน ถือว่าผ่าน แต่ถ้าเด็์กยง้ที่ำาข้�นตอนใด์ไมไ่ด้์ ขอให้คร่ั้สอนข้�นตอนน้�นอ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บ

วิธ่การั้สอน ใช้ั่อุปกรั้ณ์ี แล่ะ/หรืั้อให้ความช่ั่วยเหลื่อมากข่�นเพืิ�อให้เด็์กที่ำาได้์
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การทดสอบหลังเรียน

ค่่มือฯ เล่่มน่�ม่ว้ตถุปรั้ะสงค์เพืิ�อช่ั่วยให้เด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญารั้ะด้์บเล็่กน้อยแล่ะเด็์กออทิี่สติกท่ี่�ม่ 

ความสามารั้ถส่งสามารั้ถด่์แล่ต้วเองให้ปล่อด์ภ้ัยจำากการั้จำมนำ�าได้์ ด้์งน้�น หล้่งจำากคร่ั้สอนเนื�อหาทุี่กหน่วยแล้่ว  

(หรืั้อคร่ั้ม้�นใจำว่าเด็์กได้์เร่ั้ยนร้่ั้ท้ี่กษะท่ี่�จำำาเป็นแล้่ว) คร่ั้ควรั้ที่ด์สอบเด็์กในสถานการั้ณ์ีท่ี่�ใกล้่เค่ยงความเป็นจำริั้งมาก

ท่ี่�สุด์ เช่ั่น คร่ั้อาจำสร้ั้างสถานการั้ณ์ีว่าเด็์กตกล่งไปในล่ำาคล่อง ขณีะอย่่ในเสื�อผ้าปกติพิร้ั้อมส้มภัารั้ะปรั้ะจำำาว้น  

(ไม่ใส่ชุั่ด์ว่ายนำ�าแล่ะไม่ม่แว่นตาว่ายนำ�า) แล้่วคร่ั้ให้เด็์กล่อยต้วในท่ี่าใด์ท่ี่าหน่�งอย่างน้อย 3 นาท่ี่ ก่อนเคลื่�อนท่ี่�ไป

จ้ำบว้สดุ์ล่อยนำ�า แล้่วล่อยต้วเข้ามาย้งขอบสรั้ะ (รั้ะยะที่างปรั้ะมาณี 15 เมตรั้) เด์็กที่ำาได้์หรืั้อไม่ หากเด็์กที่ำาได้์  

คร่ั้ก็ม้�นใจำว่าการั้สอนของคร่ั้น้�นบรั้รั้ลุ่ว้ตถุปรั้ะสงค์แล้่ว

ท�าต�าง ๆ ที�เด็กคู่วรทำาได� เพืื่�อสามืารถว�ายนำ�าเพืื่�อเอาชีีวิตรอดได�มีืดังนี�

1. ท่ี่าปล่าด์าว

2. ท่ี่าล่อยต้วหงาย อย่างน้อย 3 นาท่ี่ 

3. ท่ี่าล่่กหมาตกนำ�า รั้ะยะที่าง 15 เมตรั้

4. ท่ี่าเตะนำ�าหงาย รั้ะยะที่าง 15 เมตรั้

5. ท่ี่าเตะนำ�าควำ�าสล้่บเตะนำ�าหงาย 15 เมตรั้

6. ท่ี่ามือกอด์ขวด์สล้่บก้บขาหน่บขวด์ อย่างน้อย 3 นาท่ี่
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ตอนท่ี 4 ส่ิุงท่ีควรทำา หลัื่งว่ายนำ้า

1. การลดระดับคู่วามืหนักของการออกกำาลังกาย 

การั้ปร้ั้บล่ด์รั้ะด้์บความหน้กของการั้ออกกำาล้่งกายล่งช้ั่า ๆ (Cool down) ช่ั่วยให้ห้วใจำแล่ะหล่อด์เลื่อด์ท่ี่�

ที่ำางานอย่างหน้กขณีะออกกำาล้่งกาย ค่อย ๆ ปร้ั้บต้วส่่ภัาวะปกติ การั้ค่ล่ด์าวน์ย้งช่ั่วยป้องก้นการั้เกิด์ตะคริั้วแล่ะ

อาการั้เจ็ำบปวด์กล้่ามเนื�อหล้่งออกกำาล้่งกาย เพิรั้าะช่ั่วยผ่อนคล่ายกล้่ามเนื�อหล้่งการั้ว่ายนำ�า (Largs Bay Swim 

Center, 2019; Sikana English, 2016) คร่ั้ควรั้สอนให้เด็์กวอร์ั้มอ้พิ 5 นาท่ี่ แล่ะค่ล่ด์าวน์ 5 นาท่ี่ จำนเกิด์เป็น

ความเคยชิั่น ผ้่เข่ยนแนะนำาท่ี่าค่ล่ด์าวน์ในส่วนของร่ั้างกายท่ี่�ต้องที่ำางานหน้กรั้ะหว่างว่ายนำ�า 3 ท่ี่าด้์งน่� (ภัาพิ 4.40)

ท�าที� 1 ตุ�กตายืดแขน 

คร่ั้สอนให้เด็์กยนืกางขาพิอปรั้ะมาณี กางแขนรั้ะด้์บห้วไหล่่ แล้่วพ้ิบข้อมือข่�น ค้างไว้แล้่วหายใจำเข้าออกช้ั่า ๆ   

พิร้ั้อมน้บ 1-10

ท�าที� 2 ตุ�กตาแอ�นหลัง 

คร่ั้สอนให้เด็์กน้�งคุกเข่า แล้่วเอนต้วไปด้์านหล้่งพิร้ั้อมใช้ั่มือยน้พืิ�นด้์านหล้่ง แอ่นท้ี่องข่�น หายใจำเข้าออกช้ั่า ๆ   

พิร้ั้อมน้บ 1-10

ท�าที� 3 ตุ�กตาก�มืหน�า 

คร่ั้สอนให้เด็์กน้�งคุกเข่า ใช้ั่มือย้นพืิ�นด้์านหน้า เงยหน้ามองฟั้า แอ่นหล้่ง แล้่วก้มหน้า งอหล้่งให้โค้งข่�น  

ที่ำาสล้่บไปมาช้ั่า ๆ 5 รั้อบ

ภัาพื่ 4.40
ท�าคู่่ลดาวน์

1

3

2
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2. การสร�างลักษณ์ะนิสัยที�ดี 

หล้่งจำบการั้ว่ายนำ�า คร่ั้ควรั้สอนให้เด็์กท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษช่ั่วยคร่ั้เก็บอุปกรั้ณ์ีเส่ยก่อน จำากน้�น 

จ่ำงสอนให้เด็์กเข้าห้องนำ�าเพืิ�อที่ำาความสะอาด์รั้่างกายของต้วเอง เก็บเสื�อผ้าใส่กรั้ะเป๋า แล่ะไปพิบผ้่ปกครั้อง  

(ภัาพิ 4.41) ล้่กษณีะนิส้ยท่ี่�ด่์เหล่่าน่� (การั้ด่์แล่ร่ั้างกาย การั้ร้ั้บผิด์ชั่อบต้วเอง การั้ม่นำ�าใจำช่ั่วยเหลื่อผ้่อื�น) ที่ำาให้เด็์ก 

ท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษม่แนวโน้มท่ี่�จำะที่ำาเช่ั่นน่�ในกิจำกรั้รั้มอื�นด้์วย อ้นจำะเป็นผล่ด่์ต่อการั้เร่ั้ยน การั้อย่่ร่ั้วมก้บผ้่อื�น 

แล่ะการั้ใช้ั่ช่ั่วิตในว้ยผ้่ใหญ่ของเขาเอง

เนื�อหาในบที่น่�เป็นการั้สอนว่ายนำ�าเพืิ�อเอาช่ั่วิตรั้อด์สำาหร้ั้บเด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญารั้ะด้์บเล็่กน้อยแล่ะ 

เด็์กออทิี่สติกท่ี่�ม่ความสามารั้ถส่ง เด็์กท้ี่�งสองกลุ่่มน่�ม่จำำานวนมากแล่ะสามารั้ถเร่ั้ยนร้่ั้เนื�อหาได้์ใกล้่เค่ยงเด็์กท้ี่�วไป

คณีะผ้่จ้ำด์ที่ำาหว้งว่า ค่่มือเล่่มน่�จำะเป็นปรั้ะโยชั่น์ต่อคร่ั้ทุี่กท่ี่านในการั้วางแผนการั้จ้ำด์การั้เร่ั้ยนร้่ั้ของเด็์ก หากคร่ั้

ปร้ั้บวิธ่การั้สอน สื�อการั้สอน แล่ะวิธ่การั้ปรั้ะเมินผล่ให้เหมาะสมก้บล้่กษณีะของเด์็กแต่ล่ะคน ผ้่เข่ยนหว้งว่าคร่ั้

จำะนำาความร้่ั้เหล่่าน่�ไปใช้ั่ให้เกิด์ปรั้ะโยชั่น์ส่งสุด์ แล่ะร่ั้วมก้นเดิ์นไปยง้จุำด์หมายเด่์ยวก้น คือ ช่ั่วยให้ “เด็กทุกคู่น” 

รั้อด์พ้ินจำากการั้เส่ยช่ั่วิตจำากการั้จำมนำ�า

ภัาพื่ 4.41
คู่ร่คู่วรสอนให�เด็กทำาคู่วามืสะอาดร�างกาย เก็บของ แล�วไปพื่บผู่้�ปกคู่รอง
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ภัาคู่ผู้นวก ก แบบประเมิืนคู่วามืสามืารถปัจจุบัน 

(สำาหรับเด็กบกพื่ร�องทางสติปัญญาและเด็กออทิสติกในระดับประถมืศ่กษา)

ชืั่�อน้กเร่ั้ยน ........................................................................................................  อายุ ..........................  เพิศ ..........................

โรั้งเร่ั้ยน .............................................................................................................  ช้ั่�นเร่ั้ยน ........................................................

ชืั่�อผ้่ปกครั้อง ....................................................................................................  ท่ี่�อย่่ ..............................................................

....................................................................................................................................................................................................

เบอร์ั้โที่รั้ศ้พิท์ี่ ................................................................................... LINE ...............................................................................

ข�อม่ืลด�านสุขภัาพื่

ภัาวะท่ี่�รั้ะบุในใบวินิจำฉ้ยของแพิที่ย์ ................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

ปัญหาสุขภัาพิ

............ อาการั้ช้ั่ก  ............ โรั้คห้วใจำ  ............ โรั้คที่างเดิ์นหายใจำ  ............. แผล่เปิด์  ............. ห่อ้กเสบ 

............ อื�น ๆ (โปรั้ด์รั้ะบุ ..............................................................................................................................................)

ยาท่ี่�เด็์กร้ั้บปรั้ะที่านอย่่ ...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

อาการั้แพ้ิ

............ แพ้ิอาหารั้ (โปรั้ด์รั้ะบุ ........................................................................................................................................)

............ แพ้ิยา (โปรั้ด์รั้ะบุ ..............................................................................................................................................)

............ อื�น ๆ (โปรั้ด์รั้ะบุ  .............................................................................................................................................)
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1. การร่�คิู่ด (เลือกทำาข�อใดข�อหน่�ง)

1.1 จับกลุ�มืภัาพื่ กลุ่่มล่ะ 3 ภัาพิ (ข้อล่ะ 3 คะแนน)     รั้วม ............ / 12 คะแนน

............ โต�ะ เก้าอ่� แล่ะคอมพิิวเตอร์ั้

............ ปรั้ะต่ แม่กุญแจำ แล่ะล่่กกุญแจำ

............ หว่ กรั้ะจำก แล่ะผมบนศ่รั้ษะ

............ รั้ถ ถนน แล่ะไฟัจำรั้าจำรั้

ถ้าเด็์กจ้ำบกลุ่่มภัาพิไม่ได้์ คร่ั้ให้จ้ำบค่่ภัาพิ (ข้อล่ะ 2 คะแนน)     รั้วม ............ / 6 คะแนน

............ โต�ะแล่ะเก้าอ่�

............ ปรั้ะต่แล่ะล่่กกุญแจำ

............ หว่แล่ะกรั้ะจำก

1.2 เรียงลำาดับวัตถุตามืขนาด (จำากเล็่กไปใหญ่)     รั้วม ............ / 10 คะแนน

............ 10 คะแนน เมื�อเด็์กที่ำาได้์ถ่กต้องในคร้ั้�งแรั้ก/คร้ั้�งเด่์ยว

............ 8 คะแนน เมื�อเด็์กที่ำาผิด์ เด็์กร้่ั้ด้์วยต้วเองว่าที่ำาผิด์ เด็์กแก้ไขให้ถ่กต้องได้์เอง โด์ยคร่ั้ไม่ต้องบอก/เฉล่ย

............ 5 คะแนน เมื�อเด็์กที่ำาผิด์ คร่ั้ต้องบอกให้แก้ไข แล้่วเด็์กแก้ไขให้ถ่กต้องด้์วยต้วเองในคร้ั้�งแรั้กท่ี่�แก้ไข

.......... 3 คะแนน เมื�อเด็์กที่ำาผิด์ คร่ั้ต้องบอกให้แก้ไข เด็์กแก้ไขมากกว่า 1 คร้ั้�ง แต่สุด์ท้ี่ายที่ำาถ่กต้องโด์ยคร่ั้ 

ไม่ต้องเฉล่ย/บอกใบ้

............ 0 คะแนน เมื�อเด็์กที่ำาผิด์ คร่ั้ต้องบอกให้แก้ไข เด็์กแก้ไขมากกว่า 1 คร้ั้�ง แต่ก็ย้งที่ำาไม่ถ่กต้อง

เมื�อเด็์กได้์ 0-7 คะแนน หมายถ่ง ม่ปัญหาด้์านการั้ร้่ั้คิด์อย่างมาก

เมื�อเด็์กได้์ 8-15 คะแนน หมายถ่ง ม่ปัญหาด้์านการั้ร้่ั้คิด์

เมื�อเด็์กได้์ 16-22 คะแนน หมายถ่ง ไม่ม่ปัญหาด้์านการั้ร้่ั้คิด์มากน้ก

2.  คู่วามืจำา

2.1 เมืื�อคู่ร่เรียงวัตถุที�มีืสีหรือขนาดต�างกัน 4 ชิี�น (เช่ั่น ล่่กบอล่ 4 ส่) แล้่วให้เด็์กด่์เป็นเวล่า 30 วินาท่ี่ จำากน้�น  

คร่ั้หยิบว้ตถุน้�นส่งให้เด็์ก เด็์กสามารั้ถเร่ั้ยงได้์เหมือนต้วอย่าง (คร้ั้�งล่ะ 4 คะแนน)     รั้วม ............ / 12 คะแนน

คร้ั้�งท่ี่� 1 ............     คร้ั้�งท่ี่� 2 ............   คร้ั้�งท่ี่� 3 ............

ถ้าเด็์กเร่ั้ยงว้ตถุ 4 ชิั่�นไม่เหมือนต้วอย่างในคร้ั้�งแรั้ก คร่ั้ล่ด์จำำานวนว้ตถุเหลื่อ 3 ชิั่�น แล้่วเร่ั้ยงให้เด็์กด่์เป็นเวล่า 30 วินาท่ี่  

จำากน้�น คร่ั้หยบิว้ตถุน้�นส่งให้เด็์ก เด็์กสามารั้ถเร่ั้ยงได้์เหมือนต้วอย่าง (คร้ั้�งล่ะ 3 คะแนน)     รั้วม ............ / 9 คะแนน

คร้ั้�งท่ี่� 1 ............     คร้ั้�งท่ี่� 2 ............   คร้ั้�งท่ี่� 3 ............

1. ความสุามารถในการรับร้้
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2.2 เมืื�อคู่ร่ให�ด่ร่ปตัวอย�าง (เช่ั่น ภัาพิส่�เหล่่�ยม 3 ขนาด์) เด็์กวาด์ตามได้์ถ่กต้องโด์ยไม่ต้องม่ร่ั้ปต้วอย่างอย่่ข้างหน้า  

(คร้ั้�งล่ะ 3 คะแนน)    รั้วม ............ / 9 คะแนน

คร้ั้�งท่ี่� 1 ............     คร้ั้�งท่ี่� 2 ............   คร้ั้�งท่ี่� 3 ............

เมื�อเด็์กได้์ 0-9 คะแนน หมายถ่ง ม่ปัญหาด้์านความจำำาอย่างมาก

เมื�อเด็์กได้์ 10-16 คะแนน หมายถ่ง ม่ปัญหาด้์านความจำำา

เมื�อเด็์กได้์ 17-21 คะแนน หมายถ่ง ไม่ม่ปัญหาด้์านความจำำามากน้ก หรืั้อ อาจำไม่ม่ปัญหาด้์านความจำำาเล่ย

3. คู่วามืจดจ�อ/สมืาธิี

3.1 เมืื�ออย่�กับสิ�งของ/ของเล�นที�ชีอบ ................................................. เด็์กจำด์จ่ำอได้์ปรั้ะมาณี ................................... นาท่ี่ 

(ถามผ้่ปกครั้องหรืั้อคร่ั้ส้งเกตเอง)

3.2 เมืื�ออย่�กับของเล�นที�ไมื�ได�ชีอบ  ................................................. เด็์กเล่่นได้์ปรั้ะมาณี ................................... นาท่ี่  

(ถามผ้่ปกครั้องหรืั้อคร่ั้ส้งเกตเอง)

เด็์กอายุ 7 ขวบควรั้เล่่นสิ�งท่ี่�เขาชั่อบได้์อย่างน้อย 5 นาท่ี่ แล่ะเล่่นสิ�งท่ี่�ไม่ได้์ชั่อบ/ที่ำากิจำกรั้รั้มตามท่ี่�คร่ั้ส้�งได้์อย่างน้อย 

1-2 นาท่ี่ หากเด็์กอย่่นิ�งได้์น้อยกว่าน้�น เด็์กคนน้�นน่าจำะม่อาการั้สมาธิส้�น
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2. ความสุามารถด้านภาษาแลื่ะการส่ืุอสุาร

1. การใชี�ภัาษา 

1.1 ชี�องทางสื�อสาร เด็์กใช้ั่ช่ั่องที่างใด์ในการั้สื�อสารั้ในสถานการั้ณ์ีต่าง ๆ เช่ั่น เมื�อท้ี่กที่าย เด์็กพ่ิด์ว่า “สวัสดีคู่�ะ  

คุู่ณ์คู่ร่” (ปรั้ะโยคสมบ่รั้ณ์ี) แล่ะยกมือไหว้ (ท่ี่าที่าง)

ชี�องทาง
สื�อสาร

1. เมืื�อทักทาย

2. เมืื�อถ่กถามื

3. เมืื�อต�องการ
สิ�งของ

4. เมืื�อต�องการ
คู่วามืสนใจจาก
บุคู่คู่ล

5. เมืื�อต�องการ
คู่วามืชี�วยเหลือ
เชี�น ผู่้�ใหญ�เอาของ
เล�นที�เด็กชีอบใส�
ขวดพื่ลาสติกใส
แล�วปิดฝึาให�แน�น
หรือผู่้�ใหญ�กลิ�ง
บอลไปใต�เก�าอี�ที�
เด็กเก็บเองไมื�ได�

6. เมืื�อต�องการถามื
คู่ำาถามื เชี�น ผู่้�ใหญ�
เขย�ากล�องท่บ (ที�มีื
ของอย่�ด�านใน) ให�
เกิดเสียง ทำาให�เด็ก
สนใจ อยากเปิดด่

7. เมืื�อต�องการ
ปฏิิเสธี

8. เมืื�ออำาลา

ประโยคู่
สมืบ่รณ์์
เข�าใจได�

คู่ำาเดี�ยว
/วลีที�

เข�าใจได�

เปล�งเสียง
ไมื�มีืคู่วามื
หมืาย/

คู่นไมื�คุู่�น
เคู่ยฟัังไมื�
เข�าใจ

สีหน�า สายตา

สิ�งพิื่มืพ์ื่ 
(ภัาพื่

 บัตรคู่ำา
 กระดาน
สื�อสาร)

อุปกรณ์์
ชี�วยเปล�ง

เสียง

ร�องไห�
อาละวาด
ด่งมืือไป
ที�ของ

 ท�าทางที�
คู่นอื�นไมื�
เข�าใจ

ยิ�มื เฉัย 
ไมื�

แสดงออก
เลย

ท�าทางที�
เข�าใจได�
(เชี�น ชีี�

สั�นศีรษะ
ภัาษามืือ
ท�าทาง

ประกอบ
คู่ำาพ่ื่ด

 ยื�นวัตถุ
ให�)
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1.2   ระดับภัาษา (คำาศ้พิท์ี่ยากแล่ะ/หรืั้อปรั้ะโยคท่ี่�ซ้็บซ้็อน)  

............ ตำ�ากว่าว้ย  ............ สมว้ย  ............ ส่งกว่าว้ย

2 การรับร่�/เข�าใจภัาษา

2.1  เด็กสามืารถทำาตามืคู่ำาสั�ง (คำาพ่ิด์) เช่ั่น “หยิบล่กบอลให�คู่ร่”  

............ เด็์กที่ำาได้์เมื�อคร่ั้ส้�งคร้ั้�งแรั้ก โด์ยคร่ั้ไม่ต้องพ่ิด์ซ็ำ�าหรืั้อแนะนำา 

............ เด็์กที่ำาได้์ แต่คร่ั้ต้องส้�งซ็ำ�าหรืั้อแนะนำา

............ เด็์กที่ำาไม่ได้์ ยนืเฉย หรืั้อวิ�งหน่

2.2  เด็กสามืารถทำาตามืคู่ำาสั�ง (ท่ี่าที่าง) เช่ั่น “คู่ร่ชีี�ล่กบอลแล�วแบมืือ” 

............ เด็์กที่ำาได้์เมื�อคร่ั้ส้�งคร้ั้�งแรั้ก โด์ยคร่ั้ไม่ต้องพ่ิด์ซ็ำ�าหรืั้อแนะนำา

............ เด็์กที่ำาได้์ แต่คร่ั้ต้องส้�งซ็ำ�าหรืั้อแนะนำา

............ เด็์กที่ำาไม่ได้์ ยนืเฉย หรืั้อวิ�งหน่

2.3  เด็กสามืารถทำาตามืคู่ำาสั�ง (บ้ตรั้ภัาพิ บ้ตรั้คำา) เช่ั่น “คู่ร่ยกภัาพื่เด็กกำาลังยื�นล่กบอลให�คู่ร่” 

............ เด็์กที่ำาได้์เมื�อคร่ั้ส้�งคร้ั้�งแรั้ก โด์ยคร่ั้ไม่ต้องที่ำาซ็ำ�าหรืั้อแนะนำา

............ เด็์กที่ำาได้์ แต่คร่ั้ต้องส้�งซ็ำ�าหรืั้อแนะนำา  

............ เด็์กที่ำาไม่ได้์ ยนืเฉย หรืั้อวิ�งหน่

2.4  เด็กตอบตรงคู่ำาถามื เช่ั่น “วันนี�ใคู่รมืาส�ง” 

............ เด็์กตอบว่า “พื่�อ”   

............ เด็์กช่ั่�พ่ิอ    

............ เด็์กยกภัาพิ “พื่�อ” 

............ เด็์กตอบเรืั้�องอื�น (ท่ี่�ไม่ตรั้งคำาถาม)  

............ เด็์กไม่ตอบ ยืนเฉย หรืั้อวิ�งหน่
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3. พฤติกรรมซ้ำ้ า ๆ แลื่ะ ความสุนใจเฉพาะด้านอย่างมาก

4. ความกลัื่วส่ิุงท่ีไม่คุ้นเคย

5. ปฏิิสัุมพันธ์ิทางสัุงคม

............ พิฤติกรั้รั้มซ็ำ�า ๆ ท่ี่�ไม่ม่ความหมาย เมื�อกล้่วสถานการั้ณ์ี/สถานท่ี่�/บุคคล่ใหม่ ๆ รั้ะบุ…..............................................

............ พิฤติกรั้รั้มซ็ำ�า ๆ ท่ี่�ไม่ม่ความหมาย เมื�อสนุก รั้ะบุ…......................................................................................................

............ พิฤติกรั้รั้มซ็ำ�า ๆ ท่ี่�ไม่ม่ความหมาย เมื�อเบื�อ/ไม่ม่อะไรั้ที่ำา รั้ะบุ.....................................................................................

............ จำด์จ่ำอ/คล้่�งไคล้่ว้ตถุบางอย่าง รั้ะบุ….............................................................................................................................

1. กล้่วว้ตถุใหม่ ๆ   

............ ไม่เล่ย ............ นาน ๆ คร้ั้�ง  ............ บางคร้ั้�ง       ............ บ่อย          ............ ตล่อด์เวล่า

ต้วอย่างว้ตถุท่ี่�กล้่ว…....................................................................................................................................................................

2.  กล้่วสถานท่ี่�ใหม่ ๆ  

............ ไม่เล่ย ............ นาน ๆ คร้ั้�ง  ............ บางคร้ั้�ง       ............ บ่อย          ............ ตล่อด์เวล่า

ต้วอย่างสถานท่ี่�ท่ี่�กล้่ว…..............................................................................................................................................................

1.  การั้มองหน้า สบตาคนคุ้นเคย 

............ ไม่เล่ย ............ นาน ๆ คร้ั้�ง  ............ บางคร้ั้�ง       ............ บ่อย          ............ ตล่อด์เวล่า

2.  การั้มองหน้า สบตาคนไม่คุ้นเคย 

............ ไม่เล่ย ............ นาน ๆ คร้ั้�ง  ............ บางคร้ั้�ง       ............ บ่อย          ............ ตล่อด์เวล่า

3.  สนใจำคนรั้อบข้าง  

............ ไม่เล่ย ............ นาน ๆ คร้ั้�ง  ............ บางคร้ั้�ง       ............ บ่อย          ............ ตล่อด์เวล่า

4.  การั้อย่ใ่กล้่คนแปล่กหน้า  

............ ไม่เล่ย ............ นาน ๆ คร้ั้�ง  ............ บางคร้ั้�ง       ............ บ่อย          ............ ตล่อด์เวล่า

5.  การั้พ่ิด์ก้บคนแปล่กหน้า  

............ ไม่เล่ย ............ นาน ๆ คร้ั้�ง  ............ บางคร้ั้�ง       ............ บ่อย          ............ ตล่อด์เวล่า



239

6.   การั้คล่อเคล่่ยคนใกล้่ชิั่ด์  

............ ไม่เล่ย ............ นาน ๆ คร้ั้�ง  ............ บางคร้ั้�ง       ............ บ่อย          ............ ตล่อด์เวล่า

7.  ยอมที่ำากิจำกรั้รั้มก้บคนแปล่กหน้า 

............ ไม่เล่ย ............ นาน ๆ คร้ั้�ง  ............ บางคร้ั้�ง       ............ บ่อย          ............ ตล่อด์เวล่า

8.  สนใจำก้บคนท่ี่�ที่ำากิจำกรั้รั้มด้์วยก้น 

............ ไม่เล่ย ............ นาน ๆ คร้ั้�ง  ............ บางคร้ั้�ง       ............ บ่อย          ............ ตล่อด์เวล่า

6. ทักษะทางสัุงคม

1. ที่ำาต้วเหมาะสมเมื�ออย่่ก้บเด็์กด้์วยก้น เช่ั่น ชั่วนเด็์กคนอื�นเล่่นอย่างเหมาะสม พ่ิด์คุยโต้ตอบหรืั้อที่ำากิจำกรั้รั้ม 

ก้บเด็์กคนอื�นอย่างต่อเนื�อง แบ่งของเล่่นให้เด็์กคนอื�นได้์

............ ไม่เล่ย ............ นาน ๆ คร้ั้�ง  ............ บางคร้ั้�ง       ............ บ่อย          ............ ตล่อด์เวล่า

2. ที่ำาต้วเหมาะสมเมื�ออย่่ก้บผ้่ใหญ่ เช่ั่น กล่่าวท้ี่กที่ายอย่างสุภัาพิ ใช้ั่คำาพ่ิด์สุภัาพิม่หางเส่ยง ไม่ปฏิิบ้ติก้บผ้่ใหญ่ 

เหมือนเพืิ�อนว้ยเด่์ยวก้น (เช่ั่น จ้ำบศ่รั้ษะของผ้่ใหญ่ โยนสิ�งของให้ผ้่ใหญ่)

............ ไม่เล่ย ............ นาน ๆ คร้ั้�ง  ............ บางคร้ั้�ง       ............ บ่อย          ............ ตล่อด์เวล่า

3.  ริั้เริั้�มปฏิิส้มพ้ินธ์อย่างเหมาะสม (เช่ั่น ชั่วนเพืิ�อนเล่่น)  

............ ไม่เล่ย ............ นาน ๆ คร้ั้�ง  ............ บางคร้ั้�ง       ............ บ่อย          ............ ตล่อด์เวล่า

4.  ที่ำาต้วเหมาะสม เมื�ออย่ใ่นสถานท่ี่�ท่ี่�ไม่ควรั้ส่งเส่ยงด้์ง เช่ั่น ห้องสมุด์ ห้องปรั้ะชุั่ม ว้ด์

............ ไม่เล่ย ............ นาน ๆ คร้ั้�ง  ............ บางคร้ั้�ง       ............ บ่อย          ............ ตล่อด์เวล่า

5.  พ่ิด์แที่รั้กเมื�อผ้่อื�นกำาล้่งพ่ิด์  

............ ไม่เล่ย ............ นาน ๆ คร้ั้�ง  ............ บางคร้ั้�ง       ............ บ่อย          ............ ตล่อด์เวล่า

6.  สล้่บก้นพ่ิด์    

............ ไม่เล่ย ............ นาน ๆ คร้ั้�ง  ............ บางคร้ั้�ง       ............ บ่อย          ............ ตล่อด์เวล่า

7.  สล้่บก้นเล่่น    

............ ไม่เล่ย ............ นาน ๆ คร้ั้�ง  ............ บางคร้ั้�ง       ............ บ่อย          ............ ตล่อด์เวล่า

8.  ยอมแบ่งปันสิ�งท่ี่�ต้วเองชั่อบ  

............ ไม่เล่ย ............ นาน ๆ คร้ั้�ง  ............ บางคร้ั้�ง       ............ บ่อย          ............ ตล่อด์เวล่า

9.  ขอบคุณีเมื�อได้์ร้ั้บสิ�งของ/ความช่ั่วยเหลื่อ 

............ ไม่เล่ย ............ นาน ๆ คร้ั้�ง  ............ บางคร้ั้�ง       ............ บ่อย          ............ ตล่อด์เวล่า

10.  ขอโที่ษเมื�อที่ำาผิด์   

............ ไม่เล่ย ............ นาน ๆ คร้ั้�ง  ............ บางคร้ั้�ง       ............ บ่อย          ............ ตล่อด์เวล่า

ชืั่�อผ้่ปรั้ะเมิน ....................................................................................   ว้นท่ี่�ปรั้ะเมิน ....................................................
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ภัาคู่ผู้นวก ข แบบประเมิืนคู่วามืสามืารถด�านการเคู่ลื�อนไหวและการว�ายนำ�า

(สำาหรับเด็กบกพื่ร�องทางสติปัญญาและเด็กออทิสติกในระดับประถมืศ่กษา)

ชืั่�อน้กเร่ั้ยน ........................................................................................................  อายุ ..........................  เพิศ ..........................

โรั้งเร่ั้ยน .............................................................................................................  ช้ั่�นเร่ั้ยน ........................................................

ชืั่�อผ้่ปกครั้อง ....................................................................................................  ท่ี่�อย่่ ..............................................................

....................................................................................................................................................................................................

เบอร์ั้โที่รั้ศ้พิท์ี่ ................................................................................... LINE ...............................................................................

ข�อม่ืลด�านสุขภัาพื่

ภัาวะท่ี่�รั้ะบุในใบวินิจำฉ้ยของแพิที่ย์ ................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

ปัญหาสุขภัาพิ

............ อาการั้ช้ั่ก  ............ โรั้คห้วใจำ  ............ โรั้คที่างเดิ์นหายใจำ  ............. แผล่เปิด์  ............. ห่อ้กเสบ 

............ อื�น ๆ (โปรั้ด์รั้ะบุ ..............................................................................................................................................)

ยาท่ี่�เด็์กร้ั้บปรั้ะที่านอย่่ ...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

อาการั้แพ้ิ

............ แพ้ิอาหารั้ (โปรั้ด์รั้ะบุ ........................................................................................................................................)

............ แพ้ิยา (โปรั้ด์รั้ะบุ ..............................................................................................................................................)

............ อื�น ๆ (โปรั้ด์รั้ะบุ  .............................................................................................................................................)

ปรั้ะว้ติการั้จำมนำ�า 

............ เคยจำมนำ�า ............ เคยสำาล้่กนำ�า     ............ ไม่เคยจำมนำ�าหรืั้อสำาล้่กนำ�า

............ อื�น ๆ (โปรั้ด์รั้ะบุ ..............................................................................................................................................)
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1. ความสุามารถด้านการเคล่ืื่อนไหว

1. เด็กเคู่ลื�อนไหวอวัยวะแต�ละส�วนได�คู่ล�องแคู่ล�ว

1.1 ศีรษะและคู่อ

............ คล่่องแคล่่วเหมือนเด็์กท้ี่�วไป     ............ ติด์ข้ด์บ้าง     ........... เคลื่�อนไหวได้์น้อยมาก

1.2 มืือและแขน

............ คล่่องแคล่่วเหมือนเด็์กท้ี่�วไป     ............ ติด์ข้ด์บ้าง     ............ เคลื่�อนไหวได้์น้อยมาก

1.3 ขาและเท�า

............ คล่่องแคล่่วเหมือนเด็์กท้ี่�วไป     ............ ติด์ข้ด์บ้าง     ............ เคลื่�อนไหวได้์น้อยมาก

 

2. เด็กเคู่ลื�อนไหวอวัยวะหลายส�วนในเวลาเดียวกัน

2.1  เมืื�อคู่ร่ให�เด็กเตะล่กบอล (เด็์กอาจำวิ�งมาเตะหรืั้อยนือย่ก้่บท่ี่�แล้่วเตะก็ได้์)

คู่วามืคู่ล�องแคู่ล�ว

............ ด่์ เหมือนเด็์กท้ี่�วไป     ............ ติด์ข้ด์บ้าง     ............ เคลื่�อนไหวส่วนอื�นด้์วย (เช่ั่น ยกไหล่่เมื�อแกว่งขาเตะล่่กบอล่)

การทรงตัว

............ ด่์ เหมือนเด็์กท้ี่�วไป    ............ เซ็หรืั้อล้่ม เมื�อแกว่งขาเตะ      ............ หยุด์ยนื ก่อนแกว่งขาเตะ

 

2.2 เมืื�อคู่ร่ให�เด็กกระโดดตบ (เด็์กกรั้ะโด์ด์แยกขาแล่ะมือปรั้ะกบก้นเหนือศ่รั้ษะในเวล่าเด่์ยวก้น แล้่วกรั้ะโด์ด์ 

ขาชิั่ด์พิร้ั้อมมือแนบล่ำาต้ว)

คู่วามืคู่ล�องแคู่ล�ว

............ ด่์ เหมือนเด็์กท้ี่�วไป     ............ ติด์ข้ด์บ้าง     ............ เคลื่�อนไหวไม่ตรั้งตามท่ี่�คร่ั้ต้องการั้ (เช่ั่น มือแนบล่ำาต้วขณีะ

กรั้ะโด์ด์แยกขา หรืั้อแสด์งท่ี่าที่างส้บสนเมื�อแขนแล่ะขาต้องเคลื่�อนไหวแตกต่างก้น)

การทรงตัว

............ ด่์ เหมือนเด็์กท้ี่�วไป     ............ เซ็หรืั้อล้่ม ขณีะกรั้ะโด์ด์ตบ     ............ ที่ำาไม่ได้์เล่ยหรืั้อไม่ยอมที่ำา

2.3 เมืื�อคู่ร่ให�เด็กหมุืนมืือสลับข�าง (เด็์กควำ�ามือซ้็ายแล่ะหงายมือขวาในเวล่าเด่์ยวก้น แล้่วหงายมือซ้็าย 

พิร้ั้อมควำ�ามือขวา)

คู่วามืคู่ล�องแคู่ล�ว

............ ด่์ เหมือนเด็์กท้ี่�วไป     ............ ติด์ข้ด์บ้าง (เช่ั่น ควำ�ามือซ้็ายก่อน แล้่วจ่ำงควำ�ามือขวา)     ............ เคลื่�อนไหวไม่ 

ตรั้งตามท่ี่�คร่ั้ต้องการั้ (เช่ั่น ควำ�ามือซ้็ายแล่ะมือขวาพิร้ั้อมก้น)
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2. ภาวะกลัื่วนำ้า

1. ยอมให้ใบหน้าโด์นนำ�า

............ ไม่ม่ปัญหา     ............ ท่ี่าที่างอ่ด์อ้ด์ใจำ     ............ ไม่ยอมให้ใบหน้าโด์นนำ�า (ร้ั้องไห้ อาล่ะวาด์ วิ�งหน่)

2. ยอมล่งนำ�า

............ ไม่ม่ปัญหา     ............ ท่ี่าที่างอ่ด์อ้ด์ใจำ (เกาะผ้่ใหญ่แน่น ไม่ยอมปล่่อยมือจำากรั้าวบ้นได์ล่งสรั้ะว่ายนำ�า)       

............ ไม่ยอมให้ใบหน้าโด์นนำ�า (ร้ั้องไห้ อาล่ะวาด์ วิ�งหน่)

3. ยอมด์ำานำ�า

............ ไม่ม่ปัญหา     ............ ท่ี่าที่างล้่งเล่/อ่ด์อ้ด์ใจำ     ............ ไม่ยอมด์ำานำ�า (ร้ั้องไห้ อาล่ะวาด์ ข่�นจำากนำ�า)
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ภัาคู่ผู้นวก คู่ ตัวอย�างสื�อทางสายตาเพืื่�อเตรียมืตัวเด็กก�อนมืาเรียน

1. ปฏิิทิน

คู่่�มืือการใชี�ปฏิิทิน

ปฏิิทิี่น คือ เครืั้�องมือสื�อสารั้ท่ี่�ช่ั่วยให้บุคคล่ท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษที่รั้าบว่า เขาจำะต้องที่ำากิจำกรั้รั้มอะไรั้บ้างในเดื์อนน้�น  

เมื�อบุคคล่ท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษที่รั้าบล่่วงหน้า เขาจำะได้์เตร่ั้ยมต้วแล่ะเตร่ั้ยมใจำในการั้ที่ำากิจำกรั้รั้มน้�น ๆ ล่่วงหน้า บุคคล่น้�นจ่ำงม่

แนวโน้มท่ี่�จำะที่ำาสิ�งน้�นได้์ด่์ข่�น แล่ะม่ความอ่ด์อ้ด์ใจำน้อยล่ง

ปฏิิทิน (กันยายน 2563) มีืวิธีีการใชี�งานดังนี�

1. เมื�ออย่่ในสถานท่ี่�ท่ี่�ไม่ม่เส่ยงรั้บกวน แสงสว่างเพ่ิยงพิอ อากาศถ่ายเที่ แล่ะเด็์กสงบ ม่สมาธิ พิร้ั้อมท่ี่�จำะเร่ั้ยนร้่ั้ ผ้่ปกครั้อง

แล่ะเด็์กน้�งหน้าปฏิิทิี่น แล้่วผ้่ปกครั้องช้ั่กชั่วนเด็์กด่์ปฏิิทิี่นด้์วยก้น ผ้่ปกครั้องควรั้ตรั้วจำสอบว่าเด็์กกำาล้่งมองปฏิิทิี่นอย่ห่รืั้อไม่

2. ผ้่ปกครั้องช่ั่�ให้เด็์กด่์ว่า “ว้นน่�” เป็นว้นอะไรั้แล่ะว้นท่ี่�เท่ี่าไรั้ เช่ั่น หากว้นน่�เป็นว้นท่ี่� 20 ก้นยายน ผ้่ปกครั้องช่ั่�ท่ี่� “วันที� 20” 

3. ผ้่ปกครั้องสอนให้เด็์กใช้ั่ดิ์นสอหรืั้อปากกาข่ด์ท้ี่บ “วันนี�” (เช่ั่น ว้นท่ี่� 20) ในกรั้ณ่ีท่ี่�เด็์กเข่ยนเองไม่ได้์ ให้ผ้่ปกครั้องช่ั่วย

โด์ยจ้ำบมือเด็์กข่ด์ท้ี่บ “วันนี�”

4. หล้่งจำากข่ด์ท้ี่บว้นน่�แล้่ว ผ้่ปกครั้องชั่วนเด็์กน้บต่อไปว่า เหลื่ออ่กก่�ว้นจ่ำงจำะถ่งว้นท่ี่� 28, 29, 30 ก้นยายน 2563 โด์ยช่ั่�ไป

ท่ี่ล่ะช่ั่องตามล่ำาด้์บ เช่ั่น เมื�อช่ั่�ว้นท่ี่� 21 ผ้่ปกครั้องน้บ “1” แล่ะเมื�อช่ั่�ว้นท่ี่� 22 ผ้่ปกครั้องน้บ “2” แล้่วน้บต่อไปจำนถ่งว้นท่ี่� 27 แต่

ถ้าเด็์กน้บเล่ขไม่ได้์หรืั้อพ่ิด์ไม่ได้์ ผ้่ปกครั้องสามารั้ถน้บให้เด็์กฟัังก็ได้์

5. เมื�อน้บถ่งว้นท่ี่� 28, 29, แล่ะ 30 ก้นยายน 2563 ผ้่ปกครั้องบอกเด็์กว่า “3 วันนี� หน่ (หรือชืี�อเด็ก) จะไปเรียนว�ายนำ�า”  

แล้่วช่ั่�ให้เด็์กส้งเกตด่์ภัาพิ “ว�ายนำ�า” บนปฏิิทิี่นท้ี่�ง 3 ว้น หล้่งจำากน้�น ผ้่ปกครั้องอ่านเรืั้�องรั้าวที่างส้งคมให้เด็์กฟัังแล่ะพิาเด็์กด่์ตารั้าง

กิจำกรั้รั้มต่อไป

6. ผ้่ปกครั้องต้องใช้ั่ปฏิิทิี่นทุี่กว้นอย่างต่อเนื�อง เพืิ�อให้เด็์กจำำาได้์แล่ะเข้าใจำว่า เขาต้องมาว่ายนำ�าในว้นท่ี่� 28, 29, แล่ะ 30 

ก้นยายน 2563 

กันยายน 2563

อาทิตย์          จันทร์          อังคู่าร           พุื่ธี          พื่ฤหัสบดี         ศุกร์            เสาร์              

                                      1                 2                3                4               5  

   6                7                8                 9              10               11             12

  13              14               15               16             17               18             19

  20              21               22               23             24               25             26

  27              28               29               30
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2. ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรมื

ว้นท่ี่� 28, 29, 30 ก้นยายน 2563

ตารางกิจกรรมื
8.00 น. ลงทะเบียน รายงานตัว8.00 น. ลงทะเบียน รายงานตัว

8.20 น. ด่ตารางกิจกรรมื8.20 น. ด่ตารางกิจกรรมื

8.30 น. เข�ากลุ�มื8.30 น. เข�ากลุ�มื

8.50 น. เข�าห�องนำ�า เปลี�ยนชุีด8.50 น. เข�าห�องนำ�า เปลี�ยนชุีด

9.10 น. เข�ากลุ�มื9.10 น. เข�ากลุ�มื

9.30 น. พัื่กร�องเพื่ลง9.30 น. พัื่กร�องเพื่ลง

9.40 น. เรียนว�ายนำ�า9.40 น. เรียนว�ายนำ�า

10.20 น. พัื่กเข�าห�องนำ�า10.20 น. พัื่กเข�าห�องนำ�า

10.30 น. เรียนว�ายนำ�า10.30 น. เรียนว�ายนำ�า

11.00 น. อาบนำ�า เปลี�ยนชุีด11.00 น. อาบนำ�า เปลี�ยนชุีด

11.30 น. ทบทวนบทเรียน11.30 น. ทบทวนบทเรียน

12.00 น. กินข�าว12.00 น. กินข�าว

12.30 น. แลกรางวัล12.30 น. แลกรางวัล

กลับบ�านกลับบ�าน
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คู่่�มืือการใชี�ตารางกิจกรรมื

ตารั้างกิจำกรั้รั้ม คือ เครืั้�องมือสื�อสารั้ร่ั้ปแบบหน่�งท่ี่�ช่ั่วยให้บุคคล่ท่ี่�ม่ความต้องการั้พิิเศษที่รั้าบว่า ภัายในหน่�งว้นหรืั้อใน

ช่ั่วงเวล่าหน่�ง เขาจำะต้องที่ำาอะไรั้บ้าง นอกจำากน่� ตารั้างกิจำกรั้รั้มยง้ช่ั่วยให้เด็์กร้่ั้ว่าตอนน่�ต้วเองกำาล้่งที่ำากิจำกรั้รั้มอะไรั้ กิจำกรั้รั้มท่ี่� 

ต้องที่ำาต่อไปคืออะไรั้หรืั้อกำาล้่งจำะเกิด์อะไรั้ข่�น อ่กท้ี่�งผ้่ปกครั้องแล่ะเด์ก็ท่ี่�พ่ิด์ได้์น้อยยง้อาจำใช้ั่ตารั้างกิจำกรั้รั้มแที่น “บัตรภัาพื่”  

เพืิ�อสื�อสารั้รั้ะหว่างก้นได้์อ่กด้์วย

ตารางกิจกรรมื (วันที� 28, 29, 30 กันยายน 2563) มีืวิธีีการใชี�งานดังนี�

1.  หล้่งจำากใช้ั่ “ปฏิิทิน (กันยายน 2563)” ในสถานท่ี่�ท่ี่�ไม่ม่เส่ยงรั้บกวน แสงสว่างเพ่ิยงพิอ อากาศถ่ายเที่ แล่ะเด็์กสงบ 

ม่สมาธิ พิร้ั้อมท่ี่�จำะเร่ั้ยนร้่ั้แล้่ว ผ้่ปกครั้องช้ั่กชั่วนเด็์กด่์ตารั้างกิจำกรั้รั้มด้์วยก้น

2.  ผ้่ปกครั้องแล่ะเด็์กควรั้น้�งฝัึ�งเด่์ยวก้นขณีะด่์ตารั้างกิจำกรั้รั้ม เพืิ�อสะด์วกในการั้ช่ั่�ชั่วนพ่ิด์คุยเก่�ยวก้บกิจำกรั้รั้มท่ี่�จำะเกิด์ข่�น

ตามตารั้าง

3. ผ้่ปกครั้องจ้ำบมือเด็์กให้ช่ั่�ท่ี่�ภัาพิ พิร้ั้อมอ่าน/อธิบายกิจำกรั้รั้มน้�น ที่ำาเช่ั่นน่�ท่ี่ล่ะภัาพิตามล่ำาด้์บ โด์ยเริั้�มจำากด้์านบนซ้็าย

(8:00 น.) ไปจำนครั้บทุี่กกิจำกรั้รั้ม (กล้่บบ้าน)

4. เมื�อผ้่ปกครั้องคดิ์ว่าเด็์กเข้าใจำความหมายของแต่ล่ะภัาพิแล้่ว ผ้่ปกครั้องอาจำให้เด็์กตอบคำาถามหรั้อืบอกว่าภัาพิท่ี่�เหน็

คือกิจำกรั้รั้มอะไรั้

5. ผ้่ปกครั้องควรั้พิาเด็์กด่์ตารั้างกิจำกรั้รั้ม (ว้นท่ี่� 28, 29, 30 ก้นยายน 2563) อย่างน้อยว้นล่ะ 1 คร้ั้�ง
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หน�า 3

หน�า 5

3. เร่ืองราวทางสัุงคม

หน�าปก “ว�ายนำ�าแสนสนุก” หน�า 1

หน�า 2

หน�า 4

1. ฉัันจะไปเรียนว�ายนำ�า การเรียนว�ายนำ�า1. ฉัันจะไปเรียนว�ายนำ�า การเรียนว�ายนำ�า
เป็นเรื�องสนุกมืากเป็นเรื�องสนุกมืาก

ว�ายนำ�าแสนสนุกว�ายนำ�าแสนสนุก

3. ชุีดว�ายนำ�าอาจทำาให�ฉัันอ่ดอัดแต�ไมื�เป็นไร 3. ชุีดว�ายนำ�าอาจทำาให�ฉัันอ่ดอัดแต�ไมื�เป็นไร 
ฉัันจะพื่ยายามืใส�มัืนเพืื่�อปกปิดร�างกายฉัันจะพื่ยายามืใส�มัืนเพืื่�อปกปิดร�างกาย

5. เราจะทำากิจกรรมืและเรียนว�ายนำ�า5. เราจะทำากิจกรรมืและเรียนว�ายนำ�า
ด�วยกันตามืเวลาด�วยกันตามืเวลา

4. ที�สระว�ายนำ�าฉัันจะได�เจอคู่ร่ใจดี4. ที�สระว�ายนำ�าฉัันจะได�เจอคู่ร่ใจดี
และเพืื่�อน ๆ อีกมืากมืายและเพืื่�อน ๆ อีกมืากมืาย

2. เมืื�อถ่งที�สระ ฉัันจะเปลี�ยนใส�ชุีดว�ายนำ�า2. เมืื�อถ่งที�สระ ฉัันจะเปลี�ยนใส�ชุีดว�ายนำ�า
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หน�า 9

หน�า 11

หน�า 6 หน�า 7

หน�า 8

หน�า 10

6. ฉัันจะเรียนว�ายนำ�าจนพืื่�นที�สีแดง6. ฉัันจะเรียนว�ายนำ�าจนพืื่�นที�สีแดง
บนนาฬิิกาหมืดไปบนนาฬิิกาหมืดไป

9. เมืื�ออย่�ใต�นำ�าฉัันจะลืมืตา  ถ�าฉัันร่�ส่กไมื�9. เมืื�ออย่�ใต�นำ�าฉัันจะลืมืตา  ถ�าฉัันร่�ส่กไมื�
สบายตา ฉัันสามืารถใส�แว�นว�ายนำ�าได�สบายตา ฉัันสามืารถใส�แว�นว�ายนำ�าได�

11. เมืื�อฉัันร่�ส่กกลัวหรือกังวล ฉัันจะมีืคู่ร่11. เมืื�อฉัันร่�ส่กกลัวหรือกังวล ฉัันจะมีืคู่ร่
ใจดีคู่อยชี�วยและอย่�ใกล� ๆ กันใจดีคู่อยชี�วยและอย่�ใกล� ๆ กัน

10. เมืื�อว�ายนำ�า ฉัันจะพื่ยายามืเตะขา10. เมืื�อว�ายนำ�า ฉัันจะพื่ยายามืเตะขา
ซ�ายขวาเพืื่�อเคู่ลื�อนที�ไปข�างหน�าซ�ายขวาเพืื่�อเคู่ลื�อนที�ไปข�างหน�า

8. เมืื�ออย่�ใต�นำ�า ปากฉัันจะปิดสนิท8. เมืื�ออย่�ใต�นำ�า ปากฉัันจะปิดสนิท

ปิดปิด

7. เมืื�ออย่�ในสระ หน�าฉัันจะโดนนำ�า7. เมืื�ออย่�ในสระ หน�าฉัันจะโดนนำ�า
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หน�า 13หน�า 12

13. ใชี�แล�ว! การเรียนว�ายนำ�า13. ใชี�แล�ว! การเรียนว�ายนำ�า
เป็นเรื�องที�สนุกมืาก!เป็นเรื�องที�สนุกมืาก!

12. ทุกคู่นชีมืว�า "เยี�ยมืมืาก" ที�ฉััน12. ทุกคู่นชีมืว�า "เยี�ยมืมืาก" ที�ฉััน
พื่ยายามืว�ายนำ�าพื่ยายามืว�ายนำ�า
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คู่่�มืือการใชี�เรื�องราวทางสังคู่มื

เรืั้�องรั้าวที่างส้งคม คือ หน้งสือท่ี่�เล่่าถ่งเหตุการั้ณ์ีท่ี่�กำาล้่งจำะเกิด์ข่�นก้บเด็์ก เพืิ�อให้เด็์กได้์ร้ั้บร้่ั้ถ่งเหตุการั้ณ์ีน้�น แล่ะช่ั่วยให้เขา

เตร่ั้ยมต้วแล่ะเตร่ั้ยมใจำล่่วงหน้า เรืั้�องรั้าวที่างส้งคมที่ำาให้เด็์กม่เวล่าคิด์ล่่วงหน้าว่า เมื�อจำะต้องเผชิั่ญสถานการั้ณ์ีน้�น เขาสามารั้ถที่ำา

อย่างไรั้ได้์บ้าง  การั้เตร่ั้ยมต้วเด็์กล่่วงหน้าเช่ั่นน่�ยง้ช่ั่วยล่ด์ความอ่ด์อ้ด์ใจำ ที่ำาให้เด็์กม่พิฤติกรั้รั้มท่ี่�ด่์มากข่�น รั้วมถ่งม่พิฤติกรั้รั้มไม่พ่ิง

ปรั้ะสงค์น้อยล่งด้์วย นอกจำากน่� การั้อ่านนิที่านด้์วยก้นยง้ที่ำาให้เด็์กม่พ้ิฒนาการั้ด้์านการั้อ่าน พ้ิฒนาการั้ด้์านภัาษา กล้่ามเนื�อมือท่ี่�

ใช้ั่ในการั้เปิด์หน้าหน้งสือ แล่ะสมาธิในการั้ที่ำากิจำกรั้รั้มต่าง ๆ ด่์ข่�น รั้วมถ่งม่ความส้มพ้ินธ์ก้บผ้่ปกครั้องด่์ข่�นด้์วย

เรื�องราวทางสังคู่มื เรื�อง “ว�ายนำ�าแสนสนุก” มีืวิธีีการใชี�งานดังนี�

1.  เมื�ออย่่ในสถานท่ี่�ท่ี่�ไม่ม่เส่ยงรั้บกวน แสงสว่างเพ่ิยงพิอ อากาศถ่ายเที่ แล่ะเด็์กสงบ ม่สมาธิ พิร้ั้อมท่ี่�จำะเร่ั้ยนร้่ั้ ผ้่ปกครั้อง

ช้ั่กชั่วนเด็์กมาอ่านเรืั้�องรั้าวที่างส้งคมด้์วยก้น

2.  ผ้่ปกครั้องแล่ะเด็์กควรั้น้�งฝัึ�งเด่์ยวก้นขณีะอ่านเพืิ�อสะด์วกในการั้ช่ั่�ชั่วนพ่ิด์คุยเก่�ยวก้บเนื�อเรืั้�อง

3.  ในช่ั่วงแรั้ก ผ้่ปกครั้องอาจำเป็นคนอ่านให้เด็์กฟััง หรืั้อ ผ้่ปกครั้องแล่ะเด็์กอาจำอ่านไปพิร้ั้อมก้นก็ได้์ ขณีะอ่าน ผ้่ปกครั้อง

คอยช่ั่�ชั่วนพ่ิด์คุยเก่�ยวก้บเนื�อเรืั้�องน้�น

4.  ผ้่ปกครั้อง (แล่ะเด็์ก) เริั้�มอ่านช้ั่า ๆ ท่ี่ล่ะหน้า ต้�งแต่ชืั่�อเรืั้�องบนหน้าปกไปจำนถ่งหน้าสุด์ท้ี่าย ขณีะอ่านผ้่ปกครั้องควรั้ 

ช่ั่�ชั่วนให้เด็์กมองภัาพิท่ี่�เป็นปรั้ะเด็์นสำาค้ญในหน้าน้�น หรืั้อผ้่ปกครั้องอาจำให้เด็์กล่องที่ำาท่ี่าตามภัาพิ หรืั้อถ้าเด็์กไม่เข้าใจำ ผ้่ปกครั้อง

อาจำที่ำาให้เด็์กด่์เป็นต้วอย่างก็ได้์

5.  ผ้่ปกครั้องแล่ะเด็์กควรั้อ่านเรืั้�องรั้าวที่างส้งคมด้์วยก้น อย่างน้อยว้นล่ะ 1 คร้ั้�ง จำนถ่งว้นท่ี่�มาเร่ั้ยนว่ายนำ�า

6.  ในช่ั่วงหล้่ง เมื�อเด็์กจำำาเนื�อหาในหน้งสือได้์แล้่ว ผ้่ปกครั้องอาจำขยายคำาศ้พิท์ี่ของเด็์กด้์วยการั้ช่ั่�ชั่วนให้ด่์ร่ั้ปอื�น ๆ  

ในหน้งสือพิร้ั้อมพ่ิด์คำาศ้พิท์ี่น้�นให้เด็์กฟััง เช่ั่น ในหน้า 4 ผ้่ปกครั้องอาจำช่ั่�ให้เด็์กด่์แล้่วภัาพิบ้นได์ล่งสรั้ะ แล้่วพ่ิด์ว่า “บันได”
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ภัาคู่ผู้นวก ง ตัวอย�างแผู้นการสอน

ตัวอย่างท่ี 1

แผู้นการสอนเรื�อง แหล�งนำ�าเสี�ยง (ผู่้�อ�านสามืารถศ่กษาเนื�อหาได�ในบทที� 3 หน�วยที� 1)

น้กเร่ั้ยน  10 คนในช้ั่�นปรั้ะถมศ่กษาปีท่ี่� 4    คร่ั้ผ้่สอน คร่ั้จ้ำนที่รั้า ฟ้ัาม่ด์าว

ว้น - เวล่าท่ี่�จำะสอน 27 ก้นยายน xxxx เวล่า 10:00 – 11:00 น.            จำำานวนการั้สอน 1 คร้ั้�ง

วัตถุประสงค์ู่

1. เด็์กเข้าใจำความหมายของแหล่่งนำ�าเส่�ยง

2. เด็์กที่รั้าบถ่งอ้นตรั้ายจำากแหล่่งนำ�าเส่�ยง

3. เด็์กตรั้ะหน้กถ่งแหล่่งนำ�าเส่�ยงใกล้่ต้ว

4. เด็์กที่รั้าบวิธ่ปฏิิบ้ติต้วอย่างเหมาะสม เมื�อเข้าใกล้่แหล่่งนำ�าเส่�ยง

ก�อนสอน  (ใช้ั่เวล่าปรั้ะมาณี 3 นาท่ี่)

คร่ั้กล่่าวท้ี่กที่ายเด็์ก ๆ ชั่วนพ่ิด์คุยเก่�ยวก้บเรืั้�องท้ี่�วไป แล่ะที่บที่วนกติกาในห้องเร่ั้ยนด้์วยภัาพิ (สื�อที่างสายตา) ด้์งน่�

1. ขณีะคร่ั้สอน ขอให้เด็์กน้�งอย่่ก้บท่ี่� (คร่ั้ช่ั่ภัาพิเด็์กน้�งอย่่ก้บท่ี่�) ฟััง (คร่ั้ช่ั่ภัาพิเด็์กกำาล้่งฟััง) แล่ะ เง่ยบ (คร่ั้ช่ั่ภัาพิเด็์ก

น้�งเง่ยบ ๆ) 

2. เมื�อคร่ั้ถาม ขอให้เด็์กยกมือเมื�อต้องการั้ตอบคำาถาม (คร่ั้ช่ั่ภัาพิเด็์กยกมือ)

3. คนท่ี่�ตอบคำาถาม (ไม่ว่าคำาตอบจำะถ่กหรืั้อผิด์) จำะได้์คำาตอบล่ะ 1 คะแนน (คร่ั้ช่ั่�ท่ี่�ป้ายคะแนนบนกรั้ะด์าน)

4. เด็์ก ๆ สามารั้ถนำาคะแนนท่ี่�สะสมไว้มาแล่กรั้างว้ล่หล้่งเลิ่กเร่ั้ยน (คร่ั้ช่ั่�ป้ายของรั้างว้ล่)

ขั�นนำาเข�าส่�บทเรียน  (ใช้ั่เวล่าปรั้ะมาณี 10 นาท่ี่)

1. คร่ั้เปิด์ว่ดิ์ท้ี่ศน์เด็์กกำาล้่งจำมนำ�า แล้่วชั่วนพ่ิด์คุยว่าถ้าเด็์ก ๆ  ตกนำ�าแล้่วว่ายนำ�าไม่ได้์ จำะเกิด์อะไรั้ข่�น (ถ้าห้องเร่ั้ยนม่เด็์ก

ท่ี่�พ่ิด์ได้์น้อยหรืั้อพ่ิด์ไม่ได้์เล่ย คร่ั้ควรั้ม่สื�อที่างสายตาแล่ะช่ั่องที่างสื�อสารั้อื�น เช่ั่น ภัาพิเด็์กสล่บ, ภัาพิเด็์กจำมนำ�า, ภัาพิเด็์กหายใจำ

ไม่ออก, ภัาพิเด์ก็ยิ�ม, ภัาพิเด์ก็ร้ั้องไห้ เพืิ�อให้เด็์กท่ี่�ม่ปัญหาด้์านการั้พ่ิด์สามารั้ถตอบคำาถามของคร่ั้ด้์วยการั้ช่ั่�ภัาพิ สื�อที่างสายตา

เหล่่าน่�ที่ำาให้เด็์กคนน้�นม่ส่วนร่ั้วมในกิจำกรั้รั้มมากข่�น แล่ะคร่ั้ย้งได้์ที่รั้าบถ่งความร้่ั้เดิ์มของเด็์กคนน้�นด้์วย)

2. คร่ั้เลื่อกภัาพิเด็์กสล่บ, ภัาพิเด็์กจำมนำ�า, ภัาพิเด็์กหายใจำไม่ออก ฯล่ฯ ออกมา แล้่วบอกเด็์ก ๆ  ว่า ว้นน่�คร่ั้จำะสอนเรืั้�อง

สถานท่ี่�ท่ี่�เป็นอ้นตรั้าย ถ้าเด็์ก ๆ ไม่รั้ะว้ง ก็จำะเป็นเหมือนเด็์กในภัาพิเหล่่าน่�
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ขั�นสอน  (ใช้ั่เวล่าปรั้ะมาณี 35 นาท่ี่)

1. คร่ั้อธิบายด้์วยคำาพ่ิด์ ท่ี่าที่าง แล่ะภัาพิ

“แหล�งนำ�าเสี�ยง” คือ แหล่่งนำ�าท่ี่�อาจำที่ำาให้เด็์กจำมนำ�า หายใจำไม่ออก เป็นอ้นตรั้าย บาด์เจ็ำบ หรืั้อตายได้์

“อันตราย” หมายถ่ง เด็์กจำะขยบ้ต้วไม่ได้์ หายใจำไม่ได้์ ซ่็�งจำะที่ำาให้ตายในท่ี่�สุด์

(ถ้าเด็์กไม่เข้าใจำความหมายของ “จมืนำ�า” “หายใจไมื�ออก” “ตาย” คร่ั้ควรั้อธิบายเรืั้�องเหล่่าน่�ก่อนสอนเรืั้�อง 

แหล่่งนำ�าเส่�ยง)

2. คร่ั้เปิด์ว่ดิ์ท้ี่ศน์ เรืั้�อง “แหล�งนำ�าเสี�ยง” ให้เด็์กเห็นว่า การั้ตกล่งไปในแหล่่งนำ�าเหล่่าน่�จำะเป็นอ้นตรั้ายอย่างไรั้

3. คร่ั้ช่ั่ภัาพิแหล่่งนำ�าเส่�ยงในบ้าน ได้์แก่ กะล่ะม้ง ถ้งเก็บนำ�า โอ่ง อ่างอาบนำ�าเด็์ก/ผ้่ใหญ่ สรั้ะว่ายนำ�าพิล่าสติก ช้ั่กโครั้ก

แล่ะให้เด็์กตอบว่า เด็์กเคยเห็นสิ�งของในภัาพิใด์ท่ี่�อย่ใ่นบ้านของต้วเองบ้าง โด์ยให้เด็์กได้์ตอบทุี่กคน แล่ะสามารั้ถตอบซ็ำ�าก้นได้์ 

(ถ้าเป็นไปได้์ คร่ั้ควรั้มอบหมายให้ผ้่ปกครั้องนำาภัาพิเหล่่าน่�ไปสอนท่ี่�บ้าน เพืิ�อให้เด็์กเชืั่�อมโยงสิ�งท่ี่�คร่ั้สอนไปย้งสถานการั้ณ์ี 

จำริั้งด้์วย)

4. คร่ั้ช่ั่ภัาพิแหล่่งนำ�าเส่�ยงรั้อบบ้าน ได้์แก่ แอ่งนำ�าใต้ถุนบ้าน อ่างเล่่�ยงปล่า ค่นำ�า สรั้ะนำ�าขุด์ แล่ะให้เด็์กตอบว่า เด็์กเคย

เห็นสถานท่ี่�ในภัาพิใด์บ้าง โด์ยให้เด็์กได้์ตอบทุี่กคน แล่ะสามารั้ถตอบซ็ำ�าก้นได้์ (ถ้าม่โอกาส คร่ั้ควรั้มอบหมายให้ผ้่ปกครั้องนำา

ภัาพิเหล่่าน่�ไปสอนท่ี่�บ้าน เพืิ�อให้เด็์กเชืั่�อมโยงสิ�งท่ี่�คร่ั้สอนไปยง้สถานการั้ณ์ีจำริั้งด้์วย)

5. คร่ั้ช่ั่ภัาพิแหล่่งนำ�าเส่�ยงในชุั่มชั่น ได้์แก่ แม่นำ�า คล่อง บ่ง ที่ะเล่ อ่างเก็บนำ�า ค่นำ�าในสวน/ในนา แล่ะให้เด็์กตอบว่า

เคยเห็นสถานท่ี่�ในภัาพิใด์บ้าง โด์ยให้เด็์กได้์ตอบทุี่กคน แล่ะสามารั้ถตอบซ็ำ�าก้นได้์ (ถ้าเป็นไปได้์ คร่ั้ควรั้พิาเด็์กไปท้ี่ศนศ่กษา 

ในชุั่มชั่น เพืิ�อให้เด็์กเชืั่�อมโยงสิ�งท่ี่�คร่ั้สอนไปย้งสถานการั้ณ์ีจำริั้งด้์วย)

หมืายเหตุ 

คร่ั้ควรั้ใช้ั่ภัาพิแหล่่งนำ�าเส่�ยงในสิ�งแวด์ล้่อมท่ี่�เด็์กอาศ้ยอย่่จำริั้ง เพืิ�อให้เด็์กสามารั้ถเชืั่�อมโยงความร้่ั้ในห้องเร่ั้ยนไป 

ส่่สถานท่ี่�/สถานการั้ณ์ีจำริั้งได้์ด่์ข่�น

6. คร่ั้ช่ั่ภัาพิแหล่่งนำ�าเส่�ยงในโรั้งเร่ั้ยน ได้์แก่ บ่อนำ�า บ่อบ้ว สรั้ะนำ�าพุิ แท้ี่งค์นำ�า ท่ี่อซ่็เมนต์เพืิ�อก้กเก็บนำ�า แล่ะให้เด็์กตอบ

ว่าเคยเห็นสถานท่ี่�/สิ�งของในภัาพิใด์บ้าง โด์ยให้เด็์กได้์ตอบทุี่กคน แล่ะสามารั้ถตอบซ็ำ�าก้นได้์

7. คร่ั้สอนด้์วยการั้พ่ิด์แล่ะช่ั่ภัาพิว่า เมื�อเจำอแหล่่งนำ�าเหล่่าน่� ขอให้เด็์กที่ำาด้์งน่�

8. คร่ั้ถามแล่้วให้เด็์กตอบ (ด์้วยการั้พ่ิด์ ช่ั่�ภัาพิ หรั้ือยกป้าย “ถ่ก” “ผิู้ด”) เพืิ�อตรั้วจำสอบความเข้าใจำว่า เมื�อเจำอ 

แหล่่งนำ�าเส่�ยง เด็์กต้องที่ำาอย่างไรั้ แล่ะไม่ควรั้ที่ำาอะไรั้บ้าง คร่ั้ให้เด็์กได้์ตอบทุี่กคน แล่ะสามารั้ถตอบซ็ำ�าก้นได้์ หล้่งจำากน้�น  

คร่ั้ให้เด็์กพ้ิก (ดื์�มนำ�า เข้าห้องนำ�า แล่ะที่ำากิจำกรั้รั้มผ่อนคล่ายปรั้ะมาณี 10 นาท่ี่)

-  ต้องไปก้บผ้่ใหญ่ทุี่กคร้ั้�ง

-  บอกผ้่ใหญ่ เมื�อสิ�งของตกนำ�า

-  เล่่น/ที่ำากิจำกรั้รั้มในสถานท่ี่�ปล่อด์ภ้ัย

-  ไม่เข้าใกล้่แหล่่งนำ�าตามล่ำาพ้ิง

-  ไม่ล่งไปในนำ�า เช่ั่น ไม่เล่่นนำ�า ไม่เก็บของในนำ�า

-  ไม่ที่ำากิจำกรั้รั้มใกล้่แหล่่งนำ�า เช่ั่น วิ�งเล่่น ผล้่กก้น

แกล้่งก้น

สิ�งที�คู่วรทำา สิ�งที�ไมื�คู่วรทำา
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9. คร่ั้ให้เด็์กทุี่กคนสวมรั้องเที่้า ยืนเข้าแถว แล่ะเง่ยบ (คร่ั้ช่ั่ภัาพิเด์็กสวมรั้องเที่้า ภัาพิเด์็กเข้าแถว ภัาพิเด์็ก 

ยืนเง่ยบ ๆ) เพืิ�อพิาเด็์กออกสำารั้วจำแหล่่งนำ�าเส่�ยงในโรั้งเร่ั้ยน (เชืั่�อมโยงส่่สถานการั้ณ์ีจำริั้ง)

10. คร่ั้พิาน้กเร่ั้ยนท้ี่�งหมด์เดิ์นเป็นแถวไปรั้อบบริั้เวณีโรั้งเร่ั้ยน เมื�อพิบแหล่่งนำ�าเส่�ยง คร่ั้ให้เด็์กช่ั่วยก้นตอบ (ด้์วยการั้

พ่ิด์หรืั้อช่ั่�ภัาพิ) ว่า แหล่่งนำ�าเส่�ยงน่�คืออะไรั้ แล่ะเด็์ก ๆ ควรั้ที่ำาต้วอย่างไรั้ (เมื�อคร่ั้ที่ำาซ็ำ�า ๆ เช่ั่นน่�ก้บแหล่่งนำ�าเส่�ยงหล่ายแห่ง  

เด็์กบกพิร่ั้องที่างสติปัญญาแล่ะเด็์กออทิี่สติกจำะจำำาสิ�งท่ี่�คร่ั้สอนได้์ด่์ข่�น)

ขั�นสรุป  (ใช้ั่เวล่าปรั้ะมาณี 12 นาท่ี่)

1. คร่ั้พิาเด็์กกล้่บห้องเร่ั้ยน แล้่วถามคำาถามเพืิ�อที่บที่วนสิ�งท่ี่�ได้์เร่ั้ยน

 -  แหล่่งนำ�าเส่�ยงเป็นอ้นตรั้ายอย่างไรั้

 -  แหล่่งนำ�าเส่�ยงในโรั้งเร่ั้ยนม่อะไรั้บ้าง หรืั้อคร่ั้อาจำให้เด็์กช่ั่�ว่าภัาพิใด์เป็นแหล่่งนำ�าเส่�ยงในโรั้งเร่ั้ยน

 -  เมื�อเจำอแหล่่งนำ�าเส่�ยง เด็์กควรั้ที่ำาอย่างไรั้ แล่ะไม่ควรั้ที่ำาอะไรั้

2. คร่ั้ให้เด็์กน้บคะแนนของต้วเองแล่ะแจ้ำงคะแนนก้บคร่ั้ (หรืั้อคร่ั้อาจำให้เด็์ก ๆ เข่ยนคะแนนของต้วเองบนป้ายสะสม

คะแนนโด์ยม่คร่ั้คอยตรั้วจำสอบความถ่กต้อง) หากน้กเร่ั้ยนคนใด์ต้องการั้ความช่ั่วยเหลื่อ คร่ั้อาจำมอบหมายให้เพืิ�อนช่ั่วยหรืั้อ

คร่ั้เข้าไปช่ั่วยเหลื่อตามความเหมาะสม

สื�อการสอนที�น�าสนใจ และหลากหลาย (เมื�อคร่ั้สอน 30 นาท่ี่ คร่ั้ควรั้ม่สื�อการั้สอนอย่างน้อย 8-10 ชิั่�น)

1. ภัาพิเด็์กน้�งอย่่ก้บท่ี่� ภัาพิเด็์กฟััง ภัาพิเด็์กน้�งเง่ยบ ๆ ภัาพิเด็์กยกมือ

2. ภัาพิเด็์กสล่บ ภัาพิเด็์กจำมนำ�า ภัาพิเด็์กหายใจำไม่ออก ภัาพิเด็์กยิ�ม ภัาพิเด็์กร้ั้องไห้ 

3. ว่ดิ์ท้ี่ศน์ เรืั้�อง อ้นตรั้ายจำากแหล่่งนำ�าเส่�ยง

4. ภัาพิแหล่่งนำ�าเส่�ยงในบ้าน

5. ภัาพิแหล่่งนำ�าเส่�ยงรั้อบบ้าน

6. ภัาพิแหล่่งนำ�าเส่�ยงในชุั่มชั่น

7. ภัาพิแหล่่งนำ�าเส่�ยงในโรั้งเร่ั้ยน

8. ป้าย “ถ่ก” “ผิู้ด”

9. ภัาพิพิฤติกรั้รั้มท่ี่�ควรั้ที่ำา เมื�อเข้าใกล้่แหล่่งนำ�าเส่�ยง

10. ภัาพิพิฤติกรั้รั้มท่ี่�ไม่ควรั้ที่ำา เมื�อเข้าใกล้่แหล่่งนำ�าเส่�ยง

11. ภัาพิเด็์กสวมรั้องเท้ี่า ภัาพิเด็์กเข้าแถว ภัาพิเด็์กยืนเง่ยบ ๆ

12. แหล่่งนำ�าเส่�ยงในโรั้งเร่ั้ยน (สถานท่ี่�จำริั้ง/ของจำริั้ง)

ตัวเสริมืแรง 

1. ป้ายสะสมคะแนน

2. เบ่�ย เช่ั่น คลิ่ปหน่บกรั้ะด์าษ/ล่่กปัด์/สติ�กเกอร์ั้ เพืิ�อสะสมคะแนน

3. ป้ายแสด์งของรั้างว้ล่

4. ของรั้างว้ล่
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การวัดผู้ล/ประเมิืนผู้ล

1. เด็์กเข้าใจำความหมายของแหล่่งนำ�าเส่�ยง

2. เด็์กที่รั้าบถ่งอ้นตรั้ายจำากแหล่่งนำ�าเส่�ยง

3. เด็์กตรั้ะหน้กถ่งแหล่่งนำ�าเส่�ยงใกล้่ต้ว

4. เด็์กที่รั้าบวิธ่ปฏิิบ้ติต้วอย่างเหมาะสม เมื�อเข้าใกล้่แหล่่งนำ�าเส่�ยง

เมื�อเด็์กตอบด้์วยการั้พ่ิด์ ช่ั่�ภัาพิ หรืั้อยกป้ายได้์ถ่กต้อง ไม่ตำ�ากว่าร้ั้อยล่ะ 80 ถือว่าผ่าน แต่ถ้าเด็์กไม่ผ่านการั้ที่ด์สอบ  

ขอให้คร่ั้สอนเรืั้�องน้�นใหม่อ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บวิธ่สอนแล่ะใช้ั่สื�อการั้สอนท่ี่�ช้ั่ด์เจำนมากข่�น

ข�อเสนอแนะ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................

...............................................................……………………………………………………………………………………………………....................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................

...............................................................……………………………………………………………………………………………………....................
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ตัวอย่างท่ี 2

แผู้นการสอนเรื�อง การเลือกและใส�เสื�อช่ีชีีพื่ (ผู่้�อ�านสามืารถศ่กษาเนื�อหาได�ในบทที� 3 หน�วยที� 9)

น้กเร่ั้ยน  10 คนในช้ั่�นปรั้ะถมศ่กษาปีท่ี่� 4    คร่ั้ผ้่สอน คร่ั้จ้ำนที่รั้า ฟ้ัาม่ด์าว

ว้น-เวล่าท่ี่�จำะสอน 2 ตุล่าคม xxxx เวล่า 10:00 – 11:00 น.            จำำานวนการั้สอน 1 คร้ั้�ง

วัตถุประสงค์ู่

1. เด็์กใส่เสื�อช่ั่ช่ั่พิทุี่กคร้ั้�งท่ี่�ล่งเรืั้อ แล่ะตล่อด์เวล่าท่ี่�อย่่บนเรืั้อ

2. เด็์กเข้าใจำถ่งปรั้ะโยชั่น์ของเสื�อช่ั่ช่ั่พิ

3. เด็์กเลื่อกเสื�อช่ั่ช่ั่พิท่ี่�ขนาด์พิอด่์ต้ว

4. เด็์กเลื่อกเสื�อช่ั่ช่ั่พิท่ี่�ไม่ชั่ำารุั้ด์

5. เด็์กที่รั้าบวิธ่ใส่เสื�อช่ั่ช่ั่พิอย่างถ่กต้อง

6. เด็์กที่รั้าบวิธ่ถอด์เสื�อช่ั่ช่ั่พิอย่างถ่กต้อง

ก�อนสอน (ใช้ั่เวล่าปรั้ะมาณี 3 นาท่ี่)

คร่ั้กล่่าวท้ี่กที่ายเด็์ก ๆ ชั่วนพ่ิด์คุยเก่�ยวก้บเรืั้�องท้ี่�วไป แล่ะที่บที่วนกติกาในห้องเร่ั้ยนด้์วยภัาพิ (สื�อที่างสายตา) ด้์งน่� 

1. ขณีะคร่ั้สอน ขอให้เด็์กน้�งอย่่ก้บท่ี่� (ภัาพิเด็์กน้�งอย่่ก้บท่ี่�) ฟััง (ภัาพิเด็์กกำาล้่งฟััง) แล่ะ เง่ยบ (ภัาพิเด็์กน้�งเง่ยบ ๆ) 

2. เมื�อคร่ั้ถาม ขอให้เด็์กยกมือเมื�อต้องการั้ตอบคำาถาม (ภัาพิเด็์กยกมือ)

3. คนท่ี่�ตอบคำาถาม (ไม่ว่าคำาตอบจำะถ่กหรืั้อผิด์) จำะได้์คำาตอบล่ะ 1 คะแนน (คร่ั้ช่ั่�ท่ี่�ป้ายคะแนนบนกรั้ะด์าน)

4. คะแนนท่ี่�ได้์ให้สะสมไว้เอามาแล่กรั้างว้ล่หล้่งเลิ่กเร่ั้ยน (คร่ั้ช่ั่�ป้ายของรั้างว้ล่)

ขั�นนำาเข�าส่�บทเรียน  (ใช้ั่เวล่าปรั้ะมาณี 5 นาท่ี่)

1. คร่ั้เปิด์ว่ดิ์ท้ี่ศน์เรืั้อแล่่นอย่่ในแม่นำ�า/ที่ะเล่ (หรืั้อใช้ั่เรืั้อจำำาล่องล่อยในอ่างนำ�า) แล้่วชั่วนพ่ิด์คุยว่าถ้าคลื่�นล่มแรั้ง 

แล้่วเรืั้อล่่ม เด็์ก ๆ จำะเป็นอย่างไรั้ (ถ้าห้องเร่ั้ยนม่เด็์กท่ี่�พ่ิด์ได้์น้อยหรืั้อพ่ิด์ไม่ได้์เล่ย คร่ั้ควรั้ม่สื�อที่างสายตาแล่ะช่ั่องที่างสื�อสารั้

อื�น เช่ั่น ภัาพิเด็์กสล่บ, ภัาพิเด็์กจำมนำ�า, ภัาพิเด็์กหายใจำไม่ออก, ภัาพิเด็์กยิ�ม, ภัาพิเด็์กร้ั้องไห้ เพืิ�อให้เด็์กท่ี่�ม่ปัญหาด้์านการั้พ่ิด์

สามารั้ถตอบคำาถามของคร่ั้ด้์วยการั้ช่ั่�ภัาพิ สื�อที่างสายตาเหล่่าน่�ที่ำาให้เด็์กคนน้�นม่ส่วนร่ั้วมในกิจำกรั้รั้มมากข่�น แล่ะคร่ั้ย้งได้์

ที่รั้าบถ่งความร้่ั้เดิ์มของเด็์กคนน้�นด้์วย)

2. คร่ั้บอกเด็์ก ๆ ว่า ว้นน่�คร่ั้จำะแนะนำาอุปกรั้ณ์ีอย่างหน่�งท่ี่�จำะช่ั่วยให้เด็์ก ๆ ไม่จำมนำ�า น้�นคือ “เสื�อช่ีชีีพื่” (ขณีะพ่ิด์  

คร่ั้นำาของจำรั้งิมาให้เด็์กด่์ด้์วย หากไมม่่ของจำริั้ง คร่ั้สามารั้ถใช้ั่ภัาพิแที่นได์ ้แต่อาจำไม่ช่ั่วยให้เด็์กเข้าใจำได์ด่้์เท่ี่าการั้ได้์เห็นของจำรั้งิ)
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ขั�นสอน  (ใช้ั่เวล่าปรั้ะมาณี 42 นาท่ี่)

1. คร่ั้อธิบายแล่ะช่ั่�ให้เด็์กด่์ว่า เสื�อช่ั่ช่ั่พิ 1 ต้ว ปรั้ะกอบด้์วยต้วเสื�อ ด้์านในม่โฟัม ด้์านหน้าม่ต้วล็่อค เชืั่อก แถบ 

สะท้ี่อนแสง แล่ะบางต้วอาจำม่นกหว่ด์

2. คร่ั้อธิบายแล่ะช่ั่ภัาพิให้เด็์กด่์ว่า เด็์กต้องใส่เสื�อช่ั่ช่ั่พิทุี่กคร้ั้�งท่ี่�ข่�นเรืั้อ แล่ะตล่อด์เวล่าท่ี่�อย่่บนเรืั้อ 

3. คร่ั้ให้เด็์กท่ี่องปรั้ะโยคว่า “ใส�บนบก ถอดบนบก” รั้วมถ่งอธิบายความหมายของ “ใส�บนบก” (ก่อนเด็์กล่งเรืั้อ

 เด็์กต้องใส่เสื�อช่ั่ช่ั่พิให้เร่ั้ยบร้ั้อยก่อน) แล่ะ “ถอดบนบก” (เมื�ออย่่ในเรืั้อ เด็์กต้องใส่เสื�อช่ั่ช่ั่พิตล่อด์เวล่า เด็์กจำะถอด์เสื�อช่ั่ช่ั่พิ 

ได้์ก็ต่อเมื�อเด็์กข่�นมายืนบนบกแล้่วเท่ี่าน้�น)

4. เสื�อช่ั่ช่ั่พิช่ั่วยให้เด็์กล่อยอย่ใ่นนำ�า คร่ั้ใส่แผ่นโฟัมล่งในกะล่ะม้งใหเ้ด็์กเห็นว่าโฟัมล่อย คร่ั้วางตุ�กตาในนำ�าใหเ้ห็นว่าตุ�กตา

จำมนำ�า แล้่วนำาตุ�กตามาใส่เสื�อช่ั่ช่ั่พิขนาด์เล็่ก (หรืั้อถ้าไม่ม่เสื�อช่ั่ช่ั่พิขนาด์เล็่ก คร่ั้อาจำให้ตุ�กตานอนบนแผ่นโฟัม) เพืิ�อให้เด็์กเห็น

ว่าตุ�กตาล่อยได้์ถ้าใส่เสื�อช่ั่ช่ั่พิหรืั้อม่แผ่นโฟัม (คร่ั้อาจำเชืั่�อมโยงถ่ง “วัสดุลอยนำ�า” ท่ี่�คร่ั้เคยสอนในหน่วยท่ี่� 19 ด้์วยก็ได้์) ด้์งน้�น 

เมื�อเด็์กใส่เสื�อช่ั่ช่ั่พิแล้่วตกล่งไปในนำ�า เด็์กก็จำะล่อยได้์เช่ั่นก้น

5. คร่ั้สอนว่า เสื�อช่ั่ช่ั่พิท่ี่�ช่ั่วยให้ล่อยได้์ต้อง “พื่อดีตัว” ไม่ใหญ่หรืั้อเล็่กเกินไป คร่ั้อธิบายความหมายของคำาว่า  

“พื่อดี” “ใหญ�เกินไป” แล่ะ “เล็กเกินไป” โด์ยให้เด็์ก 3 คนออกมายืนหน้าห้อง คร่ั้ให้เด็์กคนแรั้กใส่เสื�อพิอด่์ต้ว คนท่ี่�สองใส่

เสื�อท่ี่�ต้วใหญ่เกินไป แล่ะคนท่ี่�สามใส่เสื�อท่ี่�ต้วเล็่กเกินไป

คู่ร่ชีี�ให�เด็กสังเกตว�า 

“พื่อดีตัว” หมายถ่ง เมื�อใส่ต้วล็่อกแล้่ว คนอื�นไม่สามารั้ถสอด์แขนเข้าไปในเสื�อช่ั่ช่ั่พิน้�นได้์ จำากน้�น คร่ั้สาธิตการั้สอด์

แขนเข้าในเสื�อช่ั่ช่ั่พิของเด็์กคนแรั้ก

คู่ร่อธิีบายว�า 

“ใหญ�เ กินไป”  หมายถ่ง ม่ช่ั่องให้สอด์แขนเข้าไปได์้  แล่ะเมื�อด่์งคอเสื�อข่�นเหนือศ่รั้ษะ เสื�ออาจำหลุ่ด์ 

ออกจำากต้วน้กเร่ั้ยนคนน้�น แล้่วคร่ั้สาธิตก้บเด็์กคนท่ี่�สอง

คู่ร่อธิีบายว�า 

“เล็กเกินไป” หมายถ่ง เด็์กไม่สามารั้ถติด์ต้วล็่อกได้์ครั้บทุี่กจุำด์ แล้่วให้เด็์กคนท่ี่�สามพิยายามใส่ต้วล็่อกให้เพืิ�อนด่์ 

ไม่ว่าเสื�อช่ั่ช่ั่พิจำะใหญ่เกินไปหรืั้อเล็่กเกินไป คร่ั้สอนให้เด็์กหาเสื�อต้วอื�นท่ี่�พิอด่์ต้วท่ี่�สุด์

6. คร่ั้ให้เด็์กแต่ล่ะคนเล่ือกเสื�อช่ั่ช่ั่พิท่ี่�ม่ขนาด์พิอด่์ก้บต้วเอง (ถ้าคร่ั้ม่เสื�อครั้บตามจำำานวนเด์็ก) แล้่วคร่ั้ให้เด็์กจ้ำบค่่แล่ะ

ตรั้วจำสอบว่าเพืิ�อนใส่เสื�อพิอด่์ต้วหรืั้อย้ง

7. คร่ั้ให้เด็์กด่์เสื�อช่ั่ช่ั่พิท่ี่�ชั่ำารุั้ด์ (หรืั้อภัาพิเสื�อช่ั่ช่ั่พิท่ี่�ชั่ำารุั้ด์) ได้์แก่ เสื�อขาด์ เสื�อไม่ม่โฟัม เสื�อท่ี่�ม่ต้วล็่อกไม่ครั้บ เชืั่อก/สาย

ล็่อคขาด์ เสื�อข่�นรั้า คร่ั้อธิบายว่าเสื�อช่ั่ช่ั่พิท่ี่�ม่ล้่กษณีะเช่ั่นน่�ชั่ำารุั้ด์ (ไม่ด่์แล้่ว) ใช้ั่งานไม่ได้์ ไม่ช่ั่วยให้เด็์กล่อยต้ว เด็์กจ่ำงต้องมอง

หาเสื�อต้วใหม่ท่ี่�สมบ่รั้ณ์ี

8. คร่ั้ติด์ป้าย “เสื�อชีำารุด” แล่ะ ป้าย “เสื�อไมื�ชีำารุด” บนกรั้ะด์าน แล่้วนำาภัาพิเสื�อชั่ำารุั้ด์ 10 ภัาพิ แล่ะเสื�อ 

ไม่ชั่ำารุั้ด์ 10 ภัาพิวางบนพืิ�น จำากน้�น คร่ั้ที่ำากิจำกรั้รั้มโด์ยให้เด็์ก ๆ ช่ั่วยก้นหยิบภัาพิเสื�อชั่ำารุั้ด์ไปติด์ใต้ป้าย “เสื�อชีำารุด”  

แล่ะภัาพิเสื�อไม่ชั่ำารุั้ด์ไปติด์ใต้ป้าย “เสื�อไมื�ชีำารุด” คร่ั้ตรั้วจำสอบความถ่กต้องแล่ะแก้ไขเมื�อเด็์กติด์ผิด์ด้์าน

9.  คร่ั้สอนวิธ่ใส่เสื�อช่ั่ช่ั่พิ โด์ยอธิบาย ที่ำาให้ด่์ แล่ะช่ั่�ภัาพิ (ภัาพิเด็์กสอด์แขนเข้าในเสื�อช่ั่ช่ั่พิ ภัาพิเด็์กใส่ต้วล็่อกท่ี่�หน้าอก

ภัาพิเด็์กใส่ต้วล็่อกท่ี่�เอว ภัาพิเด็์กใส่ต้วล็่อกท่ี่�ต้นขาซ้็าย ภัาพิเด็์กใส่ต้วล็่อกท่ี่�ต้นขาขวา ภัาพิเด็์กด่์งเชืั่อก 4 จุำด์ให้กรั้ะช้ั่บ  

ภัาพิเด็์กเก็บปล่ายเชืั่อก 4 จุำด์)
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10. คร่ั้ให้เด็์กด่์ภัาพิแล่้วที่ำาตามภัาพิ (เด์็กสอด์แขนเข้าในเสื�อช่ั่ช่ั่พิ เด์็กใส่ต้วล็่อกท่ี่�หน้าอก เด์็กใส่ต้วล็่อกท่ี่�เอว  

เด็์กใส่ต้วล็่อกท่ี่�ต้นขาซ้็าย เด็์กใส่ต้วล็่อกท่ี่�ต้นขาขวา เด็์กด่์งเชืั่อก 4 จุำด์ให้กรั้ะช้ั่บ เด็์กเก็บปล่ายเชืั่อก 4 จุำด์)

11. คร่ั้สอนวิธ่ใส่ต้วล็่อก คือ เด็์กต้องเส่ยบต้วล็่อคท่ี่�เป็นขาให้ตรั้งช่ั่องจำนม่เส่ยงด้์ง “คู่ลิก” หากเด็์กไม่สามารั้ถเส่ยบ 

ให้ตรั้งช่ั่องได้์ คร่ั้อาจำที่าส่ท่ี่�ต้วล็่อกท้ี่�งสองด้์านเพืิ�อให้เด็์กเห็น “ขา” แล่ะ “ชี�องเสียบ” ได้์ช้ั่ด์เจำนข่�น หากกล้่ามเนื�อมือของเด็์ก

ม่ปัญหาอย่างมาก คร่ั้อาจำใช้ั่ต้วล็่อกขนาด์ใหญ่ ต้วล็่อกท่ี่�ไม่แข็งมาก หรืั้อเปล่่�ยนเป็นต่นตุ�กแกไปเล่ยก็ได้์

12. คร่ั้ยำ�าว่า เวล่าใส่ “ใส�จากบนลงล�าง” พิร้ั้อมอธิบายแล่ะที่ำาให้ด่์ (เด็์กใส่ต้วล็่อกท่ี่�หน้าอก ต้วล็่อกท่ี่�เอว ต้วล็่อกท่ี่�

ต้นขาซ้็าย แล่ะต้วล็่อกท่ี่�ต้นขาขวา)

13. หล้่งจำากเด็์กใส่เสื�อช่ั่ช่ั่พิได้์คล่่องแคล่่วแล้่ว คร่ั้สอนวิธ่ถอด์เสื�อช่ั่ช่ั่พิโด์ยเริั้�มปล่ด์ล็่อกท่ี่�ต้นขาซ้็าย ปล่ด์ล็่อกท่ี่�ต้นขา

ขวา ปล่ด์ล็่อกท่ี่�เอว แล่ะปล่ด์ล็่อกท่ี่�หน้าอก แล้่วจ่ำงถอด์เสื�อช่ั่ช่ั่พิออกจำากต้ว คร่ั้สอนด้์วยการั้อธิบาย ที่ำาให้ด่์ แล่ะช่ั่�ภัาพิไปด้์วย

14. คร่ั้ให้เด็์กด่์ภัาพิแล้่วที่ำาตามภัาพิ (เด็์กปล่ด์ล็่อกท่ี่�ต้นขาซ้็าย เด็์กปล่ด์ล็่อกท่ี่�ต้นขาขวา เด็์กปล่ด์ล็่อกท่ี่�เอว เด็์กปล่ด์

ล็่อกท่ี่�หน้าอก เด็์กถอด์เสื�อช่ั่ช่ั่พิออกจำากต้ว) แล่ะคร่ั้ตรั้วจำสอบว่าเด็์กที่ำาได้์ถ่กต้องหรืั้อไม่ หากเด็์กไม่สามารั้ถปล่ด์ล็่อกได้์  

(เพิรั้าะม่ปัญหากล้่ามเนื�อมือ หรืั้อจำำาวิธ่การั้ไม่ได้์) คร่ั้ควรั้สอนวิธ่การั้ปล่ด์ล็่อกให้ช้ั่ด์เจำนยิ�งข่�น

15. คร่ั้ยำ�าว่า เวล่าถอด์ ให้ “ถอดจากล�างข่�นบน” พิร้ั้อมอธิบายแล่ะที่ำาให้ด่์ (เด็์กปล่ด์ล็่อกท่ี่�ต้นขาซ้็าย ปล่ด์ล็่อกท่ี่� 

ต้นขาขวา ปล่ด์ล็่อกท่ี่�เอว แล่ะปล่ด์ล็่อกท่ี่�หน้าอก)

16. หล้่งจำากเด์ก็ได้์เร่ั้ยนร้่ั้วิธ่การั้เล่อืก การั้ใส ่แล่ะการั้ถอด์เสื�อช่ั่ช่ั่พิแล่ว้ คร่ั้ควรั้ใหเ้ด็์กล่องใสเ่สื�อช่ั่ช่ั่พิแล่ว้ล่อยต้วในสรั้ะ

ว่ายนำ�าเพืิ�อให้เด็์กเข้าใจำปรั้ะโยชั่น์ของเสื�อช่ั่ช่ั่พิจำริั้ง ๆ (การั้เชืั่�อมโยงส่่สถานการั้ณ์ีท่ี่�ใกล้่เค่ยงสถานการั้ณ์ีจำริั้ง)

ขั�นสรุป  (ใช้ั่เวล่าปรั้ะมาณี 10 นาท่ี่)

1. คร่ั้พิาเด็์กกล้่บห้องเร่ั้ยน แล้่วถามคำาถามเพืิ�อที่บที่วนสิ�งท่ี่�ได้์เร่ั้ยน

 -  เด็์กต้องใส่เสื�อช่ั่ช่ั่พิเมื�อใด์

 -  การั้เลื่อกเสื�อช่ั่ช่ั่พิ

 -  เสื�อช่ั่ช่ั่พิม่ปรั้ะโยชั่น์อย่างไรั้

 -  วิธ่การั้ใส่เสื�อช่ั่ช่ั่พิ

 -  วิธ่การั้ถอด์เสื�อช่ั่ช่ั่พิ

2. คร่ั้ให้เด็์กน้บคะแนนของต้วเองแล่ะแจ้ำงคะแนนก้บคร่ั้ (หรืั้อคร่ั้อาจำให้เด็์ก ๆ เข่ยนคะแนนของต้วเองบนป้ายสะสม

คะแนนโด์ยม่คร่ั้คอยตรั้วจำสอบความถ่กต้อง) หากน้กเร่ั้ยนคนใด์ต้องการั้ความช่ั่วยเหลื่อ คร่ั้อาจำมอบหมายให้เพืิ�อนช่ั่วยหรืั้อ

คร่ั้เข้าไปช่ั่วยเหลื่อตามความเหมาะสม

สื�อการสอนที�น�าสนใจ และหลากหลาย  (เมื�อคร่ั้สอน 30 นาท่ี่ คร่ั้ควรั้ม่สื�อการั้สอนอย่างน้อย 8-10 ชิั่�น)

1. ภัาพิเด็์กน้�งอย่่ก้บท่ี่� ภัาพิเด็์กฟััง ภัาพิเด็์กน้�งเง่ยบ ๆ ภัาพิเด็์กยกมือ

2. ภัาพิเด็์กสล่บ ภัาพิเด็์กจำมนำ�า ภัาพิเด็์กหายใจำไม่ออก ภัาพิเด็์กยิ�ม ภัาพิเด็์กร้ั้องไห้ 

3. ว่ดิ์ท้ี่ศน์เรืั้อแล่่นในที่ะเล่/แม่นำ�า หรืั้อ เรืั้�องการั้จำมนำ�า

4. เสื�อช่ั่ช่ั่พิสำาหร้ั้บน้กเร่ั้ยนทุี่กคน

5. กะล่ะม้งใส่นำ�า

6. เรืั้อของเล่่นแล่ะตุ�กตาบนเรืั้อ
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7. เสื�อช่ั่ช่ั่พิของตุ�กตาแล่ะ/หรืั้อแผ่นโฟัมสำาหร้ั้บตุ�กตา

8. เสื�อช่ั่ช่ั่พิท่ี่�ชั่ำารุั้ด์

9. ภัาพิเสื�อช่ั่ช่ั่พิท่ี่�ชั่ำารุั้ด์

10.   ภัาพิเสื�อช่ั่ช่ั่พิท่ี่�ไม่ชั่ำารุั้ด์

11.   ป้าย “เสื�อช่ีชีีพื่ชีำารุด” แล่ะ ป้าย “เสื�อช่ีชีีพื่ไมื�ชีำารุด”

12.  ภัาพิเด์็กสอด์แขนเข้าในเสื�อช่ั่ช่ั่พิ ภัาพิเด์็กใส่ต้วล็่อกท่ี่�หน้าอก ภัาพิเด์็กใส่ต้วล็่อกท่ี่�เอว ภัาพิเด์็กใส่ต้วล็่อก 

ท่ี่�ต้นขาซ้็าย ภัาพิเด็์กใส่ต้วล็่อกท่ี่�ต้นขาขวา ภัาพิเด็์กด่์งเชืั่อก 4 จุำด์ให้กรั้ะช้ั่บ แล่ะภัาพิเด็์กเก็บปล่ายเชืั่อก 4 จุำด์

13.   ต้วล็่อกสำาหร้ั้บฝึึกใส่แล่ะถอด์ต้วล็่อก

14.   ต่นตุ�กแก

15.   ภัาพิเด็์กปล่ด์ล็่อกท่ี่�ต้นขาซ้็าย เด็์กปล่ด์ล็่อกท่ี่�ต้นขาขวา เด็์กปล่ด์ล็่อกท่ี่�เอว เด็์กปล่ด์ล็่อกท่ี่�หน้าอก แล่ะเด็์กถอด์ 

เสื�อช่ั่ช่ั่พิออกจำากต้ว

ตัวเสริมืแรง 

1. ป้ายสะสมคะแนน

2. เบ่�ย เช่ั่น คลิ่ปหน่บกรั้ะด์าษ/ล่่กปัด์/สติ�กเกอร์ั้ เพืิ�อสะสมคะแนน

3. ป้ายแสด์งของรั้างว้ล่

4. ของรั้างว้ล่

การวัดผู้ล/ประเมิืนผู้ล

1.  เด็์กใส่เสื�อช่ั่ช่ั่พิทุี่กคร้ั้�งท่ี่�ล่งเรืั้อ แล่ะตล่อด์เวล่าท่ี่�อย่่บนเรืั้อ

2.  เด็์กเข้าใจำถ่งปรั้ะโยชั่น์ของเสื�อช่ั่ช่ั่พิ

3.  เด็์กเลื่อกเสื�อช่ั่ช่ั่พิท่ี่�ขนาด์พิอด่์ต้ว

4.  เด็์กเลื่อกเสื�อช่ั่ช่ั่พิท่ี่�ไม่ชั่ำารุั้ด์

5.  เด็์กที่รั้าบวิธ่ใส่เสื�อช่ั่ช่ั่พิอย่างถ่กต้อง

6.  เด็์กที่รั้าบวิธ่ถอด์เสื�อช่ั่ช่ั่พิอย่างถ่กต้อง

เมื�อเด็์กตอบด้์วยการั้พ่ิด์ ช่ั่�ภัาพิ หรืั้อยกป้ายได้์ถ่กต้อง ไม่ตำ�ากว่าร้ั้อยล่ะ 80 ถือว่าผ่าน แต่ถ้าเด็์กไม่ผ่านการั้ที่ด์สอบ  

ขอให้คร่ั้สอนเรืั้�องน้�นใหม่อ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บวิธ่สอนแล่ะใช้ั่สื�อการั้สอนท่ี่�ช้ั่ด์เจำนมากข่�น

ข�อเสนอแนะ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................

...............................................................……………………………………………………………………………………………………....................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................

...............................................................……………………………………………………………………………………………………....................
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ตัวอย่างท่ี 3

แผู้นการสอนเรื�อง การให�คู่วามืชี�วยเหลือด�วยการ “ยื�น” (ผู่้�อ�านสามืารถศ่กษาเนื�อหาได�ในบทที� 3 หน�วยที� 21)

น้กเร่ั้ยน  10 คนในช้ั่�นปรั้ะถมศ่กษาปีท่ี่� 4    คร่ั้ผ้่สอน คร่ั้จ้ำนที่รั้า ฟ้ัาม่ด์าว

ว้น-เวล่าท่ี่�จำะสอน 22 ธ้นวาคม xxxx เวล่า 10:00 – 11:00 น.            จำำานวนการั้สอน 1 คร้ั้�ง

วัตถุประสงค์ู่

1.  เด็์กมองหาว้สดุ์ท่ี่�ใช้ั่ยื�นได้์

2.  เด็์กยืนอย่างม้�นคงได้์

3.  เด็์กยื�นว้สดุ์ไปท่ี่�คนตกนำ�าได้์

4.  เด็์กด่์งคนตกนำ�าเข้าฝัึ�งได้์อย่างปล่อด์ภ้ัย

ก�อนสอน  (ใช้ั่เวล่าปรั้ะมาณี 3 นาท่ี่)

คร่ั้กล่่าวท้ี่กที่ายเด็์ก ๆ ชั่วนพ่ิด์คุยเก่�ยวก้บเรืั้�องท้ี่�วไป แล่ะที่บที่วนกติกาในห้องเร่ั้ยนด้์วยภัาพิ (สื�อที่างสายตา) ด้์งน่� 

1. ขณีะคร่ั้สอน ขอให้เด็์กน้�งอย่่ก้บท่ี่� (ภัาพิเด็์กน้�งอย่่ก้บท่ี่�) ฟััง (ภัาพิเด็์กกำาล้่งฟััง) แล่ะ เง่ยบ (ภัาพิเด็์กน้�งเง่ยบ ๆ) 

2. เมื�อคร่ั้ถาม ขอให้เด็์กยกมือเมื�อต้องการั้ตอบคำาถาม (ภัาพิเด็์กยกมือ)

3. คนท่ี่�ตอบคำาถาม (ไม่ว่าคำาตอบจำะถ่กหรืั้อผิด์) จำะได้์คำาตอบล่ะ 1 คะแนน (คร่ั้ช่ั่�ท่ี่�ป้ายคะแนนบนกรั้ะด์าน)

4. คะแนนท่ี่�ได้์ให้สะสมไว้เอามาแล่กรั้างว้ล่หล้่งเลิ่กเร่ั้ยน (คร่ั้ช่ั่�ป้ายของรั้างว้ล่)

ขั�นนำาเข�าส่�บทเรียน  (ใช้ั่เวล่าปรั้ะมาณี 10 นาท่ี่)

1. คร่ั้เปิด์ว่ดิ์ท้ี่ศน์เด็์กกำาล้่งจำมนำ�า แล้่วชั่วนพ่ิด์คุยว่าถ้าเด็์ก ๆ พิบว่าเพืิ�อนตกนำ�า แต่เพืิ�อนว่ายนำ�าไม่ได้์ เพืิ�อนคงจำะ 

จำมนำ�า หายใจำไม่ออก แล่ะอาจำตายได้์ ใครั้อยากช่ั่วยเพืิ�อนบ้าง

2. คร่ั้บอกเด็์กว่า ว้นน่�คร่ั้จำะสอนวิธ่ช่ั่วยเหลื่อคนตกนำ�าด้์วยการั้ “ยื�น”

ขั�นสอน  (ใช้ั่เวล่าปรั้ะมาณี 35 นาท่ี่)

1. คร่ั้แนะนำาให้น้กเร่ั้ยนร้่ั้จ้ำก “พีื่�แจ๋ว” (ตุ�กตา) ซ่็�งจำะเป็นผ้่ช่ั่วยคร่ั้ในว้นน่�

2. คร่ั้วางพ่ิ�แจำ�วล่งในกะล่ะม้งใส่นำ�า แล้่วสมมติว่าพ่ิ�แจำ�วกำาล้่งตกนำ�า ถ้าเด็์ก ๆ ไม่ช่ั่วย พ่ิ�แจำ�วต้องแย่แน่ ๆ

3. คร่ั้สอนเด์ก็ว่า เมื�อพิบคนตกนำ�า (ช่ั่�ไปท่ี่�พ่ิ�แจำ�ว) เด็์ก ๆ  ไม่ควรั้ตกใจำหรั้อืล่งไปชั่ว่ยด้์วยต้วเอง เพิรั้าะเมื�อคนตกนำ�าเกาะ

เด็์กไว้ ท้ี่�งสองคนจำะจำมนำ�า

4. คร่ั้ถามเด็์กว่า เมื�อเห็นคนตกนำ�า น้กเร่ั้ยนควรั้ล่งไปช่ั่วยหรืั้อไม่ แล้่วให้น้กเร่ั้ยนยกป้ายว่า “ถ่ก” หรืั้อ “ผิู้ด”

5. คร่ั้สอนว่า เรั้าสามารั้ถช่ั่วยช่ั่วิตพ่ิ�แจำ�วได้์ด้์วยการั้ “ยื�น” 
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6. (ก่อนสอน คร่ั้วางท่ี่อพ่ิว่ซ่็ ความยาวปรั้ะมาณี 2 เมตรั้ไว้รั้อบ ๆ ห้อง) คร่ั้ให้เด็์กมองหาว่าว้สดุ์ใด์สามารั้ถใช้ั่ยื�นให้ 

พ่ิ�แจำ�วจ้ำบได์้บ้าง เมื�อเด็์กเสนอว่า ท่ี่อพ่ิว่ซ่็ คร่ั้ชั่มเชั่ยแล่ะสาธิตการั้ยื�นท่ี่อพ่ิว่ซ่็ให้พ่ิ�แจำ�ว (คร่ั้ยืนอย่างม้�นคง ขาท่ี่�ถน้ด์อย่่ 

ด้์านหน้า ขาด้์านท่ี่�ไม่ถน้ด์อย่่ด้์านหล้่ง ย่อเข่าเพืิ�อให้ยืนได้์ม้�นคงข่�น วาด์ท่ี่อพ่ิว่ซ่็ไปแตะไหล่่ซ้็ายหรืั้อไหล่่ขวาของคนตกนำ�า  

แล่ะสอนให้เด็์กตะโกนว่า “จับไว� จับไว�”)

7. คร่ั้สอนว่า ถ้าไม่ม่ท่ี่อพ่ิว่ซ่็ เด็์ก ๆ สามารั้ถใช้ั่ว้สดุ์ท่ี่�ยาวแล่ะแข็งแรั้งแที่นได้์ เช่ั่น ไม้กวาด์ กิ�งไม้ ไม้ไผ่ ไม้สอยผล่ไม้ 

ไม้เท้ี่า เข็มข้ด์ เสื�อผ้า ขณีะอธิบายให้คร่ั้แสด์งของจำริั้งหรืั้อภัาพิปรั้ะกอบให้เด็์กเห็นด้์วย

8. คร่ั้สาธิตการั้ “ยื�น” โด์ยม่คร่ั้ผ้่ช่ั่วยสอน 1 คนแสด์งบที่บาที่สมมติเป็นคนตกนำ�า (คร่ั้ยืนอย่างม้�นคง ขาท่ี่�ถน้ด์ 

อย่่ด์้านหน้า ขาด้์านท่ี่�ไม่ถน้ด์อย่่ด้์านหล้่ง ย่อเข่าล่งเพืิ�อให้ยืนได้์ม้�นคงข่�น แล้่ววาด์ท่ี่อพ่ิว่ซ่็ไปแตะไหล่่ซ้็ายหรืั้อไหล่่ขวา 

ของคนตกนำ�า แล่ะตะโกนว่า “จับไว� จับไว�”)

9. หากเด็์กไม่เข้าใจำว่าควรั้วาด์ท่ี่อพ่ิว่ซ่็ไปทิี่ศที่างใด์ คร่ั้อาจำใช้ั่สติ�กเกอร์ั้ส่สด์ใสขนาด์ปรั้ะมาณี 2” x 2” ติด์บริั้เวณี

ไหล่่ซ้็ายหรืั้อไหล่่ขวาของคนท่ี่�ตกนำ�าเพืิ�อให้เด็์กวาด์ท่ี่อพ่ิว่ซ่็ไปแตะท่ี่�สติกเกอร์ั้น้�น เมื�อเด็์กเข้าใจำแล้่ว คร่ั้จ่ำงเอาสติ�กเกอร์ั้ออก  

แล้่วให้เด็์กฝึึกวาด์ท่ี่อพ่ิว่ซ่็ไปแตะท่ี่�ไหล่่ของคนตกนำ�า (โด์ยไม่ม่สติกเกอร์ั้บอกตำาแหน่ง)

10.   เมื�อคนตกนำ�าจ้ำบอุปกรั้ณ์ีน้�นได้์แล้่ว คร่ั้สอนให้เด็์กด่์งอุปกรั้ณ์ีน้�นเข้าหาต้วเอง เพืิ�อพิาคนตกนำ�ากล้่บเข้าฝัึ�ง

11.   คร่ั้ขอต้วแที่นออกมาสาธิตการั้ให้ความช่ั่วยเหลื่อด้์วยการั้ “ยื�น” 4 คน โด์ยให้จ้ำบค่่เป็น 2 ค่่ ให้เด็์กสาธิตท่ี่ล่ะค่่

โด์ยให้เด็์กสล้่บก้นเป็นคนยื�นแล่ะคนตกนำ�า

12.  คร่ั้ให้เด็์กทุี่กคนฝึึกปฏิิบ้ติตามข้�นตอนท่ี่�คร่ั้สอน คร่ั้ตรั้วจำสอบว่าเด็์กที่ำาได้์ถ่กต้องแล่ะยืนได้์ม้�นคงหรืั้อไม่  

หากเด์็กย้งที่ำาไม่ถ่กต้องแล่ะยืนไม่ม้�นคง คร่ั้ช่ั่วยจ้ำด์ท่ี่าที่าง จ้ำบมือที่ำา หรืั้อช่ั่วยเหล่ือตามเหมาะสม เมื�อเด็์กเข้าใจำแล้่วให้ 

คร่ั้ล่ด์ความช่ั่วยเหลื่อล่ง

13.   คร่ั้ให้เด็์กพ้ิกเข้าห้องนำ�าแล่ะที่ำากิจำกรั้รั้มผ่อนคล่าย 10 นาท่ี่

14. คร่ั้ให้เด็์กทุี่กคนสวมรั้องเท้ี่า ยืนเข้าแถว แล่ะเง่ยบ (คร่ั้ช่ั่ภัาพิเด็์กสวมรั้องเท้ี่า ภัาพิเด็์กเข้าแถว ภัาพิเด็์กยืน 

เง่ยบ ๆ) เพืิ�อพิาเด็์กไปผ่กปฏิิบ้ติท่ี่�สรั้ะว่ายนำ�า (เชืั่�อมโยงส่่สถานการั้ณ์ีท่ี่�คล้่ายสถานการั้ณ์ีจำริั้ง)

15.  คร่ั้พิาน้กเร่ั้ยนท้ี่�งหมด์เดิ์นเป็นแถวไปยง้สรั้ะว่ายนำ�าหรืั้อแหล่่งนำ�าท่ี่�จำะจำำาล่องสถานการั้ณ์ีคนตกนำ�า

16.  คร่ั้ให้ผ้่ช่ั่วยสอน 1 คน แสด์งเป็นคนตกนำ�าอย่่ในสรั้ะ แล้่วให้เด็์กช่ั่วยเหลื่อคนตกนำ�าด้์วยการั้ “ยื�น” ตามข้�นตอนท่ี่�

ได้์เร่ั้ยนมา ฝึึกท่ี่ล่ะคน จำนครั้บทุี่กคน โด์ยคร่ั้ส้งเกตว่าเด็์กที่ำาได้์ถ่กต้องแล่ะยืนได้์ม้�นคงหรืั้อไม่ หากเด็์กที่ำาไม่ถ่กต้องแล่ะยืนไม่

ม้�นคง คร่ั้ช่ั่วยจ้ำด์ท่ี่าที่าง จ้ำบมือที่ำา หรืั้อช่ั่วยเหลื่อตามเหมาะสม เมื�อเด็์กเข้าใจำแล้่ว คร่ั้ล่ด์ความช่ั่วยเหลื่อล่ง

ขั�นสรุป  (ใช้ั่เวล่าปรั้ะมาณี 12 นาท่ี่)

1. คร่ั้พิาเด็์กกล้่บห้องเร่ั้ยน แล้่วถามคำาถามเพืิ�อที่บที่วนสิ�งท่ี่�ได้์เร่ั้ยน

 -  คร่ั้ให้เด็์กด่์ภัาพิ “ลงไปชี�วยคู่นตกนำ�า” แล่ะ “ยื�นไมื�ให�คู่นตกนำ�าจับ” แล้่วให้เด็์กบอกว่า พิฤติกรั้รั้มใด์ควรั้ที่ำา  

หรืั้อ ไม่ควรั้ที่ำา

 -  คร่ั้ให้เด็์กช่ั่วยก้นตอบ (ด้์วยการั้พ่ิด์ ที่ำาท่ี่าที่าง หรืั้อช่ั่�ภัาพิ) ว่า การั้ให้ความช่ั่วยเหลื่อด้์วยการั้ “ยื�น” ม่ข้�นตอน

อย่างไรั้บ้าง ตามล่ำาด้์บ

2. คร่ั้ให้เด็์กน้บคะแนนของต้วเองแล่ะแจ้ำงคะแนนก้บคร่ั้ (หรืั้อคร่ั้อาจำให้เด็์ก ๆ เข่ยนคะแนนของต้วเองบนป้ายสะสม

คะแนนโด์ยม่คร่ั้คอยตรั้วจำสอบความถ่กต้อง) หากน้กเร่ั้ยนคนใด์ต้องการั้ความช่ั่วยเหลื่อ คร่ั้อาจำมอบหมายให้เพืิ�อนช่ั่วยหรืั้อ

คร่ั้เข้าไปช่ั่วยเหลื่อตามความเหมาะสม
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สื�อการสอนที�น�าสนใจ และหลากหลาย  (เมื�อคร่ั้สอน 30 นาท่ี่ คร่ั้ควรั้ม่สื�อการั้สอนอย่างน้อย 8-10 ชิั่�น)

1. ภัาพิเด็์กน้�งอย่่ก้บท่ี่� ภัาพิเด็์กฟััง ภัาพิเด็์กน้�งเง่ยบ ๆ ภัาพิเด็์กยกมือ

2. ภัาพิเด็์กสล่บ ภัาพิเด็์กจำมนำ�า ภัาพิเด็์กหายใจำไม่ออก ภัาพิเด็์กยิ�ม ภัาพิเด็์กร้ั้องไห้ 

3. ท่ี่อพ่ิว่ซ่็

4. อุปกรั้ณ์ีท่ี่�ใช้ั่ยื�นได้์ เช่ั่น ไม้กวาด์ กิ�งไม้ ไม้ไผ่ ไม้สอยผล่ไม้ ไม้เท้ี่า เข็มข้ด์ เสื�อผ้า (ของจำริั้งหรืั้อภัาพิ)

5. ตุ�กตา กะล่ะม้งใส่นำ�า

6. ป้าย “ถ่ก” “ผิู้ด”

7. ภัาพิข้�นตอนการั้ยื�น

8. ภัาพิเด็์กสวมรั้องเท้ี่า ภัาพิเด็์กเข้าแถว ภัาพิเด็์กยืนเง่ยบ ๆ

9. สรั้ะว่ายนำ�า เพืิ�อให้เด็์กฝึึกปฏิิบ้ติ

ตัวเสริมืแรง 

1. ป้ายสะสมคะแนน

2. เบ่�ย เช่ั่น คลิ่ปหน่บกรั้ะด์าษ/ล่่กปัด์/สติ�กเกอร์ั้ เพืิ�อสะสมคะแนน

3. ป้ายแสด์งของรั้างว้ล่

4. ของรั้างว้ล่

การวัดผู้ล/ประเมิืนผู้ล

1. เด็์กมองหาว้สดุ์ท่ี่�ใช้ั่ยื�นได้์

2. เด็์กยืนอย่างม้�นคงได้์

3. เด็์กยื�นว้สดุ์ไปท่ี่�คนตกนำ�าได้์

4. เด็์กด่์งคนตกนำ�าเข้าฝัึ�งได้์อย่างปล่อด์ภ้ัย

เมื�อเด็์กตอบด้์วยการั้พ่ิด์ ช่ั่�ภัาพิ หรืั้อยกป้ายได้์ถ่กต้อง ไม่ตำ�ากว่าร้ั้อยล่ะ 80 ถือว่าผ่าน แต่ถ้าเด็์กไม่ผ่านการั้ที่ด์สอบ  

ขอให้คร่ั้สอนเรืั้�องน้�นใหม่อ่กคร้ั้�ง โด์ยปร้ั้บวิธ่สอนแล่ะใช้ั่สื�อการั้สอนท่ี่�ช้ั่ด์เจำนมากข่�น

ข�อเสนอแนะ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................

...............................................................……………………………………………………………………………………………………....................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................

...............................................................……………………………………………………………………………………………………....................
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รายชืี�อคู่ณ์ะผู่้�จัดทำา

คู่ณ์ะผู่้�เขียน

1. ผศ.ด์รั้.ยุวด่์ วิริั้ยางก่รั้             นายกสมาคมคร่ั้การั้ศ่กษาพิิเศษไที่ย 

                                               สมาคมคร่ั้การั้ศ่กษาพิิเศษไที่ย

2. นางสาวภัที่รั้า นาพิน้ง             พิน้กงานมหาวิที่ยาล้่ยช้ั่�วครั้าว (คร่ั้การั้ศ่กษาพิิเศษ)

                                               คณีะแพิที่ยศาสตร์ั้ มหาวิที่ยาล้่ยเช่ั่ยงใหม่

3. นายณ้ีฐศ้กดิ์� ท้ี่าวอุด์ม             ผ้่ก่อต้�งโครั้งการั้สอนว่ายนำ�าเพืิ�อเด็์กด้์อยโอกาส

                                               โครั้งการั้สอนว่ายนำ�าเพืิ�อเด็์กด้์อยโอกาส 

ที�ปร่กษา

1. นางสาวอรุั้ณีร้ั้ตน์ ว้ฒนผลิ่น          ผ้่ปรั้ะสานงานโครั้งการั้สุขภัาพิแล่ะความปล่อด์ภ้ัยในเด็์ก

                                               องค์การั้ช่ั่วยเหลื่อเด็์ก ปรั้ะจำำาปรั้ะเที่ศไที่ย

2. นางสาวชุั่ติมา ที่องเต็ม              เจ้ำาหน้าท่ี่�โครั้งการั้อาวุโสโครั้งการั้ป้องก้นเด็์กจำมนำ�า

                                               องค์การั้ช่ั่วยเหลื่อเด็์ก ปรั้ะจำำาปรั้ะเที่ศไที่ย

3. นางสาวจิำตรั้ก้ญญา นามจิำต           ผ้่ช่ั่วยโครั้งการั้ป้องก้นเด็์กจำมนำ�า  

                                               องค์การั้ช่ั่วยเหลื่อเด็์ก ปรั้ะจำำาปรั้ะเที่ศไที่ย

ผู่้�ออกแบบร่ปเล�มื

บริั้ษ้ที่ อ่โนว่า จำำาก้ด์             ผ้่จ้ำด์ที่ำาอาร์ั้ตเวิร์ั้คแล่ะกรั้าฟัฟิัค

คู่ณ์ะคู่ร่ ผู่้�เชีี�ยวชีาญ ผู่้�มีืส�วนร�วมืจากหน�วยงานต�าง ๆ

1. ด์รั้.สามารั้ถ ร้ั้ตนสาครั้                 น้กวิชั่าการั้ศ่กษาชั่ำานาญการั้พิิเศษ

                                               สำาน้กบริั้หารั้งานการั้ศ่กษาพิิเศษ กรั้ะที่รั้วงศ่กษาธิการั้

2. ด์รั้.น้นที่นุชั่ สุวรั้รั้นาวุธ                น้กวิชั่าการั้ศ่กษาชั่ำานาญการั้

                                            สำาน้กบริั้หารั้งานการั้ศ่กษาพิิเศษ กรั้ะที่รั้วงศ่กษาธิการั้

3. นางสุชั่าด์า เกิด์มงคล่การั้             ห้วหน้ากลุ่่มป้องก้นการั้บาด์เจ็ำบท้ี่�วไป

                                           กองโรั้คไม่ติด์ต่อ กรั้ะที่รั้วงสาธารั้ณีสุข

4. นางสาวชั่ฎาพิรั้ สุขสิริั้วรั้รั้ณี          น้กวิจ้ำย

                                               ศ่นย์วิจ้ำยเพืิ�อสร้ั้างเสริั้มความปล่อด์ภ้ัยแล่ะป้องก้นการั้บาด์เจ็ำบในเด็์ก

                                               คณีะแพิที่ยศาสตร์ั้ โรั้งพิยาบาล่รั้ามาธิบด่์

5. นายอนุชิั่ต เพิิ�มข่�น             คร่ั้

                                               โรั้งเร่ั้ยนศุภัวรั้รั้ณี เขตบางกอกน้อย จ้ำงหว้ด์กรุั้งเที่พิมหานครั้

6. นายปร่ั้ชั่า หงส์นฤช้ั่ย             คร่ั้

                                               โรั้งเร่ั้ยนว้ด์เวตว้นธรั้รั้มาวาส เขตบางซื็�อ จ้ำงหว้ด์กรุั้งเที่พิมหานครั้

7. นายว้ชั่รั้ อินที่รั้สมบ้ติ             คร่ั้สอนว่ายนำ�าเด็์กออทิี่สติก

8. นายสถาพิงษ์ คงสมพิงษ์              ห้วหน้ากลุ่่มบริั้หารั้งานวิชั่าการั้

                                               ศ่นย์การั้ศ่กษาพิิเศษปรั้ะจำำาจ้ำงหว้ด์แพิร่ั้



เด็กที่มีความตองการพิเศษตองไดเรียนรูเนื้อหา
ที่จำเปนตอชีวิตเชนเดียวกับเด็กทั่วไปในวัยเดียวกัน

แตครูตองปรับวิธีการสอน สื่อการสอน และการประเมินผล
ใหเหมาะสมกับความตองการพิเศษของเด็กแตละคน
เพื่อใหเด็กสามารถรับขอมูลที่เปนประโยชนเหลานั้นได

คูมือการวายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดสำหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษนี้
 ถูกสรางขึ้นสำหรับครูผูสอนเด็กบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย
(Mild Intellectual Disability) และเด็กออทิสติกที่มีความสามารถสูง

 (High-Functioning Autism) ในระดับประถมศึกษา
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