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คำำ�นำำ�
ความปลอดภััยเป็็นสิิทธิิพื้้�นฐานของมนุุษย์์ (Safety is a fundamental human right) เด็็กทุุกคนมีีสิิทธิิที่่�จะได้้รัับ
การดููแล เพื่่�อให้้เติิบโต เล่่น มีีพััฒนาการที่่�ดีีในสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ปลอดภััยอย่่างเสมอภาคกััน ตามอนุุสััญญาว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็ก
(Convention on the rights of the child) ซึ่่�งเป็็นข้้อกำำ�หนดระหว่่างประเทศ ที่่�กำำ�หนดให้้รััฐภาคีีต้้องดำำ�เนิินการคุ้้�มครองเด็็ก
และจััดการให้้เกิิดการดููแลเด็็กตามเหตุุความจำำ�เป็็นทั้้�งปวง โดยรััฐภาคีีต้้องยอมรัับว่่า เด็็กทุุกคนมีีสิิทธิิติิดตััวที่่�จะมีีชีีวิิต และ
ต้้องประกัันอย่่างเต็็มที่่�ให้้เด็็กมีีโอกาสในการอยู่่�รอด และมีีโอกาสในการพััฒนาอย่่างเสมอภาค
จากการรายงานขององค์์การอนามััยโลก พบว่่า ทุุกปีีมีีเด็็กอายุุต่ำำ��กว่่า 15 ปีี เสีียชีีวิิตจากการจมน้ำำ�� 145,739 คน
โดยเสีียชีีวิิตเป็็นอัันดัับ 2 รองจากการเสีียชีีวิิตจากโรคเยื่่อ� หุ้้�มสมองอัักเสบ และรายงานของกองป้้องกัันการบาดเจ็็บ กรมควบคุุมโรค
กระทรวงสาธารณสุุข วัันที่่� 12 พฤศจิิกายน 2563 ระบุุว่่าในช่่วง 10 ปีี ที่่�ผ่่านมา ประเทศไทยเราสููญเสีียเด็็กอายุุต่ำำ��กว่่า 15 ปีี
จากการจมน้ำำ��ไปแล้้วถึึง 8,394 คน เฉลี่่�ยปีีละ 839 คน หรืือวัันละ 2.3 คน และในช่่วงปิิดเทอมเล็็กเมื่่�อเดืือนตุุลาคม 2562
พบเด็็กไทยจมน้ำำ��เสีียชีีวิิตสููงถึึง 53 คน
ถึึงแม้้ว่่าการรายงานข้้อมููลการเสีียชีีวิิตของเด็็กจากการจมน้ำำ��ในประเทศไทยดัังกล่่าว ยัังขาดการจััดการข้้อมููลที่่�สามารถ
ชี้้�ให้้เห็็นถึึงการเสีียชีีวิิตจากการจมน้ำำ��ของเด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษ แต่่จากการศึึกษารายงานการวิิจััยในช่่วง 5 ปีีที่่�ผ่่านมา
ทั้้ง� ในประเทศสหรััฐอเมริิกาและประเทศออสเตรเลีีย พบว่่า เด็็กออทิิสติิกที่่มีี� อายุุต่ำำ��กว่่า 15 ปีี มีีความเสี่่ย� งเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ต่่อการเสีียชีีวิิตจากการจมน้ำำ��โดยไม่่ได้้ตั้้�งใจ และพบว่่า เด็็กออทิิสติิกที่่�เสีียชีีวิิตจากการจมน้ำำ�� มีีอายุุอยู่่�ระหว่่าง 3 ถึึง 14 ปีี
(ค่่าเฉลี่่�ย 7.7 ± 2.9 ปีี) ซึ่่�งสอดคล้้องกัับรายงานของสถาบัันราชานุุกููล กรมสุุขภาพจิิต กระทรวงสาธารณสุุข ที่่�ระบุุว่่า
เด็็กออทิิสติิก และเด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทางสติิปััญญามีีความเสี่่�ยงต่่อการจมน้ำำ��ได้้สููง เนื่่�องจากมีีปััญหาเรื่่�องการสื่่�อสาร
การพููด และการช่่วยเหลืือตนเองเป็็นทุุนเดิิมอยู่่�แล้้ว จะต้้องได้้รัับการดููแลใกล้้ชิิดเป็็นพิิเศษ
สำำ�นัักบริิหารงานการศึึกษาพิิเศษ และองค์์การช่่วยเหลืือเด็็ก (Save the Children) ต่่างให้้ความสำำ�คััญต่่อความปลอดภััย
และการอยู่่�ร อดของเด็็ ก ทุุ ก คน รวมถึึงเด็็ ก ที่่� มีี ความต้้ อ งการจำำ� เป็็ น พิิ เ ศษ และเล็็ ง เห็็ น ความสำำ�คัั ญของการเรีียนรู้้�ทัักษะ
ความปลอดภััยทางน้ำำ�� และวิิธีีการว่่ายน้ำำ��เพื่่�อเอาชีีวิิตรอด จึึงร่่วมกัันพััฒนา "คู่่�มืือการสอนเรื่่�องความปลอดภััยทางน้ำำ��และ
การว่่ายน้ำำ��เพื่่�อเอาชีีวิิตรอดสำำ�หรัับเด็็กที่่มีี� ความบกพร่่องทางสติิปัญ
ั ญาและเด็็กออทิิสติิก" ฉบัับนี้้�ขึ้้น� ซึ่่ง� เป็็นการพััฒนาต่่อยอดจาก
หลัักสููตรความปลอดภััยทางน้ำำ�� และการว่่ายน้ำำ��เพื่่�อเอาชีีวิิตรอดในกลุ่่�มเด็็กทั่่�วไป เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดในการลดความเสี่่�ยง และลด
การจมน้ำำ�� เสีียชีีวิิตของเด็็กที่่มีี� ความต้้องการจำำ�เป็็นพิิเศษ
ภายในคู่่�มืือฉบัับนี้้� ประกอบด้้วยเนื้้�อหา เทคนิิคการสอน การวััดและประเมิินผลการเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับความปลอดภััย
ทางน้ำำ��และทัักษะการว่่ายน้ำำ��เพื่่�อเอาชีีวิิตรอด รวมทั้้ง� การทำำ�ความเข้้าใจความสามารถทางด้้านสุุขภาพกาย สุุขภาพจิิต และเทคนิิค
การให้้ความรู้้� โดยอยู่่�บนฐานความสามารถของเด็็กออทิิสติิก และเด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทางสติิปััญญา ดัังนั้้�น คู่่�มืือฉบัับนี้้�
จึึงเหมาะที่่จ� ะใช้้เป็็นเครื่่อ� งมืือสำำ�หรัับครููผู้้�สอนเด็็กที่่มีี� ความบกพร่่องทางสติิปัญ
ั ญา และเด็็กออทิิสติิกโดยตรง และผู้้�ที่ส่� นใจสามารถ
ศึึกษาได้้ด้ว้ ยตนเอง และสามารถนำำ�ไปใช้้ประกอบการวางแผนและการจััดการเรีียนการสอนได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพและมีีคุุณภาพ
สำำ�นัักบริิหารงานการศึึกษาพิิเศษหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า คู่่�มืือฉบัับนี้้�จะเป็็นประโยชน์์ต่่อทุุกท่่านไม่่มากก็็น้้อย อย่่างไรก็็ตาม หากมีี
ข้้อผิิดพลาดประการใด คณะผู้้�จััดทำำ�ยิินดีีรัับฟัังความคิิดเห็็นของท่่าน เพื่่�อนำำ�ไปปรัับปรุุงการพััฒนาคู่่�มืือต่่อไป
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เด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ภาพ 1.1
ผู้้�ใหญ่่ควรสอนเรื่่�อง "ความปลอดภััยทางน้ำำ��"
เด็็กไทยจำำ�นวนมากอาศััยอยู่่�ใกล้้แหล่่งน้ำำ��หรืือมีีกิิจกรรมที่่�ต้้องเกี่่�ยวข้้องกัับแหล่่งน้ำำ��ค่่อนข้้างมาก ความสามารถ
ในการว่่ายน้ำำ��จึึงมีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�ง เพราะหากว่่ายน้ำำ��ไม่่เป็็น เด็็กมัักไม่่สามารถเข้้าร่่วมกิิจกรรมทางน้ำำ��ได้้ หรืืออาจได้้
เข้้าร่่วมกิิจกรรมแต่่มีีโอกาสที่่�จะเสีียชีีวิิตเมื่่�อพลััดตกลงไปในน้ำำ�� จากสถิิติิ เด็็กไทยอายุุต่ำำ��กว่่า 15 ปีีเสีียชีีวิิตจากการจมน้ำำ��
ปีีละหลายร้้อยคน และ 1 ใน 3 ของเด็็กที่่�เสีียชีีวิิตเหล่่านั้้�นมีีความต้้องการพิิเศษ (กองโรคไม่่ติิดต่่อ, 2563; ราชานุุกููล, 2561)
ครูู ผู้้�ปกครอง และคนในชุุมชนจึึงควรให้้ความสำำ�คััญกัับการสอนให้้เด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษสามารถดููแลความปลอดภััย
ของตััวเองและว่่ายน้ำำ��ได้้ เพื่่�อป้้องกัันการเสีียชีีวิิตจากการจมน้ำำ�� (ภาพ 1.1)
เมื่่อ� ศึึกษาการจมน้ำำ��ของเด็็กที่่มีี� ความต้้องการพิิเศษ สาเหตุุหลัักประการหนึ่่ง� คืือ เด็็กเหล่่านี้้�ไม่่มีีโอกาสได้้เรีียนรู้้� ซึ่่ง� อาจ
เป็็นเพราะ 1) ประเทศไทยไม่่มีีแหล่่งข้้อมููลที่่�เหมาะสำำ�หรัับเด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษ 2) ครููและผู้้�ปกครองไม่่มีีความรู้้�เรื่่�อง
วิิธีีการสอนว่่ายน้ำำ��ให้้แก่่เด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษ หรืือ 3) ครููและผู้้�ปกครองอาจมีีความคาดหวัังต่่อเด็็กที่่�มีีความต้้องการ
พิิเศษต่ำำ��กว่่าความสามารถที่่�แท้้จริิงของเด็็ก จึึงไม่่สอนทัักษะสำำ�คััญนี้้� ทำำ�ให้้เด็็กเหล่่านี้้�เสีียโอกาสที่่จ� ะได้้เรีียนรู้้�และรัักษาชีีวิิต
ของตััวเองได้้ สิ่่�งที่่�จะช่่วยป้้องกัันอุุบััติิเหตุุทางน้ำำ��และการเสีียชีีวิิตจากการจมน้ำำ�� คืือ เด็็กทุุกคนจะต้้องรู้้�จัักวิิธีีปฏิิบััติิตััว
เมื่่�ออยู่่�ใกล้้น้ำำ�� และต้้องว่่ายน้ำำ��เป็็น เพื่่�อสามารถดููแลตััวเองให้้ปลอดภััยได้้ (ราชานุุกููล, 2561)
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เนื้้�อหาในบทที่่� 1 แบ่่งเป็็น 13 ตอน นั่่�นคืือ ตอนที่่� 1 การปกป้้องคุ้้�มครองเด็็ก ตอนที่่� 2-10 เป็็นเรื่่�องความบกพร่่อง
9 ประเภทที่่�ระบุุใน ประกาศกระทรวงศึึกษาธิิการ เรื่่�อง กำำ�หนดประเภทและหลัักเกณฑ์์ของคนพิิการทางการศึึกษา
พ.ศ. 2552 ตอนที่่� 11 เป็็นเรื่่�องภาวะสมาธิิสั้้�น/อยู่่�ไม่่นิ่่�ง ซึ่่�งไม่่ได้้อยู่่�ในประกาศฯ แต่่เป็็นภาวะที่่�ครููพบได้้บ่่อย โดยเนื้้�อหา
ในตอนที่่� 2-11 แบ่่งเป็็น 4 หััวข้้อย่่อยดัังนี้้� 1) นิิยามของความบกพร่่องนั้้�น 2) ลัักษณะของเด็็กที่่�มีีความบกพร่่องนั้้�น
3) ความเสี่่�ยงต่่อการจมน้ำำ�� ของเด็็กที่่�มีีความบกพร่่องนั้้�น และ 4) การสอนว่่ายน้ำำ��สำำ�หรัับเด็็กที่่�มีีความบกพร่่องนั้้�น ส่่วนตอนที่่�
12-13 เป็็นเรื่่อ� งสุุขภาพกัับการว่่ายน้ำำ�� และ ยากัับการว่่ายน้ำำ�� เพื่่�อให้้ครููผู้้�สอนเรื่่อ� งความปลอดภััยทางน้ำำ��และครููสอนว่่ายน้ำำ��เข้้าใจ
และสามารถช่่วยเหลืือเด็็กที่่มีี� ความต้้องการพิิเศษได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น

ตอนที่ 1 การปกป้องคุ้มครองเด็ก
การปกป้้ อ งคุ้้�มครองเด็็ ก เป็็ น ความรัับผิิ ดช อบของเจ้้ า หน้้ า ที่่� ห รืื อ ผู้้�ใหญ่่ ที่่� ทำำ� งานกัับเด็็ ก ทุุ ก คน รวมถึึงเด็็ ก ที่่� มีี
ความต้้องการพิิเศษด้้วย เด็็กทุุกคนต้้องได้้รัับการปกป้้องคุ้้�มครองจากกิิจกรรมหรืือการกระทำำ�ที่่อ� าจทำำ�ให้้พวกเขามีีความเสี่่ย� ง
หรืือได้้รัับอัันตราย ไม่่ว่่าจะโดยเจตนาหรืือไม่่ก็็ตาม ดัังนั้้�น ครูู ผู้้�ปกครอง และผู้้�เกี่่�ยวข้้องจึึงต้้องทำำ�ความเข้้าใจและปฏิิบััติิ
อย่่างเหมาะสมเพื่่�อให้้เด็็กปลอดภััยและได้้รัับประโยชน์์สููงสุุด
องค์์การช่่วยเหลืือเด็็กได้้พััฒนาแนวทางการปกป้้องคุ้้�มครองเด็็กและมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอน
ที่่� “ไม่่ก่่อให้้เกิิดอัันตราย (Do no harm)” และจะ ไม่่ยอมรัับความรุุนแรงต่่อเด็็กในทุุกรููปแบบ (Zero tolerance of
any forms of violence against the children) ดัังนั้้�น กิิจกรรมการเรีียนการสอนเรื่่�องความปลอดภััยทางน้ำำ��และ
การฝึึกทัักษะว่่ายน้ำำ��เพื่่�อเอาชีีวิิตรอดสำำ�หรัับเด็็กที่่มีี� ความต้้องการพิิเศษที่่ป� รากฏในคู่่�มือื เล่่มนี้้�จึึงต้้องได้้รัับการวางแผนการสอน
การจััดสรรและเตรีียมทรััพยากรบุุคคล อุุปกรณ์์ และเครื่่�องมืืออย่่างเหมาะสม เพื่่�อรัับฟัังและตอบสนองต่่อความต้้องการ
เฉพาะของเด็็กแต่่ละคน รวมถึึงการป้้องกััน ลด และจััดการกัับความเสี่่�ยงในการล่่วงละเมิิด การแสวงประโยชน์์จากเด็็ก
และการทำำ�ร้้าย/ทำำ�ให้้เกิิดอัันตรายต่่อเด็็กในทุุกขั้้�นตอน

นิยาม
การปกป้้องคุ้้�มครองเด็็ก คืือ การที่่�บุุคคลและหน่่วยงานมีีความ ปลอดภััย สำำ�หรัับเด็็ก และให้้
หลัักประกัันว่่ า เด็็ ก ทุุ ก คนจะได้้ รัั บการปกป้้ อ งคุ้้�มครองจากอัันตรายที่่� อ าจเกิิ ดจ ากการจััดกิิ จ กรรม
ต่่าง ๆ ไม่่ว่่าอัันตรายนั้้�นจะเกิิดโดยเจตนาหรืือไม่่ก็็ตาม เด็็กที่่�เข้้ามาสู่่�กระบวนการเรีียนรู้้�และฝึึกอบรม
ทัักษะต้้องไม่่ได้้รัับความ เสี่่�ยง หรืือ ได้้รัับอัันตราย
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เด็็ก คืือ บุุคคลที่่�มีีอายุุต่ำำ��กว่่า 18 ปีี ตามอนุุสััญญาสหประชาชาติิว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็ก ค.ศ. 1989
(พ.ศ. 2532) ซึ่่�งประเทศไทยลงนามภาคยานุุวััติรััิ บรอง เมื่่�อวัันที่่� 12 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2535 และเกณฑ์์
อายุุเป็็นไปตามคำำ�นิิยามของคำำ�ว่่า “เด็็ก” ของพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองเด็็ก พ.ศ. 2546 ของประเทศไทย
ซึ่่�งมีีบทลงโทษในแต่่ละฐานความผิิด แตกต่่างกัันไป ทั้้�งจำำ�คุุก หรืือปรัับ หรืือทั้้�งจำำ�และปรัับ
การล่่วงละเมิิดเด็็ก คืือ การที่่�บุุคคลหรืือสถาบัันกระทำำ�หรืือไม่่กระทำำ�การใด ๆ ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิด
ผลกระทบด้้านลบต่่อร่่างกายและ/หรืือจิิตใจ และเป็็นอัันตรายต่่อเด็็กไม่่ว่่าจะโดยตรงหรืือโดยอ้้อม
หรืือ ทำำ�ลายโอกาสที่่�เด็็กจะพััฒนาเข้้าสู่่�วััยผู้้�ใหญ่่ได้้อย่่างปลอดภััย จนเป็็นเหตุุให้้เด็็กเสื่่�อมเสีียเสรีีภาพ
หรืือเกิิดอัันตรายแก่่ร่่างกายและจิิตใจ การกระทำำ�ผิิดทางเพศต่่อเด็็ก การใช้้เด็็กให้้กระทำำ�หรืือประพฤติิ
ในลัักษณะที่่� น่่ า จะเป็็ น อัันตรายแก่่ ร่่ า งกายหรืื อ จิิ ต ใจ หรืื อ ขััดต่่ อ กฎหมายหรืื อ ศีีลธรรมอัันดีี ทั้้� ง นี้้�
ไม่่ว่่าเด็็กจะยิินยอมหรืือไม่่ก็็ตาม (พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองเด็็ก พ.ศ. 2546)
การละเมิิดทางกาย คืือ การใช้้กำำ�ลัังทางกายภาพ (Physical Force) ที่่�ไม่่ได้้เกิิดจากอุุบััติิเหตุุ
ไม่่ว่่าจะโดยเจตนาหรืือไม่่ก็็ตาม และส่่งผลให้้เด็็กเสี่่�ยงหรืือได้้รัับบาดเจ็็บ ซึ่่�งอาจรวมถึึงการทุุบตีี แอบหยิิก
แอบตีี เขย่่า โยน วางยาพิิษ จี้้�เผาหรืือลวก กดหรืือทำำ�ให้้จมน้ำำ�� ทำำ�ให้้ขาดอากาศหายใจ หรืือทำำ�ให้้เด็็ก
ได้้รัับอัันตรายทางกายโดยไม่่ได้้มีีสาเหตุุจากอุุบััติิเหตุุ อีีกทั้้�งอัันตรายทางกายยัังสามารถเกิิดขึ้้�นจาก
การที่่�ครููผู้้�สอน ครููพี่่�เลี้้�ยง หรืือผู้้�ดููแลเด็็ก สร้้างสถานการณ์์ว่่าเด็็กมีีอาการป่่วย หรืือจงใจทำำ�ให้้เด็็กป่่วย
ได้้รัับบาดเจ็็บ หรืือพิิการชั่�ว่ คราวหรืือถาวรด้้วย
นอกจากนี้้� ครููผู้้�มีีหน้้าที่่�ฝึึกสอนทัักษะการว่่ายน้ำำ��เพื่่�อเอาชีีวิิตรอดอาจต้้องสััมผััสเนื้้�อตััวหรืือ
โอบอุ้้�มผู้้�เรีียนเพื่่�อช่่วยจััดท่่าทางหรืือช่่วยพยุุงตััวเด็็ก ครูู ครููพี่่�เลี้้�ยง หรืือผู้้�ดููแลเด็็กจึึงต้้องระมััดระวัังการ
ถููกเนื้้�อตััวของเด็็กหญิิงและเด็็กชาย โดยเฉพาะบริิเวณต้้นคอ หน้้าอก ท้้อง ต้้นขา และอวััยวะเพศ ที่่อ� าจทำำ�ให้้
เด็็กโดยเฉพาะเด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษเข้้าใจว่่าครููผู้้�สอนแสดงความเอ็็นดูู และไม่่ทัันคิิดว่่าตััวเองกำำ�ลััง
โดนล่่วงละเมิิดทางกาย
การละเลยทอดทิ้้�ง หมายถึึง การดููแลไม่่เหมาะสมทำำ�ให้้เด็็กเสีียโอกาส มีีความเสี่่�ยง หรืือเป็็น
อัันตรายเช่่น การไม่่จััดหาอาหารให้้เพีียงพอ การไม่่จััดหาเครื่่อ� งนุ่่�งห่่มและ/หรืือที่่พัั� กอาศััยให้้เพีียงพอหรืือ
เหมาะสมกัับฤดููกาล นอกจากนี้้� การละเลยทอดทิ้้�งยัังหมายถึึง การไม่่สามารถป้้องกัันอัันตราย ไม่่ดููแล
อย่่างเพีียงพอ ไม่่ให้้หลัักประกัันว่่าเด็็กสามารถเข้้าถึึงการดููแลรัักษาพยาบาลที่่�เหมาะสม หรืือให้้การรัักษา
พยาบาลที่่�ไม่่เหมาะสม (เช่่น การให้้ยาโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต) หรืือ การไม่่สามารถจััดหาสภาพแวดล้้อม
ทางกายภาพที่่�ปลอดภััยให้้แก่่เด็็ก (เช่่น การฝึึกอบรมในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019) การทำำ�ให้้เด็็กต้้องเผชิิญกัับความรุุนแรง การดำำ�เนิินงานโครงการในสถานที่่�ที่่�ไม่่ปลอดภััย
การจััดหา หรืือให้้เด็็กหลัับนอนในสถานที่่�ที่่�ไม่่ปลอดภััย การปล่่อยให้้เด็็กไปกัับผู้้�ใหญ่่ที่่�ไม่่ได้้รัับอนุุญาต
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การปล่่อยให้้เด็็กเข้้าถึึงอาวุุธหรืือวััตถุุอัันตราย การไม่่จััดแต่่งสถานที่่�ที่่�เด็็กใช้้งานให้้ปลอดภััย เป็็นต้้น
อีีกทั้้�งการละเลยทอดทิ้้�งยัังหมายถึึงการที่่�ครูู ครููพี่่�เลี้้�ยง ผู้้�ดููแลเด็็ก ไม่่ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดการใช้้สถานที่่�
ที่่�มีีความเสี่่�ยง เช่่น ท่่าเรืือ สระว่่ายน้ำำ�� รวมถึึงการปล่่อยปะละเลย ไม่่ตรวจดููว่่าเด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษ
ขึ้้�นจากสระว่่ายน้ำำ��ครบทุุกคนแล้้วหรืือไม่่ (เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าไม่่มีีใครหลงเหลืืออยู่่�ในสระว่่ายน้ำำ��ตามลำำ�พััง)
ครููผู้้�สอนว่่ายน้ำำ��ไปทำำ�ธุุระส่่วนตััวและทิ้้�งเด็็กไว้้ในสระตามลำำ�พััง หรืือครููที่่�มีีหน้้าที่่�ดููแลความปลอดภััย
อยู่่�บนฝั่่�งเล่่นโทรศััพท์์มืือถืือจนเด็็กในสระว่่ายน้ำำ��เกิิดอัันตราย
การละเมิิ ด ทางอารมณ์์ เกี่่� ย วข้้ อ งกัับการก่่ อ ให้้ เ กิิ ดอัั นตรายต่่ อ พััฒนาการด้้ า นอารมณ์์
สติิปััญญา หรืือจิิตใจ ซึ่่�งอาจเป็็นเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นครั้้�งเดีียวหรืือต่่อเนื่่�องก็็ได้้ เช่่น การกระทำำ�ใด ๆ
ที่่� ทำำ� ให้้ เ ด็็ ก รู้้�สึึกอัับอายหรืื อ ด้้ อ ยค่่ า เช่่ น การเรีียกด้้ ว ยชื่่� อ ที่่� ไ ม่่ ดีี (ไอ้้ เซ่่ อ ไอ้้ อ้้ ว น) การข่่ ม ขู่่�
การตะคอก กรีีดร้้อง สบถสาปแช่่ง ล้้อเลีียน (เป็็นตุ๊๊�ดหรืือไง ถึึงไม่่กล้้าลงน้ำำ��) การวิิจารณ์์อย่่างต่่อเนื่่�อง
การไม่่ตอบสนองความต้้องการด้้านอารมณ์์ของเด็็ก ปฏิิเสธ เพิิกเฉย ขู่่�ให้้กลััว กัักบริิเวณ หรืือแยก
ให้้เด็็กอยู่่�คนเดีียว
การละเมิิดทางเพศ คืือ การให้้เด็็กมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมทางเพศ ไม่่ว่่าเด็็กจะเข้้าใจเหตุุการณ์์นั้้�น
หรืือไม่่ก็็ตาม กิิจกรรมทางเพศนั้้�นอาจมีีการสััมผััสร่่างกาย ซึ่่�งรวมถึึงการทำำ�อนาจารโดยการล่่วงล้ำำ��
เข้้าไปในร่่างกาย (เช่่น การข่่มขืืนกระทำำ�ชำำ�เรา หรืือ การมีีเพศสััมพัันธ์์โดยใช้้ปาก) การทำำ�อนาจารโดย
ไม่่ล่่วงล้ำำ��เข้้าไปในร่่างกาย (เช่่น การสำำ�เร็็จความใคร่่ด้้วยตนเอง การจููบ ถููไถ เสีียดสีีร่่างกาย และสััมผััส
ภายนอกเสื้้�อผ้้า) และกิิจกรรมที่่�ไม่่มีีการสััมผััสด้้วย (เช่่น การให้้เด็็กดููหรืือมีีส่่วนร่่วมในการผลิิตภาพ
ที่่�มีีเนื้้�อหาทางเพศ ดููกิิจกรรมทางเพศ ส่่งเสริิมให้้เด็็กทำำ�พฤติิกรรมที่่�ไม่่เหมาะสมทางเพศ หรืือการเตรีียม
เด็็กให้้พร้้อมสำำ�หรัับล่่วงละเมิิด ซึ่่�งรวมถึึงการเตรีียมความพร้้อมผ่่านทางอิินเทอร์์เน็็ตด้้วย) ผู้้�ล่่วงละเมิิด
ทางเพศเด็็กไม่่ได้้มีีเพีียงผู้้�ใหญ่่เพศชาย แต่่อาจเป็็นเพศหญิิง รวมถึึงเด็็กด้้วยกัันเองก็็ได้้
การแสวงประโยชน์์ หมายถึึง การล่่วงละเมิิดเด็็กที่่�ถููกบัังคัับ ถููกล่่อลวง ถููกบีีบคั้้�น หรืือ ถููกค้้า
เพื่่�อกิิจกรรมที่่�แสวงประโยชน์์ สำำ�หรัับองค์์การช่่วยเหลืือเด็็ก การแสวงประโยชน์์จากเด็็กหมายรวมถึึง
การค้้าเด็็ก และการที่่�เด็็กถููกบัังคัับหรืือเกณฑ์์เข้้าสู่่�ความขััดแย้้งทางอาวุุธ การแสวงประโยชน์์ทางเพศ
จากเด็็กเป็็นรููปแบบหนึ่่�งของการละเมิิดทางเพศเด็็ก ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นเมื่่�อมีีบุุคคลหรืือกลุ่่�มคนฉวยโอกาส
จากความไม่่สมดุุลทางอำำ�นาจ เพื่่�อบีีบบัังคัับ ควบคุุมหรืือหลอกลวงเด็็กหรืือผู้้�เยาว์์ที่่�มีีอายุุต่ำำ��กว่่า 18 ปีี
ให้้ร่่วมกิิจกรรมทางเพศด้้วย
1. เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนกัับบางสิ่่�งบางอย่่างที่่�ผู้้�เสีียหายต้้องการ (เช่่น เงิิน) และ/หรืือ
2. เพื่่�อให้้ผู้้�แสวงประโยชน์์จากเด็็กหรืือผู้้�อำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่การกระทำำ�เหล่่านั้้�นมีีข้้อ
ได้้เปรีียบทางการเงิินหรืือมีีสถานภาพที่่�สููงขึ้้�น ผู้้�เสีียหายอาจถููกแสวงประโยชน์์ทางเพศถึึงแม้้กิิจกรรม
ทางเพศนั้้�นจะดููเหมืือนเกิิดขึ้้�นโดยสมััครใจก็็ตาม
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การแสวงประโยชน์์ทางเพศจากเด็็กอาจไม่่มีีการสััมผััสร่่างกายร่่วมด้้วยเสมอไป แต่่อาจเกิิดขึ้้น� ผ่่าน
เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร (Information and Communications Technologies หรืือ ICT;
เช่่น โทรศััพท์์มืือถืือ และอิินเตอร์์เน็็ต) เช่่น การเผยแพร่่ภาพของเด็็กโดยมิิได้้รัับความยิินยอมจากเด็็กและ
ผู้้�ปกครอง หรืือบางครั้้�งอาจเป็็นพฤติิกรรมที่่�เรีียกว่่า “การรัังแกทางไซเบอร์์” นั่่�นเอง ครูู ครููพี่่�เลี้้�ยง หรืือ
ผู้้�ดููแลเด็็กจึึงพึึงระวัังในเรื่่�องนี้้�ด้้วย (กรมกิิจการเด็็กและเยาวชน, 2560) สำำ�หรัับองค์์การช่่วยเหลืือเด็็ก
การละเมิิดและแสวงประโยชน์์ทางเพศจากเด็็ก หมายรวมถึึง การที่่�เด็็กต้้องแต่่งงานก่่อนวััยอัันควร
และถููกบัังคัับให้้แต่่งงานด้้วย
การปฏิบัติต่อเด็กตามแนวทางของนโยบายคุ้มครองเด็ก (กรมกิจการเด็กและเยาวชน, 2560)
1.	ลงโทษทางร่างกายต่อเด็ก เช่น บิดหู ตบ ตี ให้กระโดดลุกนั่งหรือออกก�ำลังกายที่เกินก�ำลัง
ของเด็ก
2.	ลงโทษเด็กด้วยการข่มขู่โดยใช้ท่าทางรุนแรง
3. สนับสนุนพฤติกรรมอันจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อเด็ก คนรอบข้าง และทรัพย์สิน
4. มีส่วนร่วมหรือยุยงส่งเสริมพฤติกรรมของเด็กให้กระท�ำสิ่งผิดกฎหมาย เสี่ยง หรือเป็นอันตราย
5.	ชักชวนให้เด็กใช้สารเสพติด ให้หรือจ�ำหน่ายสารเสพติดให้เด็ก หรือดึงเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการจ�ำหน่ายหรือใช้สารเสพติด
6.	ริเริ่มและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวหรือมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
7. แสดงพฤติิกรรม ใช้้ภาษา หรืือแสดงออกด้้วยวิิธีีใดก็็ตามที่่�ส่่งผลต่่ออารมณ์์และพฤติิกรรม
ทางเพศกัับเด็็ก
8. แอบสัังเกตการณ์์ขณะเด็็กทำำ�ธุุระส่่วนตััว เช่่น อาบน้ำำ�� แต่่งตััว (ยกเว้้นกรณีีที่่�ผู้้�ใหญ่่ต้้องดููแล
เด็็กคนนั้้�นเป็็นพิิเศษ เช่่น เด็็กเล็็ก เด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษ และเด็็กที่่�ไม่่สามารถช่่วยเหลืือตััวเองได้้)
9.	พููดจาเหยีียดหยามให้้เด็็กรู้้�สึึกอัับอาย รู้้�สึึกต่ำำ��ต้้อย หรืือทำำ�ให้้เด็็กรู้้�สึึกว่่าถููกใช้้ความรุุนแรง
ด้วยวาจา
10. พููดจาด้้วยภาษาที่่�หยาบคาย ก้้าวร้้าวต่่อเด็็ก
11. ชัักนำำ� ชัักชวนให้้เด็็กเปลี่่�ยนความเชื่่�อทางการเมืือง ศาสนา และพระมหากษััตริิย์์
12. ใช้้เด็็กทำำ�งานเพื่่�อผลประโยชน์์ส่่วนตััวของเจ้้าหน้้าที่่�
13. ค้้าขายกัับเด็็กหรืือมีีการแลกเปลี่่�ยนเงิินกัับเด็็ก ซื้้�อสิ่่�งของ/สิินค้้าจากเด็็ก ให้้เงิินส่่วนตััว
ของบุุคลากรกัับเด็็ก (ยกเว้้น เงิินที่่�ใช้้ในกระบวนการปฏิิบััติิงานโดยฝ่่ายบริิหารรัับทราบและสามารถ
ตรวจสอบได้้ หรืือ เงิินอัันเป็็นสิิทธิิของตััวเด็็กเอง เช่่น เงิินที่่�ผู้้�ปกครองฝากให้้ครูู ครููพี่่�เลี้้�ยง หรืือผู้้�ดููแลเด็็ก
ดููแลเบิิกจ่่ายให้้กัับตััวเด็็ก)
14. เลืือกปฏิิบััติิ หรืือให้้ความเอาใจใส่่กัับเด็็กคนใดคนหนึ่่�งเป็็นพิิเศษ (ยกเว้้นเด็็กที่่�ต้้องดููแล
เป็็นพิิเศษ เช่่น การสอนว่่ายน้ำำ��เพื่่�อเอาชีีวิิตรอดให้้แก่่เด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษ ครููผู้้�สอนสามารถ
ดููแลเด็็กคนนั้้�นเป็็นพิิเศษได้้)
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เนื้้�อหาในตอนนี้้�คงทำำ�ให้้ผู้้�อ่่านเห็็นว่่า การทำำ�งานกัับเด็็ก โดยเฉพาะเด็็กที่่มีี� ความต้้องการพิิเศษนั้้�น ครููผู้้�สอนและผู้้�ดููแล
ต้้องปกป้้องคุ้้�มครองเด็็ก ทั้้�งในเรื่่�องการล่่วงละเมิิด การปล่่อยปละละเลย และการแสวงประโยชน์์ เพื่่�อให้้เด็็กมีีความปลอดภััย
ทางร่่างกายและจิิตใจมากที่่�สุุด

ตอนที่ 2 ความบกพร่องทางการเห็น
นิยาม
ประกาศกระทรวงศึึกษาธิิการ เรื่่�อง กำำ�หนดประเภทและหลัักเกณฑ์์ของคนพิิการทางการศึึกษา
พ.ศ. 2552 ให้้นิยิ ามว่่า บุุคคลที่่มีี� ความบกพร่่องทางการเห็็น (Individuals with Visual Impairment) ได้้แก่่
บุุคคลที่่�สููญเสีียการเห็็นตั้้�งแต่่ระดัับเล็็กน้้อยจนถึึงตาบอดสนิิท แบ่่งได้้เป็็น 2 ประเภท คืือ 1) คนตาบอด
(Blindness) หมายถึึง คนที่่สูู� ญเสีียการเห็็นมากจนต้้องใช้้สื่่�อสััมผััสและสื่่�อเสีียง และ 2) คนสายตาเลืือนราง
(Low Vision) หมายถึึง คนที่่�สููญเสีียการเห็็น แต่่ยัังสามารถอ่่านตััวหนัังสืือขนาดใหญ่่ หรืืออาจสามารถ
อ่่านตััวหนัังสืือขนาดปกติิได้้โดยใช้้อุุปกรณ์์หรืือเทคโนโลยีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก

ลักษณะการเรียนรู้
ไม่่ว่่าความบกพร่่องทางการเห็็นจะเกิิดขึ้้�นแต่่กำำ�เนิิดหรืือเกิิดขึ้้�นในภายหลัังก็็ตาม ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการเรีียนรู้้�และ
พฤติิกรรมของเด็็กอย่่างมาก คืือ 1) สายตาที่่�เหลืืออยู่่� 2) ระยะเวลาที่่�สููญเสีียการมองเห็็น และ 3) การเลี้้�ยงดูู ตััวอย่่างเช่่น
คนที่่�มีีสายตาเลืือนรางมัักเรีียนรู้้�ได้้ดีีกว่่าและใช้้ชีีวิิตได้้ง่่ายกว่่าคนตาบอดสนิิทเพราะยัังสามารถรัับรู้้�ข้้อมููลทางสายตาได้้บ้้าง
คนที่่�ตาบอดในช่่วงวััยรุ่่�นมัักเรีียนรู้้�ได้้ดีีกว่่าและเข้้าใจสิ่่�งแวดล้้อมรอบตััวได้้ดีีกว่่าคนที่่�ตาบอดตั้้�งแต่่เกิิด และ คนตาบอด
ที่่�ผู้้�ปกครองมัักอธิิบายลัักษณะสภาพแวดล้้อมและเปิิดโอกาสให้้เด็็กได้้ฝึึกฝนย่่อมเรีียนรู้้�ได้้ดีีและใช้้ชีีวิิตได้้ง่่ายกว่่าคนตาบอด
ที่่�ผู้้�ปกครองทำำ�ให้้ทุุกอย่่าง (ยุุวดีี วิิริิยางกููร, ภทรา นาพนััง, และ วนิิดา สิินเบญจพงศ์์, 2561)

6

เด็็กที่่มีี� ความบกพร่่องทางการเห็็นสามารถเรีียนรู้้�ได้้ใกล้้เคีียงกัับเด็็กทั่่�วไป หากผู้้�สอนให้้ข้อ้ มููลผ่่านการฟัังและการสััมผััส
แทนการมอง เช่่น หากต้้องการสอนเรื่่�อง “ว่่ายน้ำำ��” ครููหรืือผู้้�ปกครองอาจเปิิดวีีดิิทััศน์์ให้้เด็็กฟัังเสีียงและอธิิบายภาพที่่�ขึ้้�น
บนหน้้าจอ นำำ�อุุปกรณ์์ในการว่่ายน้ำำ��ให้้เด็็กสััมผััส พาเด็็กไปสระว่่ายน้ำำ��แล้้วอธิิบายสิ่่�งที่่�มีีอยู่่�ในบริิเวณนั้้�น หรืืออาจจัับมืือเด็็ก
ทำำ�ท่่าต่่าง ๆ เพื่่�อให้้เขาเข้้าใจว่่าต้้องทำำ�อะไรบ้้าง (ภาพ 1.2) ดัังนั้้�น จึึงเห็็นได้้ว่่าการให้้ข้้อมููลผ่่านเสีียงและการสััมผััสจะช่่วยให้้
เด็็กตาบอดและตาเลืือนรางสามารถเรีียนรู้้�ได้้ใกล้้เคีียงเด็็กทั่่�วไป

ภาพ 1.2
การสอนเด็็กตาบอดต้้องใช้้การฟัังและการสััมผััส
การเคลื่่�อนไหวของบุุคคลที่่�มีีความบกพร่่องทางการเห็็นมัักไม่่คล่่องแคล่่วและยัังหกล้้มได้้ง่่ายเพราะมองไม่่เห็็น ดัังนั้้�น
สภาพแวดล้้อมที่่�บุุคคลตาบอดและบุุคคลสายตาเลืือนรางสามารถใช้้ชีีวิิตได้้ง่่าย คืือ สภาพแวดล้้อมที่่�ไม่่มีีสิ่่�งของวางเกะกะ
ไม่่มีีพื้้�นต่่างระดัับ และสิ่่�งของในสถานที่่�นั้้�นไม่่ถููกย้้ายตำำ�แหน่่งบ่่อยเกิินไปเพราะจะทำำ�ให้้บุุคคลที่่�มีีความบกพร่่องทางการเห็็น
ต้้ อ งปรัับตััวเข้้ า กัับความเปลี่่� ย นแปลงในสถานที่่� นั้้� น อยู่่� เ สมอ นอกจากนี้้� ครููและผู้้�ปกครองควรสอนให้้ บุุ ค คลตาบอด
คุ้้�นเคยกัับสภาพแวดล้้อมในแต่่ละสถานที่่� จนเขาสามารถเคลื่่�อนไหวได้้อย่่างอิิสระในสถานที่่�นั้้�นด้้วย (Orientation and
Mobility หรืือ O&M)
ความเสี่ยงในการจมน�้ำของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น
ผู้้�ใหญ่่ที่่�มีีความบกพร่่องทางการเห็็นรายงานว่่า ตััวเองกัังวลเรื่่�องการดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วัันและความปลอดภััยในชีีวิิต
ประจำำ�วัันมากกว่่าอัันตรายจากภัยั พิิบััติิ ตััวอย่่างของอัันตรายในชีีวิิตประจำำ�วััน เช่่น เดิินตกหลุุมบนทางเท้้า หกล้้มที่่บัั� นไดหรืือ
พื้้�นต่่างระดัับ อุุบััติิเหตุุบนท้้องถนน อัันตรายในสถานที่่�ก่่อสร้้าง ไฟไหม้้ อุุบััติิเหตุุทางน้ำำ��และเหตุุการณ์์เสี่่�ยงภััยอื่่�น ๆ เพราะ
บุุคคลเหล่่านี้้�มองไม่่เห็็นจึึงไม่่เข้้าใจสถานการณ์์นั้น้� ทำำ�ให้้ไม่่ทราบว่่ากำำ�ลัังเกิิดอะไรขึ้้�น ไม่่ทราบว่่าคนอื่่น� กำำ�ลัังทำำ�อะไร ไม่่ทราบ
จะไปทางไหนที่่�ปลอดภััย และไม่่ทราบจะขอความช่่วยเหลืือจากใคร (Saur, Hansen, Jansen, & Heir, 2017)
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ปััญหาของบุุคคลเหล่่านี้้�ทำำ�ให้้เห็็นได้้ว่่า เด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทางการเห็็นมีีความเสี่่�ยงต่่อการจมน้ำำ��ค่่อนข้้างสููง
เช่่น เมื่่�อเด็็กต้้องอยู่่�ในสภาพแวดล้้อมที่่�ไม่่คุ้้�นเคย เด็็กย่่อมไม่่เห็็นแหล่่งน้ำำ��ในบริิเวณนั้้�น อาจทำำ�ให้้ตกลงไปในน้ำำ�� นอกจากนี้้�
ปััญหาเรื่่�องความคุ้้�นเคยกัับสถานที่่�และทิิศทาง (O&M) ยัังส่่งผลต่่อการเสีียชีีวิิตจากการจมน้ำำ��ด้้วย เช่่น หากเด็็กตาบอด
ตกลงไปในสระว่่ า ยน้ำำ�� ของโรงเรีียนซึ่่� ง เป็็ น สถานที่่� ที่่� เ ด็็ ก คุ้้�นเคยอยู่่� แ ล้้ ว เขาย่่ อ มสามารถว่่ า ยไปยัังขอบสระด้้ า นใด
ด้้านหนึ่่�งได้้ แต่่หากตกลงไปในแม่่น้ำำ��ลำำ�คลอง เด็็กย่่อมไม่่สามารถว่่ายเข้้าหาฝั่่�งได้้เพราะมองไม่่เห็็นฝั่่�งนั่่�นเอง ดัังนั้้�น การสอน
ให้้เด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทางการเห็็นรู้้�จัักแหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยง พฤติิกรรมเสี่่�ยง รวมถึึงการช่่วยเหลืือตนเองเบื้้�องต้้นเมื่่�อตกน้ำำ��
จึึงเป็็นสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับเด็็กกลุ่่�มนี้้�
การสอนว่่ายน้ำำ��สำำ�หรัับเด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทางการเห็็น
สิง่ จ�ำเป็นในการสอนว่ายน�้ำส�ำหรับเด็กที่มคี วามบกพร่องทางการเห็นมี 2 ประการดังนี้ (Chicago Lighthouse, 2020;
Voll, 2015)
1. การทำำ�ความคุ้้�นเคยกัับสภาพแวดล้้อม บุุคคลที่่มีี� สายตาเลืือนรางอาจเห็็นขอบสระ เชืือกลอยน้ำำ��กั้้�นเลน และเส้้น
ที่่�พื้้�นสระอยู่่�บ้้าง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง เมื่่�อสิ่่�งเหล่่านั้้�นใช้้สีีที่่�เห็็นได้้ชััดหรืือสีีที่่�ตััดกัับพื้้�นหลัังอย่่างชััดเจน การว่่ายน้ำำ��จึึงอาจ
ไม่่ยากนัักสำำ�หรัับบุุคคลสายตาเลืือนราง แต่่การสอนบุุคคลที่่�ตาบอดสนิิท ครููผู้้�สอนควรพาบุุคคลนั้้�นสำำ�รวจบริิเวณโดยรอบ
เพื่่�อจะได้้ทราบว่่าอะไรอยู่่�ตรงไหน ความกว้้าง ยาว และลึึกของสถานที่่�/สระว่่ายน้ำำ��เพื่่�อประเมิินพื้้�นที่่�เสี่่�ยง ครููควรสอนว่่า
เด็็กสามารถใช้้ประโยชน์์จากสิ่่�งใด อย่่างไร หรืือขอความช่่วยเหลืือจากใครได้้บ้้าง รวมถึึงการฝึึกทัักษะการฟัังเสีียงรอบข้้าง
เพื่่�อให้้เข้้าใจสภาพแวดล้้อมนั้้�นด้้วย บุุคคลตาบอดอาจได้้รัับประโยชน์์จากเชืือกลอยน้ำำ��ที่่�กั้้�นเขตหรืือแบ่่งเลนในสระว่่ายน้ำำ��
เพราะเป็็นการให้้ข้้อมููลขอบเขตผ่่านการสััมผััสแทนการมองเห็็นนั่่�นเอง
2. การฝึึกการเคลื่่�อนไหว ครููผู้้�สอนมัักสอนด้้วยการอธิิบายท่่าทางที่่�บุุคคลนั้้�นควรทำำ� หรืือจัับแขน มืือ ขา และเท้้า
ให้้อยู่่�ในตำำ�แหน่่งที่่�เหมาะสมหรืือเคลื่่�อนไหวในทิิศทางที่่�จะทำำ�ให้้บุุคคลนั้้�นว่่ายน้ำำ��ไปข้้างหน้้าได้้ ขณะว่่ายน้ำำ�� หากไม่่สามารถ
ฝึึกให้้ว่่ายตรงเลนได้้เอง บุุคคลตาบอดอาจต้้องแตะขอบสระหรืือเชืือกลอยน้ำำ��เป็็นระยะเพื่่�อจะได้้ว่่ายอยู่่�ในเลนของตััวเอง
และหากไม่่สามารถกะระยะหรืือนัับจำำ�นวนครั้้�งที่่�แกว่่งแขนหรืือเตะขาได้้เอง เขาอาจต้้องการผู้้�ช่่วยทำำ�หน้้าที่่�ส่่งสััญญาณว่่า
ใกล้้ถึึงขอบสระแล้้ว ด้้วยการใช้้ไม้้สััมผััสศีีรษะหรืือเซนเซอร์์ส่่งเสีียงเตืือนเมื่่�อเข้้าใกล้้ขอบสระ เป็็นต้้น ขั้้�นตอนการว่่ายน้ำำ��
ที่่�แตกต่่างเหล่่านี้้�อาจทำำ�ให้้บุุคคลตาบอดว่่ายน้ำำ��ได้้ช้้ากว่่าคนทั่่�วไปที่่�มองเห็็นเลนและขอบสระ ครููจึึงต้้องปรัับการสอนและ
เป้้าหมายให้้สอดคล้้องกัับความสามารถของเด็็กเหล่่านี้้�
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ตอนที่ 3 ความบกพร่องทางการได้ยิน
นิยาม
บุุคคลที่่�มีีความบกพร่่องทางการได้้ยิิน (Individuals with Hearing Impairment) แบ่่งได้้เป็็น
2 ประเภท คืือ 1) คนหููหนวก (Deafness) หมายถึึง บุุคคลที่่สูู� ญเสีียการได้้ยินิ มากจนไม่่สามารถเข้้าใจเสีียงพููด
ผ่่านทางการได้้ยินิ ไม่่ว่า่ จะใส่่เครื่่อ� งช่่วยฟัังหรืือไม่่ก็ต็ าม และ 2) คนหููตึึง (Hard of Hearing) หมายถึึง คนที่่�มีี
การได้้ยินิ เหลืืออยู่่เ� พีียงพอที่่จ� ะได้้ยินิ เสีียงพููดของคนอื่่น� แต่่ต้อ้ งใส่่เครื่่อ� งช่่วยฟััง (กระทรวงศึึกษาธิิการ, 2552)

ลัักษณะการเรีียนรู้้�
เด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทางการได้้ยิินมัักมีีปััญหาด้้านภาษาและการสื่่�อสาร เพราะเมื่่�อไม่่ได้้ยิินเสีียงพููดของคนรอบ
ข้้างหรืือเสีียงที่่�ได้้ยิินเบามากจนจัับใจความไม่่ได้้ เด็็กจึึงไม่่เข้้าใจและไม่่สามารถเลีียนแบบได้้ ส่่งผลให้้เด็็กเหล่่านี้้�มีีคำำ�ศััพท์์
ในสมองน้้อยกว่่าเด็็กทั่่�วไป ทั้้�ง ๆ ที่่�สติิปััญญาไม่่มีีปััญหา (Sack, 1989 อ้้างถึึงใน West, 1989) เด็็กบางคนอาจใช้้ภาษามืือ
(ภาพ 1.3) แต่่ภาษามืือยัังมีีคำำ�ศััพท์์น้้อยกว่่าภาษาพููด (เช่่น คำำ�ว่่า “สวย” “หรูู” “เริ่่�ด” “วิิไล” ในภาษาพููด กลายเป็็นภาษา
มืือคำำ�เดีียวคืือ “สวย”) และไวยากรณ์์ในภาษามืือยัังแตกต่่างจากภาษาพููดด้้วย (เช่่น “ฉััน-ข้้าว-กิิน” ในภาษามืือ หมายถึึง
“ฉัันกิินข้้าว” ในภาษาพููด) เด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทางการได้้ยิินจึึงอาจไม่่เข้้าใจคำำ�สั่่�งหรืือคำำ�ถามของครูู และไม่่สามารถบอก
สิ่่�งที่่�ตััวเองคิิด ต้้องการ หรืือรู้้�สึึกได้้

ภาพ 1.3
การสื่่�อสารด้้วยภาษามืือ
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นอกจากปััญหาด้้านการสื่่�อสารแล้้ว เด็็กที่่มีี� ความบกพร่่องทางการได้้ยินิ ยัังอาจมีีปััญหาด้้านพฤติิกรรมและอารมณ์์ด้ว้ ย
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง เด็็กที่่�เติิบโตในครอบครััวที่่�ไม่่ได้้ใช้้ภาษามืือ เด็็กจึึงสื่่�อสารกัับสมาชิิกในครอบครััวได้้น้้อยกว่่าเด็็กที่่�พููดได้้
ปกติิ จึึงไม่่น่า่ แปลกใจที่่นัั� กวิิจััยพบว่่าเด็็กที่่มีีปั
� ญ
ั หาด้้านการได้้ยินิ แสดงพฤติิกรรมไม่่พึึงประสงค์์ (เช่่น พฤติิกรรมก้้าวร้้าวรุุนแรง
ไม่่เชื่่�อฟััง และไม่่สนใจ) และมีีปััญหาสุุขภาพจิิต (เช่่น ซึึมเศร้้า) มากกว่่าเด็็กทั่่�วไปด้้วย (Brice, 2013)
ความเสี่่�ยงต่่อการจมน้ำำ�� ของเด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทางการได้้ยิิน
เด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทางการได้้ยิินเกืือบทุุกคนมีีปััญหาด้้านการฟัังและการพููด เมื่่�อครููสอนเรื่่�องความปลอดภััย
ทางน้ำำ��ด้้วยคำำ�พููด เด็็กอาจไม่่ได้้ยิิน ได้้ยิินไม่่ชััด ไม่่เข้้าใจเนื้้�อหาบางส่่วน หรืือหากครููสามารถใช้้ภาษามืือได้้ ประโยคใน
ภาษามืื อก็็ อาจไม่่ มีีคำำ�ศััพท์์บางคำำ�ที่่� เ ด็็ กควรได้้ เรีียนรู้้� และเมื่่�อ ผู้้�ดููแลสถานที่่�นั้้�น ๆ ประกาศแนวทางปฏิิบััติิตัั ว (เช่่ น
ขณะขึ้้�นลงเรืือ) หรืือ ประกาศเตืือนภััยเมื่่�อเกิิดเหตุุร้้าย (เช่่น เสีียงหวอ เสีียงนกหวีีด) เด็็กที่่�มีีปััญหาด้้านการฟัังย่่อม
ไม่่ได้้ยิินเสีียงประกาศนั้้�น ทำำ�ให้้ไม่่ได้้รัับข้้อมููลที่่�จำ�ำ เป็็น และอาจส่่งผลให้้เกิิดอัันตรายถึึงชีีวิิตได้้ นอกจากนี้้� เด็็กหููตึึง
อาจพููดได้้แต่่ไม่่ชััด ทำำ�ให้้คนฟัังไม่่เข้้าใจว่่าเด็็กต้้องการความช่่วยเหลืือ ส่่วนเด็็กหููหนวกมัักพููดไม่่ได้้เลย การพููดไม่่ได้้
ส่่งผลให้้เด็็กกลุ่่�มนี้้�ไม่่สามารถร้้องขอความช่่วยเหลืือขณะเกิิดอุุบััติิเหตุุทางน้ำำ��ได้้
การสอนว่่ายน้ำำ��สำำ�หรัับเด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทางการได้้ยิิน
นอกจากความเสี่่ย� งต่่อการจมน้ำำ��สููงกว่่าและโอกาสขอความช่่วยเหลืือต่ำำ��กว่่าเด็็กทั่่�วไปแล้้ว เด็็กที่่มีีปั
� ญ
ั หาด้้านการได้้ยินิ
มัักมีีปััญหาในการเรีียนว่่ายน้ำำ��ด้้วย เพราะเด็็กต้้องการคำำ�สั่่�งหรืือคำำ�บอกเล่่าที่่ชััด
� เจนและเข้้าใจง่่าย ครููควรใช้้ท่่าทางธรรมชาติิ
ควบคู่่�กัับการพููดหรืือภาษามืือที่่�เป็็นช่่องทางสื่่�อสารปกติิของเด็็กคนนั้้�น
เด็็กหููตึึงอาจใส่่เครื่่�องช่่วยฟััง แต่่เมื่่�อเด็็กต้้องลงไปในสระ เด็็กอาจต้้องถอดเครื่่�องช่่วยฟัังออก ทำำ�ให้้เด็็กได้้รัับข้้อมููล
ไม่่ครบถ้้วน หรืืออาจต้้องสื่่�อสารผ่่านช่่องทางอื่่�นที่่�ตััวเองไม่่ถนััด ครููจึึงควรอธิิบายให้้เด็็กเข้้าใจกิิจกรรมและความคาดหวััง
ของครููก่่อนลงสระ ครููควรเลืือกบริิเวณที่่�มีีเสีียงรบกวนน้้อย เพราะสระว่่ายน้ำำ�� ในร่่มอาจมีีเสีียงก้้อง หรืือสระน้ำำ�� วนอาจมีีเสีียง
อื้้�ออึึง ทำำ�ให้้เด็็กได้้ยิินเสีียงครููไม่่ชััดเจน จากนั้้�น ครููจึึงให้้เด็็กถอดเครื่่�องช่่วยฟัังแล้้วค่่อยลงไปในน้ำำ�� เมื่่�อครููสอนเรื่่�องสััญญาณ
เตืือนภััย ครููควรใช้้สััญญาณภาพ ไฟ หรืือแสง เพราะสััญญาณเตืือนเป็็นเสีียงไม่่เกิิดประโยชน์์สำำ�หรัับเด็็กกลุ่่�มนี้้� เด็็กจึึง
อาจเกิิดอัันตรายถึึงชีีวิิตได้้
เด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทางการได้้ยิินเกืือบทุุกคนเรีียนรู้้�ได้้ดีีทางสายตา ครููจึึงควรใช้้สื่่�อการสอนที่่�เป็็นบััตรภาพหรืือ
อุุปกรณ์์ที่่�เด็็กเห็็นได้้ชััดเจน สระว่่ายน้ำำ��ควรมีีแสงสว่่างเพีียงพอที่่�จะช่่วยให้้เด็็กเห็็นได้้ชััดเจน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง หากครููใช้้
ภาษามืือหรืือภาพ หรืือเด็็กอ่่านปากครูู ครููควรอธิิบายในพื้้�นที่่�ที่่�มีีแสงสว่่างเพีียงพอที่่�เด็็กจะเห็็นรายละเอีียดของใบหน้้า
ของครูู มืือของครูู หรืือภาพที่่�ครููแสดงได้้ง่่าย (National Deaf Children’s Society, 2020)
เด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทางการได้้ยิินอาจมีีปััญหาด้้านจิิตใจ ทำำ�ให้้เด็็กขาดความเชื่่�อมั่่�นในตััวเอง ไม่่มีีความภาคภููมิิใจ
ในตนเอง และรู้้�สึึกไม่่ ดีีต่่ อ ตนเอง ครููสอนว่่ า ยน้ำำ��สำำ� หรัับเด็็ ก ที่่� มีี ความบกพร่่ อ งทางการได้้ ยิิ น จึึงควรส่่ ง เสริิ ม ให้้ เ ด็็ ก
มีีความเชื่่�อมั่่�นในตััวเองและภาคภููมิิใจในตนเอง หากเด็็กมีีปััญหาทางพฤติิกรรม เด็็กคนนั้้�นย่่อมมีีปััญหาในการปรัับตััว
มากกว่่าเด็็กปกติิ เด็็กบางคนไม่่กลััวภััยอัันตราย หรืือบางคนอาจกลััวสถานการณ์์แปลกใหม่่อย่่างมาก อย่่างไรก็็ตาม บุุคลิิกภาพ
ของผู้้�ที่่� มีี ความบกพร่่ อ งทางการได้้ ยิิ น นั้้� น มีีความหลากหลายมาก เพราะขึ้้� น อยู่่�กัั บปัั จจัั ยทางการศึึกษา การสื่่� อ สาร
และประสบการณ์์ของแต่่ละบุุคคล ครููจึึงควรสัังเกตลัักษณะของเด็็กเป็็นรายบุุคคลแล้้วปรัับการสอนให้้เหมาะสำำ�หรัับเด็็กคนนั้้น�
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ตอนที่่� 4 ความบกพร่่องทางร่่างกาย หรืือการเคลื่่�อนไหว
หรืือสุุขภาพ
นิิยาม
บุุคคลที่่มีี� ความบกพร่่องทางร่่างกาย หรืือการเคลื่่�อนไหว หรืือสุุขภาพ (Individuals with Physical
Disability, Mobility Difficulty, or Health Impairments) แบ่่งได้้เป็็น 2 กลุ่่�มใหญ่่ ๆ ได้้แก่่ 1) คนที่่�มีี
ความบกพร่่องทางร่่างกายหรืือการเคลื่่�อนไหว (Physical Disability or Mobility Difficulty) หมายถึึง
คนที่่�มีีอวััยวะไม่่สมส่่วนหรืือขาดหายไป กระดููกหรืือกล้้ามเนื้้�อผิิดปกติิ ทำำ�ให้้มีีอุุปสรรคในการเคลื่่�อนไหว
(ภาพ 1.4) และ 2) คนที่่�มีีความบกพร่่องทางสุุขภาพ (Health Impairments) ได้้แก่่ คนที่่�มีีความเจ็็บป่่วย
เรื้้�อรัังหรืือมีีโรคประจำำ�ตััวซึ่่�งจำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการรัักษาอย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น โรคเบาหวาน โรคมะเร็็ง โรคหััวใจ
โรคโลหิิตจาง โรคหอบหืืด โรคประจำำ�ตััวเหล่่านี้้�เป็็นอุุปสรรคต่่อการศึึกษา ทำำ�ให้้เด็็กจำำ�เป็็นต้้องได้้รัับบริิการ
ด้้านการศึึกษาพิิเศษ (กระทรวงศึึกษาธิิการ, 2552)

ภาพ 1.4
บุุคคลที่่�มีคี วามบกพร่่องทางร่่างกาย หรืือการเคลื่่�อนไหว หรืือสุุขภาพ
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ลัักษณะการเรีียนรู้้�
เด็็กที่่�มีีปััญหาด้้านร่่างกายและการเคลื่่�อนไหวอาจมีีร่่างกายบางส่่วนหรืือทุุกส่่วนแข็็งเกร็็ง ยึึดติิด ทำำ�ให้้ไม่่สามารถ
เคลื่่�อนไหวร่่างกายได้้ตามที่่�ต้้องการหรืือเกิิดความเจ็็บปวดเมื่่�อพยายามยืืดเหยีียด บางคนอาจมีีร่่างกายบางส่่วนหรืือทุุกส่่วน
อ่่อนแรง จึึงไม่่สามารถเกร็็งตััวอยู่่�ในท่่าใดท่่าหนึ่่�งได้้ หรืืออาจทำำ�ได้้ไม่่นาน เมื่่�อไม่่สามารถดัันตััวขึ้้�นมาตั้้�งตรงได้้ เด็็กเหล่่านี้้�
จึึงมัักต้้องอยู่่�ในท่่านั่่�งที่่�ไม่่เหมาะสม ทำำ�ให้้กระดููกสัันหลัังผิิดรููป ลงน้ำำ��หนัักตััวผิิดตำำ�แหน่่ง เกิิดความเมื่่�อย เจ็็บปวด และ
ไม่่สบาย ส่่งผลให้้เด็็กเหล่่านี้้�ไม่่สามารถจดจ่่อหรืือไม่่เข้้าใจสิ่่�งที่่�ครููกำำ�ลัังสอน เด็็กบางคนที่่�พููดได้้น้้อยหรืือพููดไม่่ได้้ อาจร้้องไห้้
หรืือไม่่ยอมเข้้าร่่วมกิิจกรรม นอกจากนี้้� เด็็กบางคนอาจมีีอวััยวะไม่่ครบ เช่่น แขนหรืือขาขาด ทำำ�ให้้เคลื่่�อนไหวได้้ลำำ�บาก
เข้้ า ไปในบางพื้้� น ที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ เคลื่่� อ นไหวบางท่่ า ไม่่ ไ ด้้ ทำำ�กิิ จ กรรมต่่ า ง ๆ ได้้ ช้้ า กว่่ า เด็็ ก ทั่่� ว ไป ทำำ� ให้้ ใช้้ เ วลานานใน
การทำำ�กิิจกรรมง่่าย ๆ นอกจากนี้้� การสููญเสีียอวััยวะบางส่่วนทำำ�ให้้เด็็กต้้องใช้้พลัังงานอย่่างมากในการเคลื่่�อนที่่�และ
การทรงตััว ความยากลำำ�บากเหล่่านี้้�อาจทำำ�ให้้เด็็กปฏิิเสธสิ่่�งที่่�ครููสอนหรืือบอกให้้ทำำ� (ยุุวดีี วิิริิยางกููร, ภทรา นาพนััง, และ
วนิิดา สิินเบญจพงศ์์, 2561)
เด็็กที่่�มีีปััญหาสุุขภาพอย่่างรุุนแรงมัักไม่่มีีแรง เหนื่่�อยง่่าย ไม่่สามารถอยู่่�นิ่่�งหรืือจดจ่่อได้้นาน การคาดหวัังให้้เด็็ก
ร่่วมกิิจกรรมเป็็นเวลานาน หรืือการให้้เด็็กเข้้าร่่วมกิิจกรรมว่่ายน้ำำ��หลัังจากเด็็กต้้องทำำ�กิิจกรรมอื่่�น ๆ มามากมายอาจทำำ�ให้้
เด็็กไม่่สามารถจดจ่่อหรืือร่่วมกิิจกรรมได้้ตามที่่ค� รููต้้องการ นอกจากนี้้� ยาที่่เ� ด็็กได้้รัับยัังอาจส่่งผลต่่อการรัับรู้้�และการเคลื่่อ� นไหว
ของเด็็กด้้วย ดัังนั้้�น ถึึงแม้้ครููจะสอนเรื่่�องการว่่ายน้ำำ��เพื่่�อเอาชีีวิิตรอดด้้วยความหวัังดีี อยากให้้เด็็กสามารถรัักษาตััวเอง
ให้้ปลอดภัยั แต่่การที่่เ� ด็็กเคลื่่อ� นไหวได้้ยากลำำ�บากและยัังเหนื่่�อยมากกว่่าเด็็กทั่่�วไปอาจทำำ�ให้้เด็็กไม่่ให้้ความร่่วมมืือกัับครููผู้้�สอน
อีีกทั้้�งยาอาจทำำ�ให้้เด็็กมีีอาการง่่วง ซึึม หรืือเคลื่่�อนไหวไม่่คล่่องแคล่่ว และอาจเป็็นอัันตรายเมื่่�อลงน้ำำ��ก็็ได้้
ความเสี่่�ยงต่่อการจมน้ำำ�� ของเด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทางร่่างกาย หรืือการเคลื่่�อนไหว หรืือสุุขภาพ
เด็็ กที่่� มีี ความบกพร่่ อ งทางร่่ า งกาย หรืื อ การเคลื่่�อ นไหว หรืื อ สุุ ข ภาพ มีีความเสี่่� ย งที่่� จะเสีียชีีวิิ ต จากการจมน้ำำ��
ค่่อนข้้างสููง เพราะลัักษณะของร่่างกาย การเคลื่่�อนไหว หรืือปััญหาสุุขภาพทำำ�ให้้เด็็กมีีโอกาสเสีียการทรงตััวและตกลง
ไปในน้ำำ��มากกว่่าเด็็กทั่่�วไป โดยเฉพาะเด็็กเล็็กที่่�มีีปััญหาด้้านการเคลื่่�อนไหว การทรงตััวไม่่ดีี ทำำ�ให้้หกล้้มได้้ง่่าย ใบหน้้าของ
เด็็กอาจจะคว่ำำ��ลงไปในอ่่างน้ำำ��และจมน้ำำ��ได้้เช่่นกััน แม้้กระทั่่�งน้ำำ��ตื้้�นประมาณ 1 นิ้้�วในภาชนะใส่่น้ำำ��ในบ้้าน เช่่น โอ่่ง อ่่าง
ถััง กะละมััง และเมื่่�อเกิิดอุุบััติิเหตุุทางน้ำำ��หรืือตกน้ำำ��แล้้ว ปััญหาด้้านความคล่่องแคล่่วของร่่างกาย แรงกำำ�ลััง การทำำ�งาน
ประสานกัันระหว่่างส่่วนต่่าง ๆ ของร่่างกาย และปััญหาด้้านการสื่่�อสารยัังทำำ�ให้้เด็็กไม่่สามารถช่่วยเหลืือตััวเองหรืือร้้องขอ
ความช่่วยเหลืือจากผู้้�อื่่�นได้้ (ราชานุุกููล, 2561; Delaware, 2020; Haelle, 2019; Wilson, 1934) จึึงเห็็นได้้ว่่าเด็็กเหล่่านี้้�
มีีความเสี่่�ยงต่่อการจมน้ำำ�� มากกว่่าเด็็กทั่่�วไป
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การสอนว่่ายน้ำำ��สำำ�หรัับเด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทางร่่างกาย หรืือการเคลื่่�อนไหว หรืือสุุขภาพ
การว่่ายน้ำำ��ทำำ�ให้้เด็็กต้้องเคลื่่�อนไหวอวััยวะเกืือบทุุกส่่วนในร่่างกาย ซึ่่�งถืือเป็็นปััญหาหลัักของเด็็กที่่�มีีความบกพร่่อง
ทางร่่างกาย หรืือการเคลื่่�อนไหว หรืือสุุขภาพ ดัังนั้้�น เมื่่�อครููสอนท่่าทางต่่าง ๆ เพื่่�อให้้เด็็กระวัังความปลอดภััยของตััวเอง
การช่่วยเหลืือคนตกน้ำำ�� หรืือการว่่ายน้ำำ��เพื่่�อเอาชีีวิิตรอด เด็็กอาจไม่่สามารถทำำ�ตามที่่�ครููสอนได้้ ครููจึึงต้้องประเมิินความ
สามารถในการเคลื่่�อนไหวของเด็็ก แล้้วปรัับกิิจกรรมให้้เหมาะสมกัับความสามารถของเด็็ก ครููควรเริ่่�มสอนจากกิิจกรรมที่่ง่� ่าย
แล้้วค่่อย ๆ เพิ่่�มความยากเพื่่�อให้้เด็็กเกิิดความมั่่�นใจและสร้้างกำำ�ลัังใจในการทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�ครููสอน ครููควรให้้เวลา
และให้้โอกาสให้้เด็็กได้้ฝึึกฝนกิิจกรรมต่่าง ๆ ด้้วยตนเอง เพราะในช่่วงแรก เด็็กเหล่่านี้้�จะใช้้เวลานาน แต่่เมื่่�อได้้ทำ�ซ้ำ
ำ ำ��บ่่อย ๆ
เด็็กจะทำำ�ได้้ดีีขึ้้�น
อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อครููสอนท่่าทางที่่�จำำ�เป็็นต่่อการว่่ายน้ำำ��เพื่่�อเอาชีีวิิตรอด (เช่่น การตีีขาหรืือใช้้มืือพุ้้�ยน้ำำ��เพื่่�อพยุุงตััว
ให้้ลอยอยู่่�ที่ผิ่� ิวน้ำำ��) เด็็กเหล่่านี้้�บางคนอาจไม่่สามารถเคลื่่�อนไหวแขนหรืือขาตามที่่�ครููสอนได้้ ซึ่่�งหมายความว่่า เมื่่�อเด็็กตกน้ำำ��
เด็็กย่่อมเสีียชีีวิิตแน่่นอน ในกรณีีนี้้� ครููอาจเน้้นการป้้องกัันการตกน้ำำ��มากกว่่าการว่่ายน้ำำ��เพื่่�อเอาชีีวิิตรอด เช่่น ครููสอนว่่า
ไม่่ให้้เข้้าใกล้้แหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยงตามลำำ�พัังโดยเด็็ดขาด เพื่่�อไม่่ให้้เด็็กมีีโอกาสตกน้ำำ��นั่่�นเอง (ภาพ 1.5)

ภาพ 1.5
หากเด็็กที่่�มีคี วามบกพร่่องทางร่่างกายหรืือการเคลื่่�อนไหว
ไม่่สามารถเคลื่่�อนไหวอย่่างคล่่องแคล่่วหรืือทำำ�ท่่าทางที่่�ครููสอนได้้ ครููอาจควรเน้้น “การป้้องกััน”
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ตอนที่่� 5 ความบกพร่่องทางการเรีียนรู้้�
นิิยาม
บุุคคลที่่�มีีความบกพร่่องทางการเรีียนรู้้� (Individuals with Learning Disabilities; LD) หมายถึึง
คนที่่�สมองบางส่่วนทำำ�งานผิิดปกติิ ทำำ�ให้้เกิิดปััญหาด้้านการอ่่าน การเขีียน การคิิดคำำ�นวณ (ด้้านใดด้้านหนึ่่�ง
หรืือหลายด้้าน) ทั้้�ง ๆ ที่่�มีีระดัับสติิปััญญาปกติิ (กระทรวงศึึกษาธิิการ, 2552)

ลัักษณะการเรีียนรู้้�
เด็็กแอลดีี (LD) สามารถใช้้ชีีวิิตประจำำ�วัันได้้เหมืือนเด็็กทั่่�วไป แต่่ปััญหาด้้านการเรีียนเรื่่�องวิิชาการมัักทำำ�ให้้เด็็กแอลดีี
แสดงพฤติิกรรมไม่่พึึงประสงค์์ในห้้องเรีียน เพื่่�อจะได้้ไม่่ต้อ้ งเรีียนหรืือไม่่ต้อ้ งทำำ�งานที่่ค� รููมอบหมาย เพราะเด็็กเคยมีีประสบการณ์์
ว่่าตััวเอง “เรีียนไม่่เก่่ง” และ “ทำำ�ไม่่ได้้” เมื่่�อเด็็กเหล่่านี้้�ขาดเรีียนบ่่อยและไม่่ทำำ�งานที่่�ครููมอบหมาย เด็็กจึึง “เรีียนไม่่เก่่ง”
และ “ทำำ�ไม่่ได้้” ตามที่่�ตััวเองคิิดจริิง ๆ
เด็็กแอลดีีมีีปััญหาในวิิชาที่่�ต้้องอ่่าน เขีียน และคิิดคำำ�นวณ (เช่่น วิิชาภาษาไทย วิิชาคณิิตศาสตร์์ วิิชาสัังคมศึึกษา
วิิชาวิิทยาศาสตร์์ ที่่ต้� ้องอ่่านและเขีียนอย่่างมาก) แต่่มัักไม่่มีีปััญหาในวิิชาอื่่�น (เช่่น วิิชาพลศึึกษา วิิชาศิิลปะ วิิชาดนตรีี วิิชา
ลููกเสืือ) เพราะเด็็กได้้เคลื่่�อนไหว ได้้ลงมืือปฏิิบััติิ และไม่่ต้้องใช้้ความสามารถทางวิิชาการซึ่่�งถืือเป็็นจุุดอ่่อนของเขา
เด็็กแอลดีีส่่วนหนึ่่�งมีีภาวะสมาธิิสั้้�น/อยู่่�ไม่่นิ่่�ง (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorders; AD/HD) ร่่วมด้้วย
ซึ่่�งอาการ “สมาธิิสั้้�น” ทำำ�ให้้เด็็กจดจ่่อกัับสิ่่�งใดสิ่่�งหนึ่่�งได้้ไม่่นาน ส่่วนอาการ “อยู่่�ไม่่นิ่่�ง” ทำำ�ให้้เด็็กยุุกยิิก อยู่่�นิ่่�งไม่่ได้้
จึึงต้้องเคลื่่�อนไหวร่่างกายหรืือพููดตลอดเวลา หากเด็็กมีีอาการสมาธิิสั้้�น การที่่�ครููสอนเนื้้�อหายาว ๆ ที่่�เด็็กต้้องจดจ่่อนาน ๆ
ย่่ อ มขััดกัับธรรมชาติิ ข องเด็็ ก ส่่ ว นเด็็ ก ที่่� มีี อาการอยู่่� ไ ม่่ นิ่่� ง อาจจะเคลื่่� อ นไหว ชวนเพื่่� อ นคุุ ย หรืื อ ถามครููตลอดเวลา
ทำำ�ให้้ครููรำำ�คาญหรืือไม่่สามารถสอนเนื้้�อหาที่่�ตั้้�งใจไว้้ได้้
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ความเสี่่�ยงต่่อการจมน้ำำ�� ของเด็็กแอลดีี
การอ่่านหนัังสืือไม่่ออกหรืืออ่่านหนัังสืือได้้น้้อยมากก็็ทำำ�ให้้เด็็กมีีความเสี่่�ยงต่่อการจมน้ำำ��สููงกว่่าเด็็กทั่่�วไป เมื่่�อเจ้้าของ
สถานที่่ติ� ิดป้้ายเตืือนว่่า “ขอบตลิ่่�งทรุุด” หรืือ “พื้้�นดิินลื่่�น” เด็็กที่่อ่� ่านป้้ายนี้้�ไม่่ออกย่่อมไม่่ระวัังตััว เป็็นต้้น ความไม่่รอบคอบ
หรืือไม่่ไตร่่ตรองให้้ดีีก่่อนทำำ� เช่่น เด็็กอาจเล่่นข้้างบ่่อน้ำำ��อย่่างประมาท หรืือเมื่่�อเห็็นเพื่่�อนตกน้ำำ�� เด็็กอาจคิิดง่่าย ๆ ว่่าตััวเอง
ว่่ายน้ำำ��ได้้ จึึงกระโดดลงไปช่่วยเพื่่�อน โดยไม่่คิิดให้้รอบคอบว่่าตััวเองจะสามารถพยุุงหรืือลากเพื่่�อนเข้้าฝั่่�งได้้หรืือไม่่ และ
ถ้้าเพื่่�อนกดตััวเองลงไปในน้ำำ��เพื่่�อให้้เพื่่�อนลอยตััวอยู่่เ� หนืือผิิวน้ำำ�� ตััวเองจะเป็็นอย่่างไร นอกจากนี้้� เด็็กบางคนอาจพยายามทำำ�ตััว
เป็็น “คนเก่่ง” หรืือ ภาวะสมาธิิสั้้�น/อยู่่�ไม่่นิ่่�งอาจทำำ�ให้้เด็็กเล่่นโลดโผนด้้วยความคึึกคะนอง เด็็กเหล่่านี้้�จึึงมีีความเสี่่�ยงต่่อ
การจมน้ำำ�� มากขึ้้�น (ภาพ 1.6)

ภาพ 1.6
เด็็กแอลดีีมัักมีีพฤติิกรรมเสี่่�ยงมากกว่่าเด็็กทั่่�วไป
การสอนว่่ายน้ำำ��สำำ�หรัับเด็็กแอลดีี
เด็็กแอลดีีมีีระดัับสติิปัญ
ั ญา ความเข้้าใจภาษา และความสามารถในการเคลื่่อ� นไหวเหมืือนเด็็กทั่่�วไป เด็็กจึึงสามารถเข้้าใจ
เนื้้�อหาที่่�ครููสอนได้้ แต่่อาการบางอย่่างอาจขััดขวางการเรีียนรู้้�ของเด็็ก เช่่น ภาวะสมาธิิสั้้�น/อยู่่�ไม่่นิ่่�งอาจทำำ�ให้้เด็็กไม่่จดจ่่อกัับ
เนื้้�อหาที่่�ครููสอนหรืือทำำ�กิิจกรรมได้้เพีียงช่่วงสั้้�น ๆ แล้้วหัันไปเล่่นอย่่างอื่่�นแทน หรืือ ความพยายามที่่�จะแสดงตััวตนให้้โดด
เด่่น อาจทำำ�ให้้เด็็กแสดงพฤติิกรรม “แผลง ๆ” เป็็นผลให้้เพื่่�อนในห้้องเลีียนแบบพฤติิกรรมนั้้�น จนครููจััดการชั้้�นเรีียนได้้ยาก
ครููจึึงควรมีีกติิกาหรืือข้้อตกลงที่่ชััด
� เจนว่่า ครููอยากให้้เด็็กทำำ�อะไร เรีียงลำำ�ดัับขั้้�นตอนอย่่างไร และเมื่่�อทำำ�แล้้ว เด็็กจะได้้อะไร
(เช่่น รางวััล คำำ�ชม หรืือครููอาจให้้เด็็กที่่�อยากเด่่นได้้ทำำ�หน้้าที่่� “หััวหน้้าห้้อง” ก็็ได้้) เพื่่�อให้้เด็็กจดจ่่อกัับกิิจกรรมนั้้�นมากขึ้้�น
เมื่่�อทำำ�กิิจกรรมนั้้�นไปสัักพััก ครููควรชมเชยหรืือเตืือนให้้เด็็กทำำ�กิิจกรรมต่่อไป เพื่่�อให้้เด็็กที่่�มีีภาวะสมาธิิสั้้�น/อยู่่�ไม่่นิ่่�งสามารถ
อยู่่�กัับครููได้้นานขึ้้�น
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ตอนที่่� 6 ความบกพร่่องทางการพููดและภาษา
นิิยาม
บุุคคลที่่�มีีความบกพร่่องทางการพููดและภาษา (Individuals with Speech and Language
Impairment) หมายถึึง บุุคคลที่่มีี� ความบกพร่่องในเรื่่�องการเปล่่งเสีียงพููด (เสีียงผิิดปกติิ อััตราความเร็็วและ
จัังหวะการพููดผิิดปกติิ) ความเข้้าใจและการใช้้ภาษาพููด การเขีียน และระบบสััญลัักษณ์์อื่่�นที่่�ใช้้ในการสื่่�อสาร
(กระทรวงศึึกษาธิิการ, 2552)

ลัักษณะการเรีียนรู้้�
ปััญหาด้้านการพููดและภาษาทำำ�ให้้เด็็กไม่่เข้้าใจสิ่่�งที่่�ครููสอน เด็็กจึึงอาจทำำ�ตามที่่�ครููสั่่�งไม่่ได้้ และเมื่่�อเด็็กอยากได้้
บางสิ่่�ง มีีความคิิด หรืือมีีความรู้้�สึึกบางอย่่าง แต่่ไม่่สามารถบอกผู้้�อื่่�นได้้ เด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทางการพููดและภาษา
ย่่อมเกิิดความอึึดอััดใจและแสดงออกทางพฤติิกรรม เด็็กบางคนพููดไม่่ชััด ถููกเพื่่�อนล้้อเลีียน เข้้ากัับเพื่่�อนไม่่ได้้ ทำำ�ให้้เพื่่�อน
ไม่่คบ เด็็กเหล่่านี้้�จึึงอาจมีีพฤติิกรรมก้้าวร้้าว (Turgeon, 2018) ขาดความมั่่�นใจ เด็็กบางคนมีีปััญหาด้้านการควบคุุมอารมณ์์
การวางแผน และการกำำ�กัับตนเองมากกว่่าเด็็กทั่่�วไป ผู้้�ปกครองและครููจึึงต้้องช่่วยเหลืือให้้เด็็กมีีภาษาและการสื่่�อสาร
ที่่�ใกล้้เคีียงกัับเพื่่�อนวััยเดีียวกััน เพื่่�อลดปััญหาด้้านการเรีียนรู้้� การอยู่่�ร่่วมกัับเพื่่�อน และปััญหาที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคต
(Beard & Lance, 2011; Brice, 2013)
ความเสี่่�ยงต่่อการจมน้ำำ�� ของเด็็กที่่�มีคี วามบกพร่่องทางการพููดและภาษา
ปััญหาเรื่่�องการจมน้ำำ��ของเด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทางการพููดและภาษานั้้�นคล้้ายกัับเด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทางการได้้ยิิน
และเด็็กออทิิสติิก นั่่�นคืือ เมื่่อ� เด็็กบกพร่่องด้้านการเปล่่งเสีียงพููด เด็็กย่่อมมีีความเสี่่ย� งต่่อการจมน้ำำ��มากขึ้้น� เช่่น เมื่่อ� เกิิดเหตุุการณ์์
ฉุุกเฉิิน เด็็กอาจมีีอาการตื่่�นตระหนก และบอกผู้้�อื่่น� ไม่่ได้้ว่า่ ตััวเองกำำ�ลัังมีีปััญหา หรืือเด็็กอาจไม่่สามารถร้้องขอความช่่วยเหลืือได้้
การสอนว่่ายน้ำำ��สำำ�หรัับเด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทางการพููดและภาษา
ครููสามารถสอนเด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทางการพููดและภาษาด้้วยเนื้้�อหาที่่�ใช้้สอนเด็็กทั่่�วไป แต่่ควรปรัับความซัับซ้้อน
ของภาษาให้้เหมาะสมกัับความเข้้าใจภาษาของเด็็กแต่่ละคน ครููควรใช้้สื่่�อทางสายตาให้้มากที่่สุ� ุด เช่่น เมื่่�อสอนให้้เด็็กเป่่าลม
ในน้ำำ�� ครููควรทำำ�ให้้ดููเป็็นตััวอย่่างก่่อน แล้้วจึึงให้้เด็็กทำำ�ตาม ส่่วนด้้านการใช้้ภาษา ครููควรเปิิดโอกาสให้้เด็็กได้้สื่่อ� สารในช่่องทาง
ที่่�เขาถนััด เพื่่�อลดอุุปสรรคในการสื่่�อสารระหว่่างเด็็กและครููด้้วย
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ตอนที่่� 7 ความบกพร่่องทางพฤติิกรรมหรืืออารมณ์์
นิิยาม
บุุคคลที่่มีี� ความบกพร่่องทางพฤติิกรรมหรืืออารมณ์์ (Individuals with Behavioral or Emotional
Disturbances) ได้้แก่่ คนที่่�มีีพฤติิกรรมเบี่่�ยงเบนไปจากปกติิอย่่างมาก และปััญหาทางพฤติิกรรมนั้้�นเป็็น
ไปอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งเป็็นผลมาจากความบกพร่่องหรืือความผิิดปกติิทางจิิตใจหรืือสมองในส่่วนของการ
รัับรู้้� อารมณ์์ หรืือความคิิด เช่่น โรคจิิตเภท โรคซึึมเศร้้า โรคสมองเสื่่�อม (ภาพ 1.7; กระทรวงศึึกษาธิิการ,
2552) เด็็กที่่�มีีภาวะสมาธิิสั้้�น/อยู่่�ไม่่นิ่่�ง (AD/HD) ระดัับรุุนแรงเพีียงอย่่างเดีียว (ไม่่ได้้มีีความบกพร่่อง
ทางการเรีียนรู้้�) ก็็มัักถููกจััดอยู่่�ในกลุ่่�มนี้้�ด้้วย

ภาพ 1.7
เด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทางพฤติิกรรมหรืืออารมณ์์มัักมีีพฤติิกรรมเบี่่�ยงเบนไปจากเด็็กปกติิ
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ลัักษณะการเรีียนรู้้�
ความบกพร่่องทางพฤติิกรรมหรืืออารมณ์์นั้้�นมีีความหมายกว้้างมาก เด็็กแต่่ละคนในกลุ่่�มนี้้�จึึงมีีปััญหาแตกต่่างกััน เช่่น
เด็็กที่่�เป็็นโรคซึึมเศร้้ามัักมีีพฤติิกรรมแยกตััว ไม่่สนใจสัังคมรอบข้้าง หมดอาลััยตายอยาก และบางคนอาจเสี่่�ยงตายอย่่างไม่่มีี
เหตุุผล เด็็กที่่�เป็็นโรควิิตกกัังวลอาจตื่่�นเต้้นง่่าย สั่่�น มวนท้้อง ปวดหััว ทำำ�ให้้เด็็กมัักหลีีกหนีีจากสถานการณ์์ สถานที่่� หรืือบุุคคล
ที่่�ทำำ�ให้้เขาไม่่สบายใจ เด็็กอาจยึึดติิดกัับสิ่่�งของหรืือบุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�งอย่่างมากเพราะรู้้�สึึกมั่่�นคงและปลอดภััยเมื่่�ออยู่่�กัับ
สิ่่ง� ของหรืือบุุคคลนั้้น� เด็็กที่่เ� ป็็นโรคอารมณ์์สองขั้้ว� (Bipolar Disorder) จะมีีอารมณ์์แกว่่งไปมา แต่่ไม่่ว่า่ มีีอาการใด เด็็กเหล่่านี้้�
มัักไม่่สามารถจดจ่่อกัับเนื้้�อหาที่่�ครููสอนได้้นาน ไม่่ยอมทำำ�งานที่่�ได้้รัับมอบหมาย และไม่่ทำำ�ตามกฎระเบีียบของชั้้�นเรีียน
เด็็กที่่�มีีปััญหาด้้านพฤติิกรรมหรืืออารมณ์์ระดัับรุุนแรงหรืือวััยรุ่่�นที่่�มีีปััญหาในด้้านนี้้�อาจไม่่ให้้ความร่่วมมืือหรืือตั้้�งใจ
ต่่อต้้านสิ่่�งที่่�ครููบอกให้้ทำำ� เช่่น เมื่่�อครููตั้้�งเงื่่�อนไขว่่า “ถ้้าทำำ�... แล้้วจะให้้รางวััล” นัักเรีียนกลัับไม่่สนใจรางวััลและแสดง
พฤติิกรรมตรงข้้ามกัับที่่�ครููตั้้�งเงื่่�อนไข (Council for Children with Behavioal Disorders, 2018) ในกรณีีเช่่นนี้้� ครููอาจต้้อง
ใช้้วิิธีีการที่่�เข้้มข้้นยิ่่�งขึ้้�นและเลืือกใช้้วิิธีีการเฉพาะตััวสำำ�หรัับเด็็กคนนั้้�น ครููบางคนอาจโอนอ่่อนผ่่อนตามในช่่วงแรก เพื่่�อให้้เด็็ก
เกิิดความไว้้วางใจและรู้้�สึึกผููกพััน หลัังจากนั้้�น ครููจึึงค่่อย ๆ นำำ�เด็็กเข้้าสู่่�เส้้นทางที่่�ครููต้้องการ และครููบางคนอาจใช้้เพื่่�อนสนิิท
ที่่�เด็็กไว้้วางใจเป็็นสะพานเชื่่�อมระหว่่างครููและเด็็กคนนั้้�นก็็ได้้
ความเสี่่�ยงต่่อการจมน้ำำ�� ของเด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทางพฤติิกรรมหรืืออารมณ์์
เด็็กที่่�มีีภาวะสมาธิิสั้้�น/อยู่่�ไม่่นิ่่�ง ก้้าวร้้าวรุุนแรง เป็็นอัันธพาล หรืือต่่อต้้านสัังคมอาจแสดงพฤติิกรรมโลดโผน ประมาท
เลิินเล่่อ เสี่่�ยงตายแบบไร้้เหตุุผล พฤติิกรรมเหล่่านี้้�เพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อการจมน้ำำ��ให้้สููงขึ้้�นอย่่างมาก ส่่วนเด็็กที่่�เป็็นโรควิิตก
กัังวลอาจตื่่�นตระหนกเมื่่�อเกิิดอุุบััติิเหตุุทางน้ำำ�� และลืืมทุุกอย่่างที่่�ครููสอนไว้้ ทำำ�ให้้การเรีียนเรื่่�องความปลอดภััยทางน้ำำ��หรืือ
การว่่ายน้ำำ��เพื่่�อเอาชีีวิิตรอดไม่่เกิิดประโยชน์์ในสถานการณ์์จริิง
ในบางกรณีี การเสีียชีีวิิตจากการจมน้ำำ��อาจเกิิดจากความตั้้�งใจของตััวเด็็กเอง เช่่น เด็็กที่่�เป็็นโรคซึึมเศร้้าอาจคิิดว่่า
ตนเองไร้้ค่่าและไม่่อยากมีีชีีวิิตอยู่่�ต่่อไป เด็็กจึึงอาจตั้้�งใจกระโดดลงน้ำำ��เพื่่�อฆ่่าตััวตาย แต่่การฆ่่าตััวตายมัักมีีสััญญาณให้้ครูู
เห็็นตั้้�งแต่่ปััญหายัังไม่่รุุนแรง เช่่น เด็็กล้้มเหลวมากขึ้้�น เด็็กมีีความเครีียดมากขึ้้�น สถานการณ์์ในครอบครััวของเด็็กเปลี่่�ยนไป
เด็็กสููญเสีียสมาชิิกคนสำำ�คััญในครอบครััว หรืือสมาชิิกในครอบครััวเคยมีีประวััติิฆ่่าตััวตายมาก่่อน (Gargiulo, 2015) เมื่่�อเด็็ก
มีีสััญญาณเหล่่านี้้� ผู้้�ใหญ่่รอบข้้างควรหาทางป้้องกััน เช่่น ครููอาจส่่งนัักเรีียนเข้้าพบจิิตแพทย์์ เพื่่�อป้้องกัันการฆ่่าตััวตายก็็ได้้
(ยุุวดีี วิิริิยางกููร, ภทรา นาพนััง, และ วนิิดา สิินเบญจพงศ์์, 2561)
การสอนว่่ายน้ำำ��สำำ�หรัับเด็็กที่่�มีคี วามบกพร่่องทางพฤติิกรรมหรืืออารมณ์์
เด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทางพฤติิกรรมหรืืออารมณ์์ส่่วนใหญ่่มีีระดัับสติิปััญญา ความสามารถด้้านภาษา และการ
เคลื่่�อนไหวเหมืือนเด็็กทั่่�วไป ครููจึึงสามารถสอนด้้วยเนื้้�อหาที่่�ใช้้สอนเด็็กทั่่�วไปในวััยเดีียวกัันได้้ แต่่ผู้้�เขีียนขอให้้ครููผู้้�สอน
สัังเกตความต้้ อ งการพิิ เ ศษของเด็็ ก แต่่ ล ะคนเพื่่� อ ปรัับวิิ ธีี การสอนและสื่่� อ การสอนให้้ เ ป็็ น ประโยชน์์ สำำ� หรัับเด็็ ก คนนั้้� น
อย่่างแท้้จริิง เช่่น เมื่่�อเกิิดอุุบััติิเหตุุทางน้ำำ�� เด็็กที่่�เป็็นโรควิิตกกัังวล หรืือ มีีภาวะสมาธิิสั้้�น/อยู่่�ไม่่นิ่่�งอาจตื่่�นตระหนกและ
ลืืมทุุกอย่่างที่่�ครููสอนไว้้ ครููผู้้�สอนจึึงต้้องทบทวนให้้แน่่ใจว่่าเด็็กจะสามารถนำำ�ความรู้้�ที่่�ครููสอนไปใช้้ในสถานการณ์์จริิงได้้
หรืือครููอาจต้้องใช้้อุุปกรณ์์ช่่วย เช่่น สื่่�อทางสายตา เพื่่�อช่่วยเตืือนเมื่่�อเด็็กเกิิดความตื่่�นตระหนกในเหตุุการณ์์อัันตราย
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ตอนที่่� 8 ภาวะพิิการซ้้อน
นิิยาม
บุุคคลพิิการซ้้อน (Individuals with Multiple Disabilities) หมายถึึง คนที่่�มีีความบกพร่่องหรืือ
ความพิิการมากกว่่า 1 ประเภทในคนเดีียวกััน (กระทรวงศึึกษาธิิการ, 2552) เช่่น เด็็กที่่�บกพร่่องทางร่่างกาย
และบกพร่่องทางการได้้ยิิน เด็็กบางคนอาจมีี 3 ภาวะในคนเดีียวกััน เช่่น เด็็กที่่�ตาบอด บกพร่่องทางร่่างกาย
และบกพร่่องทางสติิปััญญา

ลัักษณะการเรีียนรู้้�
เด็็กที่่�มีีภาวะพิิการซ้้อนมัักมีีความบกพร่่องค่่อนข้้างรุุนแรง เช่่น หากเด็็กตาบอดและมีีความบกพร่่องทางสติิปััญญา
ความบกพร่่องทางสติิปััญญาของเด็็กคนนั้้�นมัักอยู่่�ในระดัับปานกลาง ระดัับรุุนแรง หรืือระดัับรุุนแรงมาก ซึ่่�งอาจเกิิดจาก
2 สาเหตุุ คืือ 1) การที่่�เด็็กเกิิดมาพร้้อมความบกพร่่องหลายภาวะทำำ�ให้้สัันนิิษฐานได้้ว่่า สมองหรืือร่่างกายของเด็็กคนนั้้�นเกิิด
ความผิิดปกติิอย่่างมาก จนร่่างกายแสดงความบกพร่่องในหลายส่่วน หรืือ 2) ภาวะหนึ่่�งทำำ�ให้้อีีกภาวะมีีความรุุนแรงมากขึ้้�น
เช่่น เด็็กที่่�ตาบอดและบกพร่่องทางสติิปััญญา ภาวะตาบอดทำำ�ให้้เด็็กได้้รัับข้้อมููลน้้อยลง และเมื่่�อเด็็กมีีความบกพร่่องทาง
สติิปัญ
ั ญา เด็็กคนนี้้�จึึงไม่่สามารถคิิด “วิิธีกี ารทดแทนการใช้้สายตา” ขึ้้น� มาได้้เอง เด็็กจึึงมีีความสามารถต่ำำ��กว่่าคนวััยเดีียวกััน
มากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ จึึงอาจกล่่าวได้้ว่่า ปััญหาจากการมองไม่่เห็็นและความบกพร่่องทางสติิปััญญาของเด็็กคนนี้้�จะเพิ่่�มระดัับ
ความรุุนแรงมากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ เมื่่�อเขาโตขึ้้�นนั่่�นเอง
ภาวะพิิการซ้้อนที่่�รุุนแรงที่่�สุุดน่่าจะเป็็นภาวะหููหนวกและตาบอดในคนเดีียวกััน (Deaf-Blindness) เพราะคนกลุ่่�มนี้้�
สููญเสีียช่่องทางสำำ�คััญที่่สุ� ดุ ในการรัับรู้้�ข้อ้ มููลไปถึึง 2 ช่่องทาง ส่่งผลให้้คนที่่หูู� หนวกและตาบอดมัักมีีปััญหาด้้านการรู้้�คิิด รวมถึึง
ด้้านภาษาและการสื่่�อสารด้้วย ครููผู้้�สอนเด็็กกลุ่่�มนี้้�จึึงต้้องสอนให้้เขาสื่่อ� สารด้้วยช่่องทางที่่เ� หลืืออยู่่� เช่่น การสััมผััสพื้้�นผิิว รููปทรง
และความเคลื่่�อนไหวต่่าง ๆ การรัับรู้้�ความสั่่�นสะเทืือน การดมกลิ่่�น และการชิิมรส เพื่่�อให้้เด็็กกลุ่่�มนี้้�ได้้รัับข้้อมููลให้้มากที่่สุ� ุด
ความเสี่่�ยงต่่อการจมน้ำำ�� ของเด็็กพิิการซ้้อน
เด็็กที่่มีีภ
� าวะพิิการซ้้อนมัักรัับรู้้�ข้้อมููลจากครููได้้น้้อยกว่่าเด็็กทั่่�วไป เพราะปััญหาด้้านสติิปััญญาและ/หรืือด้้านภาษาของ
เด็็กคนนั้้น� และเมื่่อ� ประสบอุุบััติเิ หตุุทางน้ำำ�� เด็็กกลุ่่�มนี้้�ย่อ่ มมีีอุุปสรรคในการว่่ายน้ำำ��เพื่่�อเอาชีีวิิตรอด เช่่น เมื่่อ� เด็็กคนหนึ่่ง� ที่่มีี� ความ
บกพร่่องทางสติิปััญญาและบกพร่่องทางร่่างกายตกน้ำำ�� ถึึงแม้้ครููจะเคยสอนวิิธีีการลอยตััวเพื่่�อรอคนมาช่่วย แต่่ความบกพร่่อง
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ทางสติิปัญ
ั ญาก็็จะทำำ�ให้้เด็็กลืืมสิ่่ง� ที่่ค� รููสอน และความบกพร่่องทางร่่างกายและการเคลื่่อ� นไหวก็็จะทำำ�ให้้เขาไม่่สามารถลอยตััว
ได้้ตามธรรมชาติิ หรืืออีีกตััวอย่่างหนึ่่�ง คืือ เด็็กที่่�ตาบอดและหููหนวกย่่อมมองไม่่เห็็นวััสดุุลอยน้ำำ�� ไม่่เห็็นฝั่่�ง ไม่่เห็็นว่่าคนกำำ�ลััง
มาช่่วย ไม่่ได้้ยิินสิ่่�งที่่�คนอื่่�นตะโกนบอก และไม่่สามารถตะโกนขอความช่่วยเหลืือได้้ (ภาพ 1.8) จึึงกล่่าวได้้ว่่า เด็็กที่่�มีี
ภาวะพิิการซ้้อนมัักมีีความเสี่่�ยงต่่อการเสีียชีีวิิตจากการจมน้ำำ��สููงกว่่าเด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษประเภทอื่่�น

ภาพ 1.8
เด็็กที่่�หููหนวกและตาบอดย่่อมไม่่เห็็นว่่า คนกำำ�ลัังให้้ความช่่วยเหลืือ
การสอนว่่ายน้ำำ��สำำ�หรัับเด็็กพิิการซ้้อน
สิ่่ง� สำำ�คััญที่่ค� รููควรทำำ�ก่อ่ นสอน คืือ การประเมิินความสามารถปััจจุบััุ น เพราะเด็็กที่่มีี� ความต้้องการพิิเศษประเภทเดีียวกััน
ยัังมีีความสามารถไม่่เท่่ากัันและต้้องการความช่่วยเหลืือแตกต่่างกััน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง เมื่่�อเด็็กคนนั้้�นมีีภาวะบกพร่่อง
ถึึง 2-3 ภาวะในคนเดีียว เด็็กย่่อมมีีความต้้องการพิิเศษที่่เ� ฉพาะตััว ซึ่่ง� แตกต่่างจากเด็็กคนอื่่น� อย่่างมาก เมื่่อ� ครููพบความสามารถ
ปััจจุบััุ นและความต้้องการพิิเศษของเด็็กคนนั้้น� แล้้ว ครููจึึงวางแผนการสอนให้้เหมาะสมและเป็็นประโยชน์์สำำ�หรัับเด็็กมากที่่สุ� ดุ
เด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษเกืือบทุุกคน รวมถึึงเด็็กพิิการซ้้อน ได้้รัับประโยชน์์จากเทคโนโลยีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
(Assistive Technology หรืือ AT) เช่่น เครื่่�องช่่วยฟัังสำำ�หรัับเด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทางการได้้ยิิน ห่่วงยางสำำ�หรัับเด็็ก
ที่่� มีี ความบกพร่่ อ งทางร่่ า งกายและการเคลื่่� อ นไหว และอุุ ป กรณ์์ สื่่� อ สารทางเลืื อ กสำำ� หรัับผู้้�ที่่� มีีปัั ญ หาในการพููด
(Augmentative and Alternative Communication Devices หรืือ AAC) ครููจึึงควรพิิจารณาอุุปกรณ์์ช่่วยเหล่่านี้้� เพื่่�อลด
ความเสี่่�ยงด้้านการจมน้ำำ�� ของเด็็กพิิการซ้้อนด้้วย
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ตอนที่่� 9 ความบกพร่่องทางสติิปััญญา
นิิยาม
บุุคคลที่่มีี� ความบกพร่่องทางสติิปััญญา (Individuals with Intellectual Disability) หมายถึึง บุุคคล
ที่่� 1) มีีระดัับสติิปััญญา (IQ) ต่ำำ��กว่่า 70 2) มีีปััญหาด้้านทัักษะการปรัับตััวอย่่างน้้อย 2 ทัักษะจาก 10 ทัักษะ
(การสื่่�อความหมาย การดููแลตนเอง การดํํารงชีีวิิตภายในบ้้าน ทัักษะทางสัังคม/การมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�อื่่�น
การรู้้�จัักใช้้ทรััพยากรในชุุมชน การรู้้�จัักดููแลควบคุุมตนเอง การนํําความรู้้�มาใช้้ในชีีวิิตประจํําวััน การทํํางาน
การใช้้เวลาว่่าง การรัักษาสุุขภาพอนามััยและความปลอดภััย) และ 3) ภาวะดัังกล่่าวต้้องแสดงอาการ
ก่่อนบุุคคลนั้้�นมีีอายุุ 18 ปีี (กระทรวงศึึกษาธิิการ, 2552)
เด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทางสติิปััญญาอาจแบ่่งได้้เป็็นหลายกลุ่่�ม ตามภาวะย่่อยหรืือโรคที่่�เด็็กเป็็น
เช่่น กลุ่่�มอาการดาวน์์ (Down Syndrome) เป็็นกลุ่่�มครููพบได้้บ่่อยและครููเห็็นได้้ชััดเจนที่่�สุุด (ภาพ 1.9)
นอกจากนี้้� ยัังมีีกลุ่่�มอาการฟราไจล์์เอ็็กซ์์ (Fragile X Syndrome) ภาวะสมองบวมน้ำำ�� (Hydrocephalus)
ภาวะศีีรษะเล็็ก (Microcephaly) และอื่่น� ๆ อีีกมากมาย แต่่ความบกพร่่องทางสติิปัญ
ั ญาส่่วนใหญ่่ โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�ง เด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทางสติิปััญญาระดัับเล็็กน้้อย มัักไม่่แสดงลัักษณะภายนอกให้้เห็็น เด็็กเหล่่านี้้�
จึึงมัักมีีหน้้าตาและร่่างกายคล้้ายเด็็กทั่่�วไป

ลัักษณะการเรีียนรู้้�
ความบกพร่่องทางสติิปััญญาแบ่่งตามระดัับความรุุนแรงได้้เป็็น 4 ระดัับ และเด็็กที่่�มีีความบกพร่่องแต่่ละระดัับ
มีีความสามารถในการเรีียนรู้้�แตกต่่างกัันดัังนี้้� (กุุลยา ก่่อสุุวรรณ และยุุวดีี วิิริิยางกููร, 2562ก)
1) ความบกพร่่องทางสติิปััญญาระดัับเล็็กน้้อย (Mild Intellectual Disability) เด็็กในกลุ่่�มนี้้�มีีระดัับสติิปััญญา
50-70 บุุคคลที่่�มีีความบกพร่่องทางสติิปััญญาส่่วนใหญ่่ (ร้้อยละ 85) อยู่่�ในกลุ่่�มนี้้� ผู้้�ปกครองมัักไม่่เห็็นความบกพร่่อง
เมื่่� อ เด็็ ก ยัังเล็็ ก เพราะเด็็ ก เหล่่ า นี้้� ใ นวััยทารกถึึงวััยเตาะแตะจะมีีพััฒนาการด้้ า นต่่ า ง ๆ ใกล้้ เ คีียงเด็็ ก ทั่่� ว ไปอย่่ า งมาก
ความบกพร่่องของเด็็กในกลุ่่�มนี้้�จะแสดงอาการเมื่่อ� เข้้าสู่่�ระดัับประถมศึึกษา แต่่ถ้า้ ครููปรัับเนื้้�อหาเล็็กน้้อย ปรัับกิิจกรรม หรืือให้้
เวลามากขึ้้น� เด็็กเหล่่านี้้�จะสามารถเรีียนในชั้้น� เรีียนรวมได้้ เด็็กเหล่่านี้้�สามารถช่่วยเหลืือตััวเองในชีีวิิตประจำำ�วัันได้้ใกล้้เคีียงเด็็กทั่่�วไป
สามารถคิิดแบบตรงไปตรงมาและแก้้ปััญหาที่่�ไม่่ซัับซ้้อนได้้
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ภาพ 1.9
กลุ่่�มอาการดาวน์์ทำำ�ให้้บุุคคลนั้้�นมีีความบกพร่่องทางสติิปััญญา
2) ความบกพร่่องทางสติิปัญ
ั ญาระดัับปานกลาง (Moderate Intellectual Disability) เด็็กในกลุ่่�มนี้้�มีีระดัับสติิปัญ
ั ญา
35-49 มัักมีีความสามารถในการใช้้ภาษาและความเข้้าใจภาษาค่่อนข้้างจำำ�กััด เด็็กจะคิิดเรื่่�องที่่�ซัับซ้้อนไม่่ได้้ อีีกทั้้�งยัังเรีียนรู้้�
ได้้ช้้า จึึงใช้้เวลาในการเรีียนรู้้�เรื่่�องใหม่่ค่่อนข้้างนาน เด็็กเหล่่านี้้�จะจำำ�ได้้เฉพาะสิ่่�งที่่�ทำำ�เป็็นประจำำ�และทำำ�เป็็นเวลานานจนเกิิด
ความคุ้้�นเคยแล้้ว เช่่น เด็็กจะสามารถทำำ�ความสะอาดร่่างกายหรืือทำำ�งานบ้้านที่่�ทำำ�ทุุกวัันได้้ ครููจึึงควรเลืือกสอนเฉพาะเรื่่�อง
ที่่�จำำ�เป็็นจริิง ๆ เท่่านั้้�น เพื่่�อให้้เด็็กเข้้าใจ จำำ�สิ่่�งที่่�ครููสอน และนำำ�ไปใช้้ในชีีวิิตจริิงได้้
3) ความบกพร่่องทางสติิปัญ
ั ญาระดัับรุุนแรง (Severe Intellectual Disability) เด็็กในกลุ่่�มนี้้�มีีระดัับสติิปัญ
ั ญา 20-34
4) ความบกพร่่องทางสติิปััญญารุุนแรงมาก (Profound Intellectual Disability) เด็็กในกลุ่่�มนี้้�มีีระดัับสติิปััญญา
ต่ำำ��กว่่า 20
เด็็กที่่มีี� ความบกพร่่องทางสติิปัญ
ั ญาระดัับรุุนแรงถึึงรุุนแรงมากมีีความสามารถในการสื่่�อสารน้้อยมาก อีีกทั้้ง� ยัังไม่่เข้้าใจ
เรื่่�องซัับซ้้อน ลืืมง่่าย จำำ�สิ่่�งต่่าง ๆ รอบตััวได้้น้้อย และมัักมีีความบกพร่่องด้้านอื่่�นร่่วมด้้วย ครููจึึงต้้องเลืือกสอนเรื่่�องที่่�จำำ�เป็็น
จริิง ๆ เช่่น ครููอาจไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องสอนเรื่่อ� งความแตกต่่างระหว่่างเสื้้อ� ชููชีีพและเสื้้อ� พยุุงตััว แต่่สอนเพีียงว่่า “เด็็กต้้องใส่่เสื้้อ� ชููชีีพ
ทุุกครั้้�งที่่�เดิินทางทางน้ำำ��” และผู้้�ใหญ่่ควรทำำ�ดัังที่่ส� อนทุุกครั้้ง� เพื่่�อให้้เด็็กเห็็น เรีียนรู้้� และจำำ�สิ่่ง� นั้้น� ได้้ ครููและผู้้�ปกครองอาจเลืือก
ที่่�จะป้้องกัันไม่่ให้้เด็็กเหล่่านี้้�เข้้าใกล้้แหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยงตามลำำ�พัังโดยเด็็ดขาดเพราะเด็็กเหล่่านี้้�จะไม่่สามารถดููแลความปลอดภััย
ของตััวเองได้้เลย แต่่ในบางกรณีีที่ห่� ลีีกเลี่่ย� งไม่่ได้้จริงิ ๆ (เช่่น บ้้านเด็็กอยู่่ใ� กล้้บ่อ่ น้ำำ��การเกษตร) ครููและผู้้�ปกครองต้้องใช้้อุปุ กรณ์์
ช่่วยป้้องกัันไม่่ให้้เด็็กได้้รัับอัันตราย (เช่่น รั้้�วกั้้�นรอบบ่่อน้ำำ�� ที่่�ช่่วยป้้องกัันไม่่ให้้เด็็กตกลงไปในน้ำำ�� )
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เด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทางสติิปััญญาทุุกคนมีีปััญหาด้้านต่่าง ๆ เหล่่านี้้� แต่่จะแสดงอาการในระดัับที่่�แตกต่่างกััน
ความเข้้าใจ
เมื่่อ� ครููสอนเนื้้�อหาใดเนื้้�อหาหนึ่่ง� เด็็กที่่มีี� ความบกพร่่องทางสติิปัญ
ั ญามัักไม่่เข้้าใจสิ่่�งที่่ค� รููสอน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� เนื้้�อหา
ที่่ย� าว ซัับซ้้อน หรืือเรื่่อ� งที่่เ� ป็็นนามธรรม ครููจึึงต้้องสอนเนื้้�อหาที่่สั้� น้� และง่่าย เพื่่�อให้้เด็็กเข้้าใจสิ่่�งนั้้น� นอกจากนี้้� ครููควรพยายาม
เชื่่�อมโยงความรู้้�เดิิมหรืือสิ่่�งใกล้้ตััว สอนในสถานการณ์์จริิง โดยใช้้ของจริิงในชีีวิิตประจำำ�วััน เพราะวิิธีีการเหล่่านี้้�จะทำำ�ให้้เด็็ก
เข้้าใจเรื่่�องที่่�ครููสอนได้้ดีีขึ้้�น
ความจำำ�
ถึึงแม้้ครููจะสอนเนื้้�อหาใดเนื้้�อหาหนึ่่�งจนเด็็กเข้้าใจแล้้ว แต่่เมื่่�อเวลาผ่่านไปเพีียงไม่่กี่่�นาทีี เด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทาง
สติิปััญญามัักลืืมเรื่่�องนั้้�นไป ครููจึึงต้้องสอนแบบ “ซ้ำำ�� ย้ำำ�� ทวน” เพื่่�อให้้เด็็กจำำ�เรื่่�องนั้้�นได้้จริิง ๆ เพราะเด็็กเหล่่านี้้�มีีปััญหา
อย่่างมากในด้้านความจำำ�ระยะสั้้�น แต่่เมื่่�อครููสอนเรื่่�องเดิิมซ้ำำ�� ๆ ข้้อมููลนั้้�นจะถููกถ่่ายไปยัังสมองส่่วนความจำำ�ระยะยาว ซึ่่�งเป็็น
พื้้�นที่่�ที่่�เด็็กที่่มีี� ความบกพร่่องทางสติิปััญญาส่่วนใหญ่่ไม่่มีีปััญหา ข้้อมููลที่่�ครููสอนจึึงจะคงอยู่่�กัับเด็็กคนนั้้�น
สมาธิิ
เมื่่�อสมองของเด็็กมีีปััญหา เขาจึึงรัับรู้้�ข้้อมููลได้้ครั้้�งละเล็็กน้้อย จึึงไม่่น่่าแปลกใจที่่�เด็็กจะแสดงอาการสมาธิิสั้้�นหลััง
จากครููสอนได้้เพีียง 5-10 นาทีี ครููที่่�เข้้าใจลัักษณะเช่่นนี้้�จึึงต้้องแบ่่งกิิจกรรมออกเป็็นช่่วงสั้้�น ๆ และให้้เด็็กได้้เปลี่่�ยนอิิริิยาบถ
บ่่อย ๆ ครููควรสอนในสถานที่่�ที่่�มีีสิ่่�งเร้้าน้้อย เพื่่�อให้้เด็็กจดจ่่ออยู่่�กัับเนื้้�อหาที่่�ครููสอนหรืือกิิจกรรมที่่�ครููให้้ทำำ�โดยไม่่วอกแวก
ไปกัับสิ่่�งเร้้ารอบตััว นอกจากนี้้� เนื้้�อหาหรืือกิิจกรรมยัังมีีผลต่่อสมาธิิของเด็็กด้้วย เช่่น เนื้้�อหาหรืือกิิจกรรมที่่�สนุุกและง่่าย
จะทำำ�ให้้เด็็กจดจ่่อได้้นานกว่่าการฟัังเนื้้�อหาที่่�เขาไม่่เข้้าใจหรืือทำำ�งานที่่�ยากเกิินความสามารถของเขา
การเชื่่�อมโยงไปยัังสถานการณ์์อื่่�น
เด็็กที่่มีี� ความบกพร่่องทางสติิปัญ
ั ญาไม่่สามารถคิิดซัับซ้้อนได้้ เมื่่อ� ครููสอน “เนื้้�อหาหนึ่่ง� ” โดยใช้้ “สื่่อ� การสอนชิ้้�นหนึ่่ง� ”
ใน “สถานการณ์์/สถานที่่�หนึ่่ง� ” เด็็กก็็จะเข้้าใจ จำำ�ได้้ และนำำ�ไปใช้้เท่่าที่่ค� รููสอน แต่่เมื่่อ� ได้้พบเนื้้�อหานั้้น� ในอีีกสถานการณ์์หนึ่่ง�
เด็็กจะไม่่เข้้าใจว่่าเป็็นเรื่่�องเดีียวกัับที่่�เคยเรีียนมาแล้้ว เมื่่�อเด็็กไม่่สามารถเชื่่�อมโยงไปยัังสถานการณ์์อื่่�นได้้ด้้วยตััวเองเหมืือน
เด็็กทั่่�วไป ครููจึึงต้้องสอนเนื้้�อหานั้้�น ๆ โดยใช้้สื่่�อที่่�หลากหลาย ในทุุกสถานที่่�/ทุุกสถานการณ์์ที่่�ครููคิิดว่่าเด็็กคนนั้้�นจะต้้อง
พบเจอ เช่่น เด็็กคนหนึ่่�งอาศััยอยู่่�ใกล้้ลำำ�คลอง บางครั้้�งพ่่อแม่่พายเรืือมาส่่งลููกที่่�โรงเรีียน แต่่บางครั้้�งพ่่อแม่่ก็็พาเด็็กขึ้้�น
เรืื อ โดยสารข้้ า มฟากลำำ� ใหญ่่ ครููก็็ ต้้ อ งสอนความปลอดภัั ย ในการขึ้้� น ลงเรืื อ พาย และความปลอดภัั ย ในการขึ้้� น ลงเรืื อ
โดยสารข้้ามฟากด้้วย (ภาพ 1.10)
แรงจููงใจในการทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ
เด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทางสติิปััญญาประสบความล้้มเหลวบ่่อยครั้้�ง ทำำ�ให้้เด็็กเหล่่านี้้�กลััวที่่�จะล้้มเหลวอีีก เด็็กจึึงมััก
ไม่่กล้้า ไม่่อยากทำำ� ไม่่เข้้าร่่วมกิิจกรรม ชอบทำำ�สิ่่�งเดิิมซ้ำำ�� ๆ หรืือ นั่่�งรอเฉย ๆ ทั้้�ง ๆ ที่่�ครููอาจมั่่�นใจว่่าเด็็กสามารถ
ทำำ�สิ่่�งนั้้�นได้้ ดัังนั้้�น ครููจึึงต้้องสร้้างความมั่่�นใจ ให้้กำำ�ลัังใจ แล้้วช่่วยประคัับประคองให้้เด็็กประสบความสำำ�เร็็จบ่่อย ๆ
เพื่่�อให้้เด็็กอยากทำำ�สิ่่�งที่่�ครููมอบหมายในครั้้�งต่่อไป
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ภาพ 1.10
ครููต้้องสอนเรื่่�องเดีียวกัันในหลายสถานการณ์์ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งสถานการณ์์ที่่�เด็็กคนนั้้�นต้้องพบเจอ
ความเสี่่�ยงต่่อการจมน้ำำ�� ของบุุคคลที่่�มีีความบกพร่่องทางสติิปััญญา
เด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทางสติิปััญญามีีปััจจััยเสี่่�ยงต่่อการจมน้ำำ�� มากกว่่าเด็็กทั่่�วไปหลายด้้าน (กมลทิิพย์์ วิิจิิตรสุุนทรกุุล,
อดิิศัักดิ์์� ผลิิตผลการพิิมพ์์, และ อภิิชาติิ เมฆมาสิิน, 2546; Ishmael, Begleiter, & Butler, 2002; Izquierdo-Gomez &
Diaz-Cueto, 2017) เช่่น
ปััญหาด้้านร่่างกายและการเคลื่่อ� นไหว เด็็กบางคนมีีข้้อจำำ�กััดด้า้ นการเคลื่่อ� นไหว ทำำ�ให้้เด็็กไม่่สามารถกระโดดออกจาก
พื้้�นที่่�เสี่่�ยง ไม่่สามารถทรงตััวเมื่่�อเสีียหลััก หรืือเมื่่�อตกน้ำำ�� เด็็กอาจไม่่สามารถลอยตััวหรืือเคลื่่�อนที่่�ในน้ำำ��ได้้ หรืือเด็็กบางคน
ไม่่สามารถปิิดปากให้้สนิิทได้้ ทำำ�ให้้เด็็กมีีปััญหามากขึ้้�นเมื่่�ออยู่่�ในน้ำำ��
ปััญหาด้้านการสื่่�อสารและการรู้้�คิิด เมื่่�อผู้้�ใหญ่่เตืือนเรื่่�องความปลอดภััย เด็็กเหล่่านี้้�อาจไม่่เข้้าใจคำำ�เตืือนของผู้้�ใหญ่่
หรืือไม่่เข้้าใจเรื่่�องอัันตราย ทำำ�ให้้เด็็กเข้้าไปในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงและไม่่ระวัังตััว
เด็็กบางคนอาจชอบน้ำำ��มาก และไม่่เข้้าใจอัันตรายจากการจมน้ำำ�� เด็็กจึึงมีีพฤติิกรรมเสี่่�ยง เช่่น ชะโงกลงไปในน้ำำ��
ปััญหาด้้านครอบครััว ผู้้�ปกครองของเด็็กเหล่่านี้้�อาจไม่่มีีเวลาดููแลใกล้้ชิิด ทำำ�ให้้เด็็กพลััดหลงเข้้าไปในพื้้�นที่่�เสี่่�ยง
ตามลำำ�พััง
การสอนว่่ายน้ำำ��สำำ�หรัับบุุคคลที่่�มีีความบกพร่่องทางสติิปััญญา
การสอนให้้เด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทางสติิปััญญาเข้้าใจเรื่่�องอัันตรายและความปลอดภััย และจำำ�สิ่่�งที่่�เขาควรทำำ�ใน
สถานการณ์์นั้้�น ๆ ได้้ ไม่่ใช่่เรื่่�องง่่ายสำำ�หรัับครููผู้้�สอน (Izquierdo-Gomez & Diaz-Cueto, 2017) ครููจึึงควรสอนให้้สั้้�น
ง่่าย ตรวจสอบความเข้้าใจเป็็นระยะเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าเด็็กได้้รัับข้้อมููลจากครููแล้้ว ครููจึึงสอนเรื่่�องต่่อไป หลัังจากสอนแล้้ว
ครููต้้องตรวจสอบด้้วยว่่าเด็็กสามารถเชื่่�อมโยงเนื้้�อหาที่่�ครููสอนไปยัังชีีวิิตจริิงได้้หรืือไม่่
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การอยู่่�ในน้ำำ��นั้้�นแตกต่่างจากการอยู่่�บนบกมาก การอยู่่�ในน้ำำ��จึึงเป็็นเรื่่�องใหม่่ที่่�เด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทางสติิปััญญา
อาจกลััว ทำำ�ให้้การลงน้ำำ��ไม่่ใช่่เรื่่อ� งง่่ายสำำ�หรัับเด็็กเหล่่านี้้� นัักวิิจััยพบว่่า หลัักสำำ�คััญในการสอนว่่ายน้ำำ��ให้้แก่่เด็็กที่่มีี� ความบกพร่่อง
ทางสติิปััญญา คืือ 1) การเรีียนว่่ายน้ำำ��ต้้องเป็็นเรื่่�องสนุุก ทำำ�ให้้การว่่ายน้ำำ�� เป็็นการเล่่นมากกว่่าการเรีียน 2) ครููไม่่ควรสอน
ด้้วยการอธิิบายยาว ๆ แต่่ควรสอนด้้วยการจัับมืือทำำ� หรืือใช้้การสาธิิตแล้้วให้้เด็็กเลีียนแบบ 3) เด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทาง
สติิปััญญาหลายคนกลััวสถานการณ์์ใหม่่นี้้� ไม่่ว่่าจะเป็็นการทรงตััวในน้ำำ�� การจม-การลอย ครููจึึงต้้องสร้้างให้้เด็็กรู้้�สึึกมั่่�นคง
ในช่่วงแรก เช่่น ครููอาจช่่วยจัับตััวเด็็กไว้้หรืือใช้้อุุปกรณ์์ช่่วย (ปลอกแขน นู้้�ดเดิ้้�ล โฟมลอยตััว) เมื่่�อเด็็กปรัับตััวรัับสถานการณ์์
ใหม่่ได้้แล้้ว ครููจึึงค่่อยลดความช่่วยเหลืือลง และ 4) เด็็กเหล่่านี้้�ปรัับตััวได้้ช้้า ครููจึึงต้้องให้้เวลามากกว่่าเด็็กทั่่�วไป เช่่น หากเด็็ก
แสดงท่่าทีีว่่ากลััวหรืือตื่่�นตระหนก ครููควรปล่่อยให้้เด็็กอยู่่�ในระดัับที่่�เขาสบายใจต่่อไปอีีกพัักหนึ่่�ง ก่่อนขยัับขึ้้�นไปยัังระดัับ
ต่่อไป การเพิ่่�มระดัับความยากเร็็วเกิินไปจะทำำ�ให้้เด็็กเหล่่านี้้�กลััวและมีีโอกาสล้้มเหลวมากขึ้้�น ส่่งผลให้้เขาไม่่อยากทำำ�กิิจกรรม
ที่่�ครููมอบหมายในครั้้�งต่่อไป (Izquierdo-Gomez & Diaz-Cueto, 2017) ทั้้�งนี้้� ผู้้�เขีียนจะอธิิบายวิิธีีการสอนและสื่่�อการสอน
สำำ�หรัับเด็็กเหล่่านี้้�อย่่างละเอีียดในบทที่่� 2

ตอนที่่� 10 ภาวะออทิิสติิก
นิิยาม
บุุคคลออทิิสติิก (Individuals with Autism Spectrum Disorder) หมายถึึง บุุคคลที่่�สมอง
บางส่่วนทำำ�งานแตกต่่างจากคนทั่่�วไป ทำำ�ให้้บุคุ คลนั้้น� มีีปััญหาในด้้าน 1) การสื่่�อสาร 2) ปฏิิสััมพัันธ์์ทางสัังคม
และทัักษะทางสัังคม และ 3) พฤติิกรรมซ้ำำ�� ๆ หรืือมีีความสนใจจำำ�กััด เฉพาะเรื่่�องใดเรื่่�องหนึ่่�งอย่่างมาก
โดยความผิิดปกติินั้้�นต้้องพบได้้ก่่อนอายุุ 30 เดืือน (กระทรวงศึึกษาธิิการ, 2552) นอกจากปััญหา 3 ด้้าน
ที่่�กล่่าวถึึงแล้้ว บุุคคลเหล่่านี้้�มัักมีีการรัับรู้้�ด้้านประสาทสััมผััสแตกต่่างจากคนทั่่�วไปด้้วย (กุุลยา ก่่อสุุวรรณ
และยุุวดีี วิิริิยางกููร, 2562ข)

ลัักษณะการเรีียนรู้้�
ลัักษณะทั้้�ง 4 ด้้านของภาวะออทิิสติิก ส่่งผลต่่อการเรีียนรู้้�ของเด็็กดัังนี้้�
1. ด้้านการสื่่�อสาร เด็็กออทิิสติิกมีีปััญหาด้้านการสื่่�อสารในระดัับที่่�แตกต่่างกััน ทั้้�งในด้้านการรัับรู้้�/การเข้้าใจภาษา
และ ด้้านการใช้้ภาษา
1.1 ด้้านการรัับรู้้�/เข้้าใจภาษา เด็็กออทิิสติิกบางคนอาจไม่่เข้้าใจหรืือไม่่สนใจเสีียงรอบข้้างเลย เด็็กบางคนอาจเข้้าใจ
ภาษามากขึ้้�นแต่่ไม่่เข้้าใจสิ่่�งที่่�เป็็นนามธรรม ไม่่เข้้าใจน้ำำ��เสีียง สีีหน้้า ท่่าทาง การอุุปมาอุุปไมย เป็็นต้้น
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1.2 ด้้านการใช้้ภาษา เด็็กบางคนอาจพููดไม่่ได้้เลย บางคนเปล่่งเสีียงที่่ค� นทั่่�วไปไม่่เข้้าใจ (มัักเรีียกกัันว่่า “ภาษาต่่างดาว”
“ภาษาการ์์ตููน” หรืือ “พููดกัับตััวเอง”) บางคนพููดเลีียนเสีียงแบบนกแก้้ว นกขุุนทอง บางคนพููดได้้แต่่ไม่่ชััด บางคนพููดได้้มาก
แต่่พููดเฉพาะสิ่่�งที่่�ตััวเองสนใจ และบางคนแสดงสีีหน้้าท่่าทางไม่่สอดคล้้องกัับคำำ�พููด เป็็นต้้น
2. ด้้านพฤติิกรรมและความสนใจ ความยืืดหยุ่่�นน้้อยและความสนใจเฉพาะด้้านอย่่างมากทำำ�ให้้เด็็กเหล่่านี้้�แสดง
พฤติิกรรมที่่�แตกต่่างจากเพื่่�อนวััยเดีียวกััน เช่่น
2.1 ด้้านพฤติิกรรม เด็็กบางคนแสดงพฤติิกรรมซ้ำำ�� ๆ ที่่�ไม่่มีีความหมาย (เช่่น กระโดด สะบััดมืือ โยกตััว ซึ่่�งส่่วนใหญ่่
จะเกิิดขึ้้�นเมื่่�อคนเหล่่านี้้�รู้้�สึึกเบื่่�อ สนุุก ตื่่�นเต้้น กลััว หรืือเมื่่�อต้้องเผชิิญกัับอารมณ์์ต่่าง ๆ ที่่�กำำ�ลัังท่่วมท้้น) เด็็กบางคนสบายใจ
ที่่�จะทำำ�สิ่่�งเดิิมซ้ำำ�� ๆ เนื่่�องจากความยืืดหยุ่่�นน้้อย เด็็กจึึงไม่่ชอบสิ่่�งที่่�คาดเดาไม่่ได้้หรืือความเปลี่่�ยนแปลงกะทัันหััน
2.2 เด็็กบางคนรัักความสะอาดและชอบความเป็็นระเบีียบอย่่างมาก จึึงทนไม่่ได้้เมื่่�อร่่างกายของตััวเองต้้องสััมผััส
บางอย่่างที่่�ไม่่คุ้้�นเคย เปรอะเปื้้�อนบางสิ่่�ง หรืือบริิเวณรอบตััวมีีสิ่่�งสกปรกเล็็กน้้อยหรืือไม่่เป็็นระเบีียบ
2.3 เด็็กบางคนหมกมุ่่�นอยู่่�กัับสิ่่�งของที่่�เด็็กทั่่�วไปไม่่สนใจ (เช่่น เชืือก ฝาขวดน้ำำ�� ถุุงขนมที่่�ไม่่มีีขนมแล้้ว) เด็็กบางคน
สนใจในบางเรื่่�องอย่่างมาก (เช่่น ไดโนเสาร์์ ดาราศาสตร์์ เครื่่�องบิิน) จนไม่่สนใจเรื่่�องอื่่�น ๆ เลย (ภาพ 1.11)

ภาพ 1.11
เด็็กออทิิสติิกมัักหมกหมุ่่�นอยู่่�กัับสิ่่�งของบางอย่่างอย่่างมาก
3. ด้้านปฏิิสัมพั
ั ันธ์์ทางสัังคมและทัักษะทางสัังคม
3.1 เด็็กส่่วนใหญ่่ไม่่ค่่อยมีีปฏิิสััมพัันธ์์ทางสัังคม เช่่น แยกตััว เล่่นคนเดีียว สนใจสิ่่�งของมากกว่่าคน ไม่่ค่่อย
มองหน้้าสบตา และไม่่สัังเกตอารมณ์์/ความรู้้�สึึกของผู้้�อื่่�น ในขณะที่่�เด็็กบางคนอาจยึึดติิดกัับคนใกล้้ชิิดอย่่างมากจน
ไม่่สามารถแยกออกจากคนนั้้�นได้้เลย
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3.2 ทัักษะทางสัังคมต้้องใช้้ความยืืดหยุ่่�นค่่อนข้้างมาก เพราะการปฏิิบััติิในแต่่ละสถานที่่� แต่่ละเวลา และกัับ
แต่่ละบุุคคลนั้้�นแตกต่่างกััน เมื่่�อเด็็กมีีปััญหาในด้้านนี้้� เด็็กจึึงอาจปฏิิบััติิกัับเด็็กและผู้้�ใหญ่่เหมืือนกััน หรืือเด็็กบางคน
อาจปฏิิบััติิตััวเหมืือนเดิิมทุุกครั้้�ง ทั้้�ง ๆ ที่่�สถานที่่�หรืือเวลาแตกต่่างกััน ทำำ�ให้้เด็็กดููผิิดปกติิในสายตาคนทั่่�วไป
4. ประสาทสััมผััสที่่�ช้้าหรืือไวเกิินไป ทำำ�ให้้เด็็กแสดงพฤติิกรรมที่่ดูู� แตกต่่างจากเด็็กวััยเดีียวกััน (ตาราง 1.1)
ประสาทสััมผััส

เมื่่�อเด็็กรัับรู้้�ด้้านประสาทสััมผััส
ช้้ากว่่าเด็็กทั่่�วไป

เมื่่�อเด็็กรัับรู้้�ด้้านประสาทสััมผััส
ไวกว่่าเด็็กทั่่�วไป

การเห็็น

เล่่ น แสงโดยโบกมืื อ ใกล้้ ต า สนใจวััตถุุ
สะท้้อนแสง

ปิิดตา หลบแสง

การได้้ยิิน

เคาะวััตถุุ ตบหูู ทำำ�เสีียงในลำำ�คอ

อุุดหูู วิ่่�งหนีี ร้้องไห้้ เมื่่�อมีีเสีียงดััง

การชิิมรส

นำำ�สิ่่�งของเข้้าปาก ทั้้�ง ๆ ที่่สิ่่� �งนั้้�นไม่่ใช่่ของ
ที่่�รัับประทานได้้ เช่่น ดิิน ก้้นบุุหรี่่� ใบไม้้

รัับประทานยาก เลืือกอาหารเดิิม ๆ

การดมกลิ่่�น

ดมสิ่่ง� ที่่เ� ด็็กทั่่�วไปไม่่ดม เช่่น แขนของครูู ผม
ของเพื่่�อน กระถางต้้นไม้้ โต๊๊ะเรีียน

ทนกลิ่่� น น้ำำ�� หอม กลิ่่� น น้ำำ�� ยาปรัับผ้้ า นุ่่�ม
กลิ่่�นห้้องน้ำำ�� สาธารณะไม่่ได้้

การสััมผััส

ชอบถููกกอดรััดแน่่น ๆ ตีีตััวเอง ตบปาก
แกะแผล

รู้้�สึึกเจ็็ บ เมื่่� อ ถููกแตะตััวหรืื อ สััมผััสเพีียง
เบา ๆ ไม่่ชอบสถานที่่�แออััด

ตาราง 1.1
ตััวอย่่างพฤติิกรรมที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าเด็็กออทิิสติิกรัับรู้้�ด้้านประสาทสััมผััสช้้าหรืือไวกว่่าเด็็กทั่่�วไป
ความเสี่่�ยงต่่อการจมน้ำำ�� ของเด็็กออทิิสติิก
ในปีีพ.ศ.2560 กรมสุุขภาพจิิตรายงานว่่า บุุคคลออทิิสติิกเป็็น 1 ใน 4 ของกลุ่่�มที่่�เสี่่�ยงต่่อการจมน้ำำ��ค่่อนข้้างสููง
ถึึงแม้้บริิเวณนั้้�นจะเป็็นน้ำำ��ตื้้�นก็็ตาม (Manager Online, 2560) ข้้อมููลดัังกล่่าวสอดคล้้องกัับการศึึกษาของมหาวิิทยาลััย
โคลััมเบีีย ประเทศสหรััฐอเมริิ กา ที่่� รายงานว่่ าเด็็กออทิิสติิกมีีความเสี่่�ย งที่่�จะเสีียชีีวิิตจากการจมน้ำำ��สููงกว่่าเด็็กทั่่�วไป
กลุ่่�มเสี่่�ยงมีีอายุุระหว่่าง 3-14 ปีี อุุบััติิเหตุุเหล่่านี้้�มัักเกิิดขึ้้�นบริิเวณบ่่อน้ำำ�� ทะเลสาบ แม่่น้ำ�ำ� ห้้วย สระว่่ายน้ำำ�� หรืือแม้้กระทั่่�ง
อ่่างอาบน้ำำ��ภายในบ้้านของตนเอง (Guan & Li, 2017)
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สาเหตุุส่่วนใหญ่่ของการจมน้ำำ�� ได้้แก่่ (Guan & Li, 2017)
1. การหลงทาง เด็็กออทิิสติิกชอบแยกตััว ไม่่ชอบอยู่่�ในสถานที่่แ� ออััดและสถานการณ์์จอแจ อีีกทั้้�งยัังไม่่ค่่อยสนใจผู้้�คน
เด็็กออทิิสติิกจำำ�นวนมากจึึงพลััดหลงจากผู้้�ดููแลและประสบอุุบััติิเหตุุทางน้ำำ��ในที่่�สุุด
2. การถููกผู้้�ดููแลทอดทิ้้�งหรืือละเลย ผู้้�ปกครองหรืือผู้้�ดููแลเด็็กออทิิสติิกส่่วนใหญ่่ต้้องทำำ�งานหรืือมีีกิิจกรรมอื่่�นที่่�
ต้้องทำำ�เช่่นเดีียวกัับผู้้�ปกครองของเด็็กทั่่�วไป จึึงเป็็นเรื่่�องยากที่่�จะจััดให้้เด็็กเหล่่านี้้�อยู่่�ในสายตาของผู้้�ปกครองหรืือผู้้�ดููแล
ตลอดเวลา บางกรณีี การจมน้ำำ�� ของเด็็ ก ออทิิ ส ติิ กอาจเกิิ ดจากความประมาทของผู้้�ปกครองที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ ประเมิิ น อัันตราย
ของสิ่่�งแวดล้้อมจึึงปล่่อยเด็็กไว้้ในสถานที่่�ที่่�เป็็นอัันตรายนั้้�น
3. ปััญหาด้้านการรัับรู้้�และเข้้าใจภาษา ถึึงแม้้ผู้้�ใหญ่่จะเตืือนหรืือห้้ามปราม แต่่เด็็กออทิิสติิกส่่วนใหญ่่อาจไม่่เข้้าใจ
คำำ�พููดหรืือรัับรู้้�คำำ�เตืือนเหล่่านั้้�น เด็็กบางคนไม่่สามารถอ่่านหนัังสืือและไม่่เข้้าใจความหมายของสััญลัักษณ์์ จึึงไม่่เข้้าใจเนื้้�อหา
บนป้้ายเตืือนในบริิเวณแหล่่งน้ำำ�ต่
� ่าง ๆ
4. การประเมิินสถานการณ์์ไม่่เป็็น คนทั่่�วไปรู้้�ว่่าสิ่่�งใด “ควรทำำ�” หรืือ “ไม่่ควรทำำ�” โดยใช้้วิิจารณญาณและ
ประสบการณ์์ ใ นการตััดสิิ น ใจ เด็็ ก ออทิิ ส ติิ ก มัักไม่่ รู้้�จัั กสถานการณ์์ ที่่� เ ป็็ น อัันตราย จึึงมัักไม่่ ไ ด้้ ร ะวัังและพาตััวเอง
เข้้าไปสู่่�สถานการณ์์อัันตราย
5. การเชื่่� อ มโยงความรู้้� ไ ม่่ได้้ เด็็ ก ออทิิ ส ติิ ก หลายคนไม่่ ส ามารถนำำ� ความรู้้�ที่่� ไ ด้้ เ รีียนไปประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ ใ น
สถานการณ์์ ที่่�แตกต่่ า งออกไปได้้ เพราะข้้ อ จำำ�กััดในการเชื่่� อ มโยงและจิิ น ตนาการ ดัังนั้้� น ถึึงแม้้ เด็็ กจะเคยได้้ ฟััง เรื่่� อง
การเอาชีีวิิ ต รอดทางน้ำำ�� มาแล้้ ว แต่่ ถ้้ า เด็็ ก ไม่่ ไ ด้้ ล งมืื อ ปฏิิ บััติิ ใ นสถานการณ์์ จริิ ง เขาก็็ อ าจจะไม่่ ส ามารถนำำ� ความรู้้�
ที่่�เรีียนในห้้องเรีียนไปใช้้ในสถานการณ์์จริิงเพื่่�อเอาชีีวิิตรอดได้้
6. ความยัับยั้้�งชั่่�งใจน้้อย เด็็กออทิิสติิกหลายคนชอบสััมผััสน้ำำ�� ชอบความเย็็นของน้ำำ�� ชอบเสีียงน้ำำ�� หรืือชอบความ
วิิบวัับบนผิิวน้ำำ�� เด็็กจึึงเข้้าหาแหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยงโดยไม่่คำำ�นึึงถึึงอัันตราย
7. ข้้อจำำ�กััดในการขอความช่่วยเหลืือ เด็็กออทิิสติิกส่่วนใหญ่่สื่่�อสารได้้น้้อย เมื่่�อเด็็กเหล่่านี้้�ตกอยู่่�ในสถานการณ์์
ฉุุกเฉิิน เด็็กจึึงอาจไม่่สามารถร้้องขอความช่่วยเหลืือได้้
8. การไม่่ได้้เรีียนว่่ายน้ำำ��เพื่่�อเอาชีีวิิตรอด เด็็กออทิิสติิกหลายคนมีีความพร้้อมและสามารถเรีียนรู้้�การว่่ายน้ำำ��เพื่่�อ
เอาชีีวิิตรอดได้้ แต่่ขาดโอกาสหรืือไม่่มีีแหล่่งข้้อมููลที่่�เขาสามารถเข้้าถึึงได้้ และในบางกรณีี ครููและผู้้�ปกครองมีีความคาดหวััง
ต่่อเด็็กออทิิสติิกต่ำำ��เกิินไป และเมื่่�อคิิดว่่าเด็็กไม่่สามารถเรีียนรู้้�เรื่่�องที่่�สำำ�คััญแต่่ซัับซ้้อนนี้้�ได้้ ครููและผู้้�ปกครองจึึงไม่่สอน
เรื่่�องความปลอดภัยั ทางน้ำำ��และการว่่ายน้ำำ��เพื่่�อเอาชีีวิิตรอด
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การสอนว่่ายน้ำำ��สำำ�หรัับเด็็กออทิิสติิก
เด็็กออทิิสติิกแต่่ละคนมีีความสามารถในการรัับรู้้� พฤติิกรรม ปฏิิสััมพัันธ์์ทางสัังคม และประสบการณ์์เกี่่�ยวกัับน้ำำ��
แตกต่่ า งกััน ครููผู้้�สอนจึึงต้้ อ งประเมิิ น เด็็ ก และสอนให้้ เ หมาะสมกัับลัักษณะและระดัับการเรีียนรู้้�ของเด็็ ก แต่่ ล ะคน
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการสอนว่่ายน้ำำ��สำำ�หรัับเด็็กออทิิสติิกสรุุปว่่า ปััญหาในการสอนว่่ายน้ำำ��ให้้แก่่เด็็กออทิิสติิกมัักมีีดัังต่่อไปนี้้�
(ณััฐศัักดิ์์� ท้้าวอุุดม, 2562; Aqua Mobile, 2020; Blue Wave Swim School, 2020)
1. ภาวะกลััวน้ำำ�� (Hydrophobia) เด็็กที่่�มีีภาวะกลััวน้ำำ��จะแสดงอาการแตกต่่างกััน เช่่น เด็็กบางคนไม่่ยอมให้้
ร่่างกายสััมผััสน้ำำ��หรืือของเหลวเลย บางคนไม่่ยอมให้้ใบหน้้าหรืือร่่างกายสััมผััสน้ำำ��เลย และเด็็กบางคนบอกว่่า “เจ็็บ”
เมื่่�อลงไปในน้ำำ�� (ภาพ 1.12)

ภาพ 1.12
เด็็กออทิิสติิกบางคนอาจกลััวน้ำำ��อย่่างมาก
2. การทำำ�งานประสานกัันของอวััยวะส่่วนต่่าง ๆ และการวางแผนการเคลื่่�อนไหว (Coordination and Motor
Planning) เป็็นการเคลื่่�อนไหวอวััยวะส่่วนต่่าง ๆ ของร่่างกายอย่่างสััมพัันธ์์กััน และการวางแผนการเคลื่่�อนไหวอวััยวะ
ส่่วนต่่าง ๆ ของร่่างกาย เมื่่�อเด็็กมีีปััญหาด้้านการควบคุุมการเคลื่่�อนไหว เด็็กจึึงเคลื่่�อนไหวงุ่่�มง่่ามและอวััยวะส่่วนต่่าง ๆ
ในร่่างกายทำำ�งานประสานกัันได้้ไม่่ดีีนััก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง เมื่่�ออวััยวะแต่่ละส่่วนต้้องเคลื่่�อนไหวในท่่าที่่�แตกต่่างกััน
3. การรัับรู้้� (Perception) ขึ้้�นอยู่่�กัับความเข้้าใจภาษาและระดัับสติิปััญญา หากเด็็กไม่่สามารถเข้้าใจภาษา เด็็กย่่อม
ใช้้เวลาในการประมวลผลนานและตอบสนองต่่อสิ่่�งเร้้าได้้ช้้า เด็็กจึึงทำำ�ตามที่่�ครููสั่่�งได้้น้้อยและ/หรืือช้้ากว่่าเพื่่�อนวััยเดีียวกััน
ดัังนั้้�น เด็็กออทิิสติิกที่่�มีีความสามารถสููง (High-Functioning Autism) จึึงสามารถรัับรู้้�และเรีียนรู้้�ได้้ดีีกว่่า ต้้องการ
ความช่่วยเหลืือน้้อยกว่่าเด็็กที่่มีีภ
� าวะออทิิสติิกระดัับรุุนแรง นอกจากนี้้� เด็็กออทิิสติิกอาจวอกแวกง่่าย หัันเหความสนใจบ่่อย
สนใจหรืือจดจ่่อกัับสิ่่�งอื่่�นมากกว่่าบทเรีียน
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4. สิ่่�งแวดล้้อม เด็็กออทิิสติิกส่่วนใหญ่่มีีความยืืดหยุ่่�นน้้อยและยึึดติิดกัับสิ่่�งของบางอย่่าง/บางคนอย่่างมาก อีีกทั้้�ง
ยัังไวต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของสิ่่�งต่่าง ๆ รอบตััว ดัังนั้้�น บุุคคล อุุปกรณ์์ เวลา และสถานที่่�เดิิมที่่�เด็็กคุ้้�นเคยย่่อมช่่วยให้้
การสอนว่่ายน้ำำ��เป็็นไปอย่่างราบรื่่�น นอกจากนี้้� ปััจจััยอื่่�น ๆ ยัังอาจส่่งผลต่่อการสอนด้้วย เช่่น อุุณหภููมิิของน้ำำ�� หรืือจำำ�นวน
คนแปลกหน้้าในบริิเวณนั้้�น
5. ความพร้้อมของร่่างกายและจิิตใจ ครููผู้้�สอนต้้องประเมิินความพร้้อมของเด็็กในแต่่ละวััน เช่่น เมื่่�อเด็็กอารมณ์์ดีี
เด็็กย่่อมให้้ความร่่วมมืือทุุกอย่่าง แต่่เมื่่�อเด็็กเกิิดความเครีียดจากปััจจััยบางอย่่าง เด็็กอาจไม่่ให้้ความร่่วมมืือเลยก็็ได้้
ในกรณีีหลััง ครููไม่่ควรบัังคัับเมื่่�อเด็็กไม่่พร้้อมที่่�จะเรีียนรู้้�เพราะการฝืืนสอนไปโดยเด็็กไม่่รัับรู้้�ย่่อมเป็็นการเสีียเวลาและ
สร้้างประสบการณ์์ทางลบให้้แก่่เด็็กคนนั้้�น อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�เขีียนไม่่ได้้แนะนำำ�ให้้ครููปล่่อยเด็็กคนนั้้�นกลัับไปโดยไม่่สอน
แต่่ผู้้�เขีียนแนะนำำ�ให้้ครููเตรีียมให้้เด็็กมีีความพร้้อมที่่�จะเรีียนรู้้�ก่่อนเริ่่�มสอน ซึ่่�งผู้้�เขีียนจะกล่่าวถึึงวิิธีีการเตรีียมความพร้้อม
ของเด็็กเหล่่านี้้�ในบทที่่� 2
6. ประสบการณ์์เดิิมเกี่่�ยวกัับน้ำำ�� หากเด็็กเคยมีีประสบการณ์์ทางลบมาก่่อน เช่่น เคยสำำ�ลัักน้ำำ�� เคยจมน้ำำ�� เด็็กย่่อม
ต่่อต้้านการสอนของครูู
7. การประยุุกต์์ในสถานการณ์์จริิง หากเด็็กไม่่สามารถเชื่่�อมโยงความรู้้�จากห้้องเรีียนและสระว่่ายน้ำำ��ไปยัังสถานที่่จริ
� ิง
ได้้หรืือเชื่่อ� มโยงได้้น้อ้ ย เด็็กย่่อมได้้รัับประโยชน์์น้อ้ ยกว่่าที่่ค� วร ครููจึึงควรสอนให้้เด็็กกลุ่่�มนี้้�สามารถเชื่่อ� มโยงไปยัังสถานการณ์์/
สถานที่่�อื่่�น ๆ ในชีีวิิตจริิงได้้ด้้วย เช่่น เมื่่�อครููสอนเรื่่�อง “แหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยง” ในห้้องเรีียนแล้้ว ครููควรพาเด็็กไปสอนในบริิเวณ
แหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยงใกล้้บ้้านและใกล้้โรงเรีียนด้้วย
8. โรคร่่วมหรืือภาวะแทรกซ้้อน โรคหรืืออาการบางอย่่างที่่�มัักเกิิดร่่วมกัับภาวะออทิิสติิก เช่่น โรคลมชััก ย่่อมส่่งผล
ต่่อการเรีียนรู้้�และการว่่ายน้ำำ��
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ตอนที่่� 11 ภาวะสมาธิิสั้้�น/อยู่่�ไม่่นิ่่�ง
นิิยาม
ภาวะสมาธิิสั้น้� /อยู่่ไ� ม่่นิ่่ง� (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder หรืือ AD/HD) ทำำ�ให้้บุคุ คลนั้้น�
จดจ่่อได้้ไม่่นาน (Attention-Deficit) อยู่่�นิ่่�ง ๆ เป็็นเวลานานไม่่ได้้ (Hyperactivity) และมัักมีีอาการหุุนหััน
พลัันแล่่น (Impulsiveness) ด้้วย เราสามารถพบภาวะนี้้�ได้้ทั้้�งในเด็็กและผู้้�ใหญ่่ ภาวะนี้้�ส่่งผลให้้บุุคคลนั้้�น
มีีปััญหาด้้านการเรีียน ด้้านพฤติิกรรม และด้้านความสััมพัันธ์์กัับคนรอบข้้าง เด็็กวััยเรีียนร้้อยละ 7-8
มีีภาวะนี้้� โดยอาการจะเริ่่�มเห็็นได้้ชััดเจนเมื่่�อเด็็กมีีอายุุได้้ 3 ขวบ (กุุศลาภรณ์์ ชััยอุุดมสม และคณะ, 2559)

ลัักษณะการเรีียนรู้้�
เด็็กสมาธิิสั้้�น/อยู่่�ไม่่นิ่่�งมัักมีีปััญหาพฤติิกรรมและปััญหาด้้านการเรีียนรู้้�ดัังนี้้�
1. เด็็กมัักถููกสิ่่�งเร้้าทั้้�งภายใน (ความคิิด) และภายนอก (สิ่่�งแวดล้้อม) ทำำ�ให้้วอกแวกได้้ง่่าย เขาจึึงไม่่สามารถจดจ่่อกัับ
กิิจกรรมใดได้้นาน ไม่่ว่่ากิิจกรรมนั้้�นจะเป็็นกิิจกรรมที่่�เขาสนใจหรืือไม่่ก็็ตาม (ภาพ 1.13) เด็็กกลุ่่�มนี้้�จึึงมัักไม่่สามารถทำำ�งานที่่�
ครููมอบหมายได้้สมบููรณ์์ เด็็กมัักหลีีกเลี่่�ยงการทำำ�งานที่่�ต้้องใช้้ความอดทนและใช้้เวลานาน

ภาพ 1.13
เด็็กสมาธิิสั้้�น/อยู่่�ไม่่นิ่่�งวอกแวกง่่าย แม้้สิ่่�งแวดล้้อมมีีความเคลื่่�อนไหวเพีียงเล็็กน้้อย
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2. เด็็กเหล่่านี้้�มีีข้้อจำำ�กััดด้้านการวางแผนและจััดระเบีียบงานต่่าง ๆ ทำำ�ให้้เด็็กไม่่สามารถริิเริ่่�ม เรีียงลำำ�ดัับกิิจกรรม หรืือ
ทำำ�กิจิ กรรมต่่อเนื่่�องได้้จนเสร็็จ ครููจึึงต้้องคอยแนะนำำ�และกระตุ้้�นเตืือนเป็็นระยะ
3. เด็็กเหล่่านี้้�ลืืมง่่าย เด็็กจึึงมัักลืืมของใช้้หรืือทำำ�ของหายเป็็นประจำำ� รวมถึึงเด็็กมัักลืืมสิ่่�งที่่�ครููสอนด้้วย ดัังนั้้�น
ครููจึึงต้้องมีีกิิจกรรมหลากหลาย สื่่�อการสอนหลายชิ้้�น และทบทวนประเด็็นสำำ�คััญเป็็นระยะ เพื่่�อช่่วยให้้เด็็กสนใจ จดจ่่อ
และจำำ�สิ่่�งที่่�ครููสอนได้้ดีีขึ้้�น
4. เด็็กที่่�มีีภาวะสมาธิิสั้้�น/อยู่่�ไม่่นิ่่�งจะยุุกยิิก เคลื่่�อนไหวตลอดเวลา ครููจึึงต้้องสอนโดยจััดโอกาสให้้เด็็กได้้เปลี่่�ยน
อิิริิยาบถบ่่อย ๆ เช่่น การใช้้เกม กิิจกรรมเชิิงสำำ�รวจ ฐานการเรีียนรู้้� หรืือกิิจกรรมอื่่�น ๆ ที่่�ได้้เคลื่่�อนไหวร่่างกาย
5. เด็็กกลุ่่�มนี้้�มัักควบคุุมตััวเองได้้น้้อย พููดมากเกิินจำำ�เป็็น ไม่่รู้้�จัังหวะว่่าเวลาใดควรพููดหรืือควรฟััง ไม่่สามารถ
อดทนรอคอยได้้ ทำำ�ให้้ดููคล้้ายไม่่มีีมารยาทหรืือไม่่รู้้�จัักกาลเทศะ ดัังนั้้น� ครููจึึงต้้องวางเงื่่อ� นไขหรืือสอนวิิธีีปฏิิบััติิตััวในห้้องเรีียน
ให้้ชััดเจน เช่่น ครููอาจทำำ�ป้้ายเตืือน (สื่่�อทางสายตา) วางไว้้บนโต๊๊ะของเด็็กเพื่่�อช่่วยเตืือนว่่า “ยกมืือขออนุุญาตก่่อนแสดง
ความคิิดเห็็น” หรืือป้้ายเตืือนเพื่่�อจำำ�กััดจำำ�นวนครั้้�งในการพููดของเด็็ก
ความเสี่่�ยงในการจมน้ำำ��ของเด็็กที่่�มีีภาวะสมาธิิสั้้�น/อยู่่�ไม่่นิ่่�ง
เด็็กที่่�มีีภาวะสมาธิิสั้้�น/อยู่่�ไม่่นิ่่�งมีีความเสี่่�ยงต่่อการจมน้ำำ��สููงกว่่าเด็็กทั่่�วไป ผู้้�ปกครองและครููผู้้�สอนจึึงต้้องเฝ้้าระวััง
และป้้องกัันอยู่่�เสมอ ปััจจััยต่่าง ๆ ที่่จ� ะทำำ�ให้้เด็็กที่่�มีีภาวะสมาธิิสั้้�น/อยู่่�ไม่่นิ่่�งจมน้ำำ�� ได้้แก่่
1. เด็็กจดจ่่อได้้ไม่่นานและลืืมง่่าย อาจทำำ�ให้้เด็็กจำำ�สิ่่�งที่่�ครููสอนเกี่่�ยวกัับความปลอดภััยทางน้ำำ��และการว่่ายน้ำำ��
เพื่่�อเอาชีีวิิตรอดไม่่ได้้
2. การสอนในห้้ อ งเรีียนเพีียงอย่่ า งเดีียวไม่่ ไ ด้้ ห มายความว่่ า เด็็ ก จะเข้้ า ใจและสามารถปฏิิ บััติิ ต ามสิ่่� ง ที่่� ค รููสอน
ในสถานการณ์์จริิงได้้
3. ความหุุ น หัันพลัันแล่่ น ส่่ ง ผลต่่ อ การกำำ�กัั บตััวเองและยัับยั้้� ง ชั่่� ง ใจ เด็็ ก จึึงอาจทำำ�พ ฤติิ ก รรมที่่� เ ป็็ น อัันตราย
ทั้้�งต่่อตนเองและผู้้�อื่่�นได้้ เช่่น หนีีไปเล่่นน้ำำ�� ตามลำำ�พััง กระโดดลงสระ วิ่่�งไล่่จัับกัันริิมสระ กดศีีรษะเพื่่�อนลงใต้้น้ำำ��
4. เด็็กรอคอยได้้ไม่่นาน เด็็กอาจไปเล่่นน้ำำ��ตามลำำ�พัังโดยไม่่รอครููและเพื่่�อน หรืือเมื่่�อครููสอนด้้วยการบรรยายนาน ๆ
เด็็กอาจไม่่สามารถฟัังเนื้้�อหาที่่�ครููสอนได้้จนจบ
5. เด็็ กบางคนได้้ รัั บยาที่่�ส่่งผลให้้ เด็็ กซึึมลง ตอบสนองช้้า ดัังนั้้�นครููจึึงต้้องทราบข้้อมููลทางการแพทย์์ของเด็็ก
เป็็นรายบุุคคลและเฝ้้าระวัังเด็็กที่่�ได้้รัับยาอย่่างใกล้้ชิดิ
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การสอนว่่ายน้ำำ��สำำ�หรัับเด็็กที่่�มีีภาวะสมาธิิสั้้�น/อยู่่�ไม่่นิ่่�ง
สิ่่�งจำำ�เป็็นในการสอนว่่ายน้ำำ��ให้้แก่่เด็็กที่่�มีีภาวะสมาธิิสั้้�น/อยู่่�ไม่่นิ่่�ง เพื่่�อให้้เด็็กเข้้าใจและปลอดภััยจากการจมน้ำำ��มีีดัังนี้้�
1. สอนทีีละเรื่่�อง สอนสั้้�น ๆ โดยอาจใช้้เวลาเพีียง 15-20 นาทีี แล้้วให้้เด็็กพัักทำำ�กิิจกรรมอื่่�น 5-10 นาทีี แล้้วจึึงสอนต่่อ
2. ทบทวนประเด็็นสำำ�คััญเป็็นระยะ ครููอาจใช้้สื่่�อทางสายตาร่่วมด้้วย
3. ตรวจสอบความเข้้าใจของเด็็กเป็็นระยะ ด้้วยการถามตอบหรืือให้้เด็็กปฏิิบััติิให้้ดูู
4. สอนโดยให้้เด็็กได้้เคลื่่�อนไหว เปลี่่�ยนอิิริิยาบถ (ภาพ 1.14) เพื่่�อให้้เด็็กสนใจ จดจ่่อ และเรีียนรู้้�เนื้้�อหาที่่�ครููสอน
อีีกทั้้�งยัังเป็็นการป้้องกัันไม่่ให้้เด็็กรบกวนการเรีียนรู้้�ของเพื่่�อนในห้้องด้้วย
5. ใช้้สื่่�อการสอนหลากหลาย และเปลี่่�ยนสื่่�อการสอนเป็็นระยะ เพื่่�อดึึงความสนใจของเด็็กให้้จดจ่่ออยู่่�กัับสิ่่�งที่่�ครููสอน
หรืืองานที่่�ครููมอบหมาย
6. ครููประเมิินความเสี่่�ยงในการเกิิดอุุบััติิเหตุุและความเสี่่�ยงในการจมน้ำำ��อยู่่�เสมอ เพื่่�อจะได้้เฝ้้าระวัังเด็็กเหล่่านี้้� เช่่น
เมื่่� ออยู่่�ในสระว่่ ายน้ำำ�� เด็็ กจะต้้ องได้้รัั บการดููแลอย่่ างใกล้้ชิิด อยู่่�ในสายตาของครููตลอดเวลา และควรมีีผู้้�ดููแลบนบก
คอยตรวจตราความปลอดภััยของเด็็กทุุกคน หรืือครููอาจกั้้�นรั้้�วหรืือมีีเขตป้้องกัันอัันตรายในแหล่่งน้ำำ�� เสี่่�ยง

ภาพ 1.14
ครููควรออกแบบกิิจกรรมให้้เด็็กได้้เคลื่่�อนไหว เพื่่�อดึึงความสนใจและให้้เด็็กได้้เปลี่่�ยนอิิริิยาบถ
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เนื้้�อหาในตอนที่่� 2-11 คงช่่วยให้้ผู้้�อ่่านเห็็นว่่า เด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษแต่่ละประเภทมีีลัักษณะแตกต่่างกััน
และถึึงแม้้เด็็กสองคนจะมีีความบกพร่่องเดีียวกััน แต่่เด็็กสองคนนี้้�ก็็มีีความชอบ ความถนััด และความต้้องการไม่่เหมืือนกััน
ครููจึึงต้้องปรัับเนื้้�อหาที่่�สอน วิิธีีการสอน และสื่่�อการสอนที่่�ใช้้ให้้เหมาะสมกัับเด็็กแต่่ละคน อย่่างไรก็็ตาม ถึึงแม้้เด็็กที่่�มีี
ความต้้องการพิิเศษจะแตกต่่างกััน แต่่เด็็กเหล่่านี้้�ทุุกคนมีีความเสี่่�ยงต่่อการเสีียชีีวิิตจากการจมน้ำำ��สููงกว่่าเด็็กทั่่�วไป การสอน
เรื่่อ� งความปลอดภัยั ทางน้ำำ��และการว่่ายน้ำำ��เพื่่�อเอาชีีวิิตรอด จึึงถืือเป็็นเรื่่อ� งจำำ�เป็็นอย่่างมากและเป็็นหน้้าที่่ข� องครููและผู้้�ปกครอง
ของเด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษทุุกคน

ตอนที่่� 12 สุุขภาพกัับการว่่ายน้ำำ��
เด็็กที่่มีี� ความต้้องการพิิเศษมัักมีีปััญหาสุุขภาพ และปััญหาเหล่่านี้้�ส่ง่ ผลต่่อการว่่ายน้ำำ�� ครููผู้้�สอนจึึงต้้อง
มีีความรู้้�เพื่่�อจะได้้ระมััดระวัังและช่่วยเหลืือนัักเรีียนของตนได้้ ในตอนนี้้� ผู้้�เขีียนกล่่าวถึึงปััญหาสุุขภาพที่่มัั� กพบ
ในเด็็กที่่มีี� ความต้้องการพิิเศษ ได้้แก่่ โรคลมชััก ชีีพจรและการหายใจ และปััญหาสุุขภาพอื่่�น ๆ ที่่�พบได้้บ่่อย

โรคลมชััก
โรคลมชััก (Epilepsy) เกิิดจากระบบประสาทส่่วนกลางทำำ�งานผิิดปกติิ ทำำ�ให้้บุุคคลนั้้�นเกิิดอาการชััก (Seizures) หรืือ
มีีพฤติิกรรมเปลี่่�ยนไปชั่่�วขณะหรืืออาจถึึงขั้้�นหมดสติิได้้ โรคลมชัักอาจเกิิดจากสาเหตุุทางพัันธุุกรรม สมองได้้รัับความกระทบ
กระเทืือนอย่่างรุุนแรง โรคติิดเชื้้�อในสมอง หรืือสมองทำำ�งานผิิดปกติิ เป็็นต้้น โรคลมชัักมัักพบได้้บ่่อยในเด็็ก ผู้้�สููงอายุุ และ
บุุคคลที่่มีี� ความต้้องการพิิเศษบางประเภท เช่่น บุุคคลที่่มีี� ความบกพร่่องทางสติิปััญญา บุุคคลออทิิสติิก และบุุคคลที่่มีีภ
� าวะ
สมองพิิการ (Cerebral Palsy หรืือ CP) อย่่างไรก็็ตาม โรคลมชัักนั้้�นต้้องมีีอาการชัักหลายครั้้�ง อาการชัักเพีียงครั้้�งเดีียว
จึึงไม่่ถืือว่่าบุุคคลนั้้�นเป็็นโรคลมชััก (Mayo Clinic, 2020a)
เด็็ ก ที่่� มีี ความต้้ อ งการพิิ เ ศษบางประเภทมีีความเสี่่� ย งต่่ อ โรคลมชัักมากกว่่ า เด็็ ก ทั่่� ว ไป เช่่ น ในขณะที่่� เ ด็็ ก ทั่่� ว ไป
ร้้อยละ 1-2 เป็็นโรคลมชััก แต่่งานวิิจััยพบว่่าเด็็กออทิิสติิกเป็็นโรคลมชัักถึึงร้้อยละ 5-38 ส่่วนเด็็กที่่�มีีความบกพร่่อง
ทางสติิปััญญาเป็็นโรคลมชัักร้้อยละ 22-53 (ขึ้้�นอยู่่�กัับระดัับความรุุนแรงของความบกพร่่องทางสติิปััญญา) เด็็กที่่�มีีภาวะ
สมองพิิการหรืือเด็็กที่่�มีีปััญหาด้้านร่่างกายและการเคลื่่�อนไหว หรืือมีีปััญหาสุุขภาพก็็พบว่่ามีีอััตราการเป็็นโรคลมชัักสููงกว่่า
เด็็กทั่่�วไปเช่่นกััน เช่่น เด็็กที่่�มีีภาวะสมองพิิการเป็็นโรคลมชัักถึึงร้้อยละ 15-60 (ราชานุุกููล, 2562; Frye, 2012; Kwong,
Wong, & So, 1998; Robertson, Hatton, Emerson, & Baines, 2015)
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โรคลมชัักนี้้�ไม่่สามารถรัักษาให้้หายขาดได้้ แต่่สามารถควบคุุมไม่่ให้้เกิิดอาการชัักโดยการรัับประทานยาควบคุุมอาการ
ชัักพร้้อมกัับค้้นหาและป้้องกัันสาเหตุุที่ทำ่� ำ�ให้้เด็็กชัักไปพร้้อมกััน แพทย์์จะพยายามป้้องกัันอาการชัักทุุกวิิถีีทาง เพราะทุุกครั้้�ง
ที่่�อาการชัักกำำ�เริิบ สมองจะขาดออกซิิเจน ทำำ�ให้้เซลล์์สมองเสีียหาย ส่่งผลต่่อการทำำ�งานของสมอง ครููจึึงมัักสัังเกตได้้ว่่า
เด็็กเรีียนรู้้�ได้้น้้อยลงไปเรื่่�อย ๆ หลัังเกิิดอาการชััก
แพทย์์มัักแบ่่งโรคลมชัักเป็็น 2 กลุ่่�มใหญ่่ ๆ ได้้แก่่ (สมาคมประสาทวิิทยาแห่่งประเทศไทย, 2555; Mayo Clinic, 2020a)
1. อาการชัักเฉพาะที่่� (Focal Seizures หรืือ Partial Seizures) เกิิดขึ้้�นเมื่่�อสมองบางส่่วนทำำ�งานผิิดปกติิ
1.1 อาการชัักเฉพาะที่่�แบบมีีสติิ เด็็กจะยัังรู้้�สึึกตััวและจำำ�สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ แต่่อาจมองเห็็น ได้้กลิ่่�น หรืือได้้ยิินสิ่่�งต่่าง ๆ
รอบตััวผิิดไปจากเดิิม และ/หรืือบางส่่วนของร่่างกายมีีอาการกระตุุก
1.2 อาการชัักเฉพาะที่่�แบบหมดสติิ เด็็กจะไม่่รู้้�สึึกตััว แต่่อาการเหม่่อ จ้้องบางอย่่าง หรืือขยัับร่่างกายซ้ำำ�� ๆ (เช่่น
ถููมืือ เคี้้�ยว กลืืน เดิินเป็็นวงกลม) อาจทำำ�ให้้คนรอบข้้างเข้้าใจผิิดว่่าเด็็กยัังมีีสติิอยู่่�
2. อาการชัักทั้้�งตััว (Generalized Seizures) เมื่่�อความผิิดปกติินั้้�นเกิิดขึ้้�นที่่�สมองทุุกส่่วน
2.1 อาการชัักแบบเหม่่อลอย (Absence Seizures) เด็็กจะอยู่่�นิ่่�ง จ้้องอากาศ หรืือเคลื่่�อนไหวอวััยวะบางส่่วนเพีียง
เล็็กน้้อยจนแทบสัังเกตไม่่เห็็น เช่่น นิ้้�วกระตุุก กะพริิบตา แต่่เด็็กจะสููญเสีียการรัับรู้้�ไปชั่่�วขณะ จึึงจำำ�สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นก่่อนหน้้าไม่่ได้้
2.2 อาการชัักแบบชัักเกร็็ง (Tonic Seizures) กล้้ามเนื้้�อบริิเวณแขน ขา หลััง หรืือส่่วนอื่่�นจะแข็็งเกร็็ง เด็็กอาจเสีีย
การทรงตััวและล้้มลง
2.3 อาการชัักแบบกล้้ามเนื้้�ออ่่อนแรง (Atonic Seizures) เมื่่�อเด็็กควบคุุมการเคลื่่�อนไหวของกล้้ามเนื้้�อไม่่ได้้
เด็็กก็็อาจล้้มลงได้้เช่่นกััน
2.4 อาการชัักแบบชัักกระตุุก (Clonic Seizures) กล้้ามเนื้้�อบางส่่วนเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิเป็็นจัังหวะซ้ำำ�� ๆ มัักเกิิด
ที่่�ใบหน้้า ลำำ�คอ หรืือแขน
2.5 อาการชัักแบบสะดุ้้�ง (Myoclonic Seizures) กล้้ามเนื้้�อกระตุุกคล้้ายสะดุ้้�ง อาจกระตุุกครั้้�งเดีียวหรืือเป็็น
ช่่วงสั้้�น ๆ ไม่่กี่่�ครั้้�ง แต่่ไม่่เป็็นจัังหวะ มัักเกิิดที่่�แขนสองข้้างหรืือขาสองข้้าง
2.6 อาการชัักแบบเกร็็งกระตุุก (Tonic-Clonic Seizures) เป็็นอาการชัักที่่�รุุนแรงที่่�สุุด ร่่างกายจะเกร็็ง สั่่�น กระตุุก
บางรายอาจควบคุุมระบบขัับถ่่ายไม่่ได้้ (อาจปััสสาวะหรืืออุุจจาระราด) กััดลิ้้�นตััวเอง และหมดสติิ
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เมื่่�อเด็็กมีีอาการชััก แพทย์์แนะนำำ�ให้้ปฐมพยาบาลโดยจััดให้้เด็็กนอนในสถานที่่�ปลอดภััย ในท่่านอนหงาย ตะแคง
ใบหน้้าไปด้้านใดด้้านหนึ่่�งเพื่่�อป้้องกัันการสำำ�ลัักน้ำำ��ลาย ตรวจสอบไม่่ให้้มีีวััตถุุใดในปากและจมููกเพื่่�อเคลีียร์์ทางเดิินหายใจ
คลายเสื้้อ� ผ้้าให้้เด็็กหายใจสะดวก จากนั้้น� ใช้้ผ้า้ หรืือของนุ่่�มรองให้้เด็็กหนุุนกัันศีีรษะกระแทก แล้้วจัับเวลาเพื่่�อรายงานแพทย์์ต่อ่ ไป
ห้้ามใส่่วััตถุุใด ๆ เข้้าไปในปากเด็็ดขาด หากเด็็กมีีไข้้สููง ให้้เช็็ดตััวด้้วยน้ำำ��ในอุุณหภููมิิห้้องเพื่่�อลดไข้้ (ภาพ 1.15)

ภาพ 1.15
เมื่่�อเด็็กมีีอาการชััก ครููควรจััดให้้เด็็กนอนในที่่�ที่่�มีีอากาศถ่่ายเทและปลอดภััย
โดยปกติิ อาการชัักสามารถหายได้้เอง แต่่ถ้้าเด็็กมีีอาการเหล่่านี้้� ขอให้้ติิดต่่อหมายเลขโทรศััพท์์ 1669 เพื่่�อพาเด็็ก
ส่่งแพทย์์โดยเร็็ว (สมาคมประสาทวิิทยาแห่่งประเทศไทย, 2555; Mayo Clinic, 2020a)
1. เด็็กมีีอาการชัักนานกว่่า 5 นาทีี
2. อาการชัักหายไปแล้้ว แต่่เด็็กยัังไม่่หายใจหรืือยัังไม่่รู้้�สึึกตััว
3. เด็็กมีีอาการชัักครั้้�งที่่�สอง เกิิดขึ้้�นทัันทีีหลัังการชัักครั้้�งแรก
4. เด็็กมีีไข้้สููง
5. เด็็กมีีอาการเพลีียอย่่างรุุนแรง
6. เด็็กเป็็นโรคเบาหวาน
7. เด็็กได้้รัับบาดเจ็็บจากอาการชััก (เช่่น ล้้มลงบนของมีีคม ล้้มลงบนกองไฟ จมน้ำำ��)
เมื่่�อครููทราบว่่านัักเรีียนของตนเป็็นโรคลมชัักหรืือมีีอาการชััก ครููต้้องระมััดระวัังอย่่างมาก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
ขณะสอนว่่ายน้ำำ�� ถึึงแม้้จะอยู่่�ในสระน้ำำ��ตื้้�นที่่�เด็็กยืืนถึึงก็็ตาม เพราะการชัักเพีียงไม่่กี่่�วิินาทีีก็็ทำำ�ให้้เด็็กจมน้ำำ��และเสีียชีีวิิตได้้
แพทย์์จึึงมัักไม่่อนุุญาตให้้เด็็กที่่�เป็็นโรคลมชัักลงว่่ายน้ำำ��เพราะอาการชัักทำำ�ให้้เด็็กมีีความเสี่่�ยงต่่อการจมน้ำำ��สููงกว่่าเด็็กทั่่�วไป
และสููงกว่่าเด็็กที่่มีี� ความต้้องการพิิเศษแต่่ไม่่มีีอาการชััก
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ชีีพจรและระบบหายใจ
ชีีพจร เป็็ น จัังหวะการเต้้ น ของหััวใจ ซึ่่� ง เราอาจวััดชีีพจรของคนได้้ จ ากเส้้ น เลืื อ ดแดงบริิ เวณข้้ อ มืื อ หรืื อ ลำำ� คอ
ชีีพจรของผู้้�ใหญ่่ทั่่�วไปจะเต้้นอยู่่�ที่่� 60-100 ครั้้�งต่่อ 1 นาทีี และผู้้�ที่่�มีีสุุขภาพแข็็งแรงหรืือนัักกีีฬาอาจมีีชีีพจรขณะพัักอยู่่�ที่่�
40-60 ครั้้�ง/นาทีี (Mayo Clinic, 2020b) อย่่างไรก็็ตาม เด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษหลายคนมีีปััญหาเกี่่�ยวกัับหััวใจ เช่่น
เด็็กในกลุ่่�มอาการดาวน์์ประมาณร้้อยละ 50 มีีปััญหาเกี่่�ยวกัับหััวใจ และภาวะที่่�พบได้้บ่่อยที่่�สุุด คืือ โรคผนัังกั้้�นหััวใจรั่่�ว
(Atrioventricular Septal Defect; National Down Syndrome Society, 2020) การที่่�หััวใจรั่่�วทำำ�ให้้เด็็กเหนื่่�อยง่่ายกว่่า
เด็็กทั่่�วไป เด็็กเหล่่านี้้�จึึงอาจมีีชีีพจรแตกต่่างจากเด็็กส่่วนใหญ่่ได้้
ครููอาจจัับชีีพจรของเด็็กก่่อนสอนว่่ายน้ำำ�� โดยใช้้ปลายนิ้้�วชี้้�และนิ้้�วกลางกดที่่�ข้้อมืือของเด็็ก บริิเวณใต้้โคนนิ้้�วโป้้ง
จนกว่่าจะรัับรู้้�ถึึงการเคลื่่�อนไหวของเส้้นเลืือด แล้้วนัับจำำ�นวนครั้้�งที่่�เส้้นเลืือดขยัับตััวใน 1 นาทีี (หรืือครููอาจนัับจำำ�นวนครั้้�งใน
เวลา 15 วิินาทีี แล้้วคููณด้้วย 4 ให้้เป็็นค่่าต่่อนาทีีก็็ได้้) หากครููพบว่่าชีีพจรของเด็็กเต้้นช้้า เต้้นเร็็ว เต้้นอ่่อนกว่่าปกติิ
เต้้นแรงเกิินไป หรืือเต้้นผิิดจัังหวะ ครููต้้องหมั่่�นสัังเกตอาการของเด็็กขณะสอนว่่า เด็็กกำำ�ลัังตื่่�นเต้้นหรืือกลััวอย่่างมากหรืือไม่่
เด็็กเหนื่่�อยง่่ายหรืือไม่่ เด็็กเจ็็บหน้้าอกหรืือไม่่ เป็็นต้้น
ระบบหายใจ เด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษหลายคนมัักมีีปััญหาเรื่่�องทางเดิินหายใจ เช่่น เป็็นโรคหอบหืืด มีีภาวะหายใจ
ลำำ�บาก ครููจึึงควรตรวจสอบความพร้้อมโดยฟัังเสีียงหายใจของเด็็ก (หรืือใช้้หููฟัังของแพทย์์ฟัังเสีียงปอด) ก่่อนลงสระทุุกครั้้�ง
หากพบว่่าจัังหวะการหายใจหรืือปอดมีีเสีียงผิิดปกติิ (เช่่น มีีเสีียง “วี้้�ด” หรืือ “ครืืดคราด” เมื่่�อเด็็กสููดหายใจเข้้าออก)
ขอให้้ครููหยุุดกิิจกรรมในน้ำำ��ของเด็็กคนนั้้�น และปรึึกษาแพทย์์เกี่่�ยวกัับความผิิดปกติิที่่�พบ
ปััญหาสุุขภาพอื่่�น ๆ
เมื่่อ� เด็็กมีีปััญหาในด้้านเหล่่านี้้� เด็็กไม่่ควรลงน้ำำ��เพราะอาจเป็็นอัันตรายทั้้ง� กัับตััวเด็็กเองและคนอื่่น� ที่่ใ� ช้้สระว่่ายน้ำำ��ร่ว่ มกััน
1. เป็็นไข้้ คืือ อาการที่่�อุุณหภููมิิในร่่างกายสููงขึ้้�นกว่่าระดัับปกติิ (ประมาณ 37 องศาเซลเซีียส) เมื่่�อเด็็กเป็็นไข้้
เด็็กมัักมีีอาการปวดศีีรษะ หนาวสั่่�น ครั่่�นเนื้้�อครั่่�นตััว หรืืออาจมีีอาการอ่่อนเพลีียร่่วมด้้วย ครููควรให้้เด็็กพัักผ่่อนและรัักษาตััว
ให้้หายเสีียก่่อน เพื่่�อไม่่ให้้อาการทรุุดลงกว่่าเดิิมและเป็็นการป้้องกัันการแพร่่กระจายของเชื้้�อโรคด้้วย
2. เป็็นโรคผิิวหนััง โรคผิิวหนัังบางโรคสามารถแพร่่ไปยัังผู้้�อื่่�นได้้ (เช่่น กลาก เกลื้้�อน เหา โลน หรืืองููสวััดระยะมีีตุ่่�มน้ำำ��)
และโรคผิิวหนัังบางโรคอาจมีีอาการรุุนแรงขึ้้�นเมื่่�อผิิวหนัังสััมผััสน้ำำ�� (เช่่น ผื่่�นภููมิิแพ้้บนผิิวหนััง แผลอัักเสบ แผลติิดเชื้้�อ
แผลพุุพองหรืือเป็็นหนอง)
3. มีีปัญ
ั หาด้้านระบบขัับถ่่าย หากพบว่่าเด็็กมีีปััญหาในการควบคุุมการขัับถ่่าย ครููควรให้้เด็็กหลีีกเลี่่ย� งการทำำ�กิจิ กรรม
ในน้ำำ�� เนื่่�องจากเด็็กอาจปััสสาวะหรืืออุุจจาระลงในสระว่่ายน้ำำ�� ซึ่่�งเป็็นแหล่่งแพร่่กระจายของเชื้้�อโรคต่่าง ๆ และเจ้้าหน้้าที่่�
ยัังทำำ�ความสะอาดสระได้้ยากอีีกด้้วย ในปััจจุุบััน ครููอาจจััดหาชุุดหรืือกางเกงว่่ายน้ำำ��ที่่�ถููกออกแบบสำำ�หรัับเด็็กที่่�ควบคุุม
การขัับถ่่ายไม่่ได้้ แต่่กางเกงหรืือชุุดว่่ายน้ำำ��ประเภทนี้้�มัักมีีราคาแพง
4. มีีประจำำ�เดืือน ผู้้�หญิิงที่่�มีีประจำำ�เดืือนควรงดลงสระว่่ายน้ำำ��เพื่่�อป้้องกัันการติิดเชื้้�อ และโรคอื่่�นที่่�ไม่่พึึงประสงค์์
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ตอนที่่� 13 ยากัับการว่่ายน้ำำ��
ดัังที่่�กล่่าวในตอนก่่อนหน้้าว่่า เด็็กที่่มีี� ความต้้องการพิิเศษมัักมีีอาการสมาธิิสั้้�น/อยู่่�ไม่่นิ่่�ง หรืือมีีปััญหา
สุุขภาพหลายประการ เด็็กเหล่่านี้้�จึึงมัักได้้รัับยาสำำ�หรัับภาวะสมาธิิสั้้�น/อยู่่�ไม่่นิ่่�ง ยาปรัับพฤติิกรรม และ
ยากัันชัักเป็็นประจำำ�

ยาสำำ�หรัับภาวะสมาธิิสั้้�น/อยู่่�ไม่่นิ่่�ง
เมื่่�อเด็็กมีีอาการสมาธิิสั้้�นและ/หรืืออยู่่�ไม่่นิ่่�ง แพทย์์มัักจ่่ายยาในกลุ่่�มเมธิิลเฟนิิเดท (Methylphenidate) ที่่�มีีชื่่�อ
ทางการค้้าว่่า ริิทาลิิน (Ritalin) และคอนเซอร์์ต้้า (Concerta) เป็็นต้้น ยาเหล่่านี้้�ทำำ�หน้้าที่่�กระตุ้้�นระบบประสาทส่่วนกลาง
และส่่ ง ผลต่่ อ สารเคมีีในสมองที่่� ช่่ ว ยลดอาการอยู่่� ไ ม่่ นิ่่� ง ช่่ ว ยให้้ เ ด็็ ก ควบคุุ ม ตััวเองได้้ ดีีขึ้้� น และพร้้ อ มที่่� จ ะเรีียนรู้้�
เมื่่�อเด็็กได้้รัับยาแล้้ว ผู้้�ปกครองและครููควรสอนพฤติิกรรมใหม่่ที่่�เหมาะสมหรืือเนื้้�อหาวิิชาการที่่�เด็็กควรได้้เรีียน ไม่่เช่่นนั้้�น
เด็็กจะไม่่ได้้รัับประโยชน์์จากการรัับประทานยาสมาธิิสั้้�น เพราะเด็็กพร้้อมที่่จ� ะเรีียนรู้้� แต่่กลัับไม่่ได้้เรีียนรู้้�
แพทย์์มัักคำำ�นวณปริิมาณยาโดยเปรีียบเทีียบกัับน้ำำ��หนัักตััวและอายุุของเด็็ก ผู้้�ปกครองและครููจึึงต้้องสัังเกตอาการ
ของเด็็กว่่าตอบสนองต่่อยาดีีหรืือไม่่ แล้้วรายงานผลให้้แพทย์์ทราบเพื่่�อปรัับยาให้้เหมาะสมต่่อไป เช่่น เมื่่�อเด็็กได้้รัับยา
ในปริิมาณน้้อยเกิินไป พฤติิกรรมของเด็็กจะไม่่เปลี่่�ยนแปลง เด็็กจึึงยัังคงอยู่่�ไม่่นิ่่�งและจดจ่่อได้้ไม่่นาน แต่่ถ้้าเด็็กได้้รัับยา
ในปริิมาณมากเกิินไป เด็็กจะง่่วง ซึึม หลัับ อวััยวะส่่วนต่่าง ๆ ทำำ�งานร่่วมกัันได้้ไม่่ดีีนััก เบื่่�ออาหาร ยาเหล่่านี้้�อาจมีี
ผลข้้างเคีียงคืือ ง่่วงนอน เวีียนศีีรษะ หน้้ามืืด น้ำำ��ลายไหล คลื่่�นไส้้ น้ำำ��หนัักเพิ่่�ม หรืืออ่่อนเพลีีย นอกจากนี้้� เมื่่�อผู้้�ปกครอง
ตััดสิินใจด้้วยตััวเองว่่าจะให้้เด็็กหยุุดรัับประทานยาเหล่่านี้้� เด็็กอาจมีีพฤติิกรรมวุ่่�นวาย ก้้าวร้้าวมากขึ้้�น กระตุ้้�นอาการของ
โรคจิิตหรืือความผิิดปกติิในความคิิด ผู้้�ปกครองจึึงควรปรึึกษาแพทย์์ก่่อนตััดสิินใจงดหรืือปรัับปริิมาณยาเหล่่านี้้�
ยาปรัับพฤติิกรรม
ยากลุ่่�มริิสเพอริิโดน (Risperidone) เป็็นยากลุ่่�มที่่�ใช้้รัักษาโรคจิิตเภท (Schizophrenia) โรคอารมณ์์สองขั้้�ว (Bipolar
Disorder) รวมถึึงพฤติิกรรมก้้าวร้้าวรุุนแรง ทำำ�ร้า้ ยตััวเอง หรืืออารมณ์์แปรปรวนที่่เ� กิิดจากภาวะออทิิสติิก ยากลุ่่�มริิสเพอริิโดน
มีีชื่่�อทางการค้้าว่่า ริิสเปอร์์ดััล ยาเหล่่านี้้�ทำำ�หน้้าที่่�ปรัับสารสื่่�อประสาทในสมองให้้มีีความสมดุุลมากขึ้้�น ลดการทำำ�งานของ
สารโดพามิิน (Dopamine) และสารเซอโรโทนิิน (Serotonin) ทำำ�ให้้บุุคคลนั้้�นควบคุุมอารมณ์์ได้้มากขึ้้�นและพฤติิกรรม
รุุนแรงน้้อยลง หากเด็็กได้้รัับปริิมาณยาเกิินขนาด อาจทำำ�ให้้ง่่วงซึึม ใจสั่่�น เคลื่่�อนไหวเชื่่�องช้้า เป็็นลมหรืือมีีอาการชัักได้้
ผลข้้ า งเคีียงของยากลุ่่�มนี้้� คืื อ เวีียนหััว คลื่่� น ไส้้ ท้้ อ งเสีีย ปากแห้้ ง ปวดท้้ อ ง น้ำำ��ล ายมาก รัับประทานอาหารมาก
น้ำำ��หนัักเพิ่่�ม เป็็นต้้น (MedlinePlus, 2020; National Alliance on Mental Illness, 2020) ผู้้�ปกครองและครููจึึงควรสัังเกต
อาการของเด็็กแล้้วรายงานให้้แพทย์์ทราบ
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ยากัันชััก
เด็็กที่่�มีีอาการชัักเป็็นประจำำ�และมีีความผิิดปกติิของอารมณ์์ มัักจะได้้รัับยากลุ่่�มโซเดีียม วััลโพรเอท (Sodium
Valproate) ที่่�มีีชื่่�อทางการค้้าว่่า เดพากิิน (Depakine) ยาในกลุ่่�มนี้้�ช่่วยปรัับสมดุุลของสารเคมีีในสมองให้้อยู่่�ในระดัับ
ปกติิ ช่่วยลดอาการชััก ลดอารมณ์์ของคนที่่�เป็็นโรคอารมณ์์สองขั้้�ว (Bipolar Disorder) และช่่วยป้้องกัันอาการปวดหััว
จากโรคไมเกรน ผลข้้างเคีียงของยา คืือ ทำำ�ให้้เด็็กมีีอาการง่่วง ซึึม หน้้ามืืด ตาพร่่า ตอบสนองช้้า ควบคุุมการเคลื่่�อนไหว
ของร่่างกายได้้ยาก (WebMD, 2020)
เมื่่�อครููพบว่่านัักเรีียนได้้รัับยาในกลุ่่�มใด ครููควรศึึกษาข้้อมููลเกี่่�ยวกัับยานั้้�น พร้้อมทั้้�งสัังเกต ตรวจสอบ และสอบถาม
อาการทางกายและสภาพความพร้้อมทางจิิตใจของเด็็กก่่อนลงสระ เช่่น ตรวจวััดชีีพจร ความดัันโลหิิต ระบบการหายใจ
การทรงตััว การเคลื่่�อนไหวอวััยวะส่่วนต่่าง ๆ หรืือความรู้้�สึึกขณะนั้้�น หากพบสิ่่�งผิิดปกติิขอให้้ครููพิิจารณาเกี่่�ยวกัับการลงน้ำำ��
ของเด็็กเป็็นรายบุุคคล โดยยึึดความปลอดภััยของเด็็กเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญ
เนื้้�อหาในบทนี้้�คงทำำ�ให้้ผู้้�อ่่านทราบถึึงลัักษณะของความบกพร่่อง ความเสี่่�ยงต่่อการจมน้ำำ�� และการสอนว่่ายน้ำำ��สำำ�หรัับ
เด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษแต่่ละประเภท รวมถึึงข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสุุขภาพและยาสำำ�หรัับเด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษ เพื่่�อครูู
จะได้้ปรัับการสอนและให้้ความช่่วยเหลืือที่่�เหมาะสมกัับเด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษแต่่ละคน
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บทที่่�

02

การสอนเด็็กที่่�มีี
ความต้้องการพิิเศษ

เด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษต้้องได้้เรีียนรู้้�เนื้้�อหาที่่�จำำ�เป็็นต่่อชีีวิิตเช่่นเดีียวกัับเด็็กทั่่�วไปในวััยเดีียวกััน แต่่ครููต้้องปรัับ
วิิธีีการสอน สื่่อ� การสอน และการประเมิินผลให้้เหมาะสมกัับความต้้องการพิิเศษของเด็็กแต่่ละคน เพื่่�อให้้เด็็กสามารถรัับข้้อมููล
ที่่�เป็็นประโยชน์์เหล่่านั้้�นได้้ (ภาพ 2.1) คู่่�มืือการสอนเรื่่�องความปลอดภััยทางน้ำำ��และการว่่ายน้ำำ��เพื่่�อเอาชีีวิิตรอดสำำ�หรัับ
เด็็กที่่�มีคี วามบกพร่่องทางสติิปัญ
ั ญาและเด็็กออทิิสติิก ถููกสร้้างขึ้้น� สำำ�หรัับครููผู้้�สอนเด็็กบกพร่่องทางสติิปัญ
ั ญาระดัับเล็็กน้้อย
(Mild Intellectual Disability) และเด็็กออทิิสติิกที่่มีี� ความสามารถสููง (High-Functioning Autism) ในระดัับประถมศึึกษา
ผู้้�เขีียนจึึงปรัับเนื้้�อหาเรื่่�องความปลอดภััยทางน้ำำ�� (บทที่่� 3) และการว่่ายน้ำำ��เพื่่�อเอาชีีวิิตรอด (บทที่่� 4) ให้้เหมาะสมกัับ
ผู้้�เรีียนเหล่่านั้้�น อีีกทั้้�งยัังเสนอวิิธีีการสอนและสื่่�อการสอนที่่�ได้้ผลดีีสำำ�หรัับเด็็กเหล่่านี้้� (บทที่่� 2) ด้้วย

ภาพ 2.1
เมื่่�อครููปรัับเนื้้�อหา วิิธีีการสอน และสื่่�อการสอนให้้เหมาะสม เด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษจะเรีียนรู้้�ได้้ดีีขึ้้�น
ในบทนี้้� ผู้้�เขีียนกล่่าวถึึงการประเมิินความสามารถปััจจุุบัันของเด็็ก วิิธีีการสอน สื่่�อการสอน และการประเมิินผล
การเรีียนรู้้�ที่่� ค รููควรนำำ� มาใช้้ เพื่่� อ ให้้ เ ด็็ ก บกพร่่ อ งทางสติิ ปัั ญ ญาและเด็็ ก ออทิิ ส ติิ ก ในระดัับประถมศึึกษาเรีียนรู้้�สิ่่� ง ที่่�
ครููสอนได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น เนื้้�อหาในบทที่่� 2 แบ่่งเป็็น 12 ตอน ดัังนี้้� 1) การประเมิินความสามารถปััจจุุบััน 2) การวิิเคราะห์์หน้้าที่่�
ของพฤติิกรรม 3) การเปลี่่�ยนสิ่่�งที่่�เกิิดก่่อน 4) การเสริิมแรงทางบวก 5) หลัักการสอน 3R 6) การวิิเคราะห์์งาน
7) เทคนิิคการสอน 8) สื่่�อทางสายตา 9) ปััจจััยภายนอกที่่มีี� ผลต่่อการเรีียนว่่ายน้ำำ�� 10) การจัับอุ้้�ม 11) เทคนิิคฮััลลิิวิิค
และ 12) การประเมิินผลการเรีียนรู้้�
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ตอนที่่� 1 การประเมิินความสามารถปัั จจุุบััน
ก่่อนสอน ครููควรเริ่่�มจากการประเมิินความสามารถปััจจุุบัันของเด็็ก เพื่่�อให้้ทราบว่่าความสามารถในแต่่ละด้้าน
ของผู้้�เรีียนอยู่่�ระดัับใด เมื่่�อครููทราบว่่าผู้้�เรีียนทำำ�อะไรได้้แล้้วและยัังทำำ�อะไรไม่่ได้้ ครููจึึงจะสามารถวางแผนการสอนต่่อไปได้้
วิิธีีการแรกที่่�ง่่ายที่่�สุุด คืือ “การสอบถาม” ผู้้�ที่่�คุ้้�นเคยกัับเด็็ก เช่่น ผู้้�ปกครอง ครูู หรืือแม้้แต่่ตััวเด็็กเอง เพื่่�อรวบรวมข้้อมููล
เดิิม เช่่น เด็็กมีีอาการชัักหรืือไม่่ เด็็กได้้รัับยาหรืือไม่่ เด็็กมีีปฏิิกิิริิยาอย่่างไรเมื่่�อต้้องพบสถานการณ์์ใหม่่ อย่่างไรก็็ตาม
วิิธีีการนี้้�ทำำ�ให้้ครููผู้้�สอนได้้รัับข้้อมููลที่่�ตรงตามความเป็็นจริิงเพีียงบางส่่วน เพราะผู้้�ที่่�คุ้้�นเคยกัับเด็็กอาจตอบด้้วยสิ่่�งที่่�ตััวเองคิิด
หรืือสิ่่�งที่่�ตััวเองอยากให้้เป็็น แต่่ไม่่ใช่่ข้้อมููลที่่�แท้้จริิง ดัังนั้้�น ในบางสถานการณ์์หรืือการค้้นหาข้้อมููลบางอย่่าง ครููอาจต้้องใช้้
“การสัังเกต” และ/หรืือ “การทดสอบ”
การสัังเกตความสามารถปััจจุุบัันของเด็็กหรืือสัังเกตสิ่่�งที่่�เด็็กทำำ�ในสถานการณ์์จริิงช่่วยให้้ครููได้้ข้้อมููลที่่�ตรงตาม
ความเป็็นจริิงค่่อนข้้างมาก เช่่น ครููอยากทราบว่่าเด็็กขึ้้�นจากสระว่่ายน้ำำ��ด้้วยวิิธีีใด ครููจึึงรอจนถึึงเวลาที่่�เด็็กต้้องขึ้้�นจากสระ
แล้้วครููสัังเกตในสถานการณ์์จริิงและบัันทึึกข้้อมููลว่่าผู้้�เรีียนปฏิิบััติิตามขั้้�นตอนได้้ครบถ้้วนหรืือไม่่ ยัังขาดขั้้�นตอนใดบ้้าง
แต่่ผู้้�อ่า่ นคงเห็็นว่่าการสัังเกตในสถานการณ์์จริงิ นี้้�อาจใช้้เวลาอย่่างมากเพราะครููต้้องรอให้้เกิิดสถานการณ์์นั้น้� เสีียก่่อน ครููจึึงจะได้้
เห็็นความสามารถของเด็็ก ครููส่่วนใหญ่่จึึงนิิยมใช้้การทดสอบในการค้้นหาความสามารถปััจจุบััุ นของเด็็ก
การทดสอบนั้้�นทำำ�ได้้หลายวิิธีี เช่่น การบอกให้้เด็็กทำำ�สิ่่�งนั้้�น การให้้เด็็กอธิิบายขั้้�นตอน หรืือการให้้เด็็กเขีียนตอบ
แต่่เด็็กบกพร่่องทางสติิปััญญาและเด็็กออทิิสติิกนั้้�นมีีข้้อจำำ�กััดค่่อนข้้างมาก วิิธีีการทดสอบสำำ�หรัับเด็็กทั่่�วไปจึึงมัักไม่่สามารถ
วััดความสามารถที่่�แท้้จริิงของเด็็กเหล่่านี้้�ได้้ เช่่น หากครููให้้เด็็กบกพร่่องทางสติิปััญญา “เขีียนบรรยาย” เกี่่�ยวกัับขั้้�นตอน
การเตรีียมตััวก่่อนลงสระว่่ายน้ำำ�� หรืือ ให้้เด็็กออทิิสติิก “พููดอธิิบาย” วิิธีีการเอาชีีวิิตรอดเมื่่�อตกน้ำำ�� ครููย่่อมไม่่ได้้รัับข้้อมููล
ที่่�ถููกต้้อง เพราะการเขีียนเป็็นจุุดอ่่อนของเด็็กบกพร่่องทางสติิปััญญา และการพููดอธิิบายเป็็นปััญหาของเด็็กออทิิสติิก
เด็็กจึึงไม่่สามารถแสดงความรู้้�ที่่�เขามีีได้้
ดัังนั้้�น ครููควรเลืือกวิิธีีการประเมิินที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงความสามารถที่่�แท้้จริิงของผู้้�เรีียนมากที่่�สุุด เช่่น เมื่่�อครููต้้องการ
ทราบว่่าเด็็กสามารถเตรีียมตััวก่่อนลงสระได้้ถููกต้้องหรืือไม่่ ครููอาจบอกให้้ผู้้�เรีียนปฏิิบััติิสิ่่�งนั้้�น หรืือ หากครููต้้องการ
ทราบว่่า เมื่่อ� ตกน้ำำ�� เด็็กสามารถช่่วยเหลืือตััวเองได้้หรืือไม่่ ครููอาจให้้เด็็กแสดงบทบาทสมมติิ แล้้วครููสัังเกตว่่า เมื่่อ� ตกลงไปในน้ำำ��
เด็็กทำำ�อย่่างไรบ้้าง แล้้วบัันทึึกข้้อมููลว่่าผู้้�เรีียนยัังต้้องเรีียนรู้้�เรื่่อ� งใดเพิ่่�มอีีกหรืือไม่่ ผู้้�อ่่านคงเห็็นได้้ว่า่ วิิธีีการเหล่่านี้้�เป็็นการทดสอบ
ที่่ไ� ม่่ต้อ้ งใช้้ทัักษะวิิชาการ (การอ่่าน การเขีียน การคำำ�นวณ) ซึ่่ง� เป็็นจุุดอ่อ่ นของเด็็กที่่มีี� ความต้้องการพิิเศษเกืือบทุุกประเภท โดยสรุุป
วิิธีีการประเมิินที่่�เหมาะสมจะช่่วยให้้ครููได้้ข้้อมููลที่่�ตรงตามความเป็็นจริิงมากที่่สุ� ุด
ปัั จจัั ยที่่� มีี ผลต่่ อ ความสามารถในการเรีียนรู้้�เรื่่� อ งความปลอดภัั ย ทางน้ำำ�� และการว่่ า ยน้ำำ�� เพื่่� อ เอาชีีวิิ ต รอด คืื อ
ความสามารถในการรัับรู้้� ความสามารถในการเคลื่่�อนไหว ความกลััวน้ำำ�� ความกลััวสิ่่�งที่่�ไม่่คุ้้�นเคย รวมถึึงความสามารถ
ในการว่่ายน้ำำ��ที่่�เด็็กมีีอยู่่�แล้้วด้้วย ผู้้�เขีียนจึึงแนะนำำ�ให้้ครููผู้้�สอนทำำ�การประเมิินปััจจััยต่่าง ๆ เหล่่านี้้�ก่่อนสอน
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1. การประเมิินความสามารถในการรัับรู้้�
ความสามารถในการรัับรู้้�ของเด็็กขึ้้�นอยู่่�กัับระดัับสติิปััญญา และ ความสามารถด้้านภาษาและการสื่่�อสาร ซึ่่�งครูู
อาจประเมิินแต่่ละด้้านด้้วยวิิธีีง่่าย ๆ ต่่อไปนี้้�
1.1 ระดัั บ สติิ ปัั ญ ญา เด็็ ก บกพร่่ อ งทางสติิ ปัั ญญาจะมีีระดัับสติิ ปัั ญญาต่ำำ��กว่่ าเด็็ กทั่่� ว ไปในวััยเดีียวกััน แต่่ เ ด็็ ก
ออทิิสติิกนั้้�นมีีระดัับสติิปััญญาหลากหลาย ทำำ�ให้้เห็็นว่่าเด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษไม่่ได้้มีีปััญหาด้้านสติิปััญญาเสมอไป
ครููจึึงต้้องทราบถึึงความสามารถในการรู้้�คิิด ความจำำ� และความจดจ่่อ/สมาธิิของเด็็กก่่อนเริ่่�มสอน
• ความสามารถในการรู้้� คิิ ด ครููอาจตรวจสอบได้้ โ ดยชวนเด็็ ก พููดคุุ ย หรืื อ ครููอาจทำำ�ท่่ า ทาง (สำำ� หรัับเด็็ ก ที่่� มีี
ความเข้้าใจภาษาค่่อนข้้างต่ำำ��) เพื่่�อถามเรื่่อ� งเหตุุและผลในชีีวิิตประจำำ�วััน เช่่น ครููอาจลองถามเด็็กว่่า ใครพามาโรงเรีียน/สระว่่ายน้ำำ��
เด็็ ก เดิิ น ทางมาอย่่ า งไร เด็็ ก มีีสิ่่� ง ของอะไรอยู่่� ใ นกระเป๋๋ า บ้้ า ง และสิ่่� ง ของแต่่ ล ะชิ้้� น ใช้้ ทำำ� อะไร แต่่ ผู้้� เขีียนไม่่ แ นะนำำ� ให้้
ครููใช้้ประโยคเดิิม ๆ ในชีีวิิตประจำำ�วััน เช่่น หนููชื่่�ออะไร อายุุเท่่าไหร่่ เรีียนอยู่่�โรงเรีียนอะไร เพราะเด็็กมัักได้้พบคำำ�ถามเหล่่านี้้�
และตอบได้้อย่่างคล่่องแคล่่วโดยไม่่ต้้องคิิด ครููจึึงไม่่ทราบถึึงความสามารถในการรู้้�คิิดที่่�แท้้จริิงจากคำำ�ถามเหล่่านี้้�
หากครููพบว่่าเด็็กคนนั้้�นมีีปััญหาเรื่่�องความสามารถในการรู้้�คิิด เช่่น ครููยื่่�นลููกบอลให้้เด็็ก แล้้วถามว่่า “ลููกบอล
ใช้้ทำำ�อะไรได้้บ้้าง” หรืือ ครููอาจให้้เด็็กจัับคู่่�ภาพที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (ภาพ 2.2) แต่่เด็็กใช้้เวลาคิิดนานมาก หรืือ เด็็กตอบว่่า
“ไม่่รู้้�” หรืือเด็็กทำำ�ผิิด ผู้้�เขีียนสัันนิิษฐานว่่า เด็็กคนนั้้�นยัังคิิดวิิเคราะห์์ได้้น้้อย ดัังนั้้�น เมื่่�อครููต้้องสอนเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับ
ความปลอดภัั ย ทางน้ำำ�� และ/หรืื อ การว่่ า ยน้ำำ�� เพื่่� อ เอาชีีวิิ ต รอดที่่� มีี ปริิ ม าณมากและมีีความซัับซ้้ อ น ครููควรปรัับเนื้้� อ หา
ให้้ง่่าย กระชัับ หลีีกเลี่่�ยงการอธิิบายเหตุุผลที่่�ยาวและซัับซ้้อน ครููอาจบอกเพีียงว่่าจะให้้เด็็กทำำ�อะไรบ้้าง เพื่่�อช่่วยให้้
เด็็กจัับใจความสำำ�คััญนั้้�นและทำำ�ตามสิ่่�งที่่�ครููบอกได้้ง่่ายขึ้้�น
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จัับคู่่� 2 ภาพ (อย่่างง่่าย)

ภาพ 2.2 (1)
ครููทดสอบการรู้้�คิิดด้้วยการให้้จัับคู่่ภ� าพ
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จัับกลุ่่�ม 3 ภาพ (ยากขึ้้�น)

ภาพ 2.2 (2)
ครููทดสอบการรู้้�คิิดด้้วยการให้้จัับคู่่ภ� าพ
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• ความจำำ� ครููอาจตรวจสอบโดยสัังเกตว่่า เมื่่�อครููสอนหรืือพููดถึึงเรื่่�องนั้้�นไปครั้้�งหนึ่่�งแล้้ว เด็็กจำำ�เรื่่�องนั้้�นได้้
หรืือไม่่ หรืือครููอาจทดสอบโดยใช้้วััตถุุที่่�มีีสีีหรืือขนาดต่่างกััน 3-5 ชิ้้�น เช่่น ครููเรีียงลููกบอล 3-5 สีี แล้้วให้้เด็็กดููประมาณ
5-10 วิินาทีี จากนั้้�น ครููให้้เด็็กเรีียงลููกบอลให้้เหมืือนตััวอย่่างที่่�ครููทำำ� (ภาพ 2.3) หากเด็็กจำำ�สิ่่�งที่่�เห็็น สิ่่�งที่่�ได้้ฟััง หรืือ
สิ่่� ง ที่่� พููดคุุ ย กัันได้้ หลัังจากครููทำำ� ให้้ ดูู พููดให้้ ฟัั ง หรืื อ สอนเรื่่� อ งนั้้� น เพีียงครั้้� ง เดีียว ผู้้�เขีียนสัันนิิ ษ ฐานว่่ า เด็็ ก น่่ า จะไม่่ มีี
ปััญหาด้้านความจำำ� แต่่ถ้้าครููต้้องย้ำำ��หลายครั้้�ง (เกิิน 3 ครั้้�ง) เด็็กจึึงจะจำำ�ได้้บ้้างเล็็กน้้อย ผู้้�เขีียนก็็สงสััยว่่าเด็็กคนนั้้�น
น่่าจะมีีปััญหาด้้านความจำำ� หากครููพบว่่าเด็็กคนนั้้�นมีีปััญหาเรื่่�องความจำำ� ครููควรปรัับลดเนื้้�อหาที่่�สอนให้้น้้อยลง แล้้วสอน
เรื่่�องเดิิมซ้ำำ�� ๆ จนกว่่าเด็็กจะจำำ�ได้้ จึึงจะสอนเรื่่�องใหม่่ต่่อไป

ภาพ 2.3
ครููเรีียงลููกบอล 3-5 สีี ให้้เด็็กดูู แล้้วให้้เด็็กเรีียงเหมืือนตััวอย่่าง
• ความจดจ่่อหรืือสมาธิิของเด็็ก ครููควรสัังเกตว่่าเมื่่�อครููชวนทำำ�กิิจกรรมบางอย่่างหรืือชวนพููดคุุยเรื่่�องง่่าย ๆ
ในชีีวิิตประจำำ�วััน เด็็กจดจ่่อได้้นานเพีียงใด หากเด็็กอยู่่�กัับกิิจกรรมหรืือการพููดคุุยนั้้�นไม่่ถึึง 1 นาทีี แสดงว่่าเด็็กไม่่สามารถ
จดจ่่ อ ได้้ น าน หรืื อ เด็็ ก เปลี่่� ย นไปทำำ�กิิ จ กรรมอื่่� น ทั้้� ง ๆ ที่่� ยัั งทำำ�กิิ จ กรรมเดิิ ม ไม่่ เ สร็็ จ ผู้้�เขีียนสัันนิิ ษ ฐานว่่ า เด็็ ก คนนั้้� น
น่่าจะจดจ่่อได้้ไม่่นาน ครููจึึงควรสอนเนื้้�อหาครั้้�งละสั้้�น ๆ และเปลี่่�ยนกิิจกรรมเป็็นระยะ เพื่่�อให้้เด็็กรัับเนื้้�อหาที่่�ครููสอนได้้จริิง
อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�เขีียนไม่่แนะนำำ�ให้้ครููประเมิินสมาธิิของเด็็กด้้วยโทรทััศน์์ วีีดิิทััศน์์ คอมพิิวเตอร์์ โทรศััพท์์มืือถืือ
ฯลฯ เพราะสิ่่�งเหล่่านี้้�ทำำ�ให้้เด็็กเกืือบทุุกคนอยู่่�นิ่่�งได้้ ถึึงแม้้จะมีีภาวะสมาธิิสั้้�นก็็ตาม อีีกทั้้�งผู้้�เขีียนไม่่แนะนำำ�ให้้ครููใช้้ของ
ที่่� เ ด็็ ก ออทิิ ส ติิ ก คลั่่� ง ไคล้้ ใ นการประเมิิ น สมาธิิ เพราะเด็็ ก ออทิิ ส ติิ ก คนนั้้� น จะจดจ่่ อ กัับสิ่่� ง ที่่� เขาชอบได้้ น านกว่่ า ปกติิ
ทำำ�ให้้ครููไม่่เห็็นช่่วงสมาธิิที่่�แท้้จริิงของเด็็กคนนั้้�น
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สิ่่�งที่่�ครููควรทำำ� เมื่่�อพบว่่าเด็็กมีีปััญหาด้้านสติิปััญญา
ครููควรสอนด้้วยการจัับมืือทำำ� ทำำ�ให้้ดููเป็็นตััวอย่่าง และใช้้ของจริิงในการสอน หลัังจากครููสอนเรื่่�องเดิิมซ้ำำ�� ๆ หลายครั้้�ง
โดยใช้้ของจริิงและสื่่�อทางสายตา เด็็กที่่�มีีปััญหาด้้านการรัับรู้้�จะเข้้าใจและจำำ�สิ่่�งนั้้�นได้้ดีีขึ้้�น แต่่ถ้้าครููพบว่่าเด็็กไม่่สามารถจดจ่่อ
กัับสิ่่�งที่่�ครููสอนหรืือกิิจกรรมที่่�ครููให้้ทำำ�ได้้นาน (มีีอาการสมาธิิสั้้�น) ครููควรแบ่่งการสอนหรืือการทำำ�กิิจกรรมออกเป็็นช่่วงสั้้�น ๆ
แล้้วให้้เด็็กได้้เปลี่่�ยนอิิริิยาบถเป็็นระยะ
อย่่างไรก็็ตาม การที่่�เด็็กจะตอบหรืือทำำ�สิ่่�งที่่�ครููประเมิิน เพื่่�อแสดงความสามารถในการรู้้�คิิด ความจำำ� และความจดจ่่อ/
สมาธิิได้้มากน้้อยเพีียงใดนั้้�นขึ้้�นอยู่่�กัับปััจจััยอื่่�นด้้วย เช่่น หากเด็็กมีีสติิปััญญาฉลาดเฉลีียว แต่่มีีปััญหาด้้านปฏิิสััมพัันธ์์
ทางสัังคม (กลััวคนแปลกหน้้าอย่่างมาก) หรืือมีีปััญหาด้้านการฟัังอย่่างมาก (เข้้าใจภาษาพููดได้้น้้อย) เด็็กย่่อมทำำ�สิ่่�งที่่�ครููสั่่�ง
หรืือตอบคำำ�ถามได้้ไม่่ดีีนััก ผู้้�เขีียนจึึงแนะนำำ�ให้้ครููประเมิินความสามารถด้้านภาษาและการสื่่�อสาร รวมถึึงสัังเกตปฏิิกิิริิยา
ของเด็็กขณะสนทนาหรืือทำำ�กิจิ กรรมด้้วย หากเด็็กมีีท่่าทีีกลััวครูู กลััวสถานที่่� หรืือกลััวสิ่่�งของบางอย่่าง ผู้้�เขีียนสัันนิิษฐานว่่า
ครููน่่าจะยัังไม่่ได้้เห็็นความสามารถที่่�แท้้จริิงของเด็็กคนนั้้�น
1.2 ภาษาและการสื่่�อสาร เด็็กบกพร่่องทางสติิปััญญาและเด็็กออทิิสติิกมัักมีีภาษาและความสามารถในการสื่่�อสาร
ต่ำำ��กว่่าวััย ทำำ�ให้้เด็็กไม่่เข้้าใจสิ่่�งที่่�ครููสอน รวมถึึงไม่่สามารถบอกความคิิด ความชอบ ความต้้องการ และความรู้้�สึึกของ
ตััวเองได้้ดีีนััก และถึึงแม้้เด็็กบางคนจะพููดเก่่งและชอบเข้้าสัังคม ก็็ไม่่ได้้หมายความว่่าเด็็กคนนั้้�นจะไม่่มีีปััญหาด้้านการสื่่�อสาร
เช่่น เด็็กออทิิสติิกที่่�พููดได้้มาก อาจไม่่เข้้าใจคำำ�ที่่�เป็็นนามธรรม (เช่่น คำำ�ว่่า “อัันตราย”) หรืือคำำ�เปรีียบเปรยที่่�มีีความหมาย
โดยนััย (เช่่น เมื่่�อเด็็กจะลงไปในบริิเวณน้ำำ��ลึึก ครููอาจพููดเล่่นหรืือท้้าทายว่่า “ลงไปเลย!” แล้้วเด็็กก็็ลงไปในบริิเวณน้ำำ��ลึึก
โดยไม่่รู้้�ว่า่ อัันที่่จริ
� งิ ครููไม่่อยากให้้เขาลงไป) ครููจึึงต้้องประเมิินความสามารถในการสื่่�อสารของเด็็กก่่อนสอน ทั้้ง� ด้้านการรัับรู้้�หรืือ
ความเข้้าใจภาษา และด้้านการใช้้ภาษา
• การประเมิินการรัับรู้้�/ความเข้้าใจภาษา ครููควรสัังเกตว่่า
1. เด็็ก ได้้ยิิน เสีียงหรืือไม่่ เช่่น เมื่่�อครููเรีียกแล้้วเด็็กไม่่หัันมา เมื่่�อครููพููดด้้วยแล้้วเด็็กไม่่หัันมาทางครูู การไม่่ทราบหรืือ
ไม่่สนใจว่่าคู่่ส� นทนากำำ�ลัังพููดด้้วยทำำ�ให้้สัันนิิษฐานได้้ว่า่ เด็็กอาจไม่่ได้้ยินิ หรืือไม่่เข้้าใจข้้อความนั้้น� เด็็กจึึงมีีแนวโน้้มที่่จ� ะไม่่ได้้รัับ
ข้้อมููลที่่�ครููสอน (แต่่เด็็กออทิิสติิกหลายคนก็็มีีอาการ “เรีียกไม่่หััน” ทั้้�ง ๆ ที่่�ได้้ยิินเสีียงเรีียก ดัังนั้้�น ครููจึึงควรตรวจสอบเรื่่�อง
การได้้ยิินให้้ละเอีียดยิ่่�งขึ้้�น)
2. เด็็กเข้้าใจ คำำ�พููด ที่่�เป็็นคำำ�/ประโยคสำำ�คััญหรืือไม่่ เช่่น ครููพููดหรืือถามว่่า “ครูู” อยู่่�ไหน “สระว่่ายน้ำำ��” “แขน”
“ขา” “เกาะ” หรืือ “เตะ” แล้้วเด็็กชี้้�หรืือมองไปที่่�สิ่่�งนั้้�น ทำำ�ท่่าทางนั้้�น หรืือแสดงให้้ครููเห็็นว่่าเด็็กเข้้าใจสิ่่�งที่่�ครููพููดหรืือไม่่
ถ้้าเด็็กไม่่ตอบสนองหรืือตอบสนองไม่่ตรงตามที่่�ครููพููด ผู้้�เขีียนสัันนิิษฐานว่่าเด็็กไม่่เข้้าใจคำำ�พููดของครูู
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3. เด็็กเข้้าใจความหมายของคำำ�ว่่า “ไม่่” หรืือ “ห้้าม” หรืือไม่่ เช่่น เมื่่�อครููพููด ทำำ�ท่่าทาง หรืือยกป้้ายว่่า “ไม่่”
หรืือ “ห้้าม” เด็็กหยุุดทำำ�กิิจกรรมนั้้�นทัันทีีหรืือไม่่ หากเด็็กไม่่หยุุด ผู้้�เขีียนสัันนิิษฐานว่่าเด็็กไม่่เข้้าใจความหมายของ
คำำ�พููด ท่่าทางหรืือป้้ายนั้้�น ดัังนั้้�น การอธิิบาย “สิ่่� งที่่�ควรทำำ�” “สิ่่� งที่่�ห้้ามทำำ�” หรืือ “อัั นตราย” ครููต้้องใช้้วิิธีีที่่�ครูู
มั่่�นใจว่่าเด็็กเข้้าใจความหมายของสิ่่�งที่่�ครููสอนด้้วย
4. เด็็กทำำ�ตามคำำ�สั่่�งได้้หรืือไม่่ เช่่น เมื่่�อครููบอกให้้ “ยกแขน” เด็็กยกแขนตามที่่�ครููบอกให้้ทำำ�หรืือไม่่
5. เมื่่�อครููถาม เด็็กตอบตรงคำำ�ถามหรืือไม่่ เช่่น ครููถามว่่า “วัันนี้้�ใครมาส่่ง” เด็็กยืืนเฉย สั่่�นศีีรษะ หรืือพููดว่่า
“อยากกิิน” ผู้้�เขีียนสัันนิิษฐานว่่าเด็็กไม่่เข้้าใจคำำ�ถามของครูู
6. เด็็กเข้้าใจ ภาพ ที่่�เป็็นคำำ�/ประโยคสำำ�คััญหรืือไม่่ เช่่น ครููชููบััตรภาพ “เด็็กเป่่าน้ำำ��” แล้้วให้้เด็็กทำำ�ตาม หรืือครูู
อาจทำำ�ท่่า “เป่่าน้ำำ��” แล้้วให้้เด็็กทำำ�ตาม (ภาพ 2.4) หากเด็็กไม่่ตอบสนองหรืือตอบสนองไม่่ตรงกัับสิ่่�งที่่�ครููสื่่�อสารด้้วย ผู้้�เขีียน
สัันนิิษฐานว่่าเด็็กอาจไม่่เข้้าใจภาพหรืือท่่าทาง “เป่่าน้ำำ��” เด็็กจึึงไม่่ทราบว่่าครููสั่่�งให้้ทำำ�อะไร

ภาพ 2.4
ครููชููภาพ “เป่่าน้ำำ��” หรืือ ทำำ�ท่่า “เป่่าน้ำำ�� ” ให้้ดูู แล้้วให้้เด็็กทำำ�ตาม
• การประเมิินการใช้้ภาษา มนุุษย์์ทุุกคนล้้วนมีีความต้้องการ ความคิิด และความรู้้�สึึก แต่่เด็็กบกพร่่องทาง
สติิปััญญาและเด็็กออทิิสติิกจำำ�นวนมากไม่่สามารถสื่่�อสารสิ่่�งเหล่่านั้้�นผ่่านคำำ�พููดได้้ เด็็กจึึงต้้องใช้้พฤติิกรรมในการบอกให้้
ผู้้�ใหญ่่ทราบ แต่่ผู้้�ใหญ่่ที่่�ไม่่คุ้้�นเคยมัักไม่่เข้้าใจพฤติิกรรมนั้้�น พฤติิกรรมเหล่่านั้้�นจึึงไม่่ได้้ผล เด็็กจึึงต้้อง “อาละวาด”
นอกจากนี้้� การพููดมากไม่่ ได้้ หมายความว่่ า เด็็ ก สื่่� อสารได้้ ม าก แต่่ เด็็ กอาจพููดตามแบบนกแก้้ ว นกขุุ น ทองก็็ ไ ด้้ ดัังนั้้� น
ผู้้�เขีียนแนะนำำ�ให้้ครููผู้้�สอนประเมิินการใช้้ภาษาของเด็็กดัังนี้้�

47

1. เด็็กพููดได้้มากน้้อยเพีียงใด เช่่น ครููถามว่่า “หนููอยากจัับแผ่่นโฟม หรืือจัับมืือครูู” แล้้วเด็็กเดิินไปหยิิบแผ่่นโฟม
โดยไม่่ตอบ ผู้้�เขีียนสัันนิิษฐานว่่าเด็็กคนนี้้�พููดได้้น้้อย
2.	ถ้้าเด็็กพููดได้้น้้อย ครููควรสัังเกตว่่าเด็็กสื่่�อสารอย่่างไร เช่่น เด็็กอาจใช้้พฤติิกรรม/ท่่าทาง หรืือใช้้บััตรภาพ/บััตรคำำ�
3. เด็็ ก บอกความต้้ อ งการได้้ ห รืื อ ไม่่ และบอกอย่่ า งไร เช่่ น เมื่่� อ ต้้ อ งการดื่่� ม น้ำำ�� เด็็ ก บางคนพููดเป็็ น ประโยค
สมบููรณ์์ว่่า “ขอน้ำำ��หน่่อยครัับ” เด็็กบางคนพููดได้้เพีียงคำำ�ว่่า “น้ำำ��” เด็็กบางคนดึึงมืือของครููไปที่่�ขวดน้ำำ�� เด็็กบางคน
หยิิบขวดน้ำำ��มายื่่�นให้้ครูู เด็็กบางคนชููบััตรภาพขวดน้ำำ�� เด็็กบางคนจ้้องมองไปที่่�ขวดน้ำำ�� และเด็็กบางคนอาจขว้้างขวดน้ำำ��
ร้้องไห้้ หรืือนอนดิ้้�นบนพื้้�น หากเด็็กพููด ยื่่�นขวดน้ำำ�� หรืือยื่่�นบััตรภาพให้้ครูู ผู้้�เขีียนถืือว่่าเด็็กสามารถสื่่�อสารความต้้องการ
ด้้วยวิิธีีการที่่�คนรอบข้้างเข้้าใจได้้ แต่่ถ้้าเด็็กดึึงมืือผู้้�ใหญ่่ไปที่่�ขวดน้ำำ�� จ้้องขวดน้ำำ�� ขว้้างขวดน้ำำ�� หรืือร้้องไห้้ ผู้้�เขีียนเห็็นว่่า
เด็็กไม่่สามารถสื่่�อสารความต้้องการให้้ผู้้�อื่่�นเข้้าใจได้้ เด็็กเหล่่านี้้�จึึงมัักมีีความอึึดอััดใจและแสดงพฤติิกรรมไม่่พึึงประสงค์์
มากกว่่าเด็็กที่่�บอกความต้้องการได้้
4. เมื่่�อครููถาม เด็็กตอบตรงคำำ�ถามหรืือไม่่ เช่่น เมื่่�อครููถามว่่า “ใครมาส่่งครัับเนี่่�ย” แล้้วเด็็กตอบว่่า “หิิวเมื่่�อไหร่่
ก็็แวะมา” ครููย่่อมสัันนิิษฐานได้้ว่่า เด็็กไม่่เข้้าใจคำำ�ถามของครูู และ/หรืือ เด็็กไม่่ทราบว่่าควรตอบว่่าอะไร ทำำ�ให้้เห็็นว่่า
เด็็กมีีการรัับรู้้�และ/หรืือการใช้้ภาษาที่่�ต่ำำ��มาก
ครููสามารถศึึกษาตารางการประเมิินเรื่่�องภาษาและการสื่่�อสารได้้ในภาคผนวก ก
หากครููพบว่่าเด็็กมีีปััญหาด้้านภาษาและการสื่่�อสาร ครููควรปรัับภาษาให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เด็็กเข้้าใจได้้ และครููควรสื่่�อสาร
ผ่่านหลายช่่องทาง เช่่น สื่่�อทางสายตา การลงมืือปฏิิบััติิ เพื่่�อให้้เด็็กรัับรู้้�เนื้้�อหาที่่�ครููสอนได้้จริิง
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2. การประเมิินความสามารถในการเคลื่่�อนไหว
การดููแลตััวเองเรื่่�องความปลอดภััยทางน้ำำ�� (เช่่น การใส่่เสื้้�อชููชีีพ) และการว่่ายน้ำำ��เพื่่�อเอาชีีวิิตรอดต้้องใช้้ความสามารถ
ในการเคลื่่� อ นไหวอย่่ า งมาก แต่่ เ ด็็ ก ที่่� มีี ความต้้ อ งการพิิ เ ศษมัักมีีปัั ญ หาในด้้ า นนี้้� ครููจึึงควรประเมิิ น ความสามารถใน
การเคลื่่�อนไหวของนัักเรีียนด้้วย
2.1 เด็็กเคลื่่�อนไหวอวััยวะแต่่ละส่่วนได้้อย่่างคล่่องแคล่่วหรืือไม่่ เช่่น ขณะเดิิน เด็็กคนนั้้�นสามารถเคลื่่�อนไหว
แขน ขา ลำำ�ตััวได้้อย่่างคล่่องแคล่่วและสััมพัันธ์์กัันหรืือไม่่ ขณะนั่่�งหรืือยืืน เด็็กคนนั้้�นทรงตััวได้้มั่่�นคงหรืือไม่่ ขณะเปลี่่�ยนจาก
ท่่านอนเป็็นท่่านั่่�ง หรืือเปลี่่�ยนจากท่่านั่่�งเป็็นท่่ายืืน เด็็กมีีแรงดัันตััวขึ้้�น ทรงตััวไม่่ให้้เซ และยืืดเหยีียดส่่วนต่่าง ๆ ได้้ตามที่่�
ต้้องการหรืือไม่่ หรืือการหยิิบจัับสิ่่�งของ (โดยเฉพาะของชิ้้�นเล็็ก) เด็็กสามารถเคลื่่�อนไหวมืือและนิ้้�วได้้คล่่องแคล่่วหรืือไม่่
2.2 เด็็กเคลื่่�อนไหวอวััยวะทุุกส่่วนในเวลาเดีียวกัันได้้หรืือไม่่ เช่่น เด็็กบางคนไม่่สามารถใช้้มืือทั้้�งสองข้้างพร้้อม
กัันได้้ หรืือเด็็กบางคนไม่่สามารถเคลื่่�อนไหวแขนและขาพร้้อมกัันได้้ ดัังนั้้�น ครููอาจให้้เด็็กกระโดดตบ กระโดดไขว้้ขา รัับส่่ง
ลููกบอล แล้้วครููตรวจสอบว่่าเด็็กสามารถเคลื่่�อนไหวอวััยวะส่่วนต่่าง ๆ แยกกัันได้้หรืือไม่่ ตาและมืือทำำ�งานประสานกัันหรืือไม่่
หากเด็็กทำำ�ท่่าแปลก ๆ (ภาพ 2.5) ผู้้�เขีียนสัันนิิษฐานว่่าเด็็กมีีปััญหาด้้านการทำำ�งานประสานกัันระหว่่างอวััยวะส่่วนต่่าง ๆ
ของร่่างกาย หากครููพบว่่าเด็็กมีีปััญหาด้้านการเคลื่่อ� นไหว ครููควรย่่อยงานให้้เป็็นขั้้น� ตอนที่่ล� ะเอีียดมากขึ้้น� สอนช้้า ๆ ทีีละขั้้น� ตอน
หรืือครููอาจต้้องปรัับท่่าหรืือกิิจกรรมให้้ง่่ายลง ผู้้�อ่่านสามารถศึึกษาตารางการประเมิินเรื่่�องการเคลื่่�อนไหวและการว่่ายน้ำำ��ได้้
ในภาคผนวก ข

ภาพ 2.5
เด็็กที่่�มีีปััญหาด้้านการเคลื่่�อนไหวอาจเซหรืือล้้ม เมื่่�อครููให้้กระโดดตบหรืือกระโดดไขว้้ขา
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3. การประเมิินภาวะกลััวน้ำำ��
ครููอาจใช้้การสััมภาษณ์์ ผู้้� ปกครอง หรืือถ้้าเด็็กสามารถสื่่�อสารได้้ ครููอาจถามเด็็กว่่า เวลาสระผม เด็็กยอมให้้
ใบหน้้าโดนน้ำำ��หรืือไม่่ นอกจากนี้้� ครููอาจใช้้การสัังเกตพฤติิกรรมของเด็็ก เมื่่�อเด็็กเห็็นสระว่่ายน้ำำ�� เด็็กแสดงท่่าทีีตื่่�นกลััว
หรืือไม่่ หรืือเมื่่�อเด็็กลงไปในสระว่่ายน้ำำ�� เด็็กมีีสีีหน้้าเรีียบเฉย (ไม่่แสดงสีีหน้้าตกใจ) แต่่ไม่่ยอมปล่่อยมืือจากราวบัันไดสระ
หรืือจัับมืือของครููแน่่นมาก เป็็นต้้น หากเด็็กกลััวน้ำำ�� ครููควรให้้ผู้้�ปกครองช่่วยเตรีียมตััวเด็็กก่่อนลงน้ำำ��โดยใช้้สื่่�อทางสายตา
(เช่่น การใช้้เรื่่�องราวทางสัังคม เพื่่�อให้้เด็็กรู้้�ตััวล่่วงหน้้าว่่าเขาจะต้้องพบเจออะไรบ้้าง) และตััวครููเองควรหากิิจกรรม
สนุุ ก สนานที่่� ช่่ ว ยให้้ เ ด็็ ก คุ้้�นเคยกัับน้ำำ�� อย่่ า งค่่ อ ยเป็็ น ค่่ อ ยไป ผู้้�อ่่ า นสามารถดููตััวอย่่ า งสื่่� อ ทางสายตาเพื่่� อ เตรีียมตััวเด็็ ก
ก่่อนมาเรีียนได้้ในภาคผนวก ค
4. การประเมิินความกลััวสิ่่�งที่่�ไม่่คุ้้�นเคย
ครููอาจสััมภาษณ์์ผู้้�ปกครองและ/หรืือสััมภาษณ์์เด็็กว่่า เด็็กกลััวคนใหม่่ ๆ สถานที่่�ใหม่่ สถานการณ์์ใหม่่ กิิจกรรมใหม่่
หรืื อ ไม่่ เช่่ น วัันเปิิ ดภ าคเรีียน เด็็ ก ร้้ อ งไห้้ น านเพีียงใด หรืื อ เมื่่� อ พาเด็็ ก ไปพบแพทย์์ เด็็ ก ยอมพููดคุุ ย หรืื อ ให้้ แ พทย์์
จัับต้้องเนื้้�อตััวได้้หรืือไม่่ นอกจากนี้้� ครููอาจสัังเกตพฤติิกรรมของเด็็กก็็ได้้ เช่่น เมื่่�อเด็็กเข้้ามาในสถานที่่�ที่่�ไม่่คุ้้�นเคยหรืือ
เห็็ น คนแปลกหน้้ า เด็็ ก แสดงท่่ า ทีีตื่่� น กลััว แอบอยู่่�ด้้ า นหลัังพ่่ อ แม่่ หรืื อ ไม่่ ใ ห้้ ค วามร่่ ว มมืื อ ในการทำำ�กิิ จ กรรมหรืื อ ไม่่
หากเด็็กกลััวสิ่่�งที่่�ไม่่คุ้้�นเคย ครููควรให้้ผู้้�ปกครองช่่วยเตรีียมตััวเด็็กล่่วงหน้้า เช่่น การใช้้เรื่่�องราวทางสัังคมและปฏิิทิิน
เพื่่�อบอกให้้เด็็กรู้้�ว่่า วัันไหนเขาจะต้้องพบเจอสิ่่�งใหม่่อะไรบ้้าง เมื่่�อผู้้�ปกครองเตรีียมตััวเด็็กโดยใช้้สื่่�อทางสายตาทุุกวััน
ติิดต่่อกัันเป็็นเวลาหลายวััน เด็็กจะทำำ�ใจและพร้้อมเผชิิญหน้้ากัับสิ่่�งที่่�ไม่่คุ้้�นเคยได้้ดีีขึ้้�น (ภาคผนวก ค)
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ตอนที่่� 2 การวิิเคราะห์์หน้้าที่่�ของพฤติิกรรม
พฤติิกรรมของสิ่่�งมีีชีีวิิตล้้วนมีี “หน้้าที่่�” ทั้้�งสิ้้�น ครููจะสามารถจััดการพฤติิกรรมของเด็็กได้้ เมื่่�อครููทราบว่่าเด็็กแสดง
พฤติิกรรมนั้้�นเพื่่�อวััตถุุประสงค์์อะไร ผู้้�เขีียนแนะนำำ�ให้้ครููใช้้ “การวิิเคราะห์์หน้้าที่่�ของพฤติิกรรม” (Functional Behavior
Analysis; FBA) ซึ่่�งมีีองค์์ประกอบดัังนี้้� (ยุุวดีี วิิริิยางกููร, ภทรา นาพนััง, และ วนิิดา สิินเบญจพงศ์์, 2561)
•	สิ่่�งที่่�เกิิดก่่อน (Antecedent หรืือ A)
•	พฤติิกรรมเป้้าหมาย (Behavior หรืือ B)
• ผลที่่�ตามมา (Consequence หรืือ C) ซึ่่�งแบ่่งได้้เป็็น 3 ประเภท คืือ C+ คืือ ผลที่่�เด็็กชอบ C- คืือ ผลที่่�เด็็กไม่่ชอบ
และ Co คืือ ไม่่เกิิดผลใด ๆ หรืือ เด็็กไม่่ได้้สนใจผลที่่�เกิิดเพราะไม่่ใช่่สิ่่�งที่่�เขาชอบหรืือไม่่ชอบ
นัักจััดการพฤติิกรรมเชื่่�อว่่าพฤติิกรรมจะเพิ่่�มขึ้้�นหรืือลดลงนั้้�นขึ้้�นอยู่่�กัับ A และ C อธิิบายได้้ดัังภาพ 2.6
• A -> B -> C+ หมายถึึง เมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์หนึ่่�ง (A) แล้้วเด็็กแสดงพฤติิกรรมนั้้�น (B) ปรากฏว่่าเด็็กได้้รัับสิ่่�งที่่�ชอบ
(C+) ครั้้�งต่่อไปเด็็กจะแสดงพฤติิกรรมนั้้�นอีีก (พฤติิกรรมจึึงยัังคงอยู่่�หรืืออาจเพิ่่�มขึ้้�น) เช่่น ขณะที่่�ครููกำำ�ลัังสอน (A) ด.ช.บอย
นั่่�งอยู่่�กัับที่่� (B) แล้้วบอยได้้รัับคำำ�ชมเชยจากครูู (C+) ดัังนั้้น� ครั้้ง� ต่่อไป บอยมีีแนวโน้้มที่่จ� ะนั่่�งอยู่่�กัับที่่ข� ณะครููสอน (B คงอยู่่ห� รืือ
เพิ่่�มขึ้้�น) เพราะอยากได้้คำำ�ชมจากครููอีีก
• A -> B -> C- หมายถึึง เมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์หนึ่่�ง (A) แล้้วเด็็กแสดงพฤติิกรรมนั้้�น (B) ปรากฏว่่าเด็็กได้้รัับสิ่่�งที่่�ไม่่ชอบ
(C-) ครั้้�งต่่อไปเด็็กจะไม่่แสดงพฤติิกรรมนั้้�นอีีก (พฤติิกรรมลดลงหรืือหายไป) เช่่น ขณะที่่�ครููสอน (A) บอยขว้้างดิินสอใส่่เพื่่�อน
(B) แล้้วบอยถููกยึึดดาวเด็็กดีี (C-) ดัังนั้้�น ครั้้�งต่่อไป บอยไม่่น่่าจะขว้้างดิินสอใส่่เพื่่�อนขณะครููสอน (B ลดลงหรืือหายไป) เพราะ
บอยไม่่อยากถููกยึึดดาวเด็็กดีีอีีก
• A -> B -> Co หมายถึึง เมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์หนึ่่�ง (A) แล้้วเด็็กแสดงพฤติิกรรมนั้้�น (B) ปรากฏว่่าเด็็กไม่่ได้้รัับ
อะไรเลย(Co) ครั้้�งต่่อไปเด็็กจะไม่่แสดงพฤติิกรรมนั้้�นอีีก (พฤติิกรรมลดลงหรืือหายไป) เพราะทำำ�ไปก็็ไม่่ได้้อะไร เช่่น ขณะที่่�ครูู
สอน (A) บอยแลบลิ้้น� ใส่่เพื่่�อน (B) เพื่่�อนไม่่ได้้สนใจ และครููยัังคงสอนต่่อไป (Co) ดัังนั้้น� ครั้้ง� ต่่อไป บอยไม่่น่า่ จะแลบลิ้้น� ใส่่เพื่่�อนอีีก
เพราะทำำ�ไปก็็ไม่่ได้้อะไร (B ลดลงหรืือหายไป)
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ภาพ 2.6
ความสััมพัันธ์์ของ A-B-C

ตอนที่่� 3 การเปลี่่�ยน “สิ่่�งที่่�เกิิดก่่อน” (A)
ครููส่่วนใหญ่่จะจััดการพฤติิกรรมของเด็็กโดยเน้้นการเปลี่่�ยน C (ผลที่่�เด็็กได้้รัับ) เป็็นหลััก เพราะคิิดว่่า C เป็็นส่่วน
สำำ�คััญที่่�ส่่งผลให้้พฤติิกรรมเพิ่่�มขึ้้�น คงอยู่่� หรืือหายไป เช่่น เมื่่�อเด็็กแสดงพฤติิกรรมที่่�ดีี (B) ครููให้้รางวััลเป็็นสิ่่�งที่่�เด็็กชอบ
(C+) พฤติิกรรมที่่�ดีีจะคงอยู่่�หรืือเพิ่่�มมากขึ้้�น แต่่ถ้้าเด็็กทำำ�พฤติิกรรมไม่่ดีี (B) ครููให้้สิ่่�งที่่�เด็็กไม่่ชอบ (C-) เพื่่�อพฤติิกรรม
ไม่่ดีีนั้้�นจะได้้ลดลงหรืือหายไป แต่่ครููมัักลืืมคิิดไปว่่า การเปลี่่�ยน C นั้้�นต้้องรอให้้พฤติิกรรมเป้้าหมายเกิิดขึ้้�นเสีียก่่อน (เช่่น
ครููต้้องปล่่อยให้้เด็็กแสดงพฤติิกรรมไม่่ดีีเสีียก่่อน ครููจึึงจะให้้ C-) ดัังนั้้�น การเปลี่่�ยน C จึึงเป็็นการแก้้ปััญหาที่่�ปลายเหตุุ
ในทางกลัับกััน ครููที่่�มีีความสามารถจะจััดการพฤติิกรรมด้้วยการเปลี่่�ยน A (สถานการณ์์ที่่�นำำ�ไปสู่่�พฤติิกรรมนั้้�น)
เป็็นอัันดัับแรก เช่่น การจััดสถานการณ์์เพื่่�อให้้เด็็กแสดงพฤติิกรรมที่่�ดีีมากขึ้้�นและพฤติิกรรมไม่่มีีโอกาสเกิิดขึ้้�น จึึงเห็็นได้้ว่่า
การเปลี่่� ย น A เป็็ น การส่่ ง เสริิ ม พฤติิ ก รรมที่่� ดีี และเป็็ น การป้้ อ งกัันพฤติิ ก รรมที่่� ไ ม่่ ดีี (เด็็ ก ไม่่ มีี โอกาสแสดงพฤติิ ก รรม
ที่่�ไม่่เหมาะสม) นั่่�นเอง
ตััวอย่่างสถานการณ์์
ลููคััสชอบเล่่นน้ำำ��มาก และเมื่่�อแม่่เผลอ ลููคััสมัักหนีีไปเล่่นน้ำำ��ที่่�คลองหลัังบ้้าน จนกว่่าแม่่จะไปตาม แม่่กลััวว่่า
วัันหนึ่่�งลููคััสอาจจมน้ำำ�� และเสีียชีีวิิตได้้
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จากสถานการณ์์ข้้างต้้น เราสามารถวิิเคราะห์์ได้้ว่่า
A คืือ ลููคััสชอบเล่่นน้ำำ�� และ แม่่เผลอ
B คืือ ลููคััสหนีีไปเล่่นน้ำำ��
C+ คืือ ลููคััสได้้เล่่นน้ำำ��อย่่างสนุุกสนาน
เมื่่�อหนีีไปเล่่นน้ำำ�� (B) แล้้วได้้สิ่่�งที่่�ชอบ (C+) ลููคััสจึึงทำำ�แบบนี้้�บ่่อย ๆ (B คงอยู่่�หรืือเพิ่่�มขึ้้�น)
แม่่สามารถลดหรืือทำำ�ให้้พฤติิกรรมนี้้�หายไปได้้ ด้้วยการเปลี่่�ยน A หรืือเปลี่่�ยน C
ตััวอย่่างการเปลี่่�ยน C เมื่่�อลููคััสหนีีไปเล่่นน้ำำ�� แม่่อาจทำำ�ดัังนี้้�
•	ดุุและตีีลููคััส ( C - )
• งดขนมที่่ช� อบ ( C - )
•	หัักเงิินค่่าขนม ( C - )
•	หัักดาวเด็็กดีี ( C - )
• ไม่่พาไปเที่่�ยวสวนน้ำำ�� ที่่�ลููคััสชอบมาก ( C - )
• ไม่่สนใจ ไม่่ไปตาม ทำำ�เหมืือนไม่่เกิิดอะไรขึ้้�น ( Co )
ผู้้�อ่่านคงเห็็นว่่า การเปลี่่�ยน C นั้้�นทำำ�ได้้หลายแบบ แต่่จะทำำ�ได้้ก็็ต่่อเมื่่�อลููคััสหนีีไปเล่่นน้ำำ��แล้้ว และบางวิิธีีก็็เป็็น
อัันตรายเช่่น การเพิิกเฉย ( Co ) นอกจากนี้้� แม่่ยัังไม่่สามารถทราบได้้ว่่า C ที่่�ให้้ไปจะส่่งผลอย่่างไร เช่่น C นั้้�นอาจ
ไม่่ สามารถลดพฤติิ กรรมหนีีไปเล่่ นน้ำำ��ได้้ หรืื อ การลงโทษอาจส่่งผลต่่อจิิตใจของลููคััสก็็ได้้ ผู้้�เขีียนจึึงอยากแนะนำำ�ให้้
แม่่พยายามเปลี่่�ยน A
ตััวอย่่างการเปลี่่�ยน A ก่่อนลููคััสจะหนีีไปเล่่นน้ำำ�� แม่่อาจทำำ�ดัังนี้้�
•	ทำำ�ข้้อตกลงว่่า หากลููคััสทำำ�กิิจกรรมอยู่่�ในบ้้านจนแม่่ทำำ�งานบ้้านเสร็็จ (ไม่่หนีีไปเล่่นน้ำำ��คนเดีียว) แม่่จะพาไปเที่่�ยว
สวนน้ำำ��และทานไอศกรีีมหลัังเล่่นน้ำำ��
•	ติิดป้้ายที่่�รั้้�วบ้้านว่่า “ห้้ามลงเล่่นน้ำำ��” (ภาพ 2.7)
•	ย้้ายบ้้านไปอยู่่�บริิเวณที่่�ไม่่มีีคลอง หรืือแหล่่งน้ำำ��
•	ซื้้�อสระยางมาให้้ลููคััสเล่่นที่่�บ้้าน
•	ดููแลให้้ลููคััสอยู่่�ในสายตาตลอดเวลา
การเปลี่่� ย น A ก่่ อ นที่่� ลููคัั สจะหนีีไปเล่่ น น้ำำ�� เป็็ น การป้้ อ งกัันไม่่ ใ ห้้ ปัั ญ หามีีโอกาสเกิิ ดขึ้้� น อีีกเลย จึึงกล่่ า วได้้ ว่่ า
การเปลี่่� ย น A นั้้� น มีีประโยชน์์ ม ากกว่่ า การเปลี่่� ย น C ที่่� ต้้ อ งรอให้้ ปัั ญ หาเกิิ ด แล้้ ว จึึงจะให้้ ผ ลที่่� ลููคัั สไม่่ ช อบ
การเปลี่่� ย น A จึึงเป็็ น วิิ ธีี การจััดการแบบป้้ อ งกััน อีีกทั้้� ง ยัังช่่ ว ยสอนทัักษะสำำ�คัั ญที่่� จำ�ำ เป็็ น หลายอย่่ า งให้้ แ ก่่ ลููคัั ส
(เช่่น การรอคอย การทำำ�ตามกติิกา) อีีกด้้วย
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ภาพ 2.7
การสร้้างข้้อตกลงหรืือการติิดป้้ายเตืือน เป็็นการจััดการพฤติิกรรมด้้วยการเปลี่่�ยน A
เมื่่� อครููต้้ องสอนเรื่่� องใดก็็ ตาม ผู้้�เขีียนแนะนำำ�ให้้ครููเปลี่่�ย น A เพื่่�อช่่วยให้้เด็็กเรีียนรู้้� เรื่่�องที่่�ครููสอนได้้ดีีขึ้้�น เช่่น
การจััดสถานที่่�ไม่่ให้้มีีสิ่่�งเร้้าที่่�ทำำ�ให้้เด็็กวอกแวก ไม่่มีีคนแปลกหน้้าหรืือเสีียงดัังจอแจที่่�ทำำ�ให้้เด็็กเครีียด หรืือจััดกิิจกรรม
ที่่�ไม่่ซัับซ้้อน ไม่่วกวน เรีียงลำำ�ดัับสิ่่�งที่่�ต้้องทำำ�ให้้ดีี การตั้้�งเงื่่�อนไขว่่าทำำ�แล้้วจะได้้รางวััล หรืือการจััดกิิจกรรมการเรีียน
การสอนที่่�สนุุก สื่่�อการสอนที่่�น่่าสนใจก็็ช่่วยให้้เด็็กอยากเรีียนมากขึ้้�นด้้วย
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ตอนที่่� 4 การเสริิมแรงทางบวก
การเสริิมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) เป็็นการให้้สิ่่�งที่่�บุุคคลนั้้�นชอบเมื่่�อบุุคคลนั้้�นทำำ�พฤติิกรรม
เป้้าหมายส่่งผลให้้บุุคคลนั้้�นทำำ�พฤติิกรรมเป้้าหมายมากขึ้้�น วิิธีีนี้้�เป็็นวิิธีีการเชิิงบวกที่่�ได้้รัับการยอมรัับ เพราะใช้้ได้้ผล
และดีีต่่อจิิตใจของผู้้�ที่่�ได้้รัับการเสริิมแรง หลัักการเสริิมแรงทางบวกมีีดัังนี้้� (ยุุวดีี วิิริิยางกููร, ภทรา นาพนััง, และ วนิิดา
สิินเบญจพงศ์์, 2561)
• ประเมิินตััวเสริิมแรง เพื่่�อเลืือกใช้้ตััวเสริิมแรงที่่�มีีพลัังและสามารถจููงใจบุุคคลนั้้�นให้้ทำำ�สิ่่�งที่่�ครููต้้องการได้้
• เลืือกใช้้ตััวเสริิมแรงตามความชอบและความสนใจของแต่่ละคน ตััวเสริิมแรงสำำ�หรัับเด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษ
อาจเป็็นสิ่่�งที่่�ไม่่ได้้มีีความหมายสำำ�หรัับเด็็กทั่่�วไปก็็ได้้
•	คำำ�นึึงถึึงความถี่่�ในการเสริิมแรง เลืือกรููปแบบที่่�เหมาะสมและได้้ผลดีี โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายสููงสุุด คืือ ลดและหยุุด
ให้้ตััวเสริิมแรงในที่่สุ� ุด (เพื่่�อให้้เด็็กทำำ�พฤติิกรรมที่่�ดีีนั้้�นโดยไม่่ต้้องได้้รัับตััวเสริิมแรง)
•	คำำ�นึึงถึึงตััวเสริิมแรงที่่�เหมาะสมกัับความพยายาม เช่่น หากบุุคคลนั้้�นต้้องใช้้ “ความพยายามอย่่างมาก”
ในการแสดงพฤติิกรรมหรืือทำำ�กิิจกรรมนั้้�น เขาควรได้้รัับ “ตััวเสริิมแรงที่่�มีีพลัังมาก” แต่่ถ้้าบุุคคลนั้้�นใช้้ความพยายามมาก
แต่่ได้้รัับผลตอบแทนน้้อย ไม่่คุ้้�มค่่ากัับความพยายาม บุุคคลนั้้�นก็็มีีแนวโน้้มที่่�จะไม่่แสดงพฤติิกรรมนั้้�นอีีกในครั้้�งต่่อไป เช่่น
เมื่่�อ ด.ช.บอย (มีีภาวะกลััวน้ำำ��) ยอมลงน้ำำ�� ครููจุ๋๋�มให้้ “ดาวเด็็กดีี” 1 ดวง ครั้้�งต่่อไป บอยอาจไม่่ยอมลงน้ำำ��อีีกเพราะดาวเด็็กดีี
ไม่่ได้้มีีคุุณค่่าสำำ�หรัับบอย แต่่เมื่่�อบอยยอมลงน้ำำ�� ครููจิ๊๊�บให้้รถของเล่่นที่่�บอยชอบมาก 1 คััน ครั้้�งต่่อไป บอยยอมลงน้ำำ��กัับ
ครููจิ๊๊�บ จึึงเห็็นได้้ว่่า ดาวเด็็กดีีไม่่มีีพลัังมากพอที่่จ� ะทำำ�ให้้เด็็กกลััวน้ำำ��ยอมลงน้ำำ��ได้้ แต่่รถของเล่่นมีีพลัังมากพอที่่จ� ะทำำ�ได้้
• ไม่่ควรคาดหวัังผลลััพธ์์ที่่�ดีีเยี่่�ยมจากการเสริิมแรงในช่่วงเวลาสั้้�น ๆ ในช่่วงแรก ครููอาจเสริิมแรงพฤติิกรรมที่่�
บุุคคลนั้้�นสามารถทำำ�ได้้และครููมั่่�นใจว่่าเขาจะประสบความสำำ�เร็็จเสีียก่่อน แล้้วจึึงค่่อย ๆ เพิ่่�มระดัับความยาก เช่่น เมื่่�อครูู
จะฝึึกเด็็กกลััวน้ำำ��ให้้ดำำ�น้ำำ�� ครููอาจเริ่่�มจากกิิจกรรมง่่าย ๆ เช่่น ใช้้น้ำ�ร
ำ� าดด้้านหลัังศีีรษะของเด็็กก่่อนแล้้วครููให้้รางวััล จากนั้้�น
ครููให้้เด็็กอยู่่�บนบกแล้้วฝึึกเป่่าน้ำำ��ในมืือครููแล้้วครููให้้รางวััล ครููให้้เด็็กยืืนในสระและฝึึกเป่่าผิิวน้ำำ��แล้้วครููให้้รางวััล ครููให้้
เด็็กย่่อตััวลงให้้ปากอยู่่�ระดัับผิิวน้ำำ��และเป่่าน้ำำ��แล้้วครููให้้รางวััล ฯลฯ เมื่่�อเด็็กทำำ�ได้้และได้้รัับรางวััล เด็็กมัักเกิิดความรู้้�สึึก
ภาคภููมิิใจและจะพยายามทำำ�กิิจกรรมที่่�ยากขึ้้�นในลำำ�ดัับต่่อไป
• ใช้้คำำ�พููด แสดงสีีหน้้า ท่่าทาง น้ำำ��เสีียง และแววตาที่่�จริิงใจ เพื่่�อให้้เด็็กเห็็นว่่าสิ่่�งที่่�เขาทำำ�มีีคุุณค่่าและได้้รัับการ
ชื่่�นชมอย่่างแท้้จริิง
•	ระบุุพฤติิกรรมหรืือสาเหตุุที่่�บุุคคลนั้้�นได้้รัั บตััวเสริิมแรงเสมอ เพื่่�อให้้บุุคคลนั้้�นเข้้าใจและเชื่่�อมโยงได้้ว่่าเขา
จะได้้รัับรางวััลเมื่่�อแสดงพฤติิกรรมใด เช่่น “บอย น่่ารัั กมากเลยที่่� ตอบคำำ�ถามของครูู” การชมโดยระบุุพฤติิกรรม
จะช่่วยให้้บุุคคลนั้้�นแสดงพฤติิกรรมนั้้�นซ้ำำ�อีี
� ก
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ประเภทของตััวเสริิมแรง
ตััวเสริิมแรง หมายถึึง สิ่่�งของ กิิจกรรม คำำ�ชม เบี้้�ยอรรถกร หรืืออะไรก็็ได้้ที่่�เด็็กชอบ (ภาพ 2.8) ตััวเสริิมแรงอาจแบ่่ง
ได้้เป็็น 2 ประเภท คืือ ตััวเสริิมแรงปฐมภููมิิ และตััวเสริิมแรงทุุติิยภููมิิ (Alberto & Troutman, 2013)

ภาพ 2.8
ตััวเสริิมแรงอาจเป็็นอะไรก็็ได้้ที่่�เด็็กคนนั้้�นชอบ
1. ตััวเสริิมแรงปฐมภููมิิ (Primary Reinforcers) หมายถึึง ตััวเสริิมแรงที่่�บุุคคลนั้้�นได้้รัับโดยตรง โดยไม่่ต้้อง
ผ่่านกระบวนการแปลความหมายที่่ซัั� บซ้้อน เช่่น
•	ตััวเสริิมแรงที่่�รัับประทานได้้ (Edible Reinforcers) อาจเป็็นอาหาร ขนม เครื่่�องดื่่�ม เป็็นต้้น เด็็กที่่มีี� ความต้้องการ
พิิเศษ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง เด็็กที่่�มีีการรัับรู้้�ค่่อนข้้างต่ำำ��จะเห็็นคุุณค่่าของตััวเสริิมแรงประเภทนี้้� ของรางวััลที่่�รัับประทาน
ได้้ จึึ งได้้ ผ ลดีีสำำ� หรัับเด็็ ก ส่่ ว นใหญ่่ แต่่ ตัั วเสริิ ม แรงประเภทนี้้� ไ ม่่ เ หมาะสมในบางสถานการณ์์ เช่่ น เมื่่� อ เด็็ ก กำำ�ลัั งเรีียน
ในห้้องเรีียนหรืือกำำ�ลัังว่่ายน้ำำ�� ครููไม่่สามารถให้้ตััวเสริิมแรงประเภทนี้้�ได้้
•	ตััวเสริิมแรงที่่�ตอบสนองประสาทสััมผััส (Sensory Reinforcers) ไม่่ว่่าจะเป็็นกลิ่่�น ผิิวสััมผััส เสีียง แสง เช่่น
ลููกบอลที่่�มีีแสง กระดิ่่�ง วััตถุุที่่�มีีกลิ่่�นหรืือผิิวสััมผััสที่่�เด็็กชอบ
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2. ตััวเสริิมแรงทุุติิยภููมิิ (Secondary Reinforcers) หมายถึึง ตััวเสริิมแรงที่่�ร่่างกายไม่่ได้้รัับโดยตรง จึึงต้้อง
ผ่่านกระบวนการประมวลผลที่่�ซัับซ้้อนกว่่าตััวเสริิมแรงปฐมภููมิิ
•	ตััวเสริิมแรงที่่�เป็็นกิิจกรรมที่่�บุุคคลนั้้�นชอบ (Activity Reinforcers) เช่่น การละเล่่น การเล่่นคอมพิิวเตอร์์
การดููโทรทััศน์์ การว่่ายน้ำำ��
•	ตััวเสริิมแรงที่่�จัับต้้องได้้ (Tangible Reinforcers) เช่่น สติ๊๊�กเกอร์์รููปรถที่่�เด็็กชอบ ตราประทัับรููปอุุลตร้้าแมน
ตััวเสริิ ม แรงประเภทนี้้� ห าง่่ า ยและให้้ ไ ด้้ ง่่ า ย แต่่ เ ด็็ ก ที่่� มีี การรัับรู้้�ต่ำำ�� อาจไม่่ เข้้ า ใจความหมาย จึึงไม่่ รัั บรู้้�คุุ ณค่่ า ของ
ตััวเสริิมแรงประเภทนี้้�
•	ตััวเสริิงแรงทางสัังคม (Social Reinforcers) คืือ การแสดงความชื่่�นชมผ่่านคำำ�พููด สีีหน้้า ท่่าทาง น้ำำ��เสีียง
แววตา เป็็นต้้น
•	ตััวเสริิมแรงที่่�เป็็นสิิทธิิพิิเศษ (Privilege Reinforcers) เช่่น การได้้เป็็นผู้้�ช่่วยครูู การได้้เป็็นผู้้�นำำ�หรืือหััวหน้้าห้้อง
การได้้รัับหน้้าที่่�พิิเศษที่่บุ� ุคคลนั้้�นพอใจ การได้้เลิิกเรีียนก่่อนเวลา
•	ตัั ว เสริิ ม แรงที่่� ต้้ องเชื่่� อ มโยง (Generalized Reinforcers) เช่่ น การสะสมเบี้้� ย อรรถกร สะสมคะแนน
สะสมสติ๊๊� ก เกอร์์ เพื่่� อ นำำ� “เบี้้� ย ” เหล่่ า นั้้� น มาแลกของรางวััลในภายหลััง ข้้ อ ดีีของตััวเสริิ ม แรงประเภทนี้้� คืื อ
ครููควบคุุ ม การแจกและการแลกของรางวััลได้้ แต่่ เ ด็็ ก ที่่� มีี การรัับรู้้�ต่ำำ�� อาจไม่่ เข้้ า ใจเงื่่� อ นไขและไม่่ ส ามารถรอคอย
เพื่่�อแลกรางวััลได้้
ผู้้�อ่่านคงเห็็นว่่าตััวเสริิมแรงแต่่ละประเภทมีีทั้้�งข้้อดีีและข้้อเสีีย ครููจึึงควรเลืือกใช้้ตััวเสริิมแรงที่่�เหมาะกัับลัักษณะ
ของเด็็กและสถานการณ์์นั้้�น ๆ
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ตอนที่่� 5 หลัักการสอน 3R
หลัักการสอนแบบ 3R เหมาะสำำ�หรัับเด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษเกืือบทุุกประเภท หลัักการสอนแบบ 3R ประกอบด้้วย
Repetition, Routine, และ Relaxation ซึ่่�งมีีความหมายดัังนี้้� (กุุลยา ก่่อสุุวรรณ และยุุวดีี วิิริิยางกููร, 2562)
• การสอนซ้ำำ�� (Repetition) คืือ การสอนย้ำำ��ในเรื่่�องหรืือเนื้้�อหาเดิิม เด็็กจะเข้้าใจมากขึ้้�นและจำำ�เรื่่�องที่่�เรีียน
ได้้ดีีขึ้้�นเพราะได้้เรีียนและทบทวนเนื้้�อหาเดิิมหลายครั้้�ง อย่่างไรก็็ตาม การสอนซ้ำำ��ในที่่�นี้้�ไม่่ใช้้การสอนเรื่่�องเดิิมด้้วยวิิธีีเดิิม
แต่่เป็็นการสอนเรื่่�องเดิิมโดยใช้้วิิธีีการสอนที่่�หลากหลาย เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้�เรื่่�องเดิิมโดยใช้้ประสาทสััมผััสหลายช่่องทาง
และได้้เรีียนรู้้�เรื่่�องเดิิมในหลายสถานการณ์์ เช่่น เมื่่�อครููต้้องการสอนให้้เด็็กรู้้�ว่่า “แม่่น้ำำ��” ถืือเป็็นแหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยงแห่่งหนึ่่�ง
ครููควรสอนเรื่่�อง “แม่่น้ำำ��” ด้้วยการพาไปสถานที่่�จริิง การเปิิดวีีดิทััิ ศน์์ การใช้้บััตรภาพ ฯลฯ เพื่่�อให้้เด็็กจำำ�ได้้ว่่า “แม่่น้ำำ�� เป็็น
แหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยง”
• การสอนอย่่างสม่ำำ��เสมอจนเป็็นกิิจวััตร (Routine) เมื่่�อครููจััดตารางให้้เด็็กได้้เรีียนรู้้�เรื่่�องนั้้�น ในวัันเวลาเดิิม ๆ
จนเป็็นกิิจวััตร เด็็กจะเกิิดความเคยชิินว่่าเขาต้้องเรีียนรู้้�หรืือทบทวนสิ่่�งนั้้�นในวัันเวลานั้้�น วิิธีีการนี้้�ทำำ�ให้้เด็็กได้้ทบทวนเรื่่�องที่่�
ครููสอนบ่่อยขึ้้�น และเด็็กยัังสามารถจััดการตััวเองได้้โดยครููไม่่ต้้องเตืือนหรืือบัังคัับด้้วย
• การสร้้างบรรยากาศที่่�ผ่่อนคลาย (Relaxation) ครููควรสร้้างบรรยากาศในการสอนให้้สนุุก ตื่่�นเต้้น น่่าติิดตาม
สร้้างสััมพัันธภาพกัับผู้้�เรีียน (เช่่น ทัักทายนัักเรีียนด้้วยการเรีียกชื่่�อ) ออกแบบกิิจกรรมในน้ำำ�� ให้้สนุุกสนาน (เช่่น ฝึึกเก็็บบอล
ในน้ำำ��ตื้้�น ฝึึกเป่่าบอลในน้ำำ�� ฝึึกเก็็บของใต้้น้ำำ��หากนัักเรีียนดำำ�น้ำ�ำ� ได้้) รวมถึึงการเสริิมแรงทางบวกด้้วย
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ตอนที่่� 6 การวิิเคราะห์์งาน
ถึึงแม้้การวิิเคราะห์์งาน หรืือ การย่่อยงาน (Task Analysis) ไม่่ใช่่เทคนิิคการสอน แต่่ก็็เป็็นขั้้�นตอนสำำ�คััญที่่�ครููต้้องทำำ�
ก่่อนสอนเด็็กบกพร่่องทางสติิปััญญาและเด็็กออทิิสติิก การวิิเคราะห์์งาน หมายถึึง การย่่อยงานหรืือกิิจกรรมที่่�ซัับซ้้อน
ให้้เป็็นขั้้�นตอนย่่อย ๆ ครููอาจใช้้ภาพขั้้�นตอนพร้้อมคำำ�บรรยายสั้้�น ๆ ที่่�จะช่่วยให้้เด็็กรัับรู้้�และเข้้าใจเรื่่�องนั้้�นได้้ดีีขึ้้�นด้้วยก็็ได้้
เช่่น การสอนให้้เด็็กบกพร่่องทางสติิปััญญาและเด็็กออทิิสติิกจัับโฟม ครููอาจต้้องแบ่่งกิิจกรรมดัังกล่่าวเป็็นขั้้�นตอนย่่อย ๆ
เริ่่�มจาก 1) หัันหััวโฟมขึ้้�นด้้านบน 2) วางมืือสองข้้างที่่�หััวโฟม 3) จัับหััวโฟมไว้้ และ 4) พาดแขนบนโฟม (ภาพ 2.9)
1

2

หัันหััวโฟมขึ้้�นด้้านบน

วางมืือทั้้�งสองข้้างที่่�หััวโฟม

3

4

จัับหััวโฟมไว้้

พาดแขนบนโฟม
ภาพ 2.9
ขั้้�นตอนย่่อยของการจัับโฟม

ขั้้� น ตอนย่่ อ ยจะมีีความละเอีียดมากน้้ อ ยเพีียงใดนั้้� น ขึ้้� น อยู่่�กัั บอายุุ แ ละระดัับความรุุ น แรงของความบกพร่่ อ ง
นั่่� น คืื อ ในเด็็ ก เล็็ ก หรืื อ เด็็ ก ที่่� มีี ความบกพร่่ อ งระดัับรุุ น แรง ครููควรแบ่่ ง ขั้้� น ตอนให้้ ล ะเอีียดกว่่ า เด็็ ก ที่่� มีี ความบกพร่่ อ ง
ระดัับเล็็กน้้อย
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ตอนที่่� 7 เทคนิิคการสอน
การสอนให้้ บุุ ค คลที่่� มีี ความต้้ อ งการพิิ เ ศษเรีียนรู้้�ได้้ ครููต้้ อ งสอนเนื้้� อ หาอย่่ า งชััดเจน เรีียงลำำ�ดัั บเนื้้� อ หาและ
กิิจกรรมอย่่างดีี สอนแบบค่่อยเป็็นค่่อยไป ไม่่เปิิดโอกาสให้้เด็็กทำำ�ผิิด และหมั่่�นสัังเกตปฏิิกิิริิยาของเด็็กว่่าเขาได้้เรีียนรู้้�
ขั้้�นตอนนั้้�นแล้้วหรืือยััง หากเด็็กได้้เรีียนรู้้�แล้้ว ครููจึึงจะสอนขั้้�นตอนต่่อไปได้้ คู่่�มืือเล่่มนี้้�จะขอยกตััวอย่่างเทคนิิคการสอน
ที่่�ได้้ผลดีีสำำ�หรัับเด็็กบกพร่่องทางสติิปััญญาและเด็็กออทิิสติิกดัังนี้้�
การสอนอย่่างชััดเจน
การสอนอย่่างชััดเจน (Explicit Teaching) เริ่่�มจากครููตั้้�งเป้้าหมายให้้ชััดเจนว่่าจะสอนเรื่่�องอะไร ครููเรีียงลำำ�ดัับเนื้้�อหา
และกิิจกรรมที่่�เด็็กต้้องทำำ�ให้้ชััดเจน ครููเตรีียมสื่่�อการสอนที่่�เหมาะสม เมื่่�อถึึงเวลาสอน ครููดึึงความสนใจของเด็็ก แล้้วสอน
เนื้้�อหานั้้�นอย่่างเจาะจงและชััดเจน (ตามแผนการสอนที่่�ได้้วางไว้้)
การสอนเนื้้� อ หานั้้� น อย่่ า งเจาะจงและชััดเจนทำำ� ให้้ เ ด็็ ก เข้้ า ใจได้้ ดีี กว่่ า การที่่� ค รููพููดลอย ๆ หรืื อ ครููบรรยายเพีียง
ทฤษฎีี นอกจากนี้้� การสอนตามขั้้�นตอนที่่ถูู� กต้้องและเหมาะสมจะทำำ�ให้้เด็็กเข้้าใจเรื่่�องนั้้�นได้้ดีีกว่่า ครููสอนวกไปวนมา เมื่่�อลืืม
เรื่่�องใดเรื่่�องหนึ่่�ง ครููก็็ย้้อนกลัับไปพููดเรื่่�องนั้้�นแล้้วค่่อยกลัับมาเรื่่�องเดิิม (Alphonse & Leblanc, 2020)
ก่่อนสอน ผู้้�เขีียนแนะนำำ�ให้้ครููตรวจสอบว่่า เนื้้�อหา ขั้้�นตอน และสื่่�อการสอนที่่�เตรีียมมานั้้�นสอดคล้้องกัับเป้้าหมาย
ที่่�วางไว้้หรืือไม่่ ครููเรีียงลำำ�ดัับขั้้�นตอนได้้ถููกต้้องและเหมาะสมแล้้วหรืือยััง หากครููวางแผนและเตรีียมการสอนอย่่างดีีแล้้ว
ขอให้้ครููสอนโดยใช้้ 5 ขั้้�นตอนดัังนี้้�
1. ครููทบทวนความรู้้�เดิิม เพื่่�อเชื่่�อมโยงเข้้าสู่่�ความรู้้�ใหม่่ที่่�ครููกำำ�ลัังจะสอน การทำำ�เช่่นนี้้�จะทำำ�ให้้เด็็กเข้้าใจและ
จำำ�เรื่่�องใหม่่นั้้�นได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
2. ครููอธิิบายเนื้้�อหานั้้�นอย่่างเจาะจงและชััดเจน แล้้วยกตััวอย่่างจำำ�นวนมาก สาธิิตให้้ดูู เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่านัักเรีียน
จะเข้้าใจสิ่่�งที่่�ครููสอนจริิง ๆ
3. ครููและนัักเรีียนฝึึกปฏิิบััติิไปด้้วยกััน เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่านัักเรีียนจะปฏิิบััติิได้้ถููกต้้อง
4. ขณะทำำ�ด้้วยกััน ครููตรวจสอบว่่านัักเรีียนเข้้าใจหรืือไม่่ ทำำ�ได้้ถููกต้้องหรืือไม่่ หากนัักเรีียนทำำ�ได้้ถููกต้้อง ครููชมเชย
แต่่ถ้้านัักเรีียนทำำ�ไม่่ถููกต้้อง ครููให้้คำ�ำ แนะนำำ�และแก้้ไขให้้ถููกต้้อง เมื่่�อเด็็กทำำ�ได้้ถููกต้้องแล้้ว ครููชมเชย
5. หากนัักเรีียนเข้้าใจหรืือทำำ�ได้้แล้้ว ครููให้้นัักเรีียนฝึึกปฏิิบััติิด้้วยตััวเอง เพื่่�อเพิ่่�มความชำำ�นาญ
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ถึึงแม้้นัักวิิชาการส่่วนใหญ่่จะกล่่าวถึึงเทคนิิคนี้้�ในการสอนเรื่่�องวิิชาการ (เช่่น การอ่่าน การเขีียน การคิิดคำำ�นวณ)
แต่่ครููก็็สามารถนำำ�เทคนิิคนี้้�มาใช้้ในการสอนเรื่่�องความปลอดภััยทางน้ำำ��และการว่่ายน้ำำ��เพื่่�อเอาชีีวิิตรอดให้้แก่่เด็็กบกพร่่อง
ทางสติิปััญญาและเด็็กออทิิสติิกได้้ เช่่น เมื่่�อครููต้้องการสอนเรื่่�อง “การจัับโฟม” ครููดำำ�เนิินการสอนดัังนี้้� (ภาพ 2.10)
1. ครููทบทวนความรู้้�เดิิมว่่าโฟมลอยได้้
2. ครููสอนเนื้้�อหาใหม่่อย่่างเจาะจงและชััดเจน “วัันนี้้�เราจะให้้โฟมช่่วยให้้เราลอยตััวในน้ำำ�� ขอให้้นัักเรีียน 1) หัันหััว
โฟมขึ้้�นด้้านบน 2) วางมืือสองข้้างที่่�หััวโฟม 3) จัับหััวโฟมไว้้ และ 4) พาดแขนบนโฟม ครููจะทำำ�ให้้ดููก่่อน .. แบบนี้้�นะ”
3. ครููให้้ผู้้�เรีียนฝึึกปฏิิบััติิพร้้อมกัับครูู “ตอนนี้้�ครููและนัักเรีียนทุุกคนทำำ�ไปพร้้อมกัันนะ”
4. ครููให้้ข้้อมููลป้้อนกลัับและแก้้ไข “บอย วางมืือถููกต้้อง เก่่งมาก” “หญิิง วางมืือตรงนี้้�สิิ เยี่่�ยมมาก” “แมน แขน
เหยีียดตรง ไม่่ต้้องงอศอก ใช่่ ๆ เก่่ง ๆ” เป็็นต้้น
5. ครููให้้เด็็กฝึึกด้้วยตััวเอง “ทุุกคนทำำ�ได้้ถููกต้้องแล้้ว ตอนนี้้�ขอให้้ทุุกคนจัับโฟมให้้ครููดูู 3 ครั้้�ง เริ่่�มได้้”

ภาพ 2.10
การสอนอย่่างชััดเจน จะช่่วยให้้เด็็กเข้้าใจสิ่่�งที่่�ครููสอนได้้ดีีขึ้้�น
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การแต่่งพฤติิกรรม
การแต่่งพฤติิกรรม หรืือ การตะล่่อมกล่่อมเกลา (Shaping) คืือ การให้้การเสริิมแรงเมื่่�อผู้้�เรีียนแสดง “พฤติิกรรม
ที่่�ใกล้้เคีียงกัับพฤติิกรรมที่่�ครููต้้องการ (Successive Approximation)” เทคนิิคนี้้�เหมาะจะใช้้กัับงานหรืือกิิจกรรม
ที่่�ต้้องสอนทีีละขั้้�น ครููจึึงเริ่่�มจากการสอนขั้้�นตอนที่่� 1 จนกว่่าเด็็กจะทำำ�ได้้ จึึงจะสอนขั้้�นตอนที่่� 2 ต่่อไป (ภาพ 2.11) ดัังนั้้�น
หากเด็็กยัังทำำ�ขั้้�นตอนที่่� 1 ไม่่ได้้ ครููจะยัังไม่่สอนขั้้�นตอนที่่� 2 เป็็นต้้น
ตััวอย่่างเช่่น “การสอนว่่ายน้ำำ��” ผู้้�เรีียนต้้องเริ่่�มจากการทำำ�ความคุ้้�นเคยกัับน้ำำ��และสระว่่ายน้ำำ��เสีียก่่อน จากนั้้�น
ครููจึึงจะสอนเรื่่�องการเป่่าลมในน้ำำ�� การดำำ�น้ำำ�� การลอยตััวในท่่าปลาดาว การเตะขา แล้้วครููจึึงสอนเรื่่�องท่่าทางและ
การเคลื่่�อนไหวของมืือ แขน ข้้อศอก ดัังนั้้�น หากเด็็กยัังไม่่คุ้้�นเคยกัับน้ำำ�� (เช่่น ไม่่ยอมลงน้ำำ�� หรืือไม่่ยอมให้้ใบหน้้าโดนน้ำำ��)
ครููก็็ไม่่ควรสอนเรื่่�องการเป่่าลมในน้ำำ�� แต่่ควรทำำ�ให้้เด็็กคุ้้�นเคยกัับน้ำำ��เสีียก่่อน

1

2

3

4

ภาพ 2.11
เทคนิิคการแต่่งพฤติิกรรมใช้้สำำ�หรัับพฤติิกรรมที่่�ต้้องสอนทีีละขั้้�นตอน
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การใช้้ตััวแบบ
การใช้้ตััวแบบ (Modeling) คืือ การให้้บุุคคลอื่่�นแสดงพฤติิกรรมนั้้�นเป็็นตััวอย่่าง เพื่่�อให้้เด็็กทำำ�ตามพฤติิกรรมนั้้�น
วิิ ธีี การนี้้� ช่่ ว ยให้้ เ ด็็ ก บกพร่่ อ งทางสติิ ปัั ญ ญาและเด็็ ก ออทิิ ส ติิ ก เข้้ า ใจได้้ ง่่ า ยขึ้้� น ว่่ า ครููต้้ อ งการให้้ เ ขาทำำ� อะไร
อย่่างไรก็็ตาม ตััวแบบจะได้้ผลเมื่่�อเด็็กมองตััวแบบอยู่่� แต่่เด็็กออทิิสติิกมัักไม่่สนใจคนรอบข้้าง อีีกทั้้�งเด็็กบกพร่่องทาง
สติิ ปัั ญ ญาอาจไม่่ เ ข้้ า ใจว่่ า ครููต้้ อ งการให้้ เ ขาทำำ� เหมืื อ นตััวแบบ ครููของเด็็ ก บกพร่่ อ งทางสติิ ปัั ญ ญาและครููของ
เด็็ ก ออทิิ ส ติิ ก จึึงต้้ อ งอธิิ บ ายสิ่่� ง ที่่� ค รููอยากให้้ ทำำ� อย่่ า งชััดเจน เช่่ น “บอย เดี๋๋� ย วครููจะให้้เตะขา 5 ครั้้� ง นะ” ครููอาจ
เสนอรางวััลให้้ด้้วยก็็ได้้ เช่่น “ถ้้าทำำ�แล้้วครููจะให้้ดาวเด็็กดีี 1 ดวง” แล้้วชี้้�ให้้เด็็กดููตััวแบบ เช่่น “นั่่�น ดููหญิิงเตะขา
แล้้วทำำ�ให้้เหมืือนหญิิงนะ” หากบอยทำำ�ตามหญิิง ครููชมเชยและให้้รางวััล (ภาพ 2.12)

ภาพ 2.12
ครููอธิิบายอย่่างชััดเจน ชี้้�ให้้ดููตััวแบบ แล้้วชมเชยและให้้รางวััลเมื่่�อเด็็กทำำ�ตามตััวแบบ
ตััวแบบที่่�เด็็กสนิิทสนม (เช่่น พี่่� น้้อง พ่่อ แม่่ เพื่่�อนสนิิท) ตััวแบบที่่�อยู่่�ในวััยเดีียวกััน ตััวแบบที่่�อยู่่�ในสถานการณ์์
เดีียวกััน (เช่่น เพื่่�อนนัักเรีียนในห้้อง) และตััวแบบจำำ�นวนหลายคนจะได้้ผลดีีกว่่า แต่่ตััวแบบที่่�วััยต่่างกััน (เช่่น ให้้วััยรุ่่�นแสดง
เป็็นตััวแบบเพื่่�อให้้เด็็กอนุุบาลทำำ�ตาม) ตััวแบบที่่�สถานการณ์์ต่่างกััน (เช่่น ครููแสดงเป็็นตััวแบบแล้้วให้้นัักเรีียนทำำ�ตาม)
และการใช้้ตััวแบบเพีียงคนเดีียวอาจไม่่ได้้ผลดีีในบางสถานการณ์์หรืือไม่่ได้้ผลกัับเด็็กบางคน (ยุุวดีี วิิริิยางกููร, ภทรา นาพนััง
และวนิิดา สิินเบญจพงศ์์, 2561)
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การกระตุ้้�นเตืือนและการลดการกระตุ้้�นเตืือน
การกระตุ้้�นเตืือน (Prompting) คืือ การช่่วยเหลืือในระดัับต่่าง ๆ เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนทำำ�พฤติิกรรมที่่�ครููต้้องการ การกระตุ้้�น
เตืือนสามารถทำำ�ได้้หลายระดัับดัังนี้้�
• การกระตุ้้� น เตืื อ นทางกาย ถืื อ เป็็ น ระดัับที่่� เข้้ ม ข้้ น มากที่่� สุุ ด นั่่� น คืื อ ครููจัับมืื อ ผู้้�เรีียนทำำ�กิิ จ กรรมนั้้� น เช่่ น
หากนัักเรีียนไม่่เตะขา หรืือเตะขางอ ครููอาจจัับขาของนัักเรีียน (บริิเวณใต้้เข่่า) แล้้วขยัับขึ้้�นลง เพื่่�อให้้เด็็กรู้้�จัักวิิธีีเตะขา
ที่่�ถููกต้้อง โดยครููคาดหวัังว่่าเด็็กจะทำำ�ได้้ถููกต้้องด้้วยตััวเองในภายหลััง (ภาพ 2.13)

ภาพ 2.13
ครููจัับขาของเด็็กขยัับขึ้้�นลงเพื่่�อให้้นัักเรีียนเตะขาได้้ถููกต้้อง
• การกระตุ้้�นเตืือนด้้วยการแตะตััว (แตะร่่างกายของเด็็กบางส่่วน) เช่่น ครููบอกให้้เตะขาแต่่นัักเรีียนยัังไม่่ทำำ�
ครููแตะหััวเข่่าเป็็นการเตืือนให้้เด็็กเตะขา
• การกระตุ้้� น เตืื อ นด้้วยวาจา ครููใช้้ เ สีียง (ทั้้� ง ที่่� มีี ความหมายและไม่่ มีี ความหมาย) เพื่่� อ กระตุ้้�นให้้ เ ด็็ ก ทำำ�
สิ่่�งที่่�ครููต้้องการ เช่่น ครููบอกให้้เตะขาแต่่นัักเรีียนยัังไม่่ทำำ� ครููจึึงพููดว่่า “บอย เอาเลย” หมายถึึงให้้เด็็กเริ่่�มเตะขาได้้
• การกระตุ้้� น เตืื อ นด้้วยท่่าทาง เช่่ น ครููยืื ด แขนไปข้้ า งหน้้ า แล้้ ว โบกขึ้้� น ลงพร้้ อ มพยัักหน้้ า ให้้ นัั กเรีียน
เพื่่�อบอกให้้นัักเรีียนเตะขา
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การลดความช่่วยเหลืือ (Fading) เมื่่�อครููสอนและกระตุ้้�นเตืือนให้้เด็็กทำำ�ตามที่่�ครููสอนแล้้ว ครููต้้องลดความช่่วยเหลืือ
หรืือลดการกระตุ้้�นเตืือน เพื่่�อให้้เด็็กสามารถปฏิิบััติิตามที่่�ครููสอนได้้ด้้วยตััวเองในที่่�สุุด อย่่างไรก็็ตาม ครููควรลดการกระตุ้้�น
เตืือนอย่่างค่่อยเป็็นค่่อยไป เช่่น เมื่่อ� ครููสอนเรื่่อ� งการเตะขาเป็็นครั้้ง� แรก นัักเรีียนไม่่ทำำ�ตามที่่ค� รููสอน ครููจึึงกระตุ้้�นเตืือนทางกาย
(เช่่น ครููจัับขาของเด็็กขยัับขึ้้�นลง) ต่่อมา ครั้้�งที่่� 3-4 ครููบอกให้้เตะขา เด็็กยัังไม่่ทำำ� แต่่ครููคิิดว่่าเด็็กพอเตะขาได้้บ้้างแล้้ว
ครููจึึงกระตุ้้�นเตืือนด้้วยวาจาโดยไม่่แตะตััว (เช่่น ครููพููดว่่า “บอย เอาเลย”) และครั้้�งที่่� 8 ครููมั่่�นใจว่่าบอยทำำ�ได้้เอง
โดยไม่่ต้้องกระตุ้้�นเตืือนแล้้ว ครููจึึงสั่่�งให้้เตะขาแล้้วรออยู่่�เฉย ๆ โดยไม่่แตะตััวบอย ไม่่พููด ไม่่ทำำ�ท่่าทาง เพื่่�อให้้บอยเตะขาด้้วย
ตนเองในที่่สุ� ดุ
การกระตุ้้�นเตืือนล่่าช้้า
การกระตุ้้�นเตืือนล่่าช้้า (Time delay) หมายถึึง การหน่่วงเวลากระตุ้้�นเตืือน เพื่่�อให้้เด็็กมีีโอกาสทำำ�พฤติิกรรมนั้้�นด้้วย
ตััวเอง ในช่่วงแรก ครููควรเริ่่�มจากการกระตุ้้�นเตืือนที่่� 0 วิินาทีี (0-Second Time Delay) หรืือบางครั้้�ง นัักการศึึกษาพิิเศษ
เรีียกเทคนิิคการสอนนี้้�ว่่า การสอนที่่�ไม่่ปล่่อยให้้เด็็กทำำ�ผิิด (Errorless Teaching) นั่่�นคืือ ครููบอกให้้เด็็กทำำ�แล้้วครููจัับมืือทำำ�
ทัันทีีเพื่่�อให้้เด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษไม่่มีีโอกาสทำำ�ผิิด หลัังจากนั้้�น ครููจึึงยืืดเวลาที่่�จะกระตุ้้�นเตืือนให้้นานขึ้้�น เพื่่�อให้้เด็็ก
มีีโอกาสทำำ�สิ่่�งนั้้�นด้้วยตััวเอง
การกระตุ้้�นเตืือนล่่าช้้า มีี 2 แบบดัังนี้้�
• การกระตุ้้�นเตืือนล่่าช้้าแบบคงที่่� (Constant Time Delay) หมายถึึง ครููให้้เวลาเท่่ากัันทุุกครั้้�ง ก่่อนที่่�จะกระตุ้้�น
เตืือน เช่่น หลัังจากสอนวิิธีีการเตะขาและกระตุ้้�นเตืือนที่่� 0 วิินาทีี (คืือ ครููบอกให้้เด็็กเตะขา แล้้วครููขยัับขาของเด็็กขึ้้น� ลงทัันทีี)
แล้้ว ครููตั้้�งใจจะใช้้การกระตุ้้�นเตืือนล่่าช้้าแบบคงที่่� 3 วิินาทีี ครููจึึงบอกให้้เด็็กเตะขา แล้้วครููหยุุดรอให้้เด็็กทำำ�ตามคำำ�สั่่�ง
เป็็นเวลา 3 วิินาทีี หลัังจาก 3 วิินาทีีแล้้ว หากเด็็กยัังไม่่ทำำ� ครููจึึงกระตุ้้�นเตืือน ครั้้�งต่่อไปครููก็็รอเป็็นเวลา 3 วิินาทีีอีีก
• การกระตุ้้�นเตืือนล่่าช้้าแบบก้้าวหน้้า (Progressive Time Delay) เช่่น หลัังจากสอนวิิธีีการเตะขาและกระตุ้้�น
เตืือนที่่� 0 วิินาทีีแล้้ว ครููตั้้�งใจจะใช้้การกระตุ้้�นเตืือนล่่าช้้าแบบก้้าวหน้้า ครููจึึงบอกให้้เด็็กเตะขา แล้้วรอให้้เด็็กทำำ�เอง ช่่วงแรก
ครููรอเป็็นเวลา 1 วิินาทีี หลัังจาก 1 วิินาทีีแล้้ว หากเด็็กยัังไม่่ทำำ� ครููจึึงกระตุ้้�นเตืือน ต่่อมา ครููรอเป็็นเวลา 3 วิินาทีี หากเด็็ก
ยัังไม่่ทำ�ำ ครููจึึงกระตุ้้�นเตืือน หลัังจากนั้้�น ครููค่่อย ๆ ยืืดเวลารอคอยให้้นานขึ้้�นทีีละน้้อย จนครููไม่่ต้้องกระตุ้้�นเตืือนในที่่�สุุด
การสอนในสถานการณ์์จริิง
เมื่่�อครููสอนในห้้องเรีียนแล้้ว ครููควรนำำ�ความรู้้�นั้้�นไปสอนในสถานการณ์์จริิงด้้วย เพื่่�อให้้เด็็กบกพร่่องทางสติิปััญญา
และเด็็กออทิิสติิกเข้้าใจและนำำ�เรื่่อ� งที่่ค� รููสอนไปใช้้ได้้จริงิ เช่่น เมื่่�อครููอธิิบายเรื่่อ� ง “การขึ้้�นลงเรืืออย่่างปลอดภััย” ในห้้องเรีียน
แล้้ว เด็็กบกพร่่องทางสติิปััญญาและเด็็กออทิิสติิกมัักไม่่สามารถจิินตนาการได้้ว่่า เมื่่�ออยู่่�ที่่�ท่่าเรืือ เขาควรทำำ�ตััวอย่่างไร
ผู้้�เขีียนจึึงแนะนำำ�ให้้ครููสอนเรื่่�องที่่�จำ�ำ เป็็นเหล่่านี้้�ในสถานการณ์์ที่่�เด็็กต้้องพบเจอในชีีวิิตจริิงด้้วย เช่่น ท่่าเรืือใกล้้ บ้้าน
ท่่าเรืือในชุุมชน เมื่่�อครููได้้สอนในสถานการณ์์จริิง เด็็กได้้ฝึึกปฏิิบััติิในสถานการณ์์จริิง และครููสัังเกตเด็็กในสถานการณ์์จริิงแล้้ว
ครููจึึงจะมั่่�นใจได้้ว่่าเด็็กบกพร่่องทางสติิปััญญาและเด็็กออทิิสติิกจะสามารถนำำ�สิ่่�งที่่�ครููสอนไปใช้้ได้้จริิง (ภาพ 2.14)
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ภาพ 2.14
เมื่่�อครููสอนเรื่่�องการขึ้้�นลงเรืืออย่่างปลอดภััย ครููควรสอนเรื่่�องนั้้�นที่่�ท่่าเรืือใกล้้บ้้านของเด็็กด้้วย
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บััดดี้้�
ในกรณีีที่่�เด็็กไม่่กล้้าทำำ�สิ่่�งใหม่่ ครููอาจมอบหมายให้้เพื่่�อนที่่�เด็็กชอบหรืือเพื่่�อนที่่�มีีน้ำำ��ใจ ชอบช่่วยเหลืือ เป็็นบััดดี้้�
ของเด็็กบกพร่่องทางสติิปััญญาและเด็็กออทิิสติิกก็็ได้้ การมีีบััดดี้้�จะทำำ�ให้้เด็็กมีีคนคอยดููแล ช่่วยเหลืือ และให้้คำำ�แนะนำำ�
ส่่ ง ผลให้้ เ ด็็ ก บกพร่่ อ งทางสติิ ปัั ญ ญาและเด็็ ก ออทิิ ส ติิ ก เข้้ า ใจสิ่่� ง ที่่� ค รููสอนและทำำ� ตามครููที่่� ค าดหวัังได้้ ดีีขึ้้� น อีีกทั้้� ง เด็็ ก
ยัังน่่าจะรู้้�สึึกอุ่่�นใจและกล้้าทำำ�สิ่่�งนั้้�นมากขึ้้�นด้้วย เช่่น เมื่่�อครููอยากให้้เด็็กลองรัับประทานอาหารที่่�เด็็กไม่่เคยทานมาก่่อน
(เพื่่�อเด็็กจะได้้ไม่่ยึึดติิดกัับอาหารอย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง) เด็็กบกพร่่องทางสติิปััญญาและเด็็กออทิิสติิกมัักปฏิิเสธอาหารนั้้�น
ครููที่่� คุ้้� นเคยกัับเด็็ ก เหล่่ า นี้้� จ ะไม่่ เ ลิิ ก ล้้ ม ความตั้้� ง ใจในครั้้� ง แรก เพราะการ “ปฏิิ เ สธของใหม่่” เป็็ น ธรรมชาติิ ข องเด็็ ก
เหล่่านี้้�อยู่่�แล้้ว ผู้้�เขีียนแนะนำำ�ให้้ครููนำำ�อาหารนั้้�นเข้้าปากของตััวเองแล้้วแสดงสีีหน้้ามั่่�นใจว่่าของนั้้�นอร่่อยมาก หลัังจากนั้้�น
ครููให้้ บััดดี้้� ท านอาหารนั้้� น ด้้ ว ย แล้้ ว บััดดี้้� ยืื น ยัันว่่ า อร่่ อ ยมากจริิ ง ๆ จากนั้้� น ครููกระตุ้้�นให้้ เ ด็็ ก ลองชิิ ม เพีียงเล็็ ก น้้ อ ย
เมื่่�อเด็็กเห็็นบััดดี้้�ทำำ�แบบนั้้�น เด็็กมัักจะยอมทำำ�ตาม (ภาพ 2.15)

ภาพ 2.15
การให้้เด็็กทำำ�ไปพร้้อมเพื่่�อนช่่วยให้้เด็็กยอมทำำ�สิ่่�งนั้้�น และมัักทำำ�ได้้ดีีกว่่าการทำำ�คนเดีียว
ครููสามารถใช้้ บััดดี้้� ใ นการสอนเรื่่� อ งความปลอดภัั ย ทางน้ำำ�� และการว่่ า ยน้ำำ�� เพื่่� อ เอาชีีวิิ ต รอดได้้ เช่่ น กััน เช่่ น
เมื่่� อ เพื่่� อ นที่่� เขาชอบบอกว่่ า “เราจะไม่่เข้้าไปที่่� ส ระว่่ายน้ำำ��ค นเดีี ย ว” และเมื่่� อ เด็็ ก จะเดิิ น เข้้ า ไปที่่� ส ระว่่ า ยน้ำำ��
โดยไม่่ มีีผู้้� ใหญ่่ บััดดี้้� ดึึ งมืื อ เด็็ ก ออกมา เด็็ ก บกพร่่ อ งทางสติิ ปัั ญ ญาและเด็็ ก ออทิิ ส ติิ ก จะจำำ� เรื่่� อ งนี้้� ไ ด้้ ดีี กว่่ า
และยอมทำำ� ตามที่่� บััดดี้้� บ อก หรืื อ อีีกตััวอย่่ า งหนึ่่� ง คืื อ เมื่่� อ เด็็ ก ปฏิิ เ สธไม่่ ย อมลงสระเพราะกลััวว่่ า ตััวเองจะจมน้ำำ��
ครููก็็ อ าจขอให้้ บััดดี้้� ล งบัันไดสระว่่ า ยน้ำำ��ด้้ ว ยสีีหน้้ า มีีความสุุ ข แล้้ ว ยืื น ในสระว่่ า ยน้ำำ�� เพื่่� อ ให้้ เ ด็็ ก เห็็ น ว่่ า ระดัับน้ำำ��สูู ง
เพีียงหน้้ า อกเท่่ า นั้้� น (ไม่่ ลึึ ก ไม่่ น่่ า กลััว) แล้้ ว บััดดี้้� ชัั กชวนให้้ เ ด็็ ก บกพร่่ อ งทางสติิ ปัั ญ ญาหรืื อ เด็็ ก ออทิิ ส ติิ ก
ลงมาในสระด้้วยกััน
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การทำำ�งานง่่ายสลัับยาก
ช่่ ว งแรกของการสอน เด็็ ก ที่่� มีี ความต้้ อ งการพิิ เ ศษอาจจำำ� เรื่่� อ งที่่� ค รููสอนไม่่ ค่่ อ ยได้้ ทำำ� งานนั้้� น ได้้ ไ ม่่ ดีี หรืื อ ขาด
ความมั่่�นใจ ครููจึึงควรให้้เด็็กทำำ�งานง่่ายสลัับยาก (Interspersed Instruction) เพื่่�อให้้เด็็กเกิิดกำำ�ลัังใจ และจะทำำ�ให้้เด็็ก
ทำำ�งานนั้้�นได้้ดีีขึ้้�นเช่่น เมื่่�อเด็็กสามารถหมุุนแขนได้้แล้้ว เตะขาได้้แล้้ว และเงยหน้้าขึ้้�นหายใจได้้แล้้ว แต่่เด็็กยัังไม่่สามารถ
ทำำ� 3 อย่่างนี้้�พร้้อมกัันได้้ ครููอาจให้้เด็็กจัับโฟมและเตะขาก่่อน (งานง่่าย) แล้้วสลัับด้้วยการจัับโฟม เตะขา และเงยหน้้าขึ้้�น
หายใจ (งานยาก) เป็็นระยะทางสั้้�น ๆ แล้้วให้้เด็็กกลัับมาทำำ�งานง่่ายอีีกครั้้�ง ก่่อนจะทำำ�งานยากเป็็นระยะทางสั้้�น ๆ อีีกครั้้�ง
เทคนิิคนี้้�จะทำำ�ให้้เด็็กเกิิดกำำ�ลัังใจและมีีแนวโน้้มที่่�จะทำำ�งานยากนั้้�นได้้ดีีขึ้้�น
การเชื่่�อมโยง
เมื่่� อ ครููสอนเนื้้� อ หาหรืื อ ทัักษะใดทัักษะหนึ่่� ง แล้้ ว เด็็ ก บกพร่่ อ งทางสติิ ปัั ญ ญาและเด็็ ก ออทิิ ส ติิ ก มัักไม่่ ส ามารถ
นำำ�ความรู้้�นั้น้� ไปใช้้ได้้จริงิ เพราะเด็็กไม่่เห็็นภาพว่่าสิ่่ง� ที่่ค� รููให้้ทำำ�ในห้้องเรีียนจะนำำ�ไปสู่่ส� ถานที่่จริ
� งิ หรืือสถานการณ์์จริงิ ได้้อย่่างไร
หรืือเมื่่�อครููสอนเนื้้�อหานั้้�นในห้้องเรีียน แต่่ไม่่ได้้สอนในสถานที่่�อื่่�น เด็็กก็็จะทำำ�พฤติิกรรมนั้้�นเพีียงในห้้องเรีียน เช่่น เมื่่�อเด็็ก
มาถึึงโรงเรีียนในตอนเช้้า ครููสอนให้้เด็็กสวััสดีีครููด้้วยการยกมืือไหว้้ เด็็กจึึงยกมืือไหว้้ทุุกครั้้�งที่่�มาถึึงโรงเรีียนตอนเช้้า
ในวัันจัันทร์์ถึึงศุุกร์์ แต่่เมื่่�อได้้พบครููที่่�ตลาดตอนเย็็นวัันเสาร์์ เด็็กอาจยิ้้�มให้้ครููโดยไม่่ยกมืือไหว้้ จึึงเรีียกได้้ว่่า เด็็กคนนั้้�น
ไม่่สามารถเชื่่�อมโยงสิ่่�งที่่�ครููสอนไปยัังสถานการณ์์ใหม่่ได้้
การเชื่่� อ มโยงไปสู่่� ส ถานการณ์์ อื่่� น (Generalization) คืื อ การสอนให้้ ผู้้� เรีียนนำำ� ความรู้้�ที่่� ไ ด้้ เรีียนไปใช้้ ใ น
สถานการณ์์ อื่่� น สถานที่่� อื่่� น เวลาอื่่� น กัับบุุ ค คลอื่่� น ได้้ เช่่ น ครููสอนเรื่่� อ ง “การเตะขา” ผู้้�สอนอาจเริ่่� ม สอนโดยให้้
ผู้้�เรีียนนั่่� ง ที่่� ข อบสระว่่ า ยน้ำำ�� แล้้ ว ฝึึ ก เตะขา ผู้้�เรีียนจึึงเรีียนรู้้�วิิ ธีีนั่่� ง เตะขาที่่� ข อบสระ แต่่ เ มื่่� อ ต้้ อ งเปลี่่� ย นสถานที่่� เช่่ น
เมื่่� อ อยู่่�ริิ ม แม่่ น้ำำ�� แหล่่ ง น้ำำ�� ธรรมชาติิ หรืื อ เมื่่� อ ผู้้�เรีียนต้้ อ งลงไปอยู่่� ใ นน้ำำ�� ผู้้�เรีียนอาจไม่่ ส ามารถเชื่่� อ มโยงการเตะขา
ที่่� ข อบสระไปยัังสถานการณ์์ ใ หม่่ เ หล่่ า นั้้� น ได้้ ดัังนั้้� น ครููจึึงต้้ อ งสอนเรื่่� อ งนั้้� น ในหลายสถานการณ์์ เพื่่� อ ให้้ ผู้้� เรีียน
ทำำ�สิ่่�งนั้้�นในสถานการณ์์อื่่�นได้้ด้้วย
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อีีกตััวอย่่ า งหนึ่่� ง คืื อ เมื่่� อ ครููสอนเรื่่� อ งการลอยตััวเพื่่� อ เอาชีีวิิ ต รอด ครููอาจให้้ เ ด็็ ก นั่่� ง ขอบสระ แล้้ ว หย่่ อ นตััว
ลงในน้ำำ�� เพื่่� อ ทำำ�ท่่ า ลููกหมาตกน้ำำ�� ในสระว่่ า ยน้ำำ�� แต่่ ใ นความเป็็ น จริิ ง เมื่่� อ เกิิ ดอุุ บััติิ เ หตุุ ห รืื อ เด็็ ก จมน้ำำ�� เด็็ ก มัักตกจาก
ที่่� สูู งและไม่่ มีี แว่่ น ตาว่่ า ยน้ำำ�� ดัังนั้้� น หลัังจากครููสอนในสระว่่ า ยน้ำำ�� แล้้ ว ครููอาจให้้ เ ด็็ ก บกพร่่ อ งทางสติิ ปัั ญ ญา
หรืื อ เด็็ ก ออทิิ ส ติิ ก นั่่� ง บนสปริิ ง บอร์์ ด แล้้ ว ทิ้้� ง ตััวลงน้ำำ�� โดยไม่่ ใ ส่่ แว่่ น ตาว่่ า ยน้ำำ�� หรืื อ ครููอาจเล่่ น เกม “แองกรี้้� เ บิิ ร์์ ด
(Angry Bird)” (รายละเอีียดในบทที่่� 4) เพื่่�อฝึึกให้้เด็็กคุ้้�นเคยกัับการตกน้ำำ�� ในสถานการณ์์จริิงก็็ได้้ (ภาพ 2.16)

ภาพ 2.16
ครููให้้เด็็กทิ้้�งตััวจากสปริิงบอร์์ดเพื่่�อจำำ�ลองการตกน้ำำ��
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ตอนที่่� 8 สื่่�อทางสายตา
สื่่�อทางสายตา หรืือกลวิิธีีทางสายตา หรืือกลวิิธีีรัับรู้้�ผ่่านการมอง (Visual Strategies) คืือ สิ่่�งที่่�เด็็กสามารถ
มองเห็็นได้้ วิิธีีการนี้้�จะช่่วยให้้เด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษเรีียนรู้้�และจำำ�สิ่่�งที่่�ครููสอนได้้ดีีขึ้้�น เพราะการฟัังสิ่่�งที่่�ครููอธิิบาย
ด้้วยคำำ�พููดเพีียงอย่่างเดีียวนั้้�นไม่่เพีียงพอที่่�จะทำำ�ให้้นัักเรีียน “ทุุกคน” สามารถเข้้าใจและเรีียนรู้้�สิ่่�งที่่�ครููสอนได้้ โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�ง การสอนเด็็กออทิิสติิกที่่�เรีียนรู้้�ได้้ดีีทางสายตาแต่่รัับข้้อมููลผ่่านการฟัังได้้น้้อยมาก หรืือการสอนเด็็กบกพร่่องทาง
สติิปััญญาซึ่่�งเรีียนรู้้�ได้้ช้้า จำำ�ยาก และลืืมง่่ายนั้้�น สื่่�อทางสายตาจะช่่วยให้้เด็็กเหล่่านี้้�รัับข้้อมููลจากครููได้้ดีีขึ้้�น
สื่่�อทางสายตามีีหลายรููปแบบ คู่่�มืือเล่่มนี้้�แบ่่งสื่่�อทางสายตาเป็็น 4 ประเภท เรีียงจากสื่่�อทางสายตาที่่�เข้้าใจได้้ง่่ายที่่สุ� ุด
ไปถึึงระดัับที่่�เข้้าใจยากขึ้้�นดัังต่่อไปนี้้� (กุุลยา ก่่อสุุวรรณ และ ยุุวดีี วิิริิยางกููร, 2562)
1. การจัับมืือทำำ�หรืือการทำำ�ให้้ดููเป็็นตััวอย่่าง เป็็นสื่่�อทางสายตาที่่�เด็็กบกพร่่องทางสติิปััญญาและเด็็กออทิิสติิก
เข้้าใจได้้ง่่ายที่่�สุุด ดัังนั้้�น เมื่่�อครููสอนเรื่่�องนั้้�นเป็็นครั้้�งแรก แต่่เด็็กมีีระดัับความเข้้าใจภาษาค่่อนข้้างต่ำำ�� ครููควรใช้้วิิธีีนี้้�เพื่่�อให้้
เด็็ ก เข้้ า ใจสิ่่� ง ที่่� ค รููสอนได้้ ดีีขึ้้� น หรืื อ เมื่่� อ ครููสอนแล้้ ว บอกให้้ เ ด็็ ก ทำำ� แต่่ เ ด็็ ก ไม่่ ต อบสนอง (ผู้้�เขีียนสัันนิิ ษ ฐานว่่ า เด็็ ก
อาจไม่่เข้้าใจสิ่่�งที่่�ครููสอนหรืือไม่่รู้้�ว่่าครููต้้องการให้้ทำำ�อะไร) ครููอาจจัับมืือเด็็กทำำ�สิ่่�งนั้้�นเลย ส่่วนการทำำ�ให้้ดููเป็็นตััวอย่่าง
คืือครููหรืือเพื่่�อนแสดงพฤติิกรรมนั้้�นให้้ดููเพื่่�อให้้เด็็กทำำ�ตาม
ตััวอย่่างเช่่น ครั้้�งแรกที่่�ครููสอนให้้เด็็กเตะขา ครููอาจให้้เด็็กนั่่�งขอบสระ แล้้วจัับปลายขาของเด็็กเตะสลัับขึ้้�นลง
และพููดว่่า “เตะขา” เพื่่�อให้้เด็็กเข้้าใจว่่าการทำำ�แบบนี้้�คืือการ “เตะขา” (ภาพ 2.17)

ภาพ 2.17
ครููจัับขาของเด็็กให้้ตีีขาในน้ำำ�� เป็็นการจัับมืือทำำ�
การจัับมืื อทำำ� หรืื อ การทำำ� ให้้ ดูู เป็็ น ตััวอย่่ า งเป็็ น การสอนให้้ เด็็ กรู้้�ว่่าครููต้้ อ งการให้้ ทำำ�อะไรและอาจใช้้ ใ นการสอน
คำำ�ศััพท์์ได้้ด้้วย เช่่น เมื่่�อครููพููดว่่า “เตะขา” แล้้วจัับขาของเด็็กขยัับขึ้้�นลง เด็็กจะเข้้าใจความหมายของคำำ�ว่่า เตะขา
อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อเด็็กได้้เรีียนรู้้�เรื่่�องนั้้�นแล้้ว ครููต้้องลดการจัับมืือทำำ�หรืือทำำ�ให้้ดููเป็็นตััวอย่่าง เพื่่�อให้้เด็็กทำำ�ด้้วยตััวเองในที่่สุ� ุด
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2. ของจริิ ง หรืื อ แบบจำำ� ลอง เป็็นวิิ ธีี ที่่� ดีี ในการสอนคำำ�ศััพท์์และบอกเงื่่�อนไข เช่่น ครููต้้องการสอนให้้เด็็กรู้้�จััก
คำำ�ว่่า “น้ำำ��” ขณะพููดว่่า “น้ำำ��” ครููอาจพาเด็็กไปที่่�สระว่่ายน้ำำ�� นั่่�งที่่�ขอบสระ นำำ�ขาจุ่่�มน้ำำ�� และพููดว่่า “น้ำำ��” (ภาพ 2.18)
อย่่างไรก็็ตาม ในกรณีีที่่�ใช้้ของจริิงไม่่ได้้ ครููสามารถเลืือกใช้้แบบจำำ�ลองในการสอนแทน เช่่น ครููสอนว่่า “การกระโดด
ลงในน้ำำ�� เป็็ น อัั น ตราย” แต่่ ค รููไม่่ ส ามารถให้้ เ ด็็ ก กระโดดลงในน้ำำ�� ได้้ เพราะเด็็ ก อาจเป็็ น อัันตราย และครููก็็ ไ ม่่ ค วร
กระโดดลงในน้ำำ�� เพราะจะเป็็ น ตััวอย่่ า งที่่� ไ ม่่ ดีี ให้้ เ ด็็ ก เห็็ น ครููจึึงควรใช้้ ตุ๊๊� ก ตาแสดงท่่ า ทางที่่� เ ป็็ น อัันตรายแล้้ ว สอน
เด็็กว่่า “ไม่่ควรทำำ�”

ภาพ 2.18
การใช้้ของจริิงประกอบการสอนคำำ�ว่่า “น้ำำ�� ”
3. ภาพ ซึ่่�งอาจเป็็นภาพถ่่าย ภาพการ์์ตููน หรืือภาพลายเส้้นง่่าย ๆ ที่่�ครููวาดขึ้้�นเองก็็ได้้ ครููการศึึกษาพิิเศษ
มัักใช้้วิิธีีนี้้�เมื่่�อไม่่สามารถใช้้ของจริิงได้้ หรืือเมื่่�อเด็็กเข้้าใจเรื่่�องนั้้�นแล้้ว ขั้้�นแรก ครููต้้องอธิิบายให้้เด็็กเข้้าใจว่่าภาพนั้้�น
หมายถึึงอะไร หลัังจากนั้้�น ครููจึึงจะใช้้ภาพนั้้�นได้้โดยไม่่ต้้องอธิิบายและเด็็กสามารถจััดการตััวเองได้้โดยครููไม่่ต้้องเตืือน
(ภาพ 2.19) ครููอาจใช้้ภาพเพื่่�อบอกเงื่่�อนไขก็็ได้้ เช่่น ป้้าย “ทำำ� ... แล้้วจะได้้ ...” (First-Then) ที่่�บอกเด็็กว่่า ถ้้าเด็็กทำำ�ตาม
ที่่�ครููบอกแล้้ว ครููจะให้้รางวััล (ภาพ 2.20)

ภาพ 2.19
ครููใช้้ภาพ เพื่่�อให้้ข้้อมููลว่่าครููต้้องการให้้เด็็กทำำ�อะไร
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ภาพ 2.20
ป้้าย “ทำำ�แล้้วจะได้้” เพื่่�อบอกเงื่่�อนไขว่่า “เมื่่�อเรีียนว่่ายน้ำำ��และอาบน้ำำ��แต่่งตััวเสร็็จแล้้ว เด็็กจะได้้ ดูู YouTube”
4. ตััวหนัังสืือ ตััวเลข หรืือสััญลัักษณ์์ เป็็นวิิธีีที่่�อยู่่�ในชีีวิิตประจำำ�วัันของคนทั่่�วไปอยู่่�แล้้ว แต่่สำำ�หรัับบุุคคลที่่�มีี
ความต้้องการพิิเศษ ตััวหนัังสืือ ตััวเลข หรืือสััญลัักษณ์์นั้้�นถืือว่่าเป็็นสื่่�อทางสายตาที่่�เข้้าใจยากที่่�สุุด เพราะเด็็กต้้องเข้้าใจ
ความหมายของสััญลัักษณ์์ นั้้� น หรืื อ อ่่ า นหนัังสืื อ ได้้ เ สีียก่่ อ น เด็็ ก จึึงจะเข้้ า ใจสื่่� อ นั้้� น และปฏิิ บััติิ ต ามได้้ (ภาพ 2.21)
ครููอาจนำำ�ตััวหนัังสืือ ตััวเลข สััญลัักษณ์์มาใช้้ในป้้ายเตืือน ป้้ายกติิกา บััตรคำำ�ศััพท์์ก็็ได้้

ภาพ 2.21
ป้้ายเตืือนให้้เด็็กแสดงพฤติิกรรมที่่�ต้้องการ
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ตััวอย่่ า งในภาพ 2.22 เป็็ น ป้้ า ยตััวเลขที่่� ค รููใช้้ เ ตืื อ นเด็็ ก เป็็ น ระยะว่่ า เวลาทำำ�กิิ จ กรรมนั้้� น เหลืื อ น้้ อ ยลงแล้้ ว
เริ่่�มจากการทำำ�เครื่่�องหมายไว้้ที่่�เลข 5 แล้้วครููชููป้้ายให้้เด็็กดููและพููดว่่า “เหลืือเวลาว่่ายน้ำำ��อีีก 5 นาทีี” เมื่่�อเวลาผ่่านไป
1 นาทีี ครููเลื่่�อนเครื่่�องหมายไปที่่�เลข 4 แล้้วบอกเด็็กว่่า “เหลืืออีีก 4 นาทีี” ครููค่่อย ๆ ลดเวลาลงและเตืือนเป็็นระยะ
เพื่่� อ ให้้ เ ด็็ ก ได้้ เ ตรีียมใจล่่ ว งหน้้ า ที่่� จ ะหยุุ ดทำำ�กิิ จ กรรมที่่� เขาชอบ ป้้ า ยแบบนี้้� จึึ งถืื อ เป็็ น การเตรีียมความพร้้ อ มของเด็็ ก
และช่่วยลดพฤติิกรรมไม่่พึึงประสงค์์ด้้วย

ภาพ 2.22
ป้้ายตััวเลขที่่�เตืือนเด็็กว่่ากำำ�ลัังจะหมดเวลาเล่่นแล้้ว
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ตอนที่่� 9 ปัั จจััยภายนอกที่่�มีีผลต่่อการเรีียนว่่ายน้ำำ��
การเรีียนรู้้�ของเด็็ ก ที่่� มีี ความต้้ อ งการพิิ เ ศษ โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง เด็็ ก บกพร่่ อ งทางสติิ ปัั ญ ญาและเด็็ ก ออทิิ ส ติิ ก
ได้้รัับอิิทธิพลจ
ิ ากปััจจััยหลายประการ ทั้้�งปััจจััยภายใน (เช่่น ความหิิว ความเหนื่่�อย ความร้้อน ความง่่วง) และปััจจััยภายนอก
(เช่่น แสง สีี เสีียง กลิ่่�น อุุณหภููมิิ คนรอบข้้าง) เนื้้�อหาในตอนนี้้� ผู้้�เขีียนอธิิบายถึึงปััจจััยภายนอกเพีียงบางส่่วนที่่�ส่่งผล
ต่่อการเรีียนรู้้�ของเด็็กบกพร่่องทางสติิปััญญาและเด็็กออทิิสติิก เพื่่�อให้้ครููเข้้าใจและปรัับปััจจััยเหล่่านั้้�นให้้เอื้้�อต่่อการเรีียนรู้้�
ของเด็็กเหล่่านี้้� (ภาพ 2.23)

ภาพ 2.23
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�ไม่่เหมาะสมย่่อมรบกวนและขััดขวางการเรีียนรู้้�ของเด็็ก
1. อุุณหภููมิิ คืือ ค่่าเฉลี่่�ยระดัับความร้้อนเย็็น เด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษแต่่ละคนรัับรู้้�ได้้ต่่างกััน เช่่น เด็็กบางคน
ที่่� “ขี้้�ร้้อน” ก็็จะรัับรู้้�ความร้้อนได้้มากกว่่าคนทั่่�วไป หรืือบางคน “ขี้้�หนาว” ก็็จะรัับรู้้�ความเย็็นได้้มากกว่่า อุุณหภููมิิเป็็น
ปัั จจัั ยหนึ่่� ง ที่่� ส่่ ง ผลต่่ อ ความพร้้ อ มในการเรีียนว่่ า ยน้ำำ�� ของเด็็ ก ที่่� มีี ความต้้ อ งการพิิ เ ศษ เช่่ น การสอนว่่ า ยน้ำำ�� ในวัันที่่�
อากาศหนาว น้ำำ�� ในสระมีีอุุ ณ หภููมิิ ต่ำำ�� เด็็ ก ที่่� มีี ความต้้ อ งการพิิ เ ศษและพููดได้้ น้้ อ ยอาจแสดงพฤติิ ก รรมไม่่ พึึ งประสงค์์
(เช่่น ปฏิิเสธ อาละวาด ไม่่ยอมลงน้ำำ�� หรืือไม่่ให้้ความร่่วมมืือ) แต่่การได้้เรีียนว่่ายน้ำำ��ในวัันที่่�อากาศร้้อน เด็็กคนเดีียวกััน
อาจมีีความสุุขและให้้ความร่่วมมืืออย่่างดีีก็็ได้้
2. แสงสว่่างที่่�มากหรืือน้้อยเกิินไป สามารถส่่งผลต่่อความรู้้�สึึกของเด็็กที่่มีี� ความต้้องการพิิเศษ โดยเฉพาะเด็็กออทิิสติิก
ที่่�อาจไวหรืือช้้าต่่อแสงมากกว่่าปกติิ แสงจ้้าอาจกระตุ้้�นให้้เด็็กตื่่�นตััว แสบตา หรืือสนใจแสงนั้้�นมากเกิินไปจนไม่่สามารถจดจ่่อ
กัับการว่่ายน้ำำ�� หรืือสระว่่ายน้ำำ��ที่่�มืืดอาจทำำ�ให้้เด็็กเห็็นเงาดำำ�ที่่�พื้้�นสระ เด็็กจึึงไม่่ยอมลงน้ำำ��เพราะกลััวเงาดำำ�นั้้�นก็็ได้้
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3. เสีียงรบกวนในบริิเวณสระว่่ายน้ำำ�� เด็็กออทิิสติิกที่่�ไวต่่อสิ่่�งเร้้าและเด็็กบกพร่่องทางสติิปััญญาที่่�หัันเหความสนใจ
ได้้ง่่าย ย่่อมไม่่สามารถเรีียนรู้้�ได้้หากมีีเสีียงรบกวนในบริิเวณนั้้�น เสีียงบางอย่่างที่่�เด็็กทั่่�วไปและผู้้�ใหญ่่ไม่่สนใจ (เช่่น เสีียงเจาะ
ผนััง เสีียงเครื่่�องจัักร เสีียงจิ้้�งหรีีด เสีียงร้้องไห้้ของเด็็กคนอื่่�น) อาจเป็็นตััวกระตุ้้�นให้้เด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษรู้้�สึึกหงุุดหงิิด
กลััว ตื่่�นเต้้น รู้้�สึึกไม่่ปลอดภััย หรืือไม่่สบายตััวได้้ ครููจึึงควรควบคุุมให้้มีีเสีียงรบกวนน้้อยที่่�สุุดเพื่่�อช่่วยให้้เด็็กจดจ่่ออยู่่�กัับสิ่่�งที่่�
ครููสอนหรืือกิิจกรรมที่่�ครููให้้ทำำ�ได้้
4. พื้้�นที่่�และอุุปกรณ์์รอบสระว่่ายน้ำำ�� ครููควรจััดการสิ่่�งแวดล้้อมรอบสระให้้ปลอดภััย เช่่น ถ้้าพื้้�นลื่่�น ครููควรวาง
แผ่่นยางกัันลื่่�นเป็็นทางเดิินรอบสระ หรืือถ้้ากระเบื้้�องหรืือขอบสระมีีส่่วนแหลมคม ครููควรซ่่อมแซมหรืือนำำ�สิ่่�งที่่�อาจ
เป็็ น อัันตรายออกไป นอกจากนี้้� สื่่� อ การสอนบางอย่่ า งเป็็ น สิ่่� ง เร้้ า ที่่� จ ะดึึงความสนใจของเด็็ ก เช่่ น ลููกบอล ห่่ ว งยาง
ตุ๊๊� ก ตาลอยน้ำำ�� ครููควรเก็็ บ สิ่่� ง เหล่่ า นั้้� น ใส่่ ภ าชนะ หรืื อ ใช้้ ผ้้ า คลุุ ม ให้้ มิิ ดชิิ ด และนำำ� ออกมาทีีละชิ้้� น เมื่่� อ ต้้ อ งการใช้้
ถ้้าไม่่ต้้องการใช้้แล้้ว ครููอาจเก็็บสิ่่�งของเหล่่านั้้�นออกไปเลยก็็ได้้
5. คนรอบข้้าง คนแปลกหน้้าที่่�อยู่่�ในสระ จำำ�นวนคนในสระ หรืือการที่่�คนที่่�เด็็กสนิิทสนมและคุ้้�นเคยนั่่�งอยู่่�ข้้าง
สระ ล้้วนส่่งผลต่่อความรู้้�สึึกปลอดภััยและไม่่ปลอดภััยของเด็็กบกพร่่องทางสติิปััญญาและเด็็กออทิิสติิก เช่่น เด็็กที่่�มีีความ
ต้้องการพิิเศษหลายคนทำำ�ได้้ดีีเมื่่�อรอบสระมีีเพีียงคนที่่�เขาคุ้้�นเคย แต่่เด็็กคนนั้้�นจะไม่่ให้้ความร่่วมมืือเลยหรืือทำำ�ได้้ไม่่ดีีนััก
เมื่่�อมีีคนแปลกหน้้าอยู่่�ในสระเดีียวกััน

ตอนที่่� 10 การจัับอุ้้�ม
การจัับอุ้้�ม (Handling) หมายถึึง การประคองหรืือการจัับตััวเด็็กเพื่่�อช่่วยให้้เด็็กสามารถลอยตััวหรืือทำำ�กิิจกรรม
ในสระได้้ เด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษหลายคนมัักจะไม่่กล้้าลอยตััวในน้ำำ�� เพราะการที่่�เท้้าไม่่แตะพื้้�นทำำ�ให้้เด็็กรู้้�สึึกไม่่มั่่�นคง
เด็็ ก จึึงไม่่ ส ามารถทำำ�กิิ จ กรรมหรืื อ ฝึึ ก ท่่ า ทางต่่ า ง ๆ ที่่� ต้้ อ งลอยตััวได้้ ดัังนั้้� น ครููจึึงต้้ อ งจัับอุ้้�มหรืื อ พยุุ ง เด็็ ก อย่่ า งมาก
ในช่่วงแรก เพื่่�อช่่วยให้้เด็็กรู้้�สึึกมั่่�นคงปลอดภััย รู้้�สึึกว่่าเขาทำำ�ได้้ และเข้้าใจว่่าครููจะให้้ทำำ�อะไร เมื่่�อเด็็กเริ่่�มรู้้�สึึกมั่่�นคง
หรืือคุ้้�นชิินกัับการลอยตััวแล้้วครููจึึงลดการช่่วยเหลืือลงอย่่างค่่อยเป็็นค่่อยไป
ตััวอย่่างเช่่น เด็็กไม่่สามารถนอนหงายในท่่าปลาดาวหงายด้้วยตััวเองได้้ ครููอาจให้้เด็็กนอนหงายและวางศีีรษะ
บนไหล่่ของครูู และครููอาจใช้้มืือประคองต้้นแขนของเด็็กไว้้เพื่่�อให้้เด็็กอยู่่�ในท่่าที่่�ใกล้้เคีียงท่่าปลาดาวหงายและรู้้�สึึกมั่่�นคง
มากที่่�สุุด ครููอาจพาเด็็กเดิินไปรอบ ๆ สระ พร้้อมพููดเสีียงสงบเพื่่�อให้้เด็็กรู้้�สึึกผ่่อนคลาย หรืือครููอาจหลอกล่่อให้้เด็็ก
จดจ่่ อ กัับเรื่่� อ งใดเรื่่� อ งหนึ่่� ง (เช่่ น บอกให้้ เ ด็็ ก มองวััตถุุ บ นท้้ อ งฟ้้ า ร้้ อ งเพลงที่่� เ ด็็ ก ชอบเพื่่� อ ให้้ เ ด็็ ก ร้้ อ งตาม) เมื่่� อ เด็็ ก
ทำำ� ได้้ ดีีขึ้้� น แล้้ ว ครููจึึงค่่ อ ย ๆ ลดการช่่ ว ยเหลืื อ ลงโดยการปล่่ อ ยต้้ น แขนของเด็็ ก เปลี่่� ย นจากไหล่่ ข องครููเป็็ น นู้้�ดเดิ้้� ล
และเปลี่่�ยนจากนู้้�ดเดิ้้�ลเป็็นปลอกแขนตามลำำ�ดัับ
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ตอนที่่� 11 เทคนิิคฮััลลิิวิิค
เทคนิิคฮััลลิิวิิค (Halliwick Method) เป็็นเทคนิิคการสอนที่่�ถููกนำำ�มาใช้้ในสาขาธาราบำำ�บััด เพื่่�อสอนให้้บุุคคล
ที่่�มีีปััญหาเรื่่�องการเคลื่่�อนไหวและมีีปััญหาในการเรีียนรู้้� (เช่่น เด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษ) สามารถลอยตััวและเคลื่่�อนไหว
ในน้ำำ��ได้้อย่่างอิิสระ เทคนิิคฮััลลิิวิิคเกิิดขึ้้�นครั้้�งแรกในช่่วงปลายทศวรรษ 1940 ถึึงต้้นทศวรรษ 1950 โดยเจมส์์ แมคมิิลแลน
(James McMillan) และ ฟีีล แมคมิิลแลน (Phyl McMillan) เทคนิิคนี้้�เป็็นที่่�ยอมรัับไปทั่่�วโลก จนเกิิดสมาคมฮััลลิิวิิค
นานาชาติิ (International Halliwick Association; IHA, 2020) ขึ้้�นที่่�ประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์ในปีี ค.ศ. 1994
เทคนิิคฮััลลิิวิคิ ถููกออกแบบบนแนวคิิดว่า่ “มนุุษย์์ทุกุ คนสามารถลอยน้ำำ��และว่่ายน้ำำ��ได้้” เทคนิิคนี้้�แบ่่งเป็็น 10 ขั้้น� ตอน
(ภาพ 2.24) โดยครููพาเด็็กทำำ�ทีีละขั้้�นตอนตามลำำ�ดัับ (เช่่น หากเด็็กยัังทำำ�ขั้้�นตอนที่่� 1 ไม่่ผ่่าน ครููจะยัังไม่่สอนขั้้�นตอนที่่� 2)
ดัังรายละเอีียดด้้านล่่างนี้้�

ขั้้�นตอนที่่� 1 การปรัับสภาพจิิตใจ

ขั้้�นตอนที่่� 2 การลดความช่่วยเหลืือ

1

2

3

ขั้้�นตอนที่่� 3 การเปลี่่�ยนท่่าระหว่่างแกนตั้้�งและแกนนอน
ภาพ 2.24
เทคนิิคฮััลลิิวิิค 10 ขั้้�นตอน
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ขั้้�นตอนที่่� 4 การเอีียงตััว
1

2

ขั้้�นตอนที่่� 5 การหมุุนรอบตััว

ขั้้�นตอนที่่� 6 การหมุุนตััวแบบผสมผสาน

ขั้้�นตอนที่่� 7 น้ำำ��ช่่วยให้้วััตถุุลอยได้้

ภาพ 2.24
เทคนิิคฮััลลิิวิิค 10 ขั้้�นตอน
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2

1

3

ขั้้�นตอนที่่� 8 การรัักษาสมดุุลขณะอยู่่�นิ่่�ง
2

1

ขั้้�นตอนที่่� 9 การลอยไปข้้างหน้้า
2

1

ขั้้�นตอนที่่� 10 ท่่าโบกน้ำำ��
ภาพ 2.24
เทคนิิคฮััลลิิวิิค 10 ขั้้�นตอน
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ขั้้�นตอนที่่� 1
การปรัั บสภาพจิิ ตใจ (Mental Adjustment) ครููเริ่่�มจากการสร้้างให้้เด็็กคุ้้�นเคยกัับน้ำำ�� เพื่่�อให้้เด็็กเรีียนรู้้�วิิธีี
ควบคุุมร่่างกายและการหายใจเมื่่�ออยู่่�ในน้ำำ�� ครููควรใช้้การเล่่นเพื่่�อให้้เด็็กสนุุกและผ่่อนคลายเมื่่�ออยู่่�ในน้ำำ�� การทำำ�กิิจกรรม
กลุ่่�มจะช่่ ว ยให้้ เ ด็็ ก เรีียนรู้้�ได้้ ดีีขึ้้� น เพราะเด็็ ก ได้้ เ รีียนรู้้�จากเพื่่� อ น อีีกทั้้� ง ยัังได้้ ฝึึ ก ทัักษะการสื่่� อ สารและทัักษะ
ทางสัังคมด้้วย (ภาพ 2.25)

2

1

ภาพ 2.25
กิิจกรรมกลุ่่�มช่่วยให้้เด็็กสนุุกมากขึ้้�นและได้้ฝึึกทัักษะด้้านอื่่�นด้้วย
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ขั้้�นตอนที่่� 2
การลดความช่่วยเหลืือ (Disengagement) หลัังจากเด็็กคุ้้�นเคยกัับกิิจกรรมในน้ำำ��และทรงตััวในน้ำำ��ได้้ดีีขึ้้�นแล้้ว
ครููควรลดความช่่วยเหลืือ เพื่่�อให้้เด็็กทำำ�กิิจกรรมในน้ำำ�ด้
� ้วยตััวเองมากขึ้้�น เช่่น ครููปล่่อยมืือจากเด็็กนานขึ้้�น หรืือ ครููอาจให้้เด็็ก
เป็็นคนปล่่อยมืือจากครููเพื่่�อให้้เด็็กเกิิดความมั่่�นใจและรู้้�สึึกปลอดภััยก็็ได้้
ตััวอย่่างกิิจกรรม : ครููให้้เด็็กจัับมืือครูู แล้้วให้้เด็็กเคลื่่�อนที่่�ไปรอบตััวครูู กิิจกรรมนี้้�ทำำ�ให้้เด็็กต้้องปล่่อยมืือจากครูู
เป็็นระยะ (ภาพ 2.26) หรืือครููอาจยืืนล้้อมวงในน้ำำ�� (ครููอาจย่่อเข่่าเพื่่�อให้้หน้้าอกของครููอยู่่�ในน้ำำ�� เพื่่�อเด็็กที่่�ครููจัับจะได้้อยู่่�
ในน้ำำ��มากขึ้้�น) ครููแต่่ละคนจัับนัักเรีียน 1 คนไว้้ด้้านหน้้าของครูู จากนั้้�น ครููส่่งนัักเรีียนไปให้้ครููคนถััดไป (เพื่่�อให้้นัักเรีียน
ต้้องปล่่อยมืือจากครููคนแรก และอยู่่�ในน้ำำ��ด้้วยตััวเองเป็็นเวลาสั้้�น ๆ) แล้้วเวีียนไปจนครููแต่่ละคนได้้จัับเด็็กทุุกคน ครููอาจ
ร้้องเพลงระหว่่างทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อให้้เด็็กรู้้�สึึกสนุุกและผ่่อนคลายด้้วยก็็ได้้ (ภาพ 2.27)

ภาพ 2.26
ครููให้้เด็็กเคลื่่�อนที่่�ไปรอบตััวครูู

2

1

ภาพ 2.27
ครููยืืนล้้อมวงแล้้วส่่งเด็็กไปรอบวง (ถ้้าเด็็กกลััว ให้้เด็็กจัับแขนของครููด้้วยก็็ได้้)
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ขั้้�นตอนที่่� 3
การเปลี่่� ย นท่่าระหว่่างแกนตั้้� ง และแกนนอน (Transversal Rotation Control) คืื อ การเคลื่่� อ นไหวจาก
ท่่านอนหงายเป็็นท่่ายืืน และจากท่่ายืืนเป็็นท่่านอนหงาย
ตััวอย่่างกิิจกรรม : ครููให้้นัักเรีียนนอนหงายและถืือลููกบอลไว้้ ครููอีีกคนถืือห่่วงหรืือตะกร้้าไว้้ข้้างหน้้านัักเรีียน
และอยู่่�ห่่างจากนัักเรีียนประมาณ 1-2 เมตร ครููให้้นัักเรีียนวางบอลในห่่วงหรืือในตะกร้้า นัักเรีียนจึึงต้้องเปลี่่�ยนจาก
ท่่านอนถืือบอลมาเป็็นท่่ายืืนเพื่่�อวางลููกบอลลงในห่่วงหรืือตะกร้้า (ภาพ 2.28)

2

1

3

ภาพ 2.28
ครููให้้นัักเรีียนนอนหงาย แล้้วโน้้มตััวมาข้้างหน้้าเพื่่�อวางบอลในห่่วง
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ขั้้�นตอนที่่� 4
การเอีี ยงตัั ว (Sagittal Rotation Control) เป็็นการเคลื่่�อนไหวไปทางด้้านข้้างของลำำ�ตัั ว นั่่�นคืือการยืืนตััว
ตั้้�งตรง (ลำำ�ตััวอยู่่�ในแกนตั้้�ง) แล้้วเอีียงตััวลงไปในน้ำำ��ทางด้้านขวาและด้้านซ้้าย
ตัั ว อย่่างกิิ จ กรรม : ครููให้้ นัั กเรีียนตีีลููกบอลในน้ำำ�� โดยนัักเรีียนต้้ อ งเอีียงไปด้้ า นข้้ า งแล้้ ว ยื่่� น มืื อ ไปทาง
ด้้านข้้างเพื่่�อตีีลููกบอลที่่�ลอยอยู่่�ด้้านข้้างของนัักเรีียน (ภาพ 2.29) หรืือ ครููอาจให้้เด็็กต่่อแถวเป็็นรถไฟ เมื่่�อรถไฟเลี้้�ยว
เด็็กต้้องเอีียงตััวให้้ใบหููอยู่่�ในน้ำำ�� (ภาพ 2.30)

2

1

ภาพ 2.29
ครููให้้นัักเรีียนตีีลููกบอลที่่�อยู่่�ด้้านข้้าง

ภาพ 2.30
ครููให้้นัักเรีียนเอีียงตััว เมื่่�อ “รถไฟ” เลี้้�ยว

82

ขั้้�นตอนที่่� 5
การหมุุนรอบตััว (Longitudinal Rotation Control) คืือ ความสามารถในการหมุุนรอบตััวทั้้�งแกนตั้้�งและแกนนอน
นั่่�นคืือ หมุุนรอบตััวขณะยืืนในน้ำำ�� หมุุนรอบตััวขณะลอยตััวในน้ำำ�� (งอเข่่า ขาไม่่แตะพื้้�น) และหมุุนรอบตััวขณะนอนในน้ำำ��
ตััวอย่่างกิิจกรรม : ครููอาจให้้เด็็กทำำ�ท่่าประกอบเพลง โดยใช้้ท่่าต่่าง ๆ เรีียนมาแล้้ว เช่่น การเคลื่่�อนไหวด้้านข้้าง
การเอีียงตััว ฯลฯ (ภาพ 2.31) หรืื อ ครููอาจให้้ เ ด็็ ก นอนหงายและถืื อ ลููกบอล แล้้ ว จึึงพลิิ ก ตััวคว่ำำ�� เพื่่� อ วางลููกบอล
ในห่่วงที่่�อยู่่�อีีกด้้านหนึ่่�ง (ภาพ 2.32)

ภาพ 2.31
เด็็กทำำ�ท่่าประกอบเพลง

ภาพ 2.32
ครููให้้เด็็กนอนหงายและถืือลููกบอล
แล้้วจึึงคว่ำำ��เพื่่�อวางลููกบอลในห่่วง

ขั้้�นตอนที่่� 6
การหมุุนตััวแบบผสมผสาน (Combined Rotation Control) เป็็นการเคลื่่�อนไหวโดยใช้้หลายท่่าที่่�ได้้เรีียน
ไปแล้้ว เช่่น การเอนตััวมาด้้านหน้้าแล้้วหมุุนตััวขณะนอนในน้ำำ��แล้้วตั้้�งตััวขึ้้�นยืืนในน้ำำ�� หรืือการพลิิกตััวแล้้วมุุดลงใต้้น้ำำ��
แล้้ ว ยืื นขึ้้� น (ภาพ 2.33) ครููควรให้้ เ ด็็ ก เลืื อ กด้้ ว ยตััวเองว่่ าจะเคลื่่� อ นที่่� ไ ปทางใดด้้ ว ยท่่ าใด เพื่่� อ ให้้ เด็็ กรู้้�สึึกมั่่� น ใจที่่� จ ะ
ทำำ�ท่่านั้้�น ขั้้�นตอนนี้้�จะทำำ�ให้้เด็็กสามารถเคลื่่�อนไหวในน้ำำ��ได้้อย่่างมั่่�นใจ แต่่ยัังไม่่สามารถว่่ายน้ำำ��ได้้

ภาพ 2.33
ครููให้้เด็็กเคลื่่�อนไหวอิิสระในน้ำำ�� (ใช้้หลายท่่าที่่�เรีียนมาแล้้ว)
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ขั้้�นตอนที่่� 7
การลอยตััวในน้ำำ�� (Upthrust) คืือ การสอนให้้เด็็กรู้้�ว่่า น้ำำ��ช่่วยให้้วััตถุุลอยได้้
ตััวอย่่างกิิจกรรม : ครููสามารถสอนให้้นัักเรีียนได้้เรีียนรู้้�เรื่่�องนี้้�ผ่่านกิิจกรรมที่่�หลากหลาย เช่่น ครููจัับมืือนัักเรีียน
แล้้วให้้เด็็กคิิดว่่าตััวเองเป็็นกระต่่ายกระโดดในน้ำำ�� จากนั้้�น ครููดึึงมืือเด็็กมาข้้างหน้้าช้้า ๆ (ภาพ 2.34) ครููอาจให้้เด็็ก
เป็็ น แมงกะพรุุ น เมื่่� อ เด็็ ก กอดใต้้ เ ข่่ า แล้้ ว ก้้ ม หน้้ า ลงในน้ำำ�� ตััวของเขาจะลอยขึ้้� น มาบนผิิ ว น้ำำ�� เอง (ภาพ 2.35)
ครููอาจชวนเด็็ก ๆ ทำำ�การทดลองโดยให้้เด็็กนั่่�งลงที่่�พื้้�นสระ กอดใต้้ขา แล้้วสัังเกตดููว่่าตััวเองลอยขึ้้�นมาที่่�ผิิวน้ำำ��หรืือไม่่
(ภาพ 2.36) หรืือ ครููอาจให้้เด็็ก ๆ ช่่วยกัันเก็็บของใต้้น้ำำ��ก็็ได้้ (ภาพ 2.37) เมื่่�อครููทำำ�กิิจกรรมเหล่่านี้้�หลายกิิจกรรม
และทำำ�ซ้ำำ��หลายครั้้�ง เด็็กจะเรีียนรู้้�และมั่่�นใจว่่า “น้ำำ��ทำำ�ให้้เขาลอยได้้”

ภาพ 2.34
กระต่่ายกระโดดในน้ำำ��

ภาพ 2.35
แมงกะพรุุนลอยน้ำำ��

ภาพ 2.36
เด็็กลองนั่่�งที่่�พื้้�นสระ

ภาพ 2.37
เกมเก็็บของใต้้น้ำำ��
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ขั้้�นตอนที่่� 8
การรัักษาสมดุุลเมื่่�ออยู่่�นิ่่�ง (Balance in Stillness) ครููสอนให้้เด็็กรัักษาร่่างกายให้้สมดุุลเมื่่�ออยู่่�ในน้ำำ��นิ่่�ง ๆ
เริ่่�มจากครููให้้เด็็กลอยตััวในท่่าผ่่อนคลาย (ท่่าใดก็็ได้้ เช่่น ตััวลอยอยู่่�ที่่�ผิิวน้ำำ�� กอดใต้้เข่่าในท่่าแมงกะพรุุน หรืือขาอาจจม
อยู่่� ใ นน้ำำ��ก็็ ไ ด้้ ) แต่่ ห ลัักสำำ�คัั ญคืื อ ต้้ อ งอยู่่�นิ่่� ง ๆ หลัังจากเด็็ ก สามารถรัักษาสมดุุ ล ในน้ำำ��นิ่่� ง ได้้ แ ล้้ ว ครููชวนเด็็ ก ๆ
ทำำ�กิิจกรรมที่่น้ำ� �ำ� กระเพื่่�อม เช่่น ให้้เด็็กลอยตััวนิ่่�ง ๆ อยู่่�กลางวง แล้้วเพื่่�อน ๆ จัับมืือเป็็นวงกลมและเคลื่่�อนไหวขึ้้�นลงจนเกิิด
คลื่่�นที่่�ผิิวน้ำำ�� (ภาพ 2.38)

ภาพ 2.38
เด็็กลอยตััวนิ่่�ง ๆ โดยมีีเพื่่�อนเคลื่่�อนที่่�อยู่่�รอบ ๆ ให้้เกิิดคลื่่�นที่่�ผิิวน้ำำ��
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ขั้้�นตอนที่่� 9
การเคลื่่�อนที่่�ไปข้้างหน้้า (Turbulent Gliding) ครููเริ่่�มสอนโดยให้้เด็็กลอยตััวในท่่าหงาย จากนั้้�น ครููดึึงเด็็กให้้
เคลื่่�อนที่่�ไปข้้างหน้้าขณะที่่�เด็็กนอนนิ่่�ง ๆ เมื่่�อครููปล่่อยมืือ เด็็กจะลอยไปข้้างหน้้าเอง (ด้้วยแรงเฉื่่�อยในน้ำำ��) โดยเด็็กไม่่ต้้อง
ขยัับแขนหรืือขาเลย หากเด็็กเคลื่่�อนที่่�น้้อยลงแล้้ว ครููอาจช่่วยโบกน้ำำ��ใต้้ลำำ�ตััวของเด็็กเพื่่�อให้้เด็็กยัังคงเคลื่่�อนที่่�ไปข้้างหน้้า
ต่่อไปก็็ได้้ (แต่่ยัังคงไม่่สััมผััสตััวของเด็็ก)
ตััวอย่่างกิิจกรรม : ครููให้้เด็็กเกาะกัันเป็็นวงกลม เดิินเร็็ว ๆ ในน้ำำ��เพื่่�อให้้เกิิดน้ำ�ำ� วน จากนั้้�น เด็็ก ๆ ปล่่อยมืือที่่�เกาะ
เพื่่�อนแล้้วกอดใต้้เข่่า แต่่ละคนจะลอยไปในทิิศทางเดีียวกัับน้ำำ�� วนที่่�เด็็ก ๆ ช่่วยกัันทำำ�ก่่อนหน้้านี้้� (ภาพ 2.39)

2

1

3

ภาพ 2.39
เด็็กเดิินเร็็วให้้เกิิดน้ำำ�� วน แล้้วปล่่อยตััวไปตามน้ำำ��วน
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ขั้้�นตอนที่่� 10
ท่่าโบกน้ำำ�� (Simple Progression) ครููให้้เด็็กลอยตััวในท่่านอนหงาย แล้้วให้้เด็็กโบกมืือเบา ๆ ใต้้น้ำำ�� ตััวของเด็็ก
จะลอยไปข้้างหน้้า ท่่านี้้�เป็็นพื้้�นฐานของการว่่ายน้ำำ��ในอนาคต เด็็กจะเรีียนรู้้�ว่่าการโบกมืือหรืือวาดแขนใต้้น้ำำ��จะทำำ�ให้้
ตััวเองเคลื่่�อนที่่�ไปข้้างหน้้าได้้
ตััวอย่่างกิิจกรรม : ครููอาจให้้เด็็กเตะบอลในน้ำำ�� โดยให้้เด็็กนอนหงาย โบกมืือเพื่่�อให้้ตััวเคลื่่�อนที่่�ไปใกล้้ลููกบอล
แล้้วใช้้เท้้าเตะลููกบอลไปหาเพื่่�อน (ภาพ 2.40)

ภาพ 2.40
เกมเตะลููกบอล
หลัังจากเด็็กผ่่านขั้้�นตอนทั้้�ง 10 ขั้้�นตอนแล้้ว เด็็กจะเกิิดความมั่่�นใจและสามารถเคลื่่�อนที่่�ในน้ำำ��ได้้อย่่างอิิสระ
ครููควรทำำ�กิิ จ กรรมหรืื อ ชวนเด็็ ก เล่่ น ในน้ำำ�� (เช่่ น ลิิ งชิิ งบอล เก็็ บของใต้้ น้ำำ��) เพื่่� อ ให้้ เด็็ กได้้ ฝึึกทัักษะที่่� เรีียนรู้้� ไ ปจนเกิิ ด
ความชำำ� นาญ (ภาพ 2.41) ผู้้�อ่่ า นสามารถศึึกษาข้้ อ มููลเพิ่่� ม เติิ ม เกี่่� ย วกัับเทคนิิ ค ฮััลลิิ วิิ ค ได้้ ที่่� https://vimeo.com/
channels/halliwick
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ภาพ 2.41
การเล่่นเกมและทำำ�กิิจกรรมหลากหลายจะช่่วยฝึึกให้้เด็็กใช้้ทัักษะที่่�ได้้เรีียนรู้้�ไป
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ตอนที่่� 12 การประเมิินผลการเรีียนรู้้�
การประเมิินผล หมายถึึง การเก็็บรวบรวมข้้อมููลด้้วยวิิธีีการหลากหลายและเหมาะสม เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลเหล่่านั้้�น
มาตััดสิิ น ว่่ า ผู้้�เรีียนบรรลุุ ต ามวััตถุุ ป ระสงค์์ ที่่� ค รููตั้้� ง ไว้้ ห รืื อ ไม่่ การวััดและประเมิิ น ผลสำำ� หรัับเด็็ ก ทั่่� ว ไปมัักไม่่ ส ามารถ
นำำ� มาใช้้ กัั บเด็็ ก ที่่� มีี ความต้้ อ งการพิิ เ ศษได้้ เพราะวิิ ธีี การส่่ ว นใหญ่่ มัั กต้้ อ งใช้้ ค วามสามารถด้้ า นอื่่� น ที่่� อ าจเป็็ น ข้้ อ จำำ�กััด
ของเด็็ ก ที่่� มีี ความต้้ อ งการพิิ เ ศษ เช่่ น การพููดอธิิ บ าย หรืื อ การเขีียน นัักการศึึกษาพิิ เ ศษจึึงนิิ ย มวััดและประเมิิ น ผล
การเรีียนรู้้�โดยใช้้การประเมิินตามสภาพจริิง และ แฟ้้มสะสมผลงาน
การประเมิิ น ตามสภาพจริิ ง (Authentic Assessment) หมายถึึง การให้้ เ ด็็ ก ปฏิิ บััติิ ใ นสถานการณ์์ จริิ ง
เพื่่�อตรวจสอบว่่าเด็็กเข้้าใจและทำำ�สิ่่�งที่่�ครููสอนได้้หรืือไม่่ เช่่น เมื่่�อครููสอนเรื่่�องการปฏิิบััติิตนอย่่างปลอดภััยในบริิเวณ
แหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยงแล้้ว ครููต้้องการตรวจสอบว่่าเด็็กเข้้าใจและทำำ�ได้้ถููกต้้องหรืือไม่่ ครููอาจพาเด็็กเข้้าไปในบริิเวณแหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยง
แล้้ ว ให้้ เ ด็็ ก แสดงให้้ ดููว่่ า เขาควรปฏิิ บััติิ ตัั วอย่่ า งไร แต่่ ค รููไม่่ ค วรให้้ เ ด็็ ก บกพร่่ อ งทางสติิ ปัั ญ ญาหรืื อ เด็็ ก ออทิิ ส ติิ ก
อธิิ บ ายด้้ ว ยคำำ�พููด หรืื อ ด้้ ว ยการเขีียนบรรยาย เพราะเด็็ ก อาจมีีความรู้้�แต่่ มีีปัั ญ หาเรื่่� อ งการอธิิ บ ายด้้ ว ยคำำ�พููด หรืื อ มีี
ความสามารถในการเขีียนต่ำำ��กว่่าวััยก็็ได้้
แฟ้้ ม สะสมผลงาน (Portfolio Assessment) ในอดีีต เด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษมัักถููกประเมิินด้้วยเกณฑ์์
ของเด็็กทั่่�วไปทำำ�ให้้เด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษไม่่สามารถ “ผ่่าน” เกณฑ์์นั้้�นไปได้้ เด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษจึึงต้้อง
เรีียนซ้ำำ�� ในเรื่่� อ งเดิิ ม ที่่� ไ ม่่ ต รงกัับระดัับความสามารถของเขา นอกจากนี้้� ผลงานของเด็็ ก ที่่� มีี ความต้้ อ งการพิิ เ ศษ
มัักถููกนำำ� ไปเปรีียบเทีียบกัับผลงานของเด็็ ก ทั่่� ว ไป ทำำ� ให้้ เ ด็็ ก ไม่่ มีี โอกาสได้้ ค ะแนนที่่� ดีี เด็็ ก จึึงไม่่ ใช้้ ค วามพยายาม
ในการเรีียนรู้้�และทำำ�สิ่่�งนั้้�น
นัักการศึึกษาพิิเศษในปััจจุุบัันจึึงหัันมาใช้้แฟ้้มสะสมผลงาน ซึ่่�งหมายถึึง การเก็็บผลงานของเด็็กตั้้�งแต่่เริ่่�มสอน
จนถึึงวัันสิ้้�นสุุดการสอน เพื่่�อเปรีียบเทีียบว่่าเด็็กมีีการพััฒนาหรืือได้้เรีียนรู้้�เรื่่�องที่่�ครููสอนไปมากน้้อยเพีียงใด การที่่�ผลงาน
ของเด็็กในช่่วงต้้นและในช่่วงท้้ายถููกนำำ�มาเปรีียบเทีียบกััน ถืือเป็็นการค้้นหาความก้้าวหน้้าของตััวเด็็กอย่่างแท้้จริิง
ครููสามารถนำำ�วิิ ธีี การนี้้� ม าใช้้ ใ นการสอนเรื่่� อ งความปลอดภัั ย ทางน้ำำ�� และการว่่ า ยน้ำำ�� เพื่่� อ เอาชีีวิิ ต รอดได้้ ด้้ ว ย
เช่่ น เมื่่� อ ครููสอนเรื่่� อ งการว่่ า ยน้ำำ�� เพื่่� อ เอาชีีวิิ ต รอด ช่่ ว งต้้ น ภาคเรีียน ด.ช.บอยไม่่ ย อมลงน้ำำ�� เลยและอาละวาดเมื่่� อ ครูู
พยายามพาลงน้ำำ�� ครููจึึงตั้้� ง เป้้ า หมายว่่ า หลัังจากครููสอนว่่ า ยน้ำำ�� เป็็ น เวลา 10 สััปดาห์์ แ ล้้ ว บอยสามารถเป่่ า น้ำำ��
ดำำ�น้ำำ�� กลั้้� น หายใจใต้้ น้ำำ�� และลืื ม ตาในน้ำำ�� ได้้ ปรากฏว่่ า หลัังจากครููสอนไปแล้้ ว 10 สััปดาห์์ เพื่่� อ นในห้้ อ งสามารถ
ทำำ�ท่่ า ลููกหมาตกน้ำำ�� ได้้ แต่่ บ อยทำำ� ได้้ เ พีียงเป่่ า น้ำำ�� ดำำ�น้ำำ�� กลั้้� น หายใจใต้้ น้ำำ�� ลืื ม ตาในน้ำำ�� และทำำ�ท่่ า ปลาเข็็ ม ได้้
เป็็ น เวลาสั้้� น ๆ ครููเห็็ น ว่่ า บอยพััฒนาขึ้้� น อย่่ า งมากในเวลา 10 สััปดาห์์ ที่่� ผ่่ า นมา และบอยยัังทำำ� ได้้ ม ากกว่่ า
ที่่� ค รููตั้้� ง เป้้ า หมายไว้้ ครููจึึงให้้ บ อย “ผ่่าน” ผู้้�อ่่ า นคงเห็็ น ว่่ า ถ้้ า บอยถููกประเมิิ น ด้้ ว ยเกณฑ์์ ตััดสิิ น ของเด็็ ก
ทั่่� ว ไปหรืื อ ถ้้ า ครููนำำ� ผลงานของบอย (ท่่ า ปลาเข็็ ม ) ไปเปรีียบเทีียบกัับผลงานของเพื่่� อ นในชั้้� น (ท่่ า ลููกหมาตกน้ำำ�� )
บอยย่่ อม “ไม่่ผ่่าน” การเรีียนว่่ ายน้ำำ� �เพื่่� อเอาชีีวิิ ตรอดอย่่างแน่่นอน
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เนื้้� อ หาในบทที่่� 2 เป็็ น เรื่่� อ งวิิ ธีี การสอน สื่่� อ การสอน และวิิ ธีี การประเมิิ น ผลการเรีียนรู้้�ที่่� ไ ด้้ รัั บการยอมรัับ
ในวงการการศึึกษาพิิ เ ศษว่่ า เหมาะสมและช่่ ว ยให้้ เ ด็็ ก บกพร่่ อ งทางสติิ ปัั ญ ญาและเด็็ ก ออทิิ ส ติิ ก เรีียนรู้้� แ ละนำำ� ความรู้้�
เหล่่ า นั้้� น ไปใช้้ ไ ด้้ จริิ ง เนื้้� อ หาในบทนี้้� เ ป็็ น การปููพื้้� น ฐานเพื่่� อ ให้้ ค รููเข้้ า ใจแนวคิิ ด เบื้้� อ งต้้ น หลัังจากนี้้� ผู้้�เขีียนจะแปลง
แนวคิิ ดพื้้� น ฐานที่่� อ ธิิ บ ายแล้้ ว ในบทนี้้� เ ป็็ น วิิ ธีี การสอนเรื่่� อ งความปลอดภัั ย ทางน้ำำ�� ในบทที่่� 3 และวิิ ธีี การสอนเรื่่� อ ง
การว่่ายน้ำำ��เพื่่�อเอาชีีวิิตรอดในบทที่่� 4 ต่่อไป
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บทที่่�

03 ความปลอดภััยทางน้ำำ��
เนื้้�อหาในบทที่่� 1 คงทำำ�ให้้ผู้้�อ่่านเข้้าใจว่่า ข้้อจำำ�กััดของเด็็กบกพร่่องทางสติิปััญญาและเด็็กออทิิสติิก (เช่่น ปััญหา
ด้้านภาษาและการสื่่�อสาร ปััญหาด้้านการรู้้�คิิด ความจำำ� สมาธิิ ปััญหาด้้านการเคลื่่�อนไหว) เป็็นสาเหตุุสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้
เด็็กเหล่่านี้้�มีีความเสี่่�ยงต่่อการจมน้ำำ��สููงกว่่าเด็็กทั่่�วไป ส่่วนเนื้้�อหาในบทที่่� 2 เป็็นเรื่่�องการประเมิินความสามารถปััจจุุบััน
วิิ ธีี การสอนและสื่่� อ การสอน รวมถึึงการประเมิิ น ผลการเรีียนรู้้�ที่่� เ หมาะสำำ� หรัับเด็็ ก บกพร่่ อ งทางสติิ ปัั ญ ญาและ
เด็็ ก ออทิิ ส ติิ ก เพื่่� อ ให้้ เ ด็็ ก เหล่่ า นี้้� ส ามารถเรีียนรู้้�เนื้้� อ หาที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์ ต ามเป้้ า หมายที่่� ค รููตั้้� ง ไว้้ แ ละแสดงความรู้้�
ความเข้้าใจของเขาออกมาได้้ตรงตามความเป็็นจริิง
วััตถุุ ป ระสงค์์ ข องคู่่� มืื อ การสอนเรื่่� อ งความปลอดภัั ย ทางน้ำำ�� และการว่่ายน้ำำ�� เพื่่� อ เอาชีี วิิ ต รอดสำำ� หรัั บ เด็็ ก ที่่� มีี
ความบกพร่่องทางสติิปััญญาและเด็็กออทิิสติิก เล่่มนี้้� คืือ เพื่่�อช่่วยให้้ครููสามารถสอนเด็็กบกพร่่องทางสติิปััญญาระดัับ
เล็็กน้้อย (Mild Intellectual Disability) และเด็็กออทิิสติิกที่่มีี� ความสามารถสููง (High-Functioning Autism) ให้้รอดพ้้น
จากการพลััดตกลงไปในน้ำำ�� หรืือเมื่่�อตกน้ำำ��แล้้ว เด็็กสามารถลอยตััวหรืือว่่ายน้ำำ��เพื่่�อเอาชีีวิิตรอดได้้ เนื้้�อหาในบทที่่� 3 และ
บทที่่� 4 จึึงถููกออกแบบมาสำำ� หรัับเด็็ ก เหล่่ า นี้้� เ ป็็ น หลััก ส่่ ว นการสอนเรื่่� อ งความปลอดภัั ย ทางน้ำำ�� และการว่่ า ยน้ำำ�� เพื่่� อ
เอาชีีวิิตรอดสำำ�หรัับเด็็กที่่�มีีความบกพร่่องประเภทอื่่�น (เช่่น ความบกพร่่องทางการเห็็น ความบกพร่่องทางการได้้ยิิน
ความบกพร่่องทางร่่างกาย หรืือการเคลื่่อ� นไหว หรืือสุุขภาพ) ครููผู้้�สอนสามารถนำำ�เนื้้�อหา วิิธีีการสอน และสื่่อ� การสอนในคู่่�มือื ฯ
เล่่มนี้้�ไปปรัับใช้้ให้้เหมาะสมกัับลัักษณะการเรีียนรู้้�ของเด็็กแต่่ละคนได้้
เนื้้�อหาในบทนี้้�เป็็นเรื่่�องความปลอดภััยทางน้ำำ�� แบ่่งเป็็น 2 ตอน ได้้แก่่ 1) การปรัับการสอนให้้เหมาะสมกัับเด็็กแต่่ละคน
และ 2) หน่่วยเรีียนรู้้�เรื่่�องความปลอดภััยทางน้ำำ�� จำำ�นวน 24 หน่่วย (กุุลยา ก่่อสุุวรรณ และยุุวดีี วิิริิยางกููร, 2562; ยุุวดีี
วิิริิยางกููร, ภทรา นาพนััง และวนิิดา สิินเบญจพงศ์์, 2561; สำำ�นัักโรคไม่่ติิดต่่อ, 2552; องค์์การช่่วยเหลืือเด็็ก, 2562)

ตอนที่่� 1 การปรัับการสอนให้้เหมาะสมกัับเด็็กแต่่ละคน
เด็็ ก บกพร่่ อ งทางสติิ ปัั ญ ญาและเด็็ ก ออทิิ ส ติิ ก เกืื อ บทุุ ก คนมีีปัั ญ หาด้้ า นภาษาและการสื่่� อ สารในระดัับ
ที่่� แ ตกต่่ า งกััน ส่่ ว นปัั ญ หาด้้ า นการรู้้�คิิ ด และความจำำ�นั้้� น เป็็ น ข้้ อ บกพร่่ อ งหลัักของเด็็ ก บกพร่่ อ งทางสติิ ปัั ญ ญา
ในขณะที่่� เ ด็็ ก ออทิิ ส ติิ ก อาจไม่่ มีีปัั ญ หาเรื่่� อ งการรู้้�คิิ ด และความจำำ� เลยก็็ ไ ด้้ นอกจากนี้้� เด็็ ก ทั้้� ง สองกลุ่่�มยัังมีีปัั ญ หา
ด้้ า นการเคลื่่� อ นไหว ซึ่่� ง เป็็ น ปัั จจัั ยสำำ�คัั ญที่่� ทำำ� ให้้ ค วามสามารถในการดููแลตััวเองให้้ ป ลอดภัั ย และการว่่ า ยน้ำำ�� เพื่่� อ
เอาชีีวิิ ต รอดลดลง ดัังนั้้� น ครููจึึงต้้ อ งประเมิิ น ความสามารถในด้้ า นเหล่่ า นี้้� ข องเด็็ ก เสีียก่่ อ น (ศึึกษารายละเอีียด
การประเมิิ น ความสามารถปัั จจุุ บัั นในบทที่่� 2) เพื่่� อ ให้้ ค รููสามารถปรัับเนื้้� อ หา วิิ ธีี การสอน สื่่� อ การสอน และวิิ ธีี การ
ประเมิินผลการเรีียนรู้้�ที่่�ใช้้ให้้เหมาะสมกัับลัักษณะการเรีียนรู้้�ของเด็็กคนนั้้�น
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1. การสอนเด็็กที่่�มีปัี ัญหาด้้านภาษาและการสื่่�อสาร
ครููส่่ ว นใหญ่่ มัั กเข้้ า ใจผิิ ดว่่ า เด็็ ก ที่่� “พููดมาก” จะเข้้ า ใจทุุ ก อย่่ า งที่่� ค รููสอน อัันที่่� จริิ ง การรัับรู้้� ห รืื อ เข้้ า ใจภาษา
และการใช้้ ภ าษานั้้� น ถืื อ เป็็ น ความสามารถคนละด้้ า น ครููที่่� ดีีจึึ งต้้ อ งประเมิิ น ความสามารถด้้ า นภาษาและการสื่่� อ สาร
ทั้้�งสองด้้าน แล้้วจึึงปรัับการสอนและสื่่�อการสอนให้้เหมาะสมกัับนัักเรีียน
1.1 ความเข้้าใจภาษา เมื่่� อ ครููสอนเนื้้� อ หาเรื่่� อ งใดเรื่่� อ งหนึ่่� ง ไปแล้้ ว เด็็ ก บกพร่่ อ งทางสติิ ปัั ญ ญาหรืื อ
เด็็กออทิิสติิกคนหนึ่่�งที่่�เข้้าใจภาษาได้้ค่่อนข้้างดีีอาจเข้้าใจเนื้้�อหาที่่�ครููสอนเกืือบทั้้�งหมด ในขณะที่่�เด็็กอีีกคนที่่�มีีภาวะ
เดีียวกัันแต่่มีีระดัับการเข้้าใจภาษาค่่อนข้้างต่ำำ�� อาจไม่่เข้้าใจเลยว่่าครููกำำ�ลัังสอนเรื่่�องอะไร ผู้้�เขีียนจึึงแนะนำำ�ให้้ครููผู้้�สอน
ประเมิินความเข้้าใจภาษาในด้้านการฟััง ท่่าทาง และภาพ แล้้วปรัับการสอนให้้เหมาะสมกัับระดัับความเข้้าใจภาษาของเด็็ก
เพื่่�อให้้เขาเรีียนรู้้�ได้้ตามที่่�ครููตั้้�งเป้้าหมายไว้้
ตััวอย่่างการปรัับการสอนให้้เหมาะสมกัับระดัับความเข้้าใจภาษา
การสอนเด็็กที่่�เข้้าใจ
คำำ�พููดได้้ค่่อนข้้างมาก

เมื่่�อครููสอนเรื่่�อง “พฤติิกรรมเสี่่�ยง” ครููสามารถบอกด้้วยคำำ�พููด หรืือครูู
อาจใช้้ภาพร่่วมด้้วย เพื่่�อให้้เด็็กทราบว่่า พฤติิกรรมใดบ้้างที่่�ไม่่ควรทำำ�
แล้้วอธิิบายถึึงอัันตรายที่่�อาจเกิิดจากพฤติิกรรมนั้้�น จากนั้้�น ชวนเด็็กพููด
คุุยเรื่่�องพฤติิกรรมเสี่่�ยงและอัันตรายที่่�อาจเกิิดขึ้้�น

การสอนเด็็กที่่�เข้้าใจ
ภาษาพููดค่่อนข้้างน้้อย

เมื่่�อครููสอนเรื่่�อง “พฤติิกรรมเสี่่�ยง” ครููควรสอนครั้้�งละ 1 พฤติิกรรม
โดยใช้้สื่่อ� ทางสายตาให้้มากที่่สุ� ดุ และยกตััวอย่่างจำำ�นวนมาก เพื่่�อให้้มั่่น� ใจ
ว่่าเด็็กเข้้าใจสิ่่�งนั้้�นจริิง ๆ เช่่น “พฤติิกรรมที่่� 5 ไม่่ก้้มเก็็บของในน้ำำ��”
ครููอาจสอนโดยอธิิบาย ทำำ�ท่่าให้้ดูู เปิิดวีีดิทััิ ศน์์ ชููภาพเด็็กเก็็บของในน้ำำ��
พร้้อมเครื่่�องหมายผิิดสีีแดง แล้้วตรวจสอบความเข้้าใจ โดยครููทำำ�ท่่าให้้ดูู
หรืือใช้้ตุ๊๊ก� ตาแสดงพฤติิกรรมเก็็บของในน้ำำ�� เพื่่�อให้้เด็็กตอบว่่าพฤติิกรรม
ที่่�ครููหรืือตุ๊๊�กตาทำำ�นั้้�น “ถููก” หรืือ “ผิิด” (ตอบด้้วยคำำ�พููด ท่่าทาง หรืือ
การยกป้้ายก็็ได้้) หลัังจากนั้้�น ครููตรวจสอบว่่าเด็็กนำำ�สิ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้�ใน
ห้้องไปใช้้ในชีีวิิตจริิงได้้หรืือไม่่เช่่น ครููคอยสัังเกตว่่า เมื่่�ออยู่่�ในบริิเวณ
สระว่่ายน้ำำ�� เด็็กก้้มลงไปหยิิบของเล่่นที่่ล� อยอยู่่�ในน้ำำ�� หรืือไม่่
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1.2 การใช้้ภาษา เด็็กที่่�สามารถบอกความต้้องการ ความคิิด หรืือความรู้้�สึึกด้้วยวิิธีีที่่�คนไม่่คุ้้�นเคยเข้้าใจได้้ (เช่่น
การพููด) จะมีีพฤติิกรรมน้้อยกว่่า และน่่าจะพร้้อมเรีียนรู้้�มากกว่่าเด็็กที่่�ไม่่สามารถสื่่�อสารความต้้องการของตััวเองได้้
เด็็กกลุ่่�มหลัังจึึงต้้องได้้รัับความช่่วยเหลืือจากครููผู้้�สอนอย่่างมาก อีีกทั้้�งเนื้้�อหาและกิิจกรรมสำำ�หรัับเด็็กกลุ่่�มหลัังอาจต้้อง
ถููกปรัับให้้สั้้�น ง่่าย เพื่่�อให้้เด็็กไม่่รู้้�สึึกอึึดอััดและแสดงพฤติิกรรมไม่่พึึงประสงค์์ออกมา ดัังนั้้�น หากครููพบว่่านัักเรีียน
มีีความสามารถในการใช้้ภาษา (โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง การพููด) ค่่อนข้้างต่ำำ�� ครููควรปรัับการสอนดัังนี้้�
ตััวอย่่างการปรัับการสอนให้้เหมาะสมกัับระดัับการใช้้ภาษา
การสอนเด็็กที่่�ไม่่มีี
ปััญหาด้้านการใช้้
ภาษา (พููดได้้มาก)

หลัังจากสอนว่่ า อย่่ า ก้้ ม เก็็ บ ของในน้ำำ�� ครููต้้ อ งการตรวจสอบว่่ า เด็็ ก
เข้้าใจหรืือไม่่ ครููอาจให้้เด็็กพููดคุุยว่่า เด็็กเคยเห็็นเพื่่�อนทำำ�พฤติิกรรม
เหล่่านี้้�หรืือตััวเองเคยทำำ�พฤติิกรรมเหล่่านี้้�หรืือไม่่ ทำำ�อย่่างไร ควรทำำ�
หรืื อ ไม่่ เด็็ ก ที่่� พููด ได้้ ค ล่่ อ งแคล่่ ว จะสามารถอธิิ บ ายสิ่่� ง ที่่� ตัั วเองคิิ ด
หรืือเข้้าใจได้้

การสอนเด็็กที่่�มีีปััญหา
ด้้านการใช้้ภาษา
(พููดได้้น้้อย หรืือพููด
ไม่่ได้้เลย)

หลัังจากสอนว่่ า อย่่ า ก้้ ม เก็็ บ ของในน้ำำ�� ครููทำำ�ท่่ า ให้้ ดูู เปิิ ดวีีดิิ ทัั ศน์์
จััดให้้ ตุ๊๊� ก ตาทำำ�พ ฤติิ ก รรมนั้้� น หรืื อ ยกภาพพฤติิ ก รรมนั้้� น แล้้ ว ให้้ เ ด็็ ก
ยกป้้ายว่่า “ถููก” หรืือ “ผิิด” (ภาพ 3.1) นอกจากนี้้� ครููควรสัังเกต
พฤติิ ก รรมของเด็็ ก ในชีีวิิ ต จริิ ง ด้้ ว ยว่่ า เด็็ ก แสดงพฤติิ ก รรมเสี่่� ย ง
ที่่�ครููสอนหรืือไม่่

ภาพ 3.1
ครููควรตรวจสอบความเข้้าใจด้้วยวิิธีีการที่่�เหมาะสม
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2. การสอนเด็็กที่่�มีีปััญหาด้้านการรู้้�คิิด
เด็็กทั่่�วไปมีีระดัับสติิปััญญา (Intelligence Quotient หรืือ IQ) 90-110 เด็็กเหล่่านี้้�มัักสามารถรัับรู้้� เข้้าใจ จำำ�สิ่่�งที่่�
ครููสอน และมีีสมาธิิจดจ่่อกัับสิ่่�งที่่�ครููสอนได้้สมวััย แต่่เด็็กบกพร่่องทางสติิปััญญามีีระดัับสติิปััญญาต่ำำ��กว่่า 70 และมีีปััญหา
ในด้้านการรัับรู้้�และความเข้้าใจ ความจำำ� และความจดจ่่อในระดัับที่่แ� ตกต่่างกััน ส่่วนเด็็กออทิิสติิกอาจไม่่มีีปัญ
ั หาในด้้านเหล่่านี้้�
เลยก็็ได้้ ครููจึึงไม่่ควรคิิดเอาเองว่่าเด็็กที่่มีี� ความต้้องการพิิเศษจะมีีปััญหาด้้านการรู้้�คิิดทุกุ คน หลัังจากประเมิินและพบว่่านัักเรีียน
มีีปััญหาในด้้านเหล่่านี้้� ครููควรปรัับการสอนดัังนี้้�
2.1 การรัับรู้้�และความเข้้าใจ เมื่่�อครููพููดหรืือสั่่�งให้้ทำำ� เด็็กปฏิิบััติิได้้ถููกต้้องตามที่่�ครููบอกหรืือไม่่ หากครููบอกให้้ทำำ�
แล้้วเด็็กยัังไม่่ตอบสนอง ขอให้้ครููลองกระตุ้้�นเตืือนด้้วยคำำ�พููด ท่่าทาง หรืือการแตะตััวเพีียงเล็็กน้้อย นอกจากนี้้� ครููควรสัังเกต
ด้้วยว่่าเด็็กรัับรู้้�และเข้้าใจเมื่่�อครููใช้้ช่่องทางใด เช่่น เมื่่�อครููบอกว่่า “บอย หยิิบไม้้แล้้วส่่งให้้เพื่่�อน” บอยยัังยืืนเฉย แสดงว่่า
บอยอาจไม่่เข้้าใจคำำ�พููด ครููจึึงกระตุ้้�นเตืือนด้้วยท่่าทาง (ครููชี้้�ไปที่่�ไม้้) บอยเดิินไปหยิิบไม้้มาถืือไว้้ แสดงว่่าบอยเข้้าใจ
ท่่าทางที่่�ครููชี้้�ไม้้
ตััวอย่่างการปรัับเนื้้�อหาให้้เหมาะสมกัับความสามารถในการรู้้�คิิด
การสอนเด็็กที่่�ไม่่มีี
ปััญหาด้้านการรู้้�คิิด

ครููสามารถสอนเนื้้�อหาปริิมาณมาก เพื่่�อให้้เด็็กนำำ�ไปวิิเคราะห์์และปรัับ
ใช้้ในสถานการณ์์ของตััวเอง เช่่น ครููสอนเรื่่�องความแตกต่่างระหว่่าง
“เสื้้� อ ชููชีี พ ” และ “เสื้้� อ พยุุ ง ตัั ว ” แล้้ ว สอนว่่ า เสื้้� อ ชููชีีพจะช่่ ว ยให้้
เด็็ ก หงายหน้้ า ขึ้้� น ในขณะที่่� เ สื้้� อ พยุุ ง ตััวช่่ ว ยทำำ� ให้้ เ ด็็ ก ลอยตััวได้้
แต่่ จ ะไม่่ ช่่ ว ยให้้ พลิิ ก หน้้ า หงายขึ้้� น เด็็ ก จึึงมีีโอกาสหน้้ า คว่ำำ�� ในน้ำำ��
เด็็ ก ๆ จึึงต้้ อ งจััดท่่ า ของตััวเองให้้ เ หมาะกัับเสื้้� อ แต่่ ล ะประเภท
จากนั้้� น ครููจึึงสอนวิิ ธีี การเลืื อ กเสื้้� อ และวิิ ธีี การใส่่ ที่่� ถูู กต้้ อ ง

การสอนเด็็กที่่�มีปัี ัญหา
ด้้านการรู้้�คิิด

ค รูู ค ว ร สอ น เ นื้้� อ ห าที่่� สั้้� น แ ล ะ ง่่ าย เ พื่่� อ ใ ห้้ เ ด็็ ก จำำ� ไ ด้้ แ ล ะ เ กิิ ด
ประโยชน์์ จริิ ง ๆ เช่่ น ครููสอนว่่ า เสื้้� อ ลอยตััวมีี 2 แบบ แต่่ ไ ม่่ ว่่ า
เด็็ก ๆ จะใช้้แบบใด 1. ต้้องใส่่เสื้้�อเหล่่านี้้�ทุุกครั้้�งที่่�ลงน้ำำ�� 2. ต้้องเลืือก
เสื้้� อ ที่่� ข นาดพอดีีตััว 3. ต้้ อ งเลืื อ กเสื้้� อ ที่่� ไ ม่่ ชำำ�รุุ ด และ 4. ต้้ อ งล็็ อ ก
ตััวล็็อกให้้ครบทุุกจุุด โดยเฉพาะสายคล้้องขา
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2.2 ความจำำ� ธรรมชาติิของความบกพร่่องทางสติิปััญญาทำำ�ให้้เด็็กเหล่่านี้้�ลืืมง่่าย แต่่ธรรมชาติิของภาวะออทิิสติิก
ทำำ�ให้้เด็็กคนนั้้�นจำำ�ได้้ดีีเมื่่�อได้้เห็็น แต่่ลืืมง่่ายเมื่่�อได้้ยิิน ดัังนั้้�น ครููอาจทดสอบความจำำ�ของเด็็กด้้วยวิิธีีการง่่าย ๆ เช่่น ครููนำำ�
ลููกบอล 3-5 สีีมาวางเรีียงลำำ�ดัับให้้เด็็กดููประมาณ 3-5 วิินาทีี แล้้วเก็็บลููกบอล เพื่่�อให้้เด็็กเรีียงด้้วยตััวเอง เด็็กในระดัับประถม
ศึึกษาที่่�มีีความจำำ�สมวััยจะเรีียงลููกบอลได้้ถููกต้้องเหมืือนตััวอย่่าง และเด็็กบางคนแสดงให้้ครููเห็็นว่่าเขาใช้้เทคนิิคช่่วยจำำ�ได้้ เช่่น
เด็็กท่่องออกเสีียงว่่า “ฟ้้า เขีียว แดง ชมพูู ม่่วง” หลายครั้้�ง หากเด็็กจำำ�ได้้และเรีียงลููกบอลได้้ถููกต้้อง เด็็กคนนั้้�นก็็ไม่่มีีปััญหา
ด้้านความจำำ�ระยะสั้้�น
นอกจากนี้้� ครููที่่�ช่่างสัังเกตอาจทดสอบความจำำ�ของเด็็กขณะสอน และยัังอาจเห็็นได้้ว่่าเด็็กรัับรู้้�ได้้ดีีผ่่านช่่องทางใด เช่่น
เมื่่�อครููอธิิบายเรื่่�อง “การช่่วยเหลืือเมื่่�อเพื่่�อนตกน้ำำ��” ด้้วยคำำ�พููด แล้้วครููให้้ฝึึกปฏิิบััติิ เด็็กคนนั้้�นจำำ�ไม่่ได้้และทำำ�ไม่่ถููกต้้อง
แต่่เมื่่�อครููแสดงบทบาทสมมติิให้้ดูู เด็็กคนนั้้�นกลัับจำำ�ได้้และทำำ�ได้้ถููกต้้อง ครููย่่อมสรุุปได้้ว่่า เด็็กคนนั้้�นไม่่เข้้าใจและจำำ�ข้้อมููล
ที่่�ได้้รัับผ่่านการฟัังได้้ไม่่ดีีนััก แต่่สามารถเข้้าใจและจดจำำ�สิ่่�งที่่�เห็็นได้้ดีีกว่่า
ตััวอย่่างการปรัับเนื้้�อหาให้้เหมาะสมกัับระดัับความจำำ�
การสอนเด็็กที่่�ไม่่มีี
ปััญหาด้้านความจำำ�

เมื่่�อครููสอนให้้เด็็กใส่่เสื้้�อชููชีีพ ครููอธิิบายว่่า เด็็ก ๆ ต้้องเลืือกเสื้้�อชููชีีพที่่�
พอดีีตััว (ไม่่ เ ล็็ ก หรืื อ ใหญ่่ เ กิิ น ไป) วิิ ธีี ใส่่ คืื อ สอดแขนใส่่ เ สื้้� อ
ทั้้�ง 2 ข้้าง แล้้วล็็อก 4 จุุด คืือ ด้้านบน กลางลำำ�ตััว และสายคล้้องขา

การสอนเด็็กที่่�มีีปััญหา
ด้้านความจำำ�

ครููใช้้การวิิเคราะห์์งาน แล้้วใช้้บััตรภาพบอกขั้้น� ตอนการใส่่เสื้้อ� ชููชีีพ พร้้อม
อธิิบายอย่่างกระชัับ เข้้าใจง่่าย แล้้วสอนด้้วยหลัักการสอน 3R (สอนซ้ำำ�� ๆ
สอนจนเป็็นกิิจวััตร และสอนให้้สนุุกผ่่อนคลาย; ภาพ 3.2)
1. ภาพเด็็กเลืือกเสื้้�อชููชีีพ พร้้อมอธิิบายว่่า “เลืือกเสื้้�อชููชีีพที่่�พอดีีตััว”
2. ภาพเด็็กสวมเสื้้อ� ชููชีีพ พร้้อมอธิิบายว่่า “สอดแขน 2 ข้้าง ใส่่เสื้้อ� ชููชีีพ”
3. ภาพเด็็กล็็อกตััวล็็อก พร้้อมอธิิบายว่่า “ล็็อก 4 จุุด”
4. ภาพเด็็กล็็อกตััวล็็อกจุุดที่่� 1 พร้้อมอธิิบายว่่า “ล็็อก 1 ด้้านบน”
5. ภาพเด็็กล็็อกตััวล็็อกจุุดที่่� 2 พร้้อมอธิิบายว่่า “ล็็อก 2 กลางลำำ�ตััว”
6. ภาพเด็็กล็็อกตััวล็็อกจุุดที่่� 3 พร้้อมอธิิบายว่่า “ล็็อก 3 สายคล้้องขา
ด้้านซ้้าย”
7. ภาพเด็็กล็็อกตััวล็็อกจุุดที่่� 3 พร้้อมอธิิบายว่่า “ล็็อก 4 สายคล้้องขา
ด้้านขวา”
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ภาพ 3.2
ครููควรย่่อยงานแล้้วอธิิบายทีีละขั้้�นตอน
2.3 สมาธิิ/ความจดจ่่อ หากครููพบว่่านัักเรีียนจดจ่่อได้้ไม่่นาน ครููควรปรัับกิิจกรรมแต่่ละช่่วงให้้สั้้�นลง หรืือครูู
อาจสอนโดยใช้้วิิธีีการยืืดสมาธิิของเด็็ก เช่่น การสอนเรื่่�องที่่�สนุุก เรื่่�องที่่�เขาสนใจ และเรื่่�องที่่�เขาเข้้าใจได้้ ก็็จะช่่วยให้้เด็็ก
จดจ่่อกัับสิ่่�งที่่�ครููสอนได้้นานขึ้้�น
การสอนโดยให้้ เ ด็็ ก ได้้ ล งมืื อ ปฏิิ บััติิ จ ะช่่ ว ยให้้ เ ด็็ ก จดจ่่ อ ได้้ น านกว่่ า การสอนด้้ ว ยการบรรยายหรืื อ อธิิ บ าย
ด้้วยคำำ�พููด ครููอาจลองสัังเกตว่่า เมื่่�อครููสอนด้้วยการบรรยายและการปฏิิบััติิ เด็็กจดจ่่อได้้ยาวนานเพีียงใด แล้้วปรัับ
วิิ ธีี การสอนให้้ เ หมาะสมกัับระยะสมาธิิ ข องเด็็ ก เช่่ น เมื่่� อ ครููบรรยายได้้ 10 นาทีี เด็็ ก เริ่่� ม ชวนเพื่่� อ นเล่่ น แต่่ ถ้้ า ครูู
ให้้ลงมืือปฏิิบััติิ เด็็กคนนั้้�นสามารถจดจ่่ออยู่่�กัับกิิจกรรมนั้้�นได้้ถึึง 30 นาทีี ครููจึึงควรสอนด้้วยการบรรยาย 10 นาทีี
แล้้วตามด้้วยการปฏิิบััติิอีีก 30 นาทีี
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ตััวอย่่างการปรัับเนื้้�อหาให้้เหมาะสมกัับระดัับสมาธิิ
การสอนเด็็กที่่�ไม่่มีี
ปััญหาด้้านสมาธิิ

ครููอธิิบายเกี่่�ยวกัับแหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยงแบบต่่าง ๆ และยกตััวอย่่างจำำ�นวนมาก
เช่่น บ่่อเลี้้�ยงปลา บ่่อน้ำำ�� ถัังบรรจุุน้ำำ�� สระน้ำำ��พลาสติิก คลอง แม่่น้ำำ��

การสอนเด็็กที่่�จดจ่่อ
ได้้ไม่่นาน

ครููให้้ เ ด็็ ก บอกแหล่่ ง น้ำำ�� ในโรงเรีียนว่่ า มีีอะไรที่่� ใ ดบ้้ า ง จากนั้้� น
ครููพานัักเรีียนเดิิ น สำำ�ร วจแหล่่ ง น้ำำ��ต่่ า ง ๆ ตามที่่� นัั กเรีียนบอก
พร้้ อ มอธิิ บ ายถึึงความเสี่่� ย งของแหล่่ ง น้ำำ��ต่่ า ง ๆ ไปด้้ ว ย การได้้
เคลื่่� อ นไหวไปด้้ ว ยจะทำำ � ให้้ นัั กเรีียนจดจ่่ อ ได้้ น านขึ้้� น (ภาพ 3.3)

ภาพ 3.3
ครููควรจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนที่่�เด็็กได้้เคลื่่�อนไหว
ผู้้�อ่่ า นคงเห็็ น ว่่ า หากเด็็ ก มีีปัั ญ หาด้้ า นการรัับรู้้� และความเข้้ าใจ ความจำำ� และสมาธิิ ครููควรสอนเนื้้� อ หาให้้ สั้้�น
ง่่ า ย ได้้ ล งมืื อ ปฏิิ บััติิ สอนในสถานการณ์์ จริิ ง ที่่� ห ลากหลาย (ไม่่ ป ล่่ อ ยให้้ เ ด็็ ก เชื่่� อ มโยงเอง) และ ทบทวน/ให้้ ทำำ�ซ้ำำ��
เพื่่� อ ให้้ เ ด็็ ก จำำ� ได้้ แ ละเกิิ ด ความชำำ� นาญ และครููควรมีีอุุ ป กรณ์์ ช่่ ว ยเตืื อ นให้้ เ ด็็ ก จำำ� เรื่่� อ งนั้้� น ได้้ ง่่ า ยขึ้้� น เช่่ น บััตรภาพ
ที่่� แ สดงขั้้� น ตอนกิิ จ กรรม
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3. การสอนเด็็กที่่�มีีปััญหาด้้านการเคลื่่�อนไหว
ครููควรสัังเกตการเคลื่่�อนไหวของเด็็กในทุุกส่่วน ไม่่ว่่าจะเป็็นศีีรษะ ลำำ�คอ แขน มืือ ขา เท้้า ลำำ�ตััว ฯลฯ ว่่าเด็็กสามารถ
เคลื่่�อนไหวอวััยวะเหล่่านั้้�นได้้อย่่างคล่่องแคล่่วหรืือไม่่ รวมถึึงการทรงตััวและความยืืดหยุ่่�นด้้วย หากครููพบว่่าเด็็กมีีปััญหา
ด้้านการเคลื่่�อนไหวส่่วนใดส่่วนหนึ่่�งหรืือเด็็กบางคนอาจมีีปััญหาเมื่่�อต้้องเคลื่่�อนไหวอวััยวะหลายส่่วนในเวลาเดีียวกััน
ครููควรปรัับเนื้้�อหาที่่�สอนหรืือใช้้อุุปกรณ์์ช่่วย เพื่่�อให้้เด็็กทำำ�สิ่่�งนั้้�นได้้ (ภาพ 3.5)
ตััวอย่่างการปรัับวิิธีีการสอน/สื่่�อการสอน/อุุปกรณ์์ให้้เหมาะสมกัับความสามารถในการเคลื่่�อนไหว
การสอนเด็็กที่่�ไม่่มีี
ปััญหากล้้ามเนื้้�อมืือ

ครููสอนให้้เด็็กใส่่เสื้้�อชููชีีพ โดยใส่่ตััวล็็อกด้้วยตััวเองให้้ครบทุุกจุุด

การสอนเด็็กที่่�มีีปััญหา
กล้้ามเนื้้�อมืือ

ครููย่่อยงาน “การใส่่เสื้้�อชููชีีพ” ให้้เป็็นขั้้�นตอนเล็็ก ๆ แล้้วให้้เด็็กทำำ�
ทีีละขั้้�นตอน เมื่่�อเด็็กติิดขััดที่่�ขั้้�นตอนใด (เช่่น การเสีียบตััวล็็อกเข้้าหากััน)
ครููให้้เด็็กฝึึกทำำ�ขั้้�นตอนนั้้�นซ้ำำ�� ๆ จนกว่่าเด็็กจะเกิิดความชำำ�นาญ
ครููอาจเปลี่่�ยนตััวล็็อกจากคลิิปเป็็นตีีนตุ๊๊�กแก/หนามเตย เพื่่�อให้้เด็็กที่่�
กล้้ามเนื้้�อมืือมีีปััญหาสามารถติิดและถอดด้้วยตััวเองได้้ง่่ายและเร็็วขึ้้�น
(ภาพ 3.4)

เสื้้�อชููชีีพแบบตััวล็็อก

เสื้้�อชููชีีพแบบตีีนตุ๊๊�กแก

ภาพ 3.4
ครููควรปรัับวิิธีีการสอนและสื่่�อการสอนให้้เหมาะสมกัับความสามารถของเด็็ก
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ตอนที่่� 2 หน่่วยการเรีียนรู้้�
หน่่วยที่่� 1 แหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยง
วััตถุุประสงค์์
1. เด็็กเข้้าใจความหมายของแหล่่งน้ำำ�� เสี่่�ยง
2. เด็็กทราบถึึงอัันตรายจากแหล่่งน้ำำ�� เสี่่�ยง
3. เด็็กตระหนัักถึึงแหล่่งน้ำำ�� เสี่่�ยงใกล้้ตััว
4. เด็็กทราบวิิธีีปฏิิบััติิตััวอย่่างเหมาะสม เมื่่�อเข้้าใกล้้แหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยง

สาระสำำ�คััญ
1. ความหมายของแหล่่งน้ำำ�� เสี่่�ยง
2. อัันตรายจากแหล่่งน้ำำ�� เสี่่�ยง
3. แหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยงในบ้้าน รอบบ้้าน ในโรงเรีียน และในชุุมชน
4. วิิธีีปฏิิบััติิตััวอย่่างเหมาะสม เมื่่�อเข้้าใกล้้แหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยง

เนื้้�อหา
แหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยง หมายถึึง แหล่่งน้ำำ��ที่่�อาจทำำ�ให้้เด็็กจมน้ำำ�� เป็็นอัันตราย หรืือตายได้้
อัันตราย หมายถึึง เด็็กจะขยัับตััวไม่่ได้้ หายใจไม่่ได้้ ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ตายในที่่�สุุด
แหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยงใกล้้ตััว หมายถึึง แหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยงในบ้้าน รอบบ้้าน ใกล้้บ้้าน ในโรงเรีียน ในชุุมชน หรืือ
ในสถานที่่ต่� า่ ง ๆ ที่่เ� ด็็กไป แหล่่งน้ำำ��ที่่มีีน้ำ
� ำ��อยู่่เ� พีียง 1 นิ้้�วก็็สามารถทำำ�ให้้เด็็กที่่มีี� ความต้้องการพิิเศษเป็็นอัันตรายหรืือ
เสีียชีีวิิตได้้ ครููและผู้้�ปกครองจึึงต้้องสอนให้้ชััดเจนว่่าแหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยงของเด็็กคนนั้้�นคืืออะไร อยู่่�ที่่�ใดบ้้าง (ภาพ 3.5)
1. แหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยงในบ้้าน เช่่น กะละมััง ถัังเก็็บน้ำำ�� โอ่่ง อ่่างอาบน้ำำ��เด็็ก/ผู้้�ใหญ่่ สระว่่ายน้ำำ��พลาสติิก ชัักโครก
ในห้้องน้ำำ�� และภาชนะเล็็กใหญ่่ที่่�มีีน้ำำ��อยู่่�
2. แหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยงรอบบ้้าน เช่่น แอ่่งน้ำำ��ใต้้ถุุนบ้้าน อ่่างเลี้้�ยงปลา อ่่างบััว โอ่่ง แหล่่งน้ำำ��ขััง บ่่อเลี้้�ยงปลา
ร่่องน้ำำ�� คููน้ำำ�� สระน้ำำ��ขุุด
3. แหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยงในชุุมชน เช่่น แม่่น้ำำ�� คลอง หนอง บึึง ขุุมเหมืือง ทะเลสาบ ทะเล อ่่างเก็็บน้ำำ�� เขื่่�อน
คููน้ำำ�� ในสวน/ในนา
4. แหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยงในโรงเรีียน เช่่น ห้้องน้ำำ�� อ่่างเลี้้�ยงปลา บ่่อเลี้้�ยงปลา บ่่อน้ำำ�� บ่่อบััว สระน้ำำ��พุุ
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ภาพ 3.5
แหล่่งน้ำำ�� เสี่่�ยง
เมื่่�อพบแหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยง เด็็กควรปฏิิบััติิตััวดัังนี้้�
1. ไม่่เข้้าใกล้้แหล่่งน้ำำ��ตามลำำ�พััง เด็็กต้้องเข้้าไปในบริิเวณนั้้�นพร้้อมกัับผู้้�ใหญ่่ทุุกครั้้�ง
2. ไม่่ลงไปในน้ำำ�� ไม่่เล่่นน้ำำ��ตามลำำ�พััง ต้้องมีีผู้้�ใหญ่่ไปด้้วยทุุกครั้้�ง
3. ไม่่ทำำ�กิิจกรรมใกล้้แหล่่งน้ำำ��ตามลำำ�พััง ต้้องมีีผู้้�ใหญ่่ไปด้้วยทุุกครั้้�ง
ครููเชื่่�อมโยงไปยัังสถานการณ์์จริิงในชีีวิิตของนัักเรีียน ครููอาจนำำ�ภาพแหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยงที่่�อยู่่�บริิเวณบ้้าน
ของนัักเรีียน บริิเวณโรงเรีียน รอบ ๆ ชุุมชน เช่่น เด็็กในจัังหวััดเชีียงใหม่่ โดยเฉพาะในอำำ�เภอเมืืองเชีียงใหม่่
มัักเคยเห็็นหรืือได้้เข้้าไปใกล้้แม่่น้ำำ��ปิงิ “ท่่าน้ำำ��แม่่ปิิง” “สะพานข้้ามแม่่น้ำำ��ปิงิ ” ฯลฯ จึึงถืือเป็็นแหล่่งน้ำำ��เสี่่ย� งในชุุมชน
หากเด็็กไม่่มีีปััญหาด้้านการรู้้�คิิดมากนััก ครููอาจลองให้้เด็็กบอกแหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยงที่่�เด็็กเคยเห็็นด้้วยก็็ได้้
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ผู้้�ใหญ่่รอบตััวมีีส่่วนช่่วยป้้องกัันอัันตรายที่่เ� กิิดจากแหล่่งน้ำำ��เสี่่ย� งได้้ เช่่น การกำำ�จััดแหล่่งน้ำำ��เหล่่านี้้� (การกลบ
หลุุมที่่มีีน้ำ
� ำ��ขัังอยู่่ห� รืืออาจมีีน้ำำ��ขัังในอนาคต การเทน้ำำ��ออกจากภาชนะแล้้วคว่ำำ��ภาชนะไว้้) หรืือหากไม่่สามารถกำำ�จััด
แหล่่งน้ำำ��เหล่่านั้้น� ได้้ ให้้ใช้้ฝาปิิดแหล่่งน้ำำ��หรืือภาชนะนั้้น� อย่่างแน่่นหนาเพื่่�อให้้เด็็กไม่่สามารถเปิิดออกได้้ และหาทาง
ป้้องกัันไม่่ให้้เด็็กเข้้าไปในบริิเวณเหล่่านั้้�น เช่่น การกั้้�นรั้้�วรอบบริิเวณนั้้�น หรืือปลููกต้้นไม้้รอบบริิเวณ เพื่่�อป้้องกััน
การพลััดตกหรืือลื่่�นไถลลงแหล่่งน้ำำ�� ติิดป้้ายเตืือนไม่่ให้้เข้้าไปในบริิเวณนั้้�น และสอนให้้เด็็กเข้้าใจความหมาย
ของป้้ายนั้้�น รวมถึึงป้้ายเตืือนที่่มัั� กพบในที่่�สาธารณะด้้วย (หน่่วยที่่� 9)

การวัดผลการเรียนรู้
1. ครูให้เด็กชี้/บอกว่า ภาพใดคือแหล่งน�้ำเสี่ยง
2. ครูให้เด็กชี้/บอกว่า แหล่งน�้ำเสี่ยงเป็นอันตรายอย่างไร
3. ครููพาเด็็กสำำ�รวจในบ้้าน รอบบ้้าน ในโรงเรีียน ในชุุมชน แล้้วให้้เด็็กชี้้�ว่่าสถานที่่�ใด ตำำ�แหน่่งใดเป็็น
แหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยง
4. เด็็กบอกได้้ว่่า เมื่่�อเข้้าใกล้้แหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยง พฤติิกรรมใด “ถููก” หรืือ “ผิิด”

เกณฑ์การผ่าน
ครููให้้เด็็กตอบด้้วยการพููด ชี้้�ภาพ หรืือยกป้้าย เมื่่�อเด็็กตอบได้้ถููกต้้อง ไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 80 ถืือว่่าผ่่าน
แต่่ถ้้าเด็็กไม่่ผ่่านการทดสอบ ขอให้้ครููสอนเรื่่�องนั้้�นใหม่่อีีกครั้้�ง โดยปรัับวิิธีีการสอนและใช้้สื่่�อการสอนที่่�ชััดเจน
มากขึ้้�น (ผู้้�อ่่านสามารถศึึกษาตััวอย่่างแผนการสอนเรื่่�อง “แหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยง” ได้้ในภาคผนวก ง)
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หน่่วยที่่� 2 แหล่่งน้ำำ��ตื้้�น
วััตถุุประสงค์์
1. เด็็กเข้้าใจความหมายของแหล่่งน้ำำ��ตื้้�น
2. เด็็กตระหนัักถึึงแหล่่งน้ำำ�ตื้้
� �นใกล้้ตััว
3. เด็็กทราบถึึงอัันตรายจากแหล่่งน้ำำ�ตื้้
� �น
4. เด็็กทราบวิิธีีปฏิิบััติิตััวอย่่างเหมาะสม เมื่่�อเข้้าใกล้้แหล่่งน้ำำ��ตื้้�น

สาระสำำ�คััญ
1. ความหมายของแหล่่งน้ำำ�ตื้้
� �น
2. แหล่่งน้ำำ��ตื้้�นใกล้้ตััว
3. อัันตรายจากแหล่่งน้ำำ�ตื้้
� �น
4. พฤติิกรรมที่่�เหมาะสม เมื่่�อเข้้าใกล้้แหล่่งน้ำำ��ตื้้�น

เนื้้�อหา
ครููอธิิบายว่่า “ตื้้�น” หมายถึึง เมื่่�อเด็็กยืืนที่่�พื้้�นแล้้ว ผิิวน้ำำ�� อยู่่�ระดัับอกของเด็็กหรืือต่ำำ��กว่่านั้้�น
ครููอธิิบายโดยใช้้ภาพและพาไปดููแหล่่งน้ำำ��ของจริิงว่่า แหล่่งน้ำำ��ใดเป็็นแหล่่งน้ำำ��ตื้้�น
ครููสอนโดยใช้้ภาพ (ภาพ 3.6) ว่่า แหล่่งน้ำำ�� เหล่่านี้้�จะเป็็นอัันตรายสำำ�หรัับเด็็กได้้อย่่างไร
1. เด็็กอาจล้้มหน้้าคว่ำำ��ลงไปในน้ำำ�� ทำำ�ให้้ไม่่มีีอากาศหายใจ ตาย
2. ร่่างกายอาจกระแทกพื้้�น ขาหััก เดิินไม่่ได้้ หรืือ ทำำ�ให้้ศีีรษะแตก หมดสติิ
3. ในน้ำำ��อาจมีีของที่่เ� ป็็นอัันตราย เช่่น ก้้อนหิิน ตอไม้้ ทำำ�ให้้บาดเจ็็บ เลืือดไหล ติิดเชื้้อ� ป่่วย พิิการ หรืือตายได้้
เมื่่�อเข้้าใกล้้แหล่่งน้ำำ��ตื้้�น เด็็กต้้องระวัังตััว ไม่่วิ่่�งเล่่น ไม่่แกล้้งกััน ไม่่ผลัักกััน ไม่่ปีีนป่่ายที่่�ขอบแหล่่งน้ำำ��
ไม่่กระโดดลงไปในน้ำำ�� และไม่่ลงน้ำำ��ตามลำำ�พััง (ต้้องมีีผู้้�ใหญ่่อยู่่�ใกล้้ ๆ และต้้องบอกผู้้�ใหญ่่ก่่อนลงไปในน้ำำ��)

ภาพ 3.6
แหล่่งน้ำำ��ตื้้�นอาจทำำ�ให้้บาดเจ็็บเนื่่�องจากมีีวััตถุุใต้้น้ำำ��ที่่�มองไม่่เห็็น
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การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. เด็็กตอบได้้ว่่า ภาพใด/สถานที่่�ใดเป็็นแหล่่งน้ำำ�ตื้้
� �น
2. เด็็กตอบได้้ว่่า แหล่่งน้ำำ�ตื้้
� �นใกล้้ตััวอยู่่�ที่่�ใดบ้้าง
3. เด็็กตอบได้้ว่่า ภาพใดเป็็นอัันตรายจากแหล่่งน้ำำ�ตื้้
� �น
4. เด็็กตอบได้้ว่่า ภาพใดเป็็นพฤติิกรรมที่่�เหมาะสม เมื่่�อเข้้าใกล้้แหล่่งน้ำำ��ตื้้�น

เกณฑ์์การผ่่าน
เมื่่�อเด็็กตอบด้้วยการพููด ชี้้� หรืือยกป้้ายได้้ถููกต้้อง ไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 80 ถืือว่่าผ่่าน แต่่ถ้้าเด็็กไม่่ผ่่าน
การทดสอบ ขอให้้ครููสอนเรื่่�องนั้้�นใหม่่อีีกครั้้�ง โดยปรัับวิิธีีการสอนและใช้้สื่่�อการสอนที่่�ชััดเจนมากขึ้้�น
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หน่่วยที่่� 3 แหล่่งน้ำำ��ลึึก
วััตถุุประสงค์์
1. เด็็กเข้้าใจความหมายของแหล่่งน้ำำ��ลึึก
2. เด็็กตระหนัักถึึงแหล่่งน้ำำ�ลึึ
� กใกล้้ตััว
3. เด็็กทราบถึึงอัันตรายจากแหล่่งน้ำำ�ลึึ
� ก
4. เด็็กทราบวิิธีีปฏิิบััติิตััวอย่่างเหมาะสม เมื่่�อเข้้าใกล้้แหล่่งน้ำำ��ลึึก

สาระสำำ�คััญ
1. ความหมายของแหล่่งน้ำำ�ลึึ
� ก
2. แหล่่งน้ำำ��ลึึกใกล้้ตััว
3. อัันตรายจากแหล่่งน้ำำ�ลึึ
� ก
4. วิิธีีปฏิิบััติิตััวอย่่างเหมาะสม เมื่่�อเข้้าใกล้้แหล่่งน้ำำ��ลึึก

เนื้้�อหา
ครููอธิิบายโดยใช้้ภาพและท่่าทางว่่า “ลึึก” หมายถึึง ผิิวน้ำำ��อยู่่�ระดัับปาก จมููก หรืือสููงกว่่านั้้�น ทำำ�ให้้เด็็ก
ไม่่สามารถยืืนในน้ำำ��ได้้
ครููชวนเด็็กพููดคุุยว่่าแหล่่งน้ำำ��ลึึกใกล้้ตััวเด็็กคืือที่่�ใดบ้้าง ครููควรใช้้สื่่�อทางสายตา เช่่น ภาพถ่่าย หรืือพาไป
สถานที่่�จริิง
ครููสอนโดยใช้้ภาพหรืือวีีดิิทััศน์์ว่่าอัันตรายที่่�เกิิดในแหล่่งน้ำำ�ลึึ
� ก คืือ ยืืนไม่่ถึึง ถููกน้ำำ��พััดจนล้้ม มีีสิ่่�งอื่่�นพัันขา
ร่่างกายเป็็นตะคริิวทำำ�ให้้ว่่ายน้ำำ�� ไม่่ได้้ จมน้ำำ�� ไม่่มีีอากาศหายใจ และทำำ�ให้้ตายได้้ หรืือการกระโดดลงไปในแหล่่ง
น้ำำ��ลึึก เด็็กจะยืืนไม่่ถึึงและอาจมีีของที่่�เป็็นอัันตรายอยู่่�ในน้ำำ�� ส่่งผลให้้เหนื่่�อย สำำ�ลัักน้ำำ�� เชืือกพัันขา น้ำำ��เย็็นมาก
แขนขาเป็็นตะคริิว จมน้ำำ�� หายใจไม่่ได้้ ตาย (ภาพ 3.7)
เมื่่�อเข้้าใกล้้แหล่่งน้ำำ��ลึึก เด็็กต้้องระวัังตััว ไม่่วิ่่�งเล่่น ไม่่แกล้้งกััน ไม่่ผลัักกััน ไม่่ปีีนป่่ายที่่�ขอบแหล่่งน้ำำ��
ไม่่กระโดดลงไปในน้ำำ�� และไม่่ลงน้ำำ��ตามลำำ�พััง (ต้้องมีีผู้้�ใหญ่่อยู่่�ใกล้้ ๆ และต้้องบอกผู้้�ใหญ่่ก่่อนลงไปในน้ำำ��)

ภาพ 3.7
แหล่่งน้ำำ��ลึึกทำำ�ให้้ยืืนไม่่ถึึง จมน้ำำ�� หายใจไม่่ได้้ และตาย
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การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. เด็็กตอบได้้ว่่า ภาพใด/สถานที่่�ใดเป็็นแหล่่งน้ำำ�ลึึ
� ก
2. เด็็กตอบได้้ว่่า แหล่่งน้ำำ�ลึึ
� กใกล้้ตััวอยู่่�ที่่�ใดบ้้าง
3. เด็็กตอบได้้ว่่า ภาพใดเป็็นอัันตรายจากแหล่่งน้ำำ�ลึึ
� ก
4. เด็็กตอบได้้ว่่า ภาพใดเป็็นพฤติิกรรมที่่�เหมาะสม เมื่่�อเข้้าใกล้้แหล่่งน้ำำ��ลึึก

เกณฑ์์การผ่่าน
เมื่่�อเด็็กตอบด้้วยการพููด ชี้้� หรืือยกป้้ายได้้ถููกต้้อง ไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 80 ถืือว่่าผ่่าน แต่่ถ้้าเด็็กไม่่ผ่่าน
การทดสอบ ขอให้้ครููสอนเรื่่�องนั้้�นใหม่่อีีกครั้้�ง โดยปรัับวิิธีีการสอนและใช้้สื่่�อการสอนที่่�ชััดเจนมากขึ้้�น

105

หน่่วยที่่� 4 แหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ
วััตถุุประสงค์์
1. เด็็กเข้้าใจความหมายของแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ
2. เด็็กตระหนัักถึึงแหล่่งน้ำำ�� ธรรมชาติิใกล้้ตััว
3. เด็็กทราบถึึงอัันตรายจากแหล่่งน้ำำ�� ธรรมชาติิ
4. เด็็กทราบวิิธีีปฏิิบััติิตััวอย่่างเหมาะสม เมื่่�อเข้้าใกล้้แหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ

สาระสำำ�คััญ
1. ความหมายของแหล่่งน้ำำ�� ธรรมชาติิ
2. แหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิใกล้้ตััว
3. อัันตรายจากแหล่่งน้ำำ�� ธรรมชาติิ
4. วิิธีีปฏิิบััติิตััวอย่่างเหมาะสม เมื่่�อเข้้าใกล้้แหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ

เนื้้�อหา
แหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ หมายถึึง แหล่่งน้ำำ��ที่่�เกิิดขึ้้�นเอง เช่่น แม่่น้ำำ�� ลำำ�คลอง บ่่อน้ำำ�� ทะเล น้ำำ��ตก ฯลฯ
(ภาพ 3.8) ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นตามธรรมชาติิ ไม่่มีีทางขึ้้�นลงที่่�ปลอดภััย ไม่่มีีความลึึกที่่�ชััดเจน และมัักมีีพื้้�นที่่�ตื้้�นและลึึก
สลัับกัันโดยไม่่เรีียงลำำ�ดัับ

ภาพ 3.8
ตััวอย่่างแหล่่งน้ำำ�ธ
� รรมชาติิ
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ครููให้้เด็็กดููรููปแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิใกล้้ตััว หรืืออาจพาไปยัังสถานที่่จริ
� ิง
ครููอธิิบายให้้เด็็กรู้้�ว่่า อัันตรายที่่�เกิิดในแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ คืือ
1. เด็็กจะไม่่รู้้�ว่่าพื้้�นที่่�ใดตื้้�นหรืือลึึก บางพื้้�นที่่�ลึึกขึ้้�นอย่่างฉัับพลััน เด็็กจึึงไม่่ได้้เตรีียมตััวที่่�จะลอยตััวในพื้้�นที่่�
น้ำำ��ลึึก จม และตายได้้
2. แหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิอาจมีีสิ่่�งที่่�เป็็นอัันตรายอยู่่�ใต้้น้ำำ�� เช่่น ก้้อนหิิน ตอไม้้ เศษแก้้ว
3. แหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิอาจเป็็นพื้้�นที่่�ลื่่�น เช่่น ขอบบ่่อที่่�มีีหญ้้าหรืือโคลน (ภาพ 3.9)

ภาพ 3.9
ตััวอย่่างแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ
เมื่่�อเข้้าใกล้้แหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ เด็็กควรปฏิิบััติิตััวดัังนี้้�
1. ไม่่เข้้าใกล้้แหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิตามลำำ�พััง เด็็กต้้องไปกัับผู้้�ใหญ่่เสมอ
2. ไม่่ลงไปในน้ำำ�� ไม่่เล่่นน้ำำ��ตามลำำ�พััง
3. ไม่่ทำำ�กิิจกรรมใกล้้แหล่่งน้ำำ�� ธรรมชาติิตามลำำ�พััง
4. ไม่่วิ่่�งเล่่น ไม่่ผลัักกััน ไม่่แกล้้งกััน ไม่่ปีีนป่่าย

การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. เด็็กตอบได้้ว่่า ภาพใดเป็็นแหล่่งน้ำำ�� ธรรมชาติิ
2. เด็็กตอบได้้ว่่า สถานที่่�ใดเป็็นแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิใกล้้ตััว
3. เด็็กตอบได้้ว่่า แหล่่งน้ำำ�� ธรรมชาติิมีีอัันตรายอย่่างไร
4. เด็็กตอบได้้ว่่า เมื่่�อเข้้าใกล้้แหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ เด็็กควรทำำ�ตััวอย่่างไร

เกณฑ์์การผ่่าน
เมื่่�อเด็็กตอบด้้วยการพููด ชี้้� หรืือยกป้้ายได้้ถููกต้้อง ไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 80 ถืือว่่าผ่่าน แต่่ถ้้าเด็็กไม่่ผ่่าน
การทดสอบ ขอให้้ครููสอนเรื่่�องนั้้�นใหม่่อีีกครั้้�ง โดยปรัับวิิธีีการสอนและใช้้สื่่�อการสอนที่่�ชััดเจนมากขึ้้�น
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หน่่วยที่่� 5 การขึ้้�นและลงแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิอย่่างปลอดภััย
วััตถุุประสงค์์
1. เด็็กทราบถึึงวิิธีีลงแหล่่งน้ำำ�� ธรรมชาติิอย่่างปลอดภััย
2. เด็็กทราบถึึงวิิธีีขึ้้�นจากแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิอย่่างปลอดภััย

สาระสำำ�คััญ
1. วิิธีีลงแหล่่งน้ำำ�� ธรรมชาติิอย่่างปลอดภััย
2. วิิธีีขึ้้�นจากแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิอย่่างปลอดภััย

เนื้้�อหา
ครููทบทวนด้้วยภาพ วีีดิิทััศน์์ และอธิิบายว่่าแหล่่งน้ำำ�� ธรรมชาติิคืืออะไร อยู่่�ที่่�ใดบ้้าง โดยพยายามเชื่่�อมโยง
กัับสถานที่่�ที่่�เด็็กจะได้้พบในชีีวิิตจริิง จากนั้้�น ทบทวนอีีกครั้้�งว่่าเด็็กจะไม่่เข้้าไปหรืือลงไปในแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ
ตามลำำ�พัังโดยเด็็ดขาด
เมื่่�อมีีผู้้�ใหญ่่อยู่่�ด้้วย เด็็กอาจลงเล่่นในแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิได้้ ครููสอนให้้เด็็กมองหาที่่�ยึึดเพื่่�อช่่วยทรงตััว
(เช่่น ต้้นไม้้ใหญ่่ ราวทางเดิิน) หรืือใช้้ไม้้ตรงยาว (เช่่น ท่่อ กิ่่�งไม้้ที่่�แข็็งแรง) ในการค้ำำ��ยััน จากนั้้�น ค่่อย ๆ วางเท้้า
ลงในน้ำำ�� ยืืนให้้มั่่�นคง ทรงตััวให้้ดีีก่่อนก้้าวขาอีีกข้้างอย่่างช้้า ๆ หากไม่่มีีวััสดุุที่่�จะช่่วยการทรงตััว ขอให้้จัับมืือ
ของผู้้�ใหญ่่ขณะเดิินลงน้ำำ�� (ภาพ 3.10)

ภาพ 3.10
เด็็กต้้องมีีที่่�ยึึดที่่�มั่่�นคงเมื่่�อลงแหล่่งน้ำำ�ธ
� รรมชาติิ
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เมื่่อ� เด็็กจะขึ้้น� จากแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ เด็็กควรมองหาที่่ยึึด
� ที่่มั่่� น� คง จัับให้้แน่่น วางเท้้าบนพื้้�นที่่เ� รีียบแต่่ไม่่ลื่่น�
แล้้วดึึงตััวขึ้้�นมายืืนบนพื้้�นนั้้�นช้้า ๆ จากนั้้�น ค่่อย ๆ ก้้าวขึ้้�นทีีละน้้อย จนยืืนบนฝั่่�งได้้อย่่างปลอดภััย หากไม่่มีีที่่�เกาะ
ครููสอนให้้เด็็กขอความช่่วยเหลืือจากผู้้�ใหญ่่ (เช่่น จัับมืือผู้้�ใหญ่่เพื่่�อทรงตััว ; ภาพ 3.11)
ครููย้ำำ��ไม่่ให้้เด็็กวิ่่�ง ผลัักกััน หรืือแกล้้งกัันในบริิเวณแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ เพราะอาจลื่่�นตกลงไปในน้ำำ�� และสอน
ไม่่ให้้เด็็กกระโดดลงน้ำำ�� เพราะเด็็กจะไม่่รู้้�ว่่าใต้้น้ำ�มีีสิ่่
ำ� �งที่่�เป็็นอัันตรายหรืือไม่่

ภาพ 3.11
เมื่่�อเด็็กขึ้้�นจากแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ เด็็กต้้องมีีที่่�ยึึดที่่�มั่่�นคง

การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. เด็็กตอบได้้ว่่า เด็็กควรลงแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิอย่่างไรให้้ปลอดภััย หรืือครููอาจให้้เด็็กยกป้้ายว่่าภาพใด
เป็็นการลงแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิที่่�ถููกหรืือผิิด
2. เด็็กตอบได้้ว่่า เด็็กควรขึ้้�นจากแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิอย่่างไรให้้ปลอดภััย หรืือครููอาจให้้เด็็กยกป้้ายว่่า
ภาพใดเป็็นการขึ้้�นจากแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิที่่�ถููกหรืือผิิด

เกณฑ์์การผ่่าน
เมื่่�อเด็็กตอบด้้วยการพููด ชี้้�ภาพ หรืือยกป้้ายได้้ถููกต้้อง ไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 80 ถืือว่่าผ่่าน แต่่ถ้้าเด็็กไม่่ผ่่าน
การทดสอบ ขอให้้ครููสอนเรื่่�องนั้้�นใหม่่อีีกครั้้�ง โดยปรัับวิิธีีการสอนและใช้้สื่่�อการสอนที่่�ชััดเจนมากขึ้้�น
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หน่่วยที่่� 6 แหล่่งน้ำำ��ที่่�มองไม่่เห็็น
วััตถุุประสงค์์
1. เด็็กเข้้าใจความหมายของแหล่่งน้ำำ��ที่่�มองไม่่เห็็น
2. เด็็กตระหนัักถึึงแหล่่งน้ำำ�� ที่่�มองไม่่เห็็นใกล้้ตััว
3. เด็็กทราบถึึงอัันตรายจากแหล่่งน้ำำ�� ที่่�มองไม่่เห็็น
4. เด็็กทราบวิิธีีปฏิิบััติิตััวอย่่างเหมาะสม เมื่่�อเข้้าใกล้้พื้้�นที่่�ที่่�อาจเป็็นแหล่่งน้ำำ��

สาระสำำ�คััญ
1. ความหมายของแหล่่งน้ำำ�� ที่่�มองไม่่เห็็น
2. แหล่่งน้ำำ��ที่่�มองไม่่เห็็นใกล้้ตััว
3. อัันตรายจากแหล่่งน้ำำ�� ที่่�มองไม่่เห็็น
4. วิิธีีปฏิิบััติิตััวอย่่างเหมาะสม เมื่่�อเข้้าใกล้้พื้้�นที่่�ที่่�อาจเป็็นแหล่่งน้ำำ��

เนื้้�อหา
แหล่่งน้ำำ��ที่่�มองไม่่เห็็น คืือ แหล่่งน้ำำ��ที่่�สัังเกตเห็็นได้้ยาก อาจเป็็นเพราะมีีวััตถุุหรืือมีีบางสิ่่�งปกคลุุมไว้้
เช่่น หลุุมที่่�มีีหญ้้าปกคลุุม แม่่น้ำำ��ลำำ�คลองที่่�มีีจอกแหนปกคลุุม
ครููชวนเด็็ก ๆ บอกแหล่่งน้ำำ��ที่่�มองไม่่เห็็นใกล้้ตััว เช่่น ใกล้้บ้้าน ใกล้้โรงเรีียน ในชุุมชน หากเด็็กตอบไม่่ได้้
ครููเฉลยโดยใช้้ภาพหรืือพาไปยัังสถานที่่จริ
� ิง
ครููอธิิบายว่่า แหล่่งน้ำำ��ที่่�มองไม่่เห็็นเป็็นอัันตรายเพราะ
1. เด็็กอาจเหยีียบแล้้วตกลงไป ขึ้้�นจากแหล่่งน้ำำ��นั้้�นไม่่ได้้ ติิดอยู่่�นาน จนขาดอากาศ ขาดอาหาร และตาย
2. ถ้้ามีีน้ำำ�ลึึ
� ก เด็็กอาจจมน้ำำ��เพราะไม่่ได้้ตั้้�งใจจะลอยตััว
3. ในน้ำำ��อาจมีีสิ่่�งที่่�เป็็นอัันตราย เช่่น ก้้อนหิิน ตอไม้้ เศษแก้้ว หรืือสััตว์์มีีพิิษเกาะ ครููสอนให้้เด็็ก
ขอความช่่วยเหลืือจากผู้้�ใหญ่่ (เช่่น จัับมืือผู้้�ใหญ่่เพื่่�อทรงตััว; ภาพ 3.11)
ครููย้ำำ��ไม่่ให้้เด็็กวิ่่�ง ผลัักกััน หรืือแกล้้งกัันในบริิเวณแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ เพราะอาจลื่่�นตกลงไปในน้ำำ�� และสอน
ไม่่ให้้เด็็กกระโดดลงน้ำำ�� เพราะเด็็กจะไม่่รู้้�ว่่าใต้้น้ำำ��มีีสิ่่�งที่่�เป็็นอัันตรายหรืือไม่่
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การปฏิิบัติั ิตััวอย่่างเหมาะสม เมื่่�อเด็็กเข้้าใกล้้พื้้�นที่่�ที่่�อาจเป็็นแหล่่งน้ำำ��ที่่�มองไม่่เห็็น
1. ไม่่เข้้าใกล้้บริิเวณนั้้�นตามลำำ�พััง ต้้องไปกัับผู้้�ใหญ่่เท่่านั้้�น
2. เดิินอย่่างระมััดระวััง เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ตกลงไปในน้ำำ��โดยไม่่ตั้้�งใจ
3. ไม่่ลงไปในน้ำำ�� ไม่่เล่่นน้ำำ��ตามลำำ�พััง
4. ไม่่ทำำ�กิิจกรรมใกล้้แหล่่งน้ำำ�� ที่่�มองไม่่เห็็นตามลำำ�พััง

การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. เด็็กตอบได้้ว่่า ภาพใดเป็็นแหล่่งน้ำำ�� ที่่�มองไม่่เห็็น
2. เด็็กตอบได้้ว่่า ภาพใด/สถานที่่�ใดเป็็นแหล่่งน้ำำ�� ที่่�มองไม่่เห็็นใกล้้ตััว
3. เด็็กตอบได้้ว่่า แหล่่งน้ำำ�� ที่่�มองไม่่เห็็นเป็็นอัันตรายอย่่างไร
4. เด็็กตอบได้้ว่่า เมื่่�อไปยัังพื้้�นที่่�ไม่่คุ้้�นเคยและอาจมีีแหล่่งน้ำำ��ที่่�มองไม่่เห็็น เด็็กควรทำำ�ตััวอย่่างไร

เกณฑ์์การผ่่าน
เมื่่�อเด็็กตอบ ด้้วยการพููด ชี้้�ภาพ หรืือยกป้้ายได้้ถููกต้้อง ไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 80 ถืือว่่าผ่่าน แต่่ถ้้าเด็็กไม่่ผ่่าน
การทดสอบ ขอให้้ครููสอนเรื่่�องนั้้�นใหม่่อีีกครั้้�ง โดยปรัับวิิธีีการสอนและใช้้สื่่�อการสอนที่่�ชััดเจนมากขึ้้�น
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หน่่วยที่่� 7 พฤติิกรรมเสี่่�ยง
วััตถุุประสงค์์
1. เด็็กเข้้าใจความหมายของพฤติิกรรมเสี่่�ยง
2. เด็็กทราบถึึงอัันตรายจากพฤติิกรรมเสี่่�ยง
3. เด็็กตระหนัักถึึงพฤติิกรรมเสี่่�ยงของตััวเอง

สาระสำำ�คััญ
1. ความหมายของพฤติิกรรมเสี่่�ยง
2. อัันตรายจากพฤติิกรรมเสี่่�ยง
3. พฤติิกรรมเสี่่�ยงของตััวเอง

เนื้้�อหา
เด็็กบกพร่่องทางสติิปัญ
ั ญาและเด็็กออทิิสติิกอาจประเมิินความเสี่่ย� งไม่่ได้้ จึึงมัักตกอยู่่ใ� นสถานการณ์์ที่เ่� ป็็น
อัันตรายโดยรู้้�เท่่าไม่่ถึึงการณ์์ ครููจึึงควรสอนว่่าพฤติิกรรมใดจะนำำ�ไปสู่่�อัันตราย ทั้้�งนี้้� ครููควรสอนเรื่่�องพฤติิกรรม
เสี่่�ยงด้้วยตุ๊๊�กตา ภาพ และ/หรืือวีีดิิทััศน์์ แต่่ครููไม่่ควรทำำ�พฤติิกรรมเหล่่านั้้�นให้้เด็็กดููและไม่่ควรให้้เด็็กแสดง
พฤติิกรรมนั้้น� เพราะเด็็กที่่มีีปั
� ญ
ั หาด้้านความเข้้าใจภาษาหรืือมีีปััญหาด้้านการรัับรู้้� อาจไม่่เข้้าใจคำำ�ว่า่ “อัันตราย”
หรืือ “ห้้ามทำำ�” เมื่่�อเด็็กจำำ�ได้้ว่่าครููเคยทำำ�พฤติิกรรมนั้้�นหรืือตััวเขาเองก็็เคยทำำ�พฤติิกรรมนั้้�นในห้้องเรีียน
เด็็กมีีโอกาสจะแสดงพฤติิกรรมเสี่่�ยงเหล่่านั้้�นมากขึ้้�น
ครููสอนว่่า เมื่่�อเด็็กเข้้าใกล้้แหล่่งน้ำำ��ใดก็็ตาม เด็็กต้้องไม่่ทำำ�พฤติิกรรมเหล่่านี้้�
1. ไม่่เข้้าใกล้้แหล่่งน้ำำ��ตามลำำ�พััง เพราะอาจหกล้้มหรืือลื่่�นลงไปในแหล่่งน้ำำ�� ว่่ายน้ำำ��ไม่่ได้้ ไม่่มีีคนมาช่่วย
2. ไม่่วิ่่�งเล่่นใกล้้แหล่่งน้ำำ�� เพราะอาจหกล้้มหรืือลื่่�นลงไปในแหล่่งน้ำำ��
3. ไม่่แกล้้งกัันในบริิเวณแหล่่งน้ำำ�� เช่่น ผลัักกััน ต่่อสู้้�กััน เพราะอาจหกล้้มหรืือลื่่�นลงไปในแหล่่งน้ำำ��
4. ไม่่ลงไปในแหล่่งน้ำำ�� และไม่่เอื้้�อมเก็็บสิ่่�งของในน้ำำ�� เช่่น ลููกบอล โทรศััพท์์มืือถืือ กระเป๋๋า กระทง ของเล่่น
เพราะอาจเหนื่่�อย สำำ�ลัักน้ำำ�� เชืือกพัันขา น้ำำ��เย็็นมาก แขนขาเป็็นตะคริิว จมน้ำำ�� หายใจไม่่ได้้ และตาย
5. ไม่่ก้้มลงไปดููในแหล่่งน้ำำ�� เพราะอาจล้้มหรืือตกลงไปในแหล่่งน้ำำ��
6. ไม่่กดหััวเพื่่�อนลงในน้ำำ�� จะทำำ�ให้้เพื่่�อนจมน้ำำ�� สำำ�ลัักน้ำำ�� หายใจไม่่ได้้ ตาย
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การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. เด็็กตอบได้้ว่่า พฤติิกรรมใดที่่�ไม่่ควรทำำ�เพราะเป็็นอัันตราย โดยให้้ตุ๊๊�กตาแสดงท่่าทางที่่�เป็็นพฤติิกรรม
เสี่่�ยง แล้้วให้้เด็็กบอกว่่าเขาควรทำำ�เช่่นนั้้�นหรืือไม่่ (พููด ทำำ�ท่่าทาง บััตรภาพ)
2. เด็็กตอบได้้ว่่า พฤติิกรรมเหล่่านั้้�นจะทำำ�ให้้เขาเป็็นอัันตรายได้้อย่่างไร

เกณฑ์์การผ่่าน
เมื่่�อเด็็กตอบด้้วยการพููด ชี้้�ภาพ หรืือยกป้้ายได้้ถููกต้้อง ไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 80 ถืือว่่าผ่่าน แต่่ถ้้าเด็็กไม่่ผ่่าน
การทดสอบ ขอให้้ครููสอนเรื่่�องนั้้�นใหม่่อีีกครั้้�ง โดยปรัับวิิธีีการสอนและใช้้สื่่�อการสอนที่่�ชััดเจนมากขึ้้�น

113

หน่่วยที่่� 8 การเดิินทางทางน้ำำ��
วััตถุุประสงค์์
1. เด็็กสามารถเตรีียมตััวอย่่างเหมาะสม ก่่อนเดิินทางทางน้ำำ��
2. เด็็กยืืนรอเรืือโดยสารได้้อย่่างปลอดภััย
3. เด็็กลงเรืือโดยสารได้้อย่่างปลอดภัยั
4. เด็็กอยู่่�บนเรืือได้้อย่่างปลอดภัยั
5. เด็็กขึ้้�นจากเรืือโดยสารได้้อย่่างปลอดภััย

สาระสำำ�คััญ
1. การเตรีียมตััวก่่อนเดิินทางทางน้ำำ��
2. การยืืนรอเรืือโดยสาร
3. การลงเรืือโดยสารอย่่างปลอดภััย
4. การปฏิิบััติิตััวเมื่่�ออยู่่�บนเรืือโดยสาร
5. การขึ้้�นจากเรืือโดยสารอย่่างปลอดภััย

เนื้้�อหา
คนไทยทุุกคนมีีโอกาสทำำ�กิิจกรรมทางน้ำำ��และเดิินทางทางน้ำำ�� เด็็กจึึงควรทราบถึึงวิิธีีดููแลตััวเองให้้ปลอดภััย
ขณะเดิินทางทางน้ำำ�� ครููสอนเด็็กว่่า ไม่่ว่่าจะเป็็นเรืือประเภทใด (เรืือพาย เรืือหางยาว เรืือข้้ามฟาก เรืือเฟอรี่่� ฯลฯ)
เด็็กควรปฏิิบััติิตััวดัังนี้้�
1. ก่่อนเดิินทาง ครููสอนให้้เด็็กตรวจสอบสภาพอากาศ หากมีีคำำ�เตืือนเรื่่�องพายุุหรืือคลื่่�นลมแรง เรืืออาจล่่ม
เด็็กจึึงไม่่ควรเดิินทาง
2. ก่่อนเดิินทาง ครููสอนเด็็กว่่าเครื่่�องแต่่งกายอย่่างไรจึึงจะเหมาะสม (เสื้้�อผ้้าและรองเท้้าที่่�ไม่่อุ้้�มน้ำำ�� ใส่่และ
ถอดได้้ง่่าย)
3. การยืืนรอเรืือโดยสาร ครููสอนให้้เด็็กเข้้าแถวเป็็นระเบีียบ ไม่่เล่่นกััน ไม่่แกล้้งเพื่่�อน และยืืนรออยู่่บ� นท่่าเรืือ
เด็็กไม่่ควรลงไปรอที่่โ� ป๊๊ะ เพราะโป๊๊ะไม่่มั่่น� คงและรัับน้ำำ��หนัักได้้น้อ้ ย (ครููควรตรวจสอบด้้วยว่่าเด็็กรู้้�จััก “โป๊๊ะ” หรืือไม่่)
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4. การลงเรืือโดยสาร เด็็กควรรอให้้เรืือเทีียบท่่าและจอดสนิิทจึึงจะก้้าวลงไปในเรืือ (ภาพ 3.12) ขอให้้จัับ
ราวบัันไดหรืือจัับมืือของผู้้�ใหญ่่ที่ยื่่่� น� มาช่่วยเหลืือ พร้้อมก้้าวช้้า ๆ และมั่่�นคง (ไม่่กระโดดลงเรืือเพราะอาจก้้าวพลาด
ลื่่�นตกน้ำำ��ทำำ�ให้้จมน้ำำ�� หรืือร่่างกายอาจกระแทกกัับของแข็็งทำำ�ให้้บาดเจ็็บได้้) และควรลงเรืืออย่่างเป็็นระเบีียบ
(ไม่่แย่่งกัันไม่่ผลัักหรืือเบีียดกััน)
5. หากเรืือลำำ�นั้้�นเต็็มแล้้ว ควรรอขึ้้�นลำำ�ต่่อไป
6. ขณะเดิินทางบนเรืือ ครููสอนให้้เด็็กนั่่�งเรีียบร้้อย (ไม่่วิ่่ง� ไปมา ไม่่ยื่่น� มืือออกนอกเรืือ ไม่่จัับกราบเรืือ) เพราะ
อาจเกิิดอัันตรายได้้ เด็็กควรนั่่�งกลางลำำ�และควรกระจายกัันนั่่�งเพื่่�อไม่่ให้้เรืือเอีียงไปด้้านใดด้้านหนึ่่�ง
7. ครููย้ำำ��ให้้เด็็กสวมเสื้้�อชููชีีพตลอดเวลาที่่�อยู่่�บนเรืือโดยสาร (ภาพ 3.13) ควรมีีอุุปกรณ์์ช่่วยการลอยตััว
เช่่น ขวดน้ำำ��พลาสติิกที่่�มีีน้ำำ��เล็็กน้้อย
8. เมื่่�อเรืือโคลง ให้้นั่่�งนิ่่�ง ๆ แล้้วจัับเสาหรืือเก้้าอี้้�เพื่่�อทรงตััว ไม่่ต้้องตกใจ (ไม่่ลุุกยืืนหรืือร้้องตะโกน)
9. การขึ้้�นจากเรืือโดยสาร เด็็กควรรอให้้เรืือเทีียบท่่าและจอดสนิิทจึึงก้้าวขึ้้�นจากเรืือ ขอให้้จัับราวบัันได
หรืือจัับมืือของผู้้�ใหญ่่ที่่�ยื่่�นมาช่่วยเหลืือ พร้้อมก้้าวช้้า ๆ และมั่่�นคง (ไม่่กระโดดขึ้้�นจากเรืือเพราะอาจก้้าวพลาด
ลื่่น� ตกน้ำำ��ทำำ�ให้้จมน้ำำ�� หรืือร่่างกายอาจกระแทกกัับของแข็็งทำำ�ให้้บาดเจ็็บได้้) และควรขึ้้�นจากเรืืออย่่างเป็็นระเบีียบ
(ไม่่แย่่งกััน ไม่่ผลัักหรืือเบีียดกััน)
10. เมื่่�อเรืือล่่มและเด็็กตกลงในน้ำำ�� ครููสอนให้้เด็็กเคลื่่�อนที่่�เข้้าฝั่่�ง (ถ้้าฝั่่�งอยู่่�ใกล้้ ระยะทางไม่่เกิิน 15 เมตร)
หรืือพยายามลอยตััวให้้นานที่่�สุุดเพื่่�อรอความช่่วยเหลืือ ถ้้าเป็็นไปได้้ สอนให้้เด็็กมองหาอุุปกรณ์์ช่่วยลอยตััว
สอนไม่่ให้้เด็็กเกาะผู้้�อื่่�นและไม่่ให้้ผู้้�อื่่�นเกาะตััวเอง เพราะจะจมน้ำำ��ไปด้้วยกััน

ภาพ 3.12
เด็็กควรสวมเสื้้�อชููชีีพก่่อนลงเรืือ
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ภาพ 3.13
เด็็กควรขึ้้�นลงเรืืออย่่างเป็็นระเบีียบ

การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. เด็็กตอบได้้ว่่า เขาควรเตรีียมตััวอย่่างไรก่่อนเดิินทาง
2. เด็็กตอบได้้ว่่า หากเรืือโดยสารยัังไม่่มา เด็็กควรทำำ�ตััวอย่่างไร
3. เด็็กตอบได้้ว่่า เขาควรลงเรืือโดยสารอย่่างไรให้้ปลอดภััย
4. เด็็กตอบได้้ว่่า เมื่่�ออยู่่�บนเรืือ เขาควรทำำ�ตััวอย่่างไร
5. เด็็กตอบได้้ว่่า เขาควรขึ้้�นจากเรืือโดยสารอย่่างไรให้้ปลอดภััย

เกณฑ์์การผ่่าน
เด็็กตอบด้้วยการพููด การชี้้�ภาพ การทำำ�ท่่าทาง (เช่่น ครููสร้้างสถานการณ์์จำ�ล
ำ องเรื่่�องการขึ้้�นลงเรืือ
การเดิินทางทางน้ำำ�� แล้้วให้้เด็็กปฏิิบััติิ ครููสัังเกตว่่าเด็็กทำำ�เหมืือนที่่�ครููสอนหรืือไม่่) หรืือการยกป้้ายได้้ถููกต้้อง
ไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 80 ถืือว่่าผ่่าน เมื่่�อเด็็กสอบไม่่ผ่่านขอให้้สอนเรื่่�องนั้้�นใหม่่อีีกครั้้�ง โดยปรัับวิิธีีการสอนและ
ใช้้สื่่�อการสอนที่่�ชััดเจนมากขึ้้�น
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หน่่วยที่่� 9 การเลืือกและใส่่เสื้้�อชููชีีพ
วััตถุุประสงค์์
1. เด็็กใส่่เสื้้�อชููชีีพทุุกครั้้�งที่่ล� งเรืือ และตลอดเวลาที่่�อยู่่�บนเรืือ
2. เด็็กเข้้าใจถึึงประโยชน์์ของเสื้้�อชููชีีพ
3. เด็็กเลืือกเสื้้�อชููชีีพที่่�ขนาดพอดีีตััว
4. เด็็กเลืือกเสื้้�อชููชีีพที่่�ไม่่ชำำ�รุุด
5. เด็็กทราบวิิธีีใส่่เสื้้�อชููชีีพอย่่างถููกต้้อง
6. เด็็กทราบวิิธีีถอดเสื้้�อชููชีีพอย่่างถููกต้้อง

สาระสำำ�คััญ
1. ก่่อนลงเรืือ เด็็กต้้องใส่่เสื้้�อชููชีีพทุุกครั้้�ง และใส่่ตลอดเวลาที่่�อยู่่�บนเรืือ (ใส่่บนบก ถอดบนบก)
2. ประโยชน์์ของเสื้้�อชููชีีพ
3. การเลืือกเสื้้�อชููชีีพที่่�พอดีีตััว
4. การเลืือกเสื้้�อชููชีีพที่่�ไม่่ชำำ�รุุด
5. การใส่่เสื้้�อชููชีีพ ต้้องล็็อกจากบนลงล่่าง ล็็อกทุุกจุุด แล้้วดึึงเชืือกให้้กระชัับ
6. การถอดเสื้้�อชููชีีพ ต้้องถอดจากล่่างขึ้้�นบน

เนื้้�อหา
ครููสอนให้้เด็็กรู้้�จัักเสื้้อ� ชููชีีพและเสื้้อ� พยุุงตััว (ถ้้าเด็็กมีีความสามารถในการรัับรู้้�ต่ำำ�� ครููอาจเรีียกเสื้้อ� ทั้้ง� 2 แบบ
ว่่า “เสื้้อ� ชููชีีพ” ก็็ได้้) จากนั้้น� ครููสอนว่่า ก่่อนลงเรืือ เด็็กต้้องใส่่เสื้้อ� ชููชีีพทุุกครั้้ง� และใส่่ตลอดเวลาที่่อ� ยู่่บ� นเรืือ ครููอาจ
สอนให้้เด็็กท่่องว่่า “ใส่่บนบก ถอดบนบก” รวมถึึงอธิิบายความหมายของ “ใส่่บนบก” และ “ถอดบนบก” ด้้วย
ครููสอนว่่า เมื่่�อตกน้ำำ�� เสื้้�อชููชีีพจะช่่วยให้้เด็็กลอยตััวในน้ำำ��ได้้นาน จนกว่่าจะมีีคนมาช่่วยเหลืือหรืือจนกว่่า
เด็็กจะว่่ายน้ำำ��ถึึงฝั่่�ง แต่่เสื้้�อชููชีีพที่่จ� ะช่่วยให้้รอดชีีวิิตได้้ต้้องมีีขนาดพอดีีตััวและไม่่ชำำ�รุุด
เสื้้�อชููชีีพที่่�พอดีีตััว ต้้องมีีขนาดไม่่ใหญ่่และเล็็กเกิินไป (ภาพ 3.14) หลัังจากใส่่เสื้้�อชููชีีพแล้้ว ครููอาจให้้เด็็ก
ลองสอดแขนเข้้าไปในเสื้้�อของเพื่่�อนและให้้เพื่่�อนลองสอดแขนเข้้ามาในเสื้้�อชููชีีพของตััวเด็็ก ถ้้าเพื่่�อนสามารถสอด
แขนเข้้าไปได้้ แสดงว่่าเสื้้�อตััวนั้้น� ใหญ่่เกิินไปสำำ�หรัับเด็็กคนนั้้น� หรืือครููอาจทดสอบว่่าเด็็กใส่่เสื้้�อชููชีีพถููกต้้องหรืือไม่่
ด้้วยการสอดนิ้้�วของครููไปใต้้บ่า่ ของเสื้้อ� ชููชีีพ แล้้วยกเสื้้อ� ชููชีีพด้้านหลัังขึ้้น� ข้้างบนและสัังเกตว่่าเสื้้อ� หลุุดจากตััวเด็็ก
หรืือไม่่ แต่่ถ้า้ เด็็กไม่่สามารถใส่่เสื้้อ� ชููชีีพหรืือติิดล็อ็ กได้้ แสดงว่่าเสื้้อ� ตััวนั้้น� เล็็กเกิินไป ไม่่ว่า่ เสื้้อ� ชููชีีพจะใหญ่่หรืือเล็็ก
เกิินไป ครููสอนให้้เด็็กมองหาเสื้้�อตััวอื่่�นที่่�มีีขนาดพอดีี
เสื้้�อชููชีีพชำำ�รุุด หมายถึึง เสื้้�อขาด เสื้้�อที่่�ไม่่มีีโฟม เสื้้�อที่่�มีีตััวล็็อกไม่่ครบ เชืือก/สายล็็อกขาด หรืือเสื้้�อขึ้้�นรา
ขอให้้เด็็กมองหาเสื้้�อชููชีีพตััวอื่่�น เพราะเสื้้�อชููชีีพตััวนั้้�นจะไม่่สามารถช่่วยให้้เด็็กรอดชีีวิิตได้้
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ภาพ 3.14
เสื้้�อชููชีีพที่่�ไม่่ชำำ�รุุดและขนาดพอดีีตััว
เมื่่�อเด็็กได้้เสื้้�อที่่�มีีขนาดเหมาะสมและไม่่ชำ�รุ
ำ ุดแล้้ว ครููสอนวิิธีีใส่่เสื้้�อชููชีีพที่่ถูู� กต้้อง เริ่่�มจากการสวมแขนทั้้�ง
สองข้้าง แล้้วให้้ล็็อกทั้้�ง 4 จุุด ไล่่จากบนลงล่่าง ได้้แก่่ ด้้านบนที่่�หน้้าอก ตรงกลางลำำ�ตััว และสายคล้้องขา 2 ข้้าง
(ถ้้าไม่่ล็็อกทุุกจุุด เมื่่�ออยู่่�ในน้ำำ�� เสื้้�ออาจหลุุดจากตััวเด็็ก หรืือลอยขึ้้�นมาดัันบริิเวณลำำ�คอและใบหน้้า) หลัังจากสอน
แล้้ว ครููให้้เด็็กฝึึกปฏิิบััติิ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าเด็็กใส่่เสื้้�อชููชีีพได้้อย่่างถููกต้้อง
เด็็กบกพร่่องทางสติิปััญญาและเด็็กออทิิสติิกจำำ�นวนมากมีีปััญหาด้้านกล้้ามเนื้้�อมืือ ครููต้้องสัังเกตว่่าเด็็กใส่่
ตััวล็็อกได้้ตรงคู่่�หรืือไม่่ เด็็กใส่่ตััวล็็อกแต่่ละคู่่�ตรงช่่องหรืือไม่่ (ภาพ 3.15) หากเด็็กไม่่สามารถใส่่ตััวล็็อกได้้ตรงคู่่�
หรืือ ใส่่ตััวล็็อกแต่่ละคู่่�ไม่่ตรงช่่อง ครููอาจใช้้ตััวล็็อกที่่�มีีขนาดใหญ่่ขึ้้�น (เพื่่�อให้้เด็็กใส่่ได้้ง่่ายขึ้้�น) ทาสีีที่่�ตััวล็็อกสอง
ข้้างให้้ตรงกััน (เพื่่�อให้้เด็็กเสีียบตรงช่่อง) หรืือ ครููอาจย่่อยงานให้้เป็็นขั้้�นตอนเล็็ก ๆ แล้้วค่่อย ๆ สอนไปทีีละขั้้น�
จนกว่่าเด็็กจะทำำ�ได้้เองทุุกขั้้�นตอน

ภาพ 3.15
การเสีียบตััวล็็อกให้้ถููกคู่่� การเสีียบตััวล็็อกแต่่ละคู่่�ให้้ตรงช่่อง
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หลัังจากเด็็กเสีียบตััวล็็อกได้้ถููกต้้องและล็็อกครบทุุกจุุดแล้้ว ครููสอนให้้เด็็กดึึงเชืือกทุุกตำำ�แหน่่งให้้กระชัับ
และเก็็บปลายเชืือกให้้เรีียบร้้อย เพื่่�อจะไม่่เกี่่�ยวหรืือพัันกัับสิ่่�งของในน้ำำ�� หรืือตััวเด็็กเอง จากนั้้�น ครููลองสอดนิ้้�ว
ไปจัับใต้้บ่่าด้้านหลัังของเสื้้�อชููชีีพด้้วยมืือทั้้�งสอง แล้้วดึึงขึ้้�นเหนืือหััวเด็็ก เพื่่�อดููว่่าเสื้้�อหลุุดจากตััวเด็็กหรืือไม่่
ครููควรสอนให้้เด็็กรู้้�ว่่า ถ้้าเสื้้�อชููชีีพมีีนกหวีีด เด็็กสามารถเป่่านกหวีีดเพื่่�อให้้คนที่่�อยู่่�ในบริิเวณนั้้�นได้้ยิินและ
เข้้ามาช่่วยเหลืือได้้ เด็็กควรเป่่านกหวีีดเมื่่�อต้้องการความช่่วยเหลืือเท่่านั้้�น (ไม่่เป่่าเล่่น)
เสื้้�อบางตััวมีีแถบสะท้้อนแสง (สีีเงิิน) ที่่ด้� ้านข้้าง เมื่่�อคนช่่วยชีีวิิตส่่องไฟมา แถบสะท้้อนแสงจะบอกให้้คน
บนเรืือทราบว่่าเด็็กอยู่่�ที่่�ใด
การถอดเสื้้อ� ชููชีีพต้้องถอดบนบกเท่่านั้้น� วิิธีีถอดเสื้้อ� ชููชีีพเริ่่ม� จากปลดล็็อกจากล่่างขึ้้น� บน เริ่่ม� จากสายคล้้อง
ขาทั้้�ง 2 ข้้าง ตััวล็็อกกลางลำำ�ตััว และตััวล็็อกที่่�หน้้าอก

การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. เด็็กตอบได้้ว่่า เมื่่�อต้้องเดิินทางทางน้ำำ�� เด็็กต้้องใส่่เสื้้�อชููชีีพเมื่่�อใด และจะถอดเสื้้�อชููชีีพได้้เมื่่�อใด
2. เด็็กตอบได้้ว่่า เพราะเหตุุใดเขาจึึงต้้องใส่่เสื้้�อชููชีีพขณะเดิินทางทางน้ำำ��
3. เด็็กเลืือกเสื้้�อชููชีีพที่่�ขนาดพอดีีตััวได้้
4. เด็็กเลืือกเสื้้�อชููชีีพที่่�ไม่่ชำำ�รุุดได้้
5. เด็็กใส่่เสื้้�อชููชีีพได้้ถููกต้้องตามขั้้�นตอน
6. เด็็กถอดเสื้้�อชููชีีพได้้ถููกต้้องตามขั้้�นตอน

เกณฑ์์การผ่่าน
เด็็กตอบด้้วยการพููด การชี้้�ภาพ การทำำ�ท่่าทาง หรืือการยกป้้ายได้้ถููกต้้อง ไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 80 ถืือว่่าผ่่าน
เมื่่�อเด็็กสอบไม่่ผ่่านขอให้้สอนเรื่่�องนั้้�นใหม่่อีีกครั้้�ง โดยปรัับวิิธีีการสอนและใช้้สื่่�อการสอนที่่�ชััดเจนมากขึ้้�น
(ผู้้�อ่่านสามารถศึึกษาตััวอย่่างแผนการสอนเรื่่�อง “การเลืือกและใส่่เสื้้�อชููชีีพ” ได้้ในภาคผนวก ง)
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หน่่วยที่่� 10 เมื่่�อเสื้้�อชููชีีพไม่่เหมาะสม
วััตถุุประสงค์์
1. เมื่่�อเสื้้�อชููชีีพชำำ�รุุด เด็็กสามารถปฏิิบััติตััิ วได้้อย่่างถููกต้้องและปลอดภััย
2. เมื่่�อเสื้้�อชููชีีพมีีขนาดไม่่เหมาะสม เด็็กสามารถปฏิิบััติิตััวได้้อย่่างถููกต้้องและปลอดภััย

สาระสำำ�คััญ
1. วิิธีีปฏิิบััติิตััวเมื่่�อเสื้้�อชููชีีพชำำ�รุุด
2. วิิธีีปฏิิบััติิตััวเมื่่�อเสื้้�อชููชีีพมีีขนาดใหญ่่เกิินไป
3. วิิธีีปฏิิบััติิตััวเมื่่�อเสื้้�อชููชีีพมีีขนาดเล็็กเกิินไป

เนื้้�อหา
เมื่่�อเด็็กพบว่่าเสื้้�อชููชีีพชำำ�รุุด (เช่่น ตััวล็็อกไม่่ครบ สายล็็อกขาด ไม่่มีีแผ่่นโฟมในบางส่่วน เสื้้�อขึ้้�นรา) ครููสอน
ให้้เด็็กมองหาเสื้้อ� ตััวอื่่น� ที่่ไ� ม่่ชำำ�รุดุ แต่่ถ้า้ ไม่่มีี ให้้เด็็กใส่่เสื้้อ� ชููชีีพตััวนั้้น� แล้้วกอดอกไว้้ โดยใช้้มือื ทั้้ง� สองข้้างไขว้้ไว้้ที่อ่� ก
และจัับตรงตััวเสื้้อ� ใกล้้รัักแร้้ (เมื่่อ� ตกน้ำำ�� เสื้้อ� จะได้้ไม่่หลุุดจากตััว) นั่่�นคืือ เด็็กใช้้มือื ซ้้ายไขว้้มาจัับตััวเสื้้อ� ด้้านขวาใกล้้
รัักแร้้ และมืือขวาไขว้้มาจัับตััวเสื้้�อด้้านซ้้าย
เมื่่�อเด็็กพบว่่าเสื้้�อชููชีีพมีีขนาดใหญ่่เกิินไป ครููสอนให้้เด็็กมองหาเสื้้�อตััวอื่่�นที่่�มีีขนาดพอดีีตััว แต่่ถ้้าไม่่มีี
ครููสอนให้้เด็็กใส่่เสื้้�อชููชีีพตััวนั้้�นแล้้วกอดอกไว้้ โดยใช้้มืือทั้้�งสองข้้างไขว้้ไว้้ที่่�อกและจัับตรงตััวเสื้้�อใกล้้รัักแร้้
(เมื่่�อตกน้ำำ�� เสื้้�อจะได้้ไม่่หลุุดจากตััว) โดยใช้้มืือซ้้ายไขว้้มาจัับตััวเสื้้�อด้้านขวา และมืือขวาไขว้้มาจัับตััวเสื้้�อด้้านซ้้าย
เมื่่�อพบว่่าเสื้้�อชููชีีพมีีขนาดเล็็กเกิินไป ครููสอนให้้เด็็กมองหาเสื้้�อตััวอื่่�นที่่�มีีขนาดพอดีีตััว แต่่ถ้้าไม่่มีี ครููสอน
ให้้เด็็กกอดเสื้้�อตััวนั้้�นไว้้ที่่�หน้้าอก โดยใช้้มืือทั้้�งสองข้้างไขว้้ไว้้ที่่�อกและจัับเสื้้�อกอดไว้้ (เมื่่�อตกน้ำำ��เสื้้�อจะได้้ไม่่หลุุด
จากตััว) แล้้วนอนหงายในน้ำำ��เพื่่�อให้้หายใจได้้

การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. เด็็กตอบได้้ว่่า เมื่่�อเสื้้�อชููชีีพชำำ�รุุด เขาควรทำำ�อย่่างไร
2. เด็็กตอบได้้ว่่า เมื่่�อเสื้้�อชููชีีพมีีขนาดใหญ่่หรืือเล็็กเกิินไป เขาควรทำำ�อย่่างไร

เกณฑ์์การผ่่าน
เด็็กปฏิิบััติิ (หรืืออธิิบายพร้้อมปฏิิบััติิ) ได้้ถููกต้้องอย่่างน้้อยร้้อยละ 80 ถืือว่่าผ่่าน เมื่่�อเด็็กสอบไม่่ผ่่าน ขอให้้
สอนเรื่่�องนั้้�นใหม่่อีีกครั้้�ง โดยปรัับวิิธีีการสอนและใช้้สื่่�อการสอนที่่�ชััดเจนมากขึ้้�น
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หน่่วยที่่� 11 น้ำำ��ท่่วม น้ำำ�� หลาก
วััตถุุประสงค์์
1. เด็็กเข้้าใจความหมายของน้ำำ�ท่
� ่วมและน้ำำ��หลาก
2. เด็็กรู้้�ถึึงอัันตรายจากน้ำำ��ท่่วมและน้ำำ��หลาก
3. เด็็กปฏิิบััติิตััวอย่่างเหมาะสม เมื่่�อพบน้ำำ��ท่่วมหรืือน้ำำ�� หลาก

สาระสำำ�คััญ
1. ความหมายของน้ำำ�ท่
� ่วมและน้ำำ��หลาก
2. อัันตรายจากน้ำำ��ท่่วมและน้ำำ��หลาก
3. การปฏิิบััติิตััวอย่่างเหมาะสม เพื่่�อให้้ตััวเองปลอดภััยเมื่่�อพบน้ำำ��ท่่วมหรืือน้ำำ�� หลาก

เนื้้�อหา
ทุุกพื้้�นที่่�ในประเทศไทยมีีโอกาสประสบภััยจากน้ำำ��ท่่วมหรืือน้ำำ��หลาก ครููจึึงควรสอนว่่าเมื่่�อต้้องประสบกัับ
เหตุุการณ์์น้ำำ��ท่่วมหรืือน้ำำ�� หลาก เด็็กต้้องปฏิิบััติิตััวอย่่างไรเพื่่�อให้้ตนเองปลอดภััย
น้ำำ��ท่่วม หมายถึึง การมีีน้ำำ�� เหนืือพื้้�นดิินในปริิมาณมากกว่่าปกติิ ซึ่่�งอาจเกิิดจากฝนตกหนััก เขื่่�อนกัักเก็็บน้ำำ��
แตก น้ำำ�ท
� ะเลหนุุน ฯลฯ (ภาพ 3.16) หากน้ำำ�ท่
� ่วมเล็็กน้้อย ปริิมาณน้ำำ��บนพื้้�นดิินอาจสููงไม่่มากนััก (เช่่น อยู่่�ระดัับ
หััวเข่่าของผู้้�ใหญ่่) แต่่ถ้้าน้ำำ��ท่่วมหนััก เด็็กอาจยืืนไม่่ถึึงหรืือน้ำำ��อาจท่่วมหลัังคาบ้้าน/อาคารสููงหลายชั้้�น

ภาพ 3.16
น้ำำ��ท่่วม
น้ำำ��ในบริิเวณนั้้�นมัักเป็็นน้ำำ��ขุ่่�น เด็็กจึึงมองไม่่เห็็นสิ่่�งที่่�อยู่่�ในน้ำำ�� (ไม้้ เศษแก้้ว สััตว์์มีีพิิษ) น้ำำ��ที่่�ไหลมาจากที่่�
อื่่�นอาจมีีเชื้้�อโรคทำำ�ให้้เด็็กเจ็็บป่่วย หรืือเมื่่�อน้ำำ��ขัังอยู่่�ในพื้้�นที่่�นั้้�นนาน ๆ น้ำำ��ยัังอาจกลายเป็็นน้ำำ��เน่่าได้้ นอกจากนี้้�
หากบริิเวณนั้้�นมีีไฟฟ้้ารั่่�ว คนที่่�อยู่่�ในน้ำำ��อาจถููกไฟดููดจนเสีียชีีวิิตได้้ เป็็นต้้น
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เมื่่�อเด็็กต้้องอยู่่�ในบริิเวณที่่�มีีน้ำำ��ท่่วมขััง เด็็กควรพยายามออกจากบริิเวณนั้้�นไปยัังที่่�ปลอดภััย เช่่น เนิิน
พื้้�นยกระดัับที่่�สููงกว่่าแหล่่งน้ำำ��ท่่วมขััง แต่่ถ้้าเด็็กอยู่่�ท่่ามกลางแหล่่งน้ำำ��ท่่วมแล้้ว ให้้เด็็กเดิิน ว่่ายน้ำำ�� หรืือขึ้้�นเรืือ
เพื่่�อนำำ�ตััวเองออกมาจากแหล่่งน้ำำ��ท่่วมนั้้�นให้้เร็็วที่่�สุุด ห้้ามลงเล่่นน้ำำ��หรืือจัับปลาในน้ำำ��นั้้�นเด็็ดขาด และหากไม่่
สามารถออกจากบริิเวณนั้้�นได้้ เด็็กควรขอความช่่วยเหลืือด้้วยการทำำ�เสีียงดััง (เช่่น ตะโกนสุุดเสีียง ใช้้วััตถุุเคาะกััน
เป่่านกหวีีด) หรืือทำำ�ให้้เกิิดแสงในเวลากลางคืืน (เช่่น ส่่องไฟฉาย)
น้ำำ��หลาก (บางครั้้�งเรีียกว่่า น้ำำ��ป่่าไหลหลาก) หมายถึึง น้ำำ��ท่่วมที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างฉัับพลััน เป็็นน้ำำ��ที่่�ไหลสู่่�แม่่น้ำำ��
ลำำ�คลองอย่่างรวดเร็็ว ครููควรสอนให้้เด็็กสัังเกตน้ำำ��เปลี่่�ยนสีี หรืือฟัังเสีียงดัังผิิดปกติิ (ภาพ 3.17)
น้ำำ��หลากมีีกำำ�ลัังแรงมาก เมื่่�อเด็็กเข้้าไปอยู่่�ในกระแสน้ำำ��นั้้�น น้ำำ��จะพััดเด็็กไปไกลจากบ้้าน อาจพััดเด็็กไป
กระแทกก้้อนหิิน ต้้นไม้้ สิ่่�งก่่อสร้้าง ทำำ�ให้้บาดเจ็็บ เด็็กอาจจมอยู่่�ใต้้น้ำำ�� หายใจไม่่ได้้ และตายในที่่�สุุด
เมื่่�อเด็็กเห็็นกระแสน้ำำ��ไหลมาอย่่างเร็็วและแรงผิิดปกติิ ครููสอนให้้เด็็กรีีบขึ้้�นจากแหล่่งน้ำำ��นั้้�นหรืือออก
จากบริิเวณนั้้�นให้้เร็็วที่่�สุุด ครููควรสอนให้้เด็็กอพยพไปยัังที่่�สููง (เช่่น เนิินเขา ชั้้�นบนของบ้้านสองชั้้�นหรืือตึึกสููง)
แต่่ไม่่ควรปีีนขึ้้น� บนต้้นไม้้ เพราะน้ำำ��ที่่มีีกำ
� ำ�ลัังแรงจะทำำ�ให้้ต้น้ ไม้้ล้ม้ ลงด้้วย หากเด็็กพลััดตกน้ำำ�� ควรมองหาต้้นไม้้ใหญ่่
เพื่่�อจะได้้เกาะและรีีบขึ้้�นจากน้ำำ��ให้้เร็็วที่่สุ� ุด

ภาพ 3.17
น้ำำ��หลาก

การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. เด็็กตอบได้้ว่า่ ภาพใด (ภาพนิ่่�งและ/หรืือภาพเคลื่่อ� นไหว เช่่น วีีดิิทััศน์์) คืือน้ำำ��ท่ว่ ม และภาพใดคืือน้ำำ��หลาก
2. เด็็กตอบได้้ว่่า น้ำำ��ท่่วมและน้ำำ��หลากเป็็นอัันตรายอย่่างไร
3. เด็็กตอบได้้ว่่า เมื่่�อพบน้ำำ��ท่่วมหรืือน้ำำ��หลาก เด็็กควรทำำ�อย่่างไรเพื่่�อให้้ตััวเองปลอดภััย

เกณฑ์์การผ่่าน
เด็็กตอบด้้วยการพููด การชี้้�ภาพ การทำำ�ท่่าทาง หรืือการยกป้้ายได้้ถููกต้้อง ไม่่ต่ำ�ำ� กว่่าร้้อยละ 80 ถืือว่่าผ่่าน
เมื่่�อเด็็กสอบไม่่ผ่่านขอให้้สอนเรื่่�องนั้้�นใหม่่อีีกครั้้�ง โดยปรัับวิิธีีการสอนและใช้้สื่่�อการสอนที่่�ชััดเจนมากขึ้้�น
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หน่่วยที่่� 12 น้ำำ��วน
วััตถุุประสงค์์
1. เด็็กเข้้าใจความหมายของน้ำำ��วน
2. เด็็กเข้้าใจอัันตรายจากน้ำำ��วน
3. เมื่่�อตกอยู่่�ในน้ำำ��วน เด็็กปฏิิบััติิตััวอย่่างเหมาะสมเพื่่�อให้้ตััวเองปลอดภััย

สาระสำำ�คััญ
1. ความหมายของน้ำำ�� วน
2. อัันตรายจากน้ำำ��วน
3. การปฏิิบััติิตััวเมื่่�อตกอยู่่�ในน้ำำ��วน

เนื้้�อหา
น้ำำ��วน หมายถึึง กระแสน้ำำ��ในทะเลหรืือแม่่น้ำำ��ที่่�ไหลวนเป็็นวง เกิิดจากกระแสน้ำำ�� 2 สายไหลมาปะทะกััน
หรืือน้ำำ��วนบางแห่่งอาจเกิิดจากลัักษณะของร่่องน้ำำ��ในบริิเวณนั้้�น ครููจึึงควรสอนว่่า ขณะอยู่่�ในทะเลหรืือแม่่น้ำำ��
ให้้เด็็กมองไปรอบ ๆ เพื่่�อสำำ�รวจบริิเวณที่่�เล่่นน้ำำ��อยู่่� หากเห็็นว่่าบางพื้้�นที่่�ในทะเลหรืือแม่่น้ำำ��มีีลัักษณะเป็็นน้ำำ��วน
(ภาพ 3.18) ขอให้้ขึ้้�นจากน้ำำ��ทัันทีีและบอกให้้ผู้้�อื่่�นรู้้�ด้้วย
น้ำำ��วนมีีอัันตราย เพราะเมื่่อ� เด็็กเข้้าไปอยู่่ใ� นบริิเวณน้ำำ��วน เด็็กจะไม่่สามารถว่่ายน้ำำ��ออกมาได้้ ในทางกลัับกััน
เด็็กจะถููกดููดลงไปใต้้น้ำำ�� ทำำ�ให้้ขาดอากาศหายใจและตายได้้
เมื่่�อเด็็กอยู่่�ใกล้้บริิเวณน้ำำ�� วน ครููสอนให้้เด็็กขึ้้�นจากน้ำำ��ทัันทีี เรีียกเพื่่�อนขึ้้�นจากน้ำำ�� และบอกให้้ผู้้�ใหญ่่ทราบ

ภาพ 3.18
ลัักษณะน้ำำ�� วน
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การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. เด็็กบอกได้้ว่่า ภาพใด (ภาพนิ่่�งและ/หรืือภาพเคลื่่�อนไหว เช่่น วีีดิิทััศน์์) คืือน้ำำ�� วน
2. เด็็กบอกได้้ว่่า น้ำำ��วนเป็็นอัันตรายอย่่างไร
3. เด็็กบอกได้้ว่่า เมื่่�อตกอยู่่�ในน้ำำ��วน เด็็กควรทำำ�ตััวอย่่างไร

เกณฑ์์การผ่่าน
เด็็กตอบด้้วยการพููด การชี้้�ภาพ การทำำ�ท่่าทาง หรืือการยกป้้ายได้้ถููกต้้อง ไม่่ต่ำ�ำ� กว่่าร้้อยละ 80 ถืือว่่าผ่่าน
เมื่่�อเด็็กสอบไม่่ผ่่านขอให้้สอนเรื่่�องนั้้�นใหม่่อีีกครั้้�ง โดยปรัับวิิธีีการสอนและใช้้สื่่�อการสอนที่่�ชััดเจนมากขึ้้�น
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หน่่วยที่่� 13 กระแสน้ำำ�� ไหลกลัับ
วััตถุุประสงค์์
1. เด็็กเข้้าใจความหมายของกระแสน้ำำ�� ไหลกลัับ
2. เด็็กเข้้าใจอัันตรายจากกระแสน้ำำ��ไหลกลัับ
3. เมื่่�อพบเห็็นหรืืออยู่่�ในบริิเวณกระแสน้ำำ��ไหลกลัับ เด็็กปฏิิบััติิตััวอย่่างเหมาะสมเพื่่�อให้้ตััวเองปลอดภััย

สาระสำำ�คััญ
1. ความหมายของกระแสน้ำำ�� ไหลกลัับ
2. อัันตรายจากกระแสน้ำำ��ไหลกลัับ
3. การปฏิิบััติิตััวเมื่่�อพบเห็็นหรืืออยู่่�ในบริิเวณกระแสน้ำำ��ไหลกลัับ

เนื้้�อหา
กระแสน้ำำ��ไหลกลัับเกิิดขึ้้�นในทะเล (บริิเวณชายหาด) เมื่่�อคลื่่�นซััดเข้้าสู่่�ฝั่่�งแล้้วไหลกลัับไปยัังทะเล มวลน้ำำ��
จะพาทรายที่่�ชายหาดออกไปด้้วย เมื่่�อพื้้�นทรายบนชายหาดถููกเซาะเป็็นร่่อง ความกว้้างประมาณ 10-50 เมตร
น้ำำ��ที่่�ไหลลงทะเลตามร่่องนั้้�นจะมีีความแรงมาก
เมื่่�อกระแสน้ำำ��ในช่่องกว้้างนี้้�แรงมากจนเด็็กไม่่สามารถว่่ายทวนกระแสน้ำำ��นี้้�เข้้าสู่่�ชายฝั่่�งได้้ เด็็กจะถููกดึึง
ออกห่่างจากชายฝั่่�งมากขึ้้�น เด็็กอาจจมอยู่่�ใต้้น้ำำ�� ไม่่มีีอากาศหายใจ และตายได้้
ครููควรสอนให้้เด็็กสำำ�รวจบริิเวณที่่ตัั� วเองเล่่นน้ำำ�� หากเห็็นว่่าน้ำำ��ไหลออกจากฝั่่�งเป็็นแนวกว้้างและกระแสน้ำำ��
ดููแรงมาก ขอให้้เด็็กออกจากบริิเวณนั้้�นทัันทีี แล้้วแจ้้งให้้ผู้้�ใหญ่่ในบริิเวณนั้้�นทราบ
ถ้้าเด็็กพลััดหลงเข้้าไปอยู่่�ในกระแสน้ำำ��นั้้�น ครููสอนให้้เด็็กว่่ายน้ำำ��ขนานกัับชายฝั่่�งจนออกนอกกระแสน้ำำ��ไหล
กลัับนั้้�น แล้้วจึึงว่่ายเข้้าสู่่�ฝั่่�ง (ภาพ 3.19)
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ภาพ 3.19
วิิธีีปฏิิบััติิตััวเมื่่�ออยู่่�ในกระแสน้ำำ�� ไหลกลัับ

การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. เด็็กบอกได้้ว่่า ภาพใด (ภาพนิ่่�งและ/หรืือภาพเคลื่่�อนไหว เช่่น วีีดิิทััศน์์) เป็็นกระแสน้ำำ��ไหลกลัับ
2. เด็็กบอกได้้ว่่า กระแสน้ำำ��ไหลกลัับเป็็นอัันตรายอย่่างไร
3. เด็็กบอกได้้ว่่า เมื่่�อเห็็นกระแสน้ำำ��ไหลกลัับอยู่่�ใกล้้ ๆ เด็็กควรทำำ�อย่่างไร
4. เด็็กบอกได้้ว่่า เมื่่�ออยู่่�ในกระแสน้ำำ��ไหลกลัับ เด็็กควรทำำ�ตััวอย่่างไร

เกณฑ์์การผ่่าน
เด็็กตอบด้้วยการพููด การชี้้�ภาพ การทำำ�ท่่าทาง หรืือการยกป้้ายได้้ถููกต้้อง ไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 80 ถืือว่่าผ่่าน
เมื่่�อเด็็กสอบไม่่ผ่่านขอให้้สอนเรื่่�องนั้้�นใหม่่อีีกครั้้�ง โดยปรัับวิิธีีการสอนและใช้้สื่่�อการสอนที่่�ชััดเจนมากขึ้้�น

126

หน่่วยที่่� 14 ป้้ายเตืือน
วััตถุุประสงค์์
1. เด็็กเข้้าใจความหมายของป้้ายเตืือนที่่พ� บได้้บ่่อย
2. เด็็กปฏิิบััติิตััวอย่่างเหมาะสม เมื่่�อได้้พบป้้ายเตืือนเหล่่านั้้�น

สาระสำำ�คััญ
1. ความหมายของป้้ายเตืือนที่่พ� บได้้บ่่อยบริิเวณแหล่่งน้ำำ��
2. วิิธีีปฏิิบััติิตััวอย่่างเหมาะสม เมื่่�อพบป้้ายเตืือนต่่าง ๆ

เนื้้�อหา
ป้้ายเตืือน คืือ สััญลัักษณ์์ ภาพ ตััวหนัังสืือ ที่่�อยู่่�ในรููปแบบป้้าย กระดาน กระดาษ เพื่่�อบอกให้้ระวัังอัันตราย
หรืือทราบถึึงข้้อปฏิิบััติิต่่าง ๆ ที่่�ต้้องทำำ�ตามอย่่างเคร่่งครััด
ตััวอย่่างป้้ายเตืือนที่่�พบบ่่อยบริิเวณแหล่่งน้ำำ�� มีีดัังนี้้� (ภาพ 3.20)

ภาพ 3.20
ป้้ายเตืือนต่่าง ๆ
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ครููอธิิบายความหมายของป้้ายต่่าง ๆ และวิิธีีปฏิิบัติั ิตััวเมื่่�อพบป้้ายนั้้�น ๆ
ป้้ายห้้ามเข้้า หมายถึึง ห้้ามเดิินหรืือวิ่่�งไปยัังบริิเวณนั้้�น ครููสอนให้้เด็็กเปลี่่�ยนสถานที่่�หรืือเปลี่่�ยนเส้้นทาง
ป้้ายห้้ามลงว่่ายน้ำำ�� หมายถึึง ห้้ามลงไปในน้ำำ�� ห้้ามว่่ายน้ำำ�� ห้้ามเล่่นน้ำำ�� ครููสอนให้้เด็็กไปบริิเวณอื่่�นหรืือทำำ�
กิิจกรรมอื่่�นแทน
ป้้ายน้ำำ��ลึึก หมายถึึง น้ำำ��ในบริิเวณนั้้�นมีีระดัับสููงกว่่าปาก จมููก หรืือท่่วมศีีรษะ ครููสอนว่่า เด็็กต้้องไม่่ลง
ไปในแหล่่งน้ำำ��นั้้�นตามลำำ�พััง เด็็กควรว่่ายน้ำำ��หรืือเล่่นน้ำำ��บริิเวณน้ำำ��ตื้้�น หรืือจะลงไปในแหล่่งน้ำำ��ลึึกได้้เมื่่�อมีีผู้้�ใหญ่่
คอยดููแลใกล้้ชิิด
ป้้ายพื้้�นลื่่�น หมายถึึง พื้้�นในบริิเวณนั้้�นอาจมีีน้ำำ�� มีีตะไคร่่น้ำำ�� หรืือมีีพื้้�นผิิวลื่่�น ทำำ�ให้้เด็็กมีีโอกาสพลััดตกลงไป
ในแหล่่งน้ำำ��ได้้ ครููสอนให้้เด็็กออกห่่างจากบริิเวณนั้้�น หากต้้องอยู่่�ในบริิเวณนั้้�น เด็็กต้้องเดิินอย่่างระมััดระวัังหรืือ
เดิินกัับผู้้�ใหญ่่ และห้้ามวิ่่�งเด็็ดขาด
ป้้ายห้้ามกระโดดน้ำำ�� หมายถึึง น้ำำ��ในบริิเวณนั้้�นอาจเป็็นน้ำำ�ตื้้
� �นหรืือมีีสิ่่�งที่่�เป็็นอัันตรายอยู่่�ในน้ำำ�� การกระโดด
ลงน้ำำ��จะทำำ�ให้้เป็็นอัันตราย ครููสอนให้้เด็็กลงน้ำำ��อย่่างปลอดภััย (หน่่วยที่่� 5 และ 16)
ป้้ายขอให้้ผู้้�ปกครองเฝ้้าบุุตรหลาน หมายถึึง ผู้้�ปกครองควรเฝ้้าดููเด็็กในน้ำำ��อย่่างใกล้้ชิิด หากผู้้�ปกครอง
ไม่่ได้้สนใจเด็็ก เด็็กคนนั้้�นควรขึ้้�นจากน้ำำ��
ป้้ายห้้ามเด็็กเล่่นน้ำำ��ตามลำำ�พััง หมายถึึง เด็็กจะลงน้ำำ��ได้้ก็็ต่่อเมื่่�อมีีผู้้�ปกครองของตััวเองอยู่่�ใกล้้ ๆ

การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. เด็็กอธิิบายความหมายของป้้ายเตืือนที่่พ� บบ่่อยได้้
2. เด็็กระบุุพฤติิกรรมที่่�ควรทำำ� เมื่่�อพบป้้ายเตืือนเหล่่านั้้�นได้้

เกณฑ์์การผ่่าน
เมื่่�อเด็็กตอบได้้ถููกต้้อง (ด้้วยคำำ�พููด ท่่าทาง ชี้้�ภาพ หรืือใช้้ช่่องทางสื่่�อสารที่่�เด็็กถนััด) ไม่่ต่ำ�ำ� กว่่าร้้อยละ 80
ถืือว่่าผ่่าน แต่่ถ้้าเด็็กไม่่ผ่่านการทดสอบ ขอให้้ครููสอนเรื่่�องนั้้�นใหม่่อีีกครั้้�ง โดยปรัับวิิธีีการสอนและใช้้สื่่�อการสอน
ที่่�ชััดเจนมากขึ้้�น
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หน่่วยที่่� 15 การใช้้สระว่่ายน้ำำ��อย่่างปลอดภััย
วััตถุุประสงค์์
1. เด็็กรู้้�ถึึงสิ่่�งที่่�ไม่่ควรทำำ�ขณะใช้้สระว่่ายน้ำำ��
2. เด็็กเข้้าใจอัันตรายที่่�เกิิดจากการใช้้สระว่่ายน้ำำ��ไม่่ถููกต้้อง
3. เด็็กรู้้�จัักการใช้้สระว่่ายน้ำำ��อย่่างปลอดภััย

สาระสำำ�คััญ
1. สิ่่�งที่่�ไม่่ควรทำำ�ขณะใช้้สระว่่ายน้ำำ��
2. อัันตรายจากการใช้้สระว่่ายน้ำำ�� ไม่่ถููกต้้อง
3. การใช้้สระว่่ายน้ำำ��อย่่างปลอดภััย

เนื้้�อหา
เนื้้�อหาในบทที่่� 4 จะสอนเรื่่�องการว่่ายน้ำำ��เพื่่�อเอาชีีวิิตรอด เด็็กจึึงต้้องใช้้สระว่่ายน้ำำ��ได้้อย่่างปลอดภััย
โดยเริ่่�มจากครููบอก “สิ่่�งที่่�ไม่่ควรทำำ� ขณะใช้้สระว่่ายน้ำำ��” โดยใช้้ภาพหรืือหุ่่�นจำำ�ลอง (ครููไม่่ควรทำำ�ท่่าทางที่่�เป็็น
อัันตรายหรืือให้้เด็็กทำำ�) และอธิิบายอัันตรายที่่จ� ะเกิิดขึ้้�นจากพฤติิกรรมเหล่่านี้้�
สิ่่�งที่่�ไม่่ควรทำำ�ขณะใช้้สระว่่ายน้ำำ��

อัันตรายที่่�จะเกิิดขึ้้�น

1. ไม่่วิ่่�งเล่่น หรืือ ผลัักกัันที่่�ข้้างสระน้ำำ��

ตััวเองหรืือเพื่่�อนอาจตกลงไปในสระ หรืือล้้มกระแทก
พื้้�นรอบสระ/ขอบสระ/พื้้�นสระ ทำำ�ให้้บาดเจ็็บ จมน้ำำ��
และตายได้้

2. ไม่่ดื่่�มน้ำำ��ในสระ ไม่่อมน้ำำ��ในสระ หรืือ
บ้้วนน้ำำ��ในสระเล่่น

น้ำำ��ในสระมีีคลอรีีน และอาจมีีเชื้้�อโรคบางชนิิดในน้ำำ��ได้้
เช่่น โรคท้้องร่่วง และตัับอัักเสบ การบ้้วนน้ำำ�� อมน้ำำ�� หรืือ
กลืืนน้ำำ��เข้้าไป ทำำ�ให้้น้ำำ��สกปรก เชื้้�อโรคบางชนิิด และ
คลอรีีนเข้้าไปในร่่างกาย เด็็กอาจปวดท้้องหรืือไม่่สบาย

3. ไม่่นำำ�อาหารหรืือภาชนะใส่่อาหารเข้้ามา
ในบริิเวณสระว่่ายน้ำำ��

เศษอาหารอาจตกลงไปในน้ำำ�� ทำำ�ให้้น้ำำ��สกปรก ต้้องดููดน้ำำ��
ออกและต้้องทำำ�ความสะอาดทั้้�งสระ

4. ไม่่กระโดดลงน้ำำ��

การกระโดดลงน้ำำ��ตื้้�นจะทำำ�ให้้ร่่างกายกระแทกพื้้�นสระ
เป็็นเหตุุให้้ศีีรษะแตก ขาหััก บาดเจ็็บ หมดสติิ จมน้ำำ��
และตายได้้
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สิ่่�งที่่�ไม่่ควรทำำ�ขณะใช้้สระว่่ายน้ำำ��

อัันตรายที่่�จะเกิิดขึ้้�น

5. ไม่่ลงสระ เมื่่อ� มีีแผลเปิิด แผลถลอก หรืือ
แผลตกสะเก็็ด

การลงน้ำำ��โดยที่่�มีีแผลเปิิด แผลถลอก อาจทำำ�ให้้เชื้้�อโรค
บางชนิิดที่่�มีีอยู่่�ในสระเข้้าสู่่�ร่่างกายได้้ เด็็กจึึงอาจป่่วย
มากขึ้้�น แผลอัักเสบและหายยาก

6. ไม่่ว่า่ ยน้ำำ��ขณะเหนื่่�อยอ่่อนหรืือง่่วงนอน

เมื่่�อร่่างกายอ่่อนแอ ไม่่มีีแรง หรืือง่่วงนอน เด็็กอาจขยัับ
แขนขาไม่่ได้้หรืือหมดสติิ เด็็กจึึงจะจมน้ำำ��และตายได้้

7. ไม่่ลงน้ำำ��ขณะฝนตก ฟ้้าคะนอง หรืือ
อากาศหนาว

ขณะที่่ฝ� นตกและ/หรืืออากาศหนาว การว่่ายน้ำำ��จะทำำ�ให้้
ไม่่สบาย เป็็นตะคริิว จมน้ำำ�� และตายได้้
ฝนตกมัักทำำ�ให้้เกิิดฟ้้าร้้องและฟ้้าฝ่่า การอยู่่�ในน้ำำ��อาจ
ทำำ�ให้้ฟ้้าผ่่าลงมาที่่�ตััวเรา เป็็นเหตุุให้้บาดเจ็็บหรืือตาย
ได้้เช่่นกััน

8. ไม่่ว่่ายขวางคนอื่่�น

ขณะที่่�ผู้้�อื่่�นว่่ายน้ำำ��อยู่่� เขาอาจมองไม่่เห็็นว่่าเราเข้้ามา
ขวางในเส้้นทางนั้้�น จึึงมีีโอกาสชนกััน บาดเจ็็บ เป็็น
อัันตราย คนที่่ว่� า่ ยน้ำำ��อยู่่อ� าจหยุุดได้้ทััน แต่่การขวางทาง
ของคนอื่่�นก็็ทำำ�ให้้คนอื่่�นรำำ�คาญและไม่่ชอบเรา

9. ไม่่ขัับถ่่าย สั่่�งน้ำำ��มููก บ้้วนน้ำำ��ลาย หรืือ
อาเจีียนลงในสระและรอบ ๆ สระ (หาก
ไม่่สบาย ควรขึ้้�นจากน้ำำ��หรืือไม่่ควรลงสระ
ว่่ายน้ำำ��)

สิ่่�งสกปรกเหล่่านี้้�ทำำ�ให้้น้ำำ��สกปรก ต้้องดููดน้ำำ��ออกและ
ต้้องทำำ�ความสะอาดทั้้�งสระ หากปล่่อยสิ่่�งสกปรกเหล่่านี้้�
ไว้้ในสระ ก็็จะทำำ�ให้้คนอื่่�นที่่�ใช้้สระร่่วมกัันติิดเชื้้�อไปด้้วย
การลงน้ำำ��ขณะป่่วย จะทำำ�ให้้ป่่วยมากขึ้้�น

10. ไม่่ส่่งเสีียงดััง ตะโกนในบริิเวณสระ

การทำำ�เสีียงดัังรบกวนผู้้�อื่่น� จะทำำ�ให้้คนที่่ใ� ช้้สระอยู่่�รำำ�คาญ
และไม่่ชอบเรา

11. ไม่่ลงสระว่่ายน้ำำ��ตามลำำ�พััง ถึึงแม้้จะใส่่
อุุปกรณ์์ช่่วยลอยตััวก็็ตาม

ขณะใส่่อุุปกรณ์์ช่่วยลอย เด็็กอาจไม่่จมน้ำำ�� แต่่ขณะหมด
สติิ เด็็กอาจคว่ำำ��หน้้าลงในน้ำำ�� ทำำ�ให้้หายใจไม่่ออกและ
ตายได้้
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ครููให้้เด็็กดููภาพการใช้้สระว่่ายน้ำำ��อย่่างปลอดภััย แล้้วอธิิบายความหมายของแต่่ละภาพ แล้้วทบทวนภาพ
เหล่่านั้้�นเป็็นระยะ โดยเฉพาะก่่อนลงสระว่่ายน้ำำ�� ดัังนั้้�น เมื่่�อเห็็นภาพเหล่่านี้้�ข้้างสระว่่ายน้ำำ�� เด็็กจะได้้เข้้าใจว่่า
เขาควรทำำ�ตััวอย่่างไร
ใส่่ชุุดว่่ายน้ำำ�� (ไม่่ต้้องใส่่เสื้้�อใน กางเกงใน) หมวก
ว่่ายน้ำำ�� และแว่่นตาว่่ายน้ำำ��ทุุกครั้้�งที่่ล� งสระ

ชำำ�ระล้้างร่่างกาย (อาบน้ำำ�� สระผม ล้้างเท้้า) ก่่อน
ลงสระ

ขัับถ่่ายก่่อนลงสระ (เด็็กที่่�ไม่่สามารถควบคุุมการ
ขัับถ่่ายหรืือบอกความต้้องการขัับถ่่ายได้้ ไม่่ควร
ลงสระ)

ว่่ายตามความยาวของสระ หรืือสัังเกตการว่่ายของ
คนอื่่�น (ถ้้าคนอื่่�นว่่ายขวางสระ เราก็็ว่่ายแนวนั้้�น)

ลงน้ำำ��อย่่างปลอดภัยั

บอกผู้้�ใหญ่่ เมื่่�อต้้องการขัับถ่่าย

ลงน้ำำ��เมื่่�อมีีผู้้�ใหญ่่อยู่่�ข้้างสระ

บ้้วนน้ำำ�ล
� าย เสมหะที่่�รางน้ำำ��ล้้นขอบสระ

การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. เด็็กตอบได้้ว่่า ภาพ “สิ่่�งที่่�ไม่่ควรทำำ�ขณะใช้้สระว่่ายน้ำำ��” มีีความหมายอย่่างไร
2. เด็็กตอบได้้ว่่า สิ่่�งที่่�ไม่่ควรทำำ�ขณะใช้้สระว่่ายน้ำำ�ทำ
� ำ�ให้้เกิิดอัันตรายอย่่างไร
3. เด็็กตอบได้้ว่่า เขาควรใช้้สระว่่ายน้ำำ�� อย่่างไรให้้ปลอดภััย

เกณฑ์์การผ่่าน
เมื่่�อเด็็กตอบด้้วยการพููด ชี้้�ภาพ ทำำ�ท่่าทาง หรืือชููป้้ายได้้ถููกต้้อง ไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 80 ถืือว่่าผ่่าน แต่่ถ้้าเด็็ก
ไม่่ผ่่านการทดสอบ ขอให้้ครููสอนเรื่่�องนั้้�นใหม่่อีีกครั้้�ง โดยปรัับวิิธีีการสอนและใช้้สื่่�อการสอนที่่�ชััดเจนมากขึ้้�น
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หน่่วยที่่� 16 การขึ้้�นและลงสระว่่ายน้ำำ�� อย่่างปลอดภััย
วััตถุุประสงค์์
1. เด็็กลงสระว่่ายน้ำำ��ได้้อย่่างปลอดภััย
2. เด็็กขึ้้�นจากสระว่่ายน้ำำ��ได้้อย่่างปลอดภััย

สาระสำำ�คััญ
1. วิิธีีลงสระว่่ายน้ำำ�� 2 วิิธีี
2. วิิธีีขึ้้�นจากสระว่่ายน้ำำ�� 3 วิิธีี

เนื้้�อหา
การลงสระว่่ายน้ำำ��อย่่างปลอดภััยมีี 2 วิิธีี (ภาพ 3.21) ครููควรชููภาพพร้้อมอธิิบาย จากนั้้�นสาธิิตให้้เด็็กดูู
แล้้วให้้เด็็กลองทำำ�ตามครููทั้้�ง 2 วิิธีี แล้้วจึึงให้้เด็็กเลืือกวิิธีีใดวิิธีีหนึ่่�งที่่�เด็็กถนััด
1. หัันหลัังลงบัันได มืือจัับราวเพื่่�อพยุุงตััว แล้้วก้้าวลงบนบัันไดทีีละขั้้�น ตรวจสอบให้้มั่่�นใจว่่าเท้้าหนึ่่�ง
ยืืนอย่่างมั่่�นคงและทรงตััวได้้ดีีแล้้วจึึงก้้าวเท้้าอีีกข้้าง
2. นั่่�งที่่�ขอบสระในบริิเวณน้ำำ�ตื้้
� น� หัันหน้้าเข้้าหาสระว่่ายน้ำำ�� ใช้้มือื และแขนดัันตััวขึ้้น� และดัันตััวไปข้้างหน้้า
หมุุนเอว แล้้วค่่อย ๆ หย่่อนตััวลงน้ำำ�� ปล่่อยมืือจากขอบสระ ยืืนให้้มั่่�นคง
1

2

ภาพ 3.21
วิิธีีลงสระว่่ายน้ำำ��อย่่างปลอดภััย 2 วิิธีี
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การขึ้้�นจากสระว่่ายน้ำำ��อย่่างปลอดภัยั มีี 3 วิิธีี (ภาพ 3.22) ครููควรทำำ�เหมืือนการสอนวิิธีีลงสระ (ใช้้ภาพ และ
สาธิิตให้้ดูู แล้้วจึึงให้้เด็็กทำำ�ตามครููหรืือเพื่่�อน) แล้้วให้้เด็็กเลืือกวิิธีีที่่�แต่่ละคนถนััด
1. ยืืนในบริิเวณน้ำำ��ตื้้�น หัันหน้้าเข้้าหาบัันได มืือทั้้�งสองจัับราวบัันได เมื่่�อยืืนด้้วยเท้้า 2 ข้้างได้้มั่่�นคง
และทรงตััวได้้ดีีแล้้ว ใช้้มืือดึึงตััวขึ้้�นไปยืืนบนบัันไดขั้้�นล่่างสุุด หลัังจากนั้้�น ขึ้้�นบัันไดทีีละขั้้�นโดยใช้้เท้้าเหยีียบ
บัันไดและใช้้มืือดึึงตััวขึ้้�นไปด้้วย ทำำ�แบบนี้้�ซ้ำำ�� ๆ จนขึ้้�นไปยืืนบนขอบสระได้้
2. ยืืนในบริิเวณน้ำำ��ตื้้�น หัันหน้้าเข้้าหาขอบสระ วางมืือบนขอบสระ แล้้วดัันตััวขึ้้�นจากน้ำำ�� บิิดเอวมานั่่�งบน
ขอบสระ หรืือหากเด็็กไม่่สามารถดัันตััวแล้้วบิิดเอวขึ้้น� มานั่่�งที่่ข� อบสระได้้ ครููอาจสอนให้้เด็็กใช้้ขาพาดบนขอบสระ
เพื่่�อปีีนขึ้้�นมาคุุกเข่่าที่่�ขอบสระก็็ได้้
3. สำำ�หรัับเด็็กเล็็กที่่�มีีอายุุต่ำำ��กว่่า 7 ปีี (หรืือเด็็กที่่มีี� ความต้้องการพิิเศษและมีีปััญหาด้้านการเคลื่่�อนไหว)
ครููอาจสอนให้้เด็็กฝึึกปีีนโดยใช้้แขน ข้้อศอก ท้้อง และหััวเข่่า
1

2

3

ภาพ 3.22
วิิธีขึ้้ี �นจากสระว่่ายน้ำำ��อย่่างปลอดภััย 3 วิิธีี
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การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. เด็็กลงสระว่่ายน้ำำ��อย่่างปลอดภััยด้้วยวิิธีีใดวิิธีีหนึ่่�ง
2. เด็็กขึ้้�นจากสระว่่ายน้ำำ��อย่่างปลอดภััยด้้วยวิิธีีใดวิิธีีหนึ่่�ง

เกณฑ์์การผ่่าน
เมื่่�อเด็็กปฏิิบััติิได้้ถููกต้้อง ไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 80 ถืือว่่าผ่่าน แต่่ถ้้าเด็็กไม่่ผ่่านการทดสอบ ขอให้้ครููสอน
เรื่่�องนั้้�นใหม่่อีีกครั้้�ง โดยปรัับวิิธีีการสอนและใช้้สื่่�อการสอนที่่�ชััดเจนมากขึ้้�น
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หน่่วยที่่� 17 “อย่่าใกล้้ อย่่าเก็็บ อย่่าก้้ม”
วััตถุุประสงค์์
1. เด็็กจำำ�ได้้ว่่า “อย่่าใกล้้ อย่่าเก็็บ อย่่าก้้ม”
2. เด็็กเข้้าใจความหมายของ “อย่่าใกล้้”
3. เด็็กเข้้าใจความหมายของ “อย่่าเก็็บ”
4. เด็็กเข้้าใจความหมายของ “อย่่าก้้ม”

สาระสำำ�คััญ
1. ความหมายของ “อย่่าใกล้้”
2. ความหมายของ “อย่่าเก็็บ”
3. ความหมายของ “อย่่าก้้ม”

เนื้้�อหา
ครููสอนให้้เด็็กท่่องพฤติิกรรมเสี่่�ยง “อย่่าใกล้้ อย่่าเก็็บ อย่่าก้้ม” (ภาพ 3.23)
ครููอธิิบายความหมายของคำำ�เหล่่านี้้� โดยใช้้ตุ๊๊�กตาหรืือภาพ (ครููไม่่ควรแสดงท่่าทางเหล่่านี้้�หรืือให้้เด็็กแสดง
พฤติิกรรมเหล่่านี้้� เพื่่�อไม่่ให้้เด็็กเข้้าใจผิิดว่่า เขาทำำ�พฤติิกรรมเหล่่านี้้�ได้้)
1. อย่่าใกล้้ – อย่่าเข้้าใกล้้แหล่่งน้ำำ��ตามลำำ�พััง (เช่่น เล่่นใกล้้บ่่อน้ำำ�� ร่่องน้ำำ��) ครููสอนเด็็กว่่าต้้องมีีผู้้�ใหญ่่
อยู่่�ด้้วยเสมอ
2. อย่่าเก็็บ – อย่่าลงไปในแหล่่งน้ำำ��เพื่่�อเก็็บสิ่่ง� ของต่่าง ๆ เช่่น ลููกบอลที่่ล� อยอยู่่ใ� นน้ำำ�� มืือถืือ กระเป๋๋า รองเท้้า
ตุ๊๊�กตา ครููสอนให้้เด็็กบอกผู้้�ใหญ่่เมื่่�อของตกน้ำำ��หรืือพบสิ่่�งของในน้ำำ��
3. อย่่าก้้ม – อย่่าก้้มลงไปดููในภาชนะใส่่น้ำำ��หรืือแหล่่งน้ำำ��ต่่าง ๆ เช่่น บ่่อน้ำำ�� ศาลาริิมน้ำำ�� ครููสอนให้้เด็็กถาม
ผู้้�ใหญ่่เมื่่�ออยากรู้้�
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1

2

อย่่าใกล้้

อย่่าเก็็บ
3

อย่่าก้้ม
ภาพ 3.23
อย่่าใกล้้ อย่่าเก็็บ อย่่าก้้ม

การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. เด็็กจำำ�ได้้ว่่า “อย่่าใกล้้ อย่่าเก็็บ อย่่าก้้ม”
2. เด็็กตอบได้้ว่่า “อย่่าใกล้้” หมายถึึงอะไร
3. เด็็กตอบได้้ว่่า “อย่่าเก็็บ” หมายถึึงอะไร
4. เด็็กตอบได้้ว่่า “อย่่าก้้ม” หมายถึึงอะไร

เกณฑ์์การผ่่าน
เมื่่�อเด็็กตอบด้้วยการพููด ชี้้�ภาพ ทำำ�ท่่าทาง หรืือชููป้้ายได้้ถููกต้้อง ไม่่ต่ำ�ำ� กว่่าร้้อยละ 80 ถืือว่่าผ่่าน แต่่ถ้้าเด็็ก
ไม่่ผ่่านการทดสอบ ขอให้้ครููสอนเรื่่�องนั้้�นใหม่่อีีกครั้้�ง โดยปรัับวิิธีีการสอนและใช้้สื่่�อการสอนที่่�ชััดเจนมากขึ้้�น
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หน่่วยที่่� 18 การให้้ความช่่วยเหลืือด้้วยการ “ตะโกน”
วััตถุุประสงค์์
1. เมื่่�อพบคนตกน้ำำ�� เด็็กไม่่ลงไปในน้ำำ��
2. เมื่่�อพบคนตกน้ำำ�� เด็็กตะโกนขอความช่่วยเหลืือจากผู้้�ใหญ่่

สาระสำำ�คััญ
1. เมื่่�อพบคนตกน้ำำ�� ห้้ามไม่่ให้้ลงไปในน้ำำ��เด็็ดขาด
2. วิิธีีตะโกนขอความช่่วยเหลืือจากผู้้�ใหญ่่เมื่่�อพบคนตกน้ำำ��

เนื้้�อหา
เมื่่�อพบคนตกน้ำำ�� เด็็กไม่่ควรตกใจหรืือลงไปช่่วยด้้วยตััวเอง เพราะเมื่่�อคนตกน้ำำ��เกาะเด็็กไว้้ ทั้้�งสองคน
จะจมน้ำำ�� และเสีียชีีวิิตทั้้�งสองคน
เมื่่�อพบคนตกน้ำำ�� ครููสอนให้้เด็็กทำำ�ดัังนี้้�
1. ตะโกนว่่า “ช่่วยด้้วย ช่่วยด้้วย มีีคนตกน้ำำ�� ” ด้้วยเสีียงที่่�ดัังที่่�สุุด (เด็็กไม่่ควรวิ่่�งกลัับไปบอกคนที่่�บ้้าน)
2. บอกคนตกน้ำำ��ว่่า “ไม่่ต้้องตกใจ เตะขาไว้้” เพื่่�อให้้คนตกน้ำำ��ยัังคงลอยตััวอยู่่� แต่่ถ้้าเด็็กมีีปััญหาด้้าน
สติิปััญญา หรืือการใช้้ภาษา ครููอาจสอนให้้เด็็กตะโกนประโยคที่่�สั้้�นลง เช่่น “ช่่วยด้้วย ช่่วยด้้วย ตกน้ำำ��”
ครููควรพาเด็็กไปสอนในสถานที่่�จริิง เพราะการสอนด้้วยการบรรยายในห้้องเรีียนและการใช้้ภาพสถานที่่�
ที่่�เด็็กไม่่รู้้�จััก ไม่่เป็็นประโยชน์์สำำ�หรัับเด็็กบกพร่่องทางสติิปััญญาและเด็็กออทิิสติิกอย่่างแท้้จริิง
ครููอาจสร้้างสถานการณ์์จำ�ล
ำ องและให้้เด็็กแสดงบทบาทสมมติิ เพื่่�อให้้ครููมั่่�นใจว่่าเด็็กเข้้าใจเรื่่�องที่่�ครููสอน
อย่่างแท้้จริิง

การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. ครููให้้เด็็กบอกว่่าเขาควรทำำ�อย่่างไรเมื่่�อพบคนตกน้ำำ��
2. ครููสร้้างสถานการณ์์จำำ�ลองว่่ามีีคนตกน้ำำ�� แล้้วให้้เด็็กแสดงบทบาทสมมติิ

เกณฑ์์การผ่่าน
เมื่่�อเด็็กตอบด้้วยการพููด ชี้้�ภาพ ชููป้้าย หรืือปฏิิบััติิได้้ถููกต้้อง ไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 80 ถืือว่่าผ่่าน แต่่ถ้้าเด็็ก
ไม่่ผ่่านการทดสอบ ขอให้้ครููสอนเรื่่�องนั้้�นใหม่่อีีกครั้้�ง โดยปรัับวิิธีีการสอนและใช้้สื่่�อการสอนที่่�ชััดเจนมากขึ้้�น
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หน่่วยที่่� 19 การให้้ความช่่วยเหลืือด้้วยการ “โยนวััสดุุลอยน้ำำ�� ”
วััตถุุประสงค์์
1. เด็็กทราบว่่า วััสดุุใดลอยน้ำำ��ได้้
2. เด็็กโยนวััสดุุลอยน้ำำ��ไปที่่�คนตกน้ำำ��ได้้

สาระสำำ�คััญ
1. วััสดุุลอยน้ำำ��
2. การโยนวััสดุุลอยน้ำำ��ไปที่่�คนตกน้ำำ��

เนื้้�อหา
ครููสอนให้้เด็็กรู้้�ความหมายของคำำ�ว่่า “ลอย” และ “จม” สิ่่�งที่่�ลอยน้ำำ��จะอยู่่�บนผิิวน้ำำ��และยัังช่่วยพยุุงตััว
เด็็กหรืือคนตกน้ำำ��ให้้ลอยอยู่่�ที่่�ผิิวน้ำำ��ได้้ด้้วย ครููอาจสอนด้้วยการให้้เด็็กทำำ�การทดลองหรืือให้้เด็็กคาดเดาว่่าวััสดุุ
แต่่ละประเภทลอยน้ำำ��หรืือไม่่ แล้้วครููเฉลยด้้วยการใส่่วััสดุุนั้้�นลงในน้ำำ�� การที่่�เด็็กได้้ลงมืือทำำ�หรืือได้้เห็็นการลอย
จะช่่วยให้้เด็็กจำำ�ได้้ดีีขึ้้�น
วััสดุุที่่�ลอยน้ำำ��ได้้ เช่่น ห่่วงยาง ห่่วงชููชีีพ ลููกมะพร้้าวที่่�ยัังไม่่เปิิด รองเท้้าฟองน้ำำ�� กะละมััง แผ่่นโฟม
ขอนไม้้ที่ล่� อยน้ำำ��ได้้ ลููกบอล ลููกบาสเกตบอล ส่่วนถัังน้ำำ��ปิิดฝา แกลลอนปิิดฝา หรืือขวดน้ำำ��พลาสติิกนั้้�น หากมีีน้ำำ��
อยู่่�เล็็กน้้อยพอให้้มีีน้ำำ��หนััก จะช่่วยให้้โยนไปยัังคนตกน้ำำ�� ได้้ง่่ายขึ้้�น (ภาพ 3.24)

ภาพ 3.24
วััสดุุลอยน้ำำ��
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เมื่่�อเด็็กรู้้�แล้้วว่่าวััสดุุใดลอยน้ำำ��ได้้และควรโยนให้้คนตกน้ำำ�� ครููสอนให้้เด็็กมองหาวััสดุุลอยน้ำำ��ในบริิเวณนั้้�น
แล้้วหยิิบวััสดุุนั้้�นมายืืนในที่่�ปลอดภััย (บริิเวณที่่�อยู่่�ใกล้้ขอบสระในระยะที่่�โยนวััสดุุนั้้�นถึึงคนตกน้ำำ��ได้้ พื้้�นแข็็งแรง
ไม่่ลื่่�น ไม่่ลาดชััน) จากนั้้�น ครููสอนให้้เด็็กโยนวััสดุุนั้้�นลงไปตรงหน้้าคนตกน้ำำ�� เรื่่�อย ๆ จนกว่่าคนตกน้ำำ�จ
� ะเอื้้�อมถึึง
และจัับอุุปกรณ์์นั้้�นได้้
ครููควรสอนวิิธีีการโยนวััสดุุแต่่ละประเภท เช่่น เมื่่�อจะโยนขวดน้ำำ�� ครููสอนให้้เด็็กจัับที่่�คอขวด แล้้วแกว่่ง
แขน ปล่่อยมืือ เพื่่�อให้้ขวดเคลื่่�อนที่่�ไปข้้างหน้้า เมื่่�อขวดน้ำำ��อยู่่�ข้้างหน้้าคนตกน้ำำ��แล้้ว ครููสอนให้้เด็็กตะโกนว่่า
“จัับขวดไว้้ จัับขวดไว้้” เมื่่�อคนนั้้�นจัับขวดได้้แล้้ว เด็็กควรตะโกนว่่า “นอนลอยตััว แล้้วแตะขา” เพื่่�อให้้
คนตกน้ำำ��ล อยตััวได้้ จ นกว่่ า จะมีีคนมาช่่ ว ย (ภาพ 3.25) ทั้้� ง นี้้� ครููสามารถปรัับเนื้้� อ หาที่่� เ ด็็ ก ควรตะโกน
ให้้เหมาะสมกัับระดัับภาษาและการรู้้�คิิดของเด็็กแต่่ละคนได้้
เมื่่�อครููอธิิบายด้้วยคำำ�พููดและภาพแล้้ว สาธิิตให้้เด็็กเห็็นสิ่่�งที่่�เขาควรทำำ�เมื่่�อพบคนตกน้ำำ��แล้้ว ครููให้้เด็็ก
ฝึึกฝนด้้วยการให้้เพื่่�อนแสดงบทบาทสมมติิเป็็นคนตกน้ำำ�� (การที่่�เด็็กได้้ฝึึกกัับคนตกน้ำำ��ที่่�อยู่่�ในน้ำำ��นั้้�นใกล้้เคีียงกัับ
สถานการณ์์จริิงมากกว่่าการที่่�คนตกน้ำำ��อยู่่�บนบก) แล้้วให้้เด็็กโยนอุุปกรณ์์ไปที่่ตำ� ำ�แหน่่งนั้้�น
นอกจากนี้้� ครููควรเตรีียมสื่่�อการสอนให้้มีีจำำ�นวนเพีียงพอ (เช่่น สื่่�อการสอนมีีจำำ�นวนเท่่ากัับจำำ�นวนเด็็ก
เพื่่�อให้้เด็็กทุุกคนได้้ปฏิิบััติิไปพร้้อมกััน แต่่หากมีีสื่่�อการสอนจำำ�นวนไม่่พอ ครููอาจให้้เด็็กสลัับกัันปฏิิบััติิก็็ได้้) และ
สื่่�อการสอนควรมีีความปลอดภััย (เช่่น การลบคมที่่�ขอบวััสดุุลอยน้ำำ�� เพื่่�อให้้เด็็กไม่่เป็็นอัันตรายขณะฝึึกปฏิิบััติิ)
1

2

3

4

ภาพ 3.25
การตะโกนแล้้วโยนวััสดุุลอยน้ำำ��ให้้คนตกน้ำำ��
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การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. เด็็กสามารถตอบได้้ว่่า วััสดุุลอยน้ำำ��คืืออะไรบ้้าง
2. เด็็กสามารถโยนวััสดุุลอยน้ำำ��ไปที่่�คนตกน้ำำ��ได้้

เกณฑ์์การผ่่าน
เมื่่�อเด็็กปฏิิบััติิตามที่่�ครููสอนได้้ถููกต้้อง ไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 80 ถืือว่่าผ่่าน แต่่ถ้้าเด็็กไม่่ผ่่านการทดสอบ
ขอให้้ครููสอนเรื่่�องนั้้�นใหม่่อีีกครั้้�ง โดยปรัับวิิธีีการสอนและใช้้สื่่�อการสอนที่่�ชััดเจนมากขึ้้�น
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หน่่วยที่่� 20 การให้้ความช่่วยเหลืือด้้วยการ “โยนเชืือก”
วััตถุุประสงค์์
1. เด็็กมองหาเชืือกในบริิเวณใกล้้ตััวได้้
2. เด็็กยืืนอย่่างมั่่�นคง
3. เด็็กโยนเชืือกไปที่่�คนตกน้ำำ��
4. เด็็กดึึงคนตกน้ำำ�� เข้้าฝั่่�งได้้อย่่างปลอดภััย

สาระสำำ�คััญ
1. บริิเวณที่่มีี� เชืือก
2. วิิธีีการยืืนอย่่างมั่่�นคง
3. วิิธีีการโยนเชืือกไปที่่�คนตกน้ำำ��
4. วิิธีีการดึึงเชืือกเข้้าหาตััว

เนื้้�อหา
ครููสอนให้้เด็็กมองหาเชืือกที่่จุ� ุดวางอุุปกรณ์์ช่่วยคนตกน้ำำ�� เชืือกบนพื้้�น เชืือกพัันอยู่่�บนต้้นไม้้ ฯลฯ เชืือกที่่�
ใช้้ได้้ดีีต้้องไม่่แข็็งมาก ไม่่หนามาก ไม่่บิดิ เป็็นเกลีียว เพราะจะโยนไปที่่�คนตกน้ำำ��ได้้ยาก
ครููสอนให้้เด็็กยืืนอย่่างมั่่�นคงในจุุดที่่�ปลอดภััย การยืืนอย่่างมั่่�นคงทำำ�ได้้โดยวางเท้้าข้้างที่่�ถนััดไว้้ด้้านหน้้า
เท้้าข้้างที่่�ไม่่ถนััดอยู่่�ด้้านหลััง แล้้วย่่อเข่่าลงเพื่่�อให้้ยืืนได้้มั่่�นคงมากขึ้้�น ส่่วนจุุดที่่�ปลอดภััย คืือ บริิเวณบนบก
ริิมฝั่่�งระยะห่่างจากขอบบ่่อ/สระประมาณ 50 เซนติิเมตรถึึง 1 เมตร พื้้�นแข็็งแรง ไม่่ลื่่�น ไม่่มีีของที่่�เป็็นอัันตราย
(เช่่นก้้อนหิิน ตอไม้้ ของมีีคม กองไฟ) อยู่่�ในบริิเวณนั้้�น เด็็กต้้องคิิดดููว่่า เมื่่�อตััวเองออกแรงดึึงคนตกน้ำำ��แล้้ว
เด็็กจะไม่่ลื่่�นหรืือเซ ตกลงไปในแหล่่งน้ำำ��ด้้วย (ภาพ 3.26) ครููอาจให้้เด็็กลองปฏิิบััติิจริิงเพื่่�อเด็็กจะได้้รู้้�ว่่าตััวเอง
ควรยืืนในท่่าใดที่่�จะสามารถดึึงคนตกน้ำำ�ขึ้้
� �นฝั่่�งได้้โดยตััวเองไม่่ตกลงไปในน้ำำ��
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ภาพ 3.26
ท่่ายืืนที่่�ปลอดภััย บนจุุดที่่�ปลอดภััย
จุุ ด วางอุุ ป กรณ์์ ช่่ ว ยคนตกน้ำำ�� อาจมีีถุุ ง เชืื อ ก ครููสอนวิิ ธีี การโยนถุุ ง เชืื อ กโดยให้้ เ ด็็ ก ใช้้ มืื อ ข้้ า งหนึ่่� ง
จัับถุุงเชืือกไว้้ และมืืออีีกข้้างหนึ่่�งมีีเชืือกคล้้องที่่�ข้้อมืือของตััวเอง (เมื่่�อโยนถุุงเชืือกให้้คนตกน้ำำ��แล้้ว อีีกมืือหนึ่่�ง
จะได้้ดึึงเชืือกเข้้าหาตััวเอง เพื่่�อพาคนตกน้ำำ��เข้้าฝั่่�งได้้) จากนั้้�น เด็็กโยนถุุงเชืือกข้้ามศีีรษะคนตกน้ำำ��ไป เพื่่�อให้้
คนตกน้ำำ��จัับเชืือกได้้ (โยนโดยให้้แขนขนานกัับลำำ�ตััว เหมืือนโยนโบว์์ลิ่่�ง) แต่่ถ้้าโยนไปแล้้ว คนตกน้ำำ��ไม่่สามารถ
จัับเชืือกได้้ เด็็กควรสาวเชืือกหรืือดึึงถุุงเชืือกนั้้�นกลัับมา แล้้วโยนใหม่่อีีกครั้้�งจนกว่่าคนตกน้ำำ��จะจัับเชืือกได้้
หากสาวเชืือกกลัับมาแล้้วในถุุงไม่่มีีเชืือกอยู่่�แล้้ว ครููอาจสอนให้้เด็็กใช้้ถุุงตัักน้ำำ��เล็็กน้้อยเพื่่�อให้้ถุุงมีีน้ำำ��หนััก
แล้้วโยนถุุงไปที่่�คนตกน้ำำ�อีี
� กครั้้�ง
เมื่่�อคนตกน้ำำ�จัั
� บเชืือกได้้แล้้ว ครููสอนให้้เด็็กตะโกนว่่า “จัับเชืือกไว้้ จัับเชืือกไว้้” แล้้วดึึงเชืือกเข้้าหาตััว
วิิธีีดึึงเชืือกเข้้าหาตััวอย่่างปลอดภััย คืือ เด็็กเอนตััวไปด้้านหลัังเล็็กน้้อยเพื่่�อให้้มีีแรงดึึงคนตกน้ำำ��เข้้าฝั่่�ง
เมื่่�อสาวเชืือกเข้้ามาแล้้ว เด็็กปล่่อยเชืือกลงบนพื้้�นด้้านหน้้าของตััวเอง (ไม่่ควรพัันเชืือกไว้้ที่่�มืือของตััวเองเพราะ
เด็็กอาจถููกคนตกน้ำำ�ดึึ
� งลงไปในน้ำำ��ด้้วย)
เมื่่�อครููให้้เด็็กดููภาพพร้้อมอธิิบายแล้้ว ครููสาธิิตให้้ดููแล้้ว ครููควรให้้เด็็กฝึึกฝนด้้วยการให้้เพื่่�อนแสดงบทบาท
สมมติิเป็็นคนตกน้ำำ�� อยู่่�ในน้ำำ�� แล้้วให้้เด็็กโยนเชืือกหรืือถุุงเชืือกไปที่่�คนตกน้ำำ�� เพื่่�อพาคนตกน้ำำ�� เข้้าฝั่่�งโดยปลอดภััย
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หากเด็็กสามารถทำำ� “ถุุงเชืือก” ได้้ ครููควรสอนให้้เด็็กเตรีียมถุุงเชืือกไว้้ล่่วงหน้้า วิิธีีการเตรีียมถุุงเชืือกเริ่่�ม
จากเด็็กหาเชืือก (ควรเป็็นเชืือกถัักที่่�ไม่่คมและไม่่มีีปม) ความยาวประมาณ 15-17 เมตร และถุุงพลาสติิกขนาด
กลาง จากนั้้�น มััดปมที่่�ปลายเชืือกด้้านหนึ่่�ง แล้้วใส่่ปมเชืือกไว้้ที่่�ก้้นถุุงผ้้าหรืือถุุงพลาสติิก ใช้้หนัังยางมััดปมไว้้กัับ
ก้้นถุุง จากนั้้�น ใช้้ถุุงผ้้าหรืือถุุงพลาสติิกหุ้้�มเชืือกไว้้ (เพื่่�อไม่่ให้้เชืือกบาดมืือขณะเชืือกถููกรููดเข้้าไปในถุุง) แล้้วใช้้อีีก
มืือสาวเชืือกลงในถุุง จนสุุดปลายเชืือกอีีกด้้าน
หน่่วยนี้้�มีีเนื้้�อหา 4 ขั้้�นตอน และแต่่ละขั้้�นตอนมีีรายละเอีียดมาก ครููจึึงต้้องสอนเนื้้�อหาเหล่่านี้้�ด้้วยวิิธีี
การสอนและสื่่�อการสอนที่่�หลากหลายเพื่่�อจะได้้ย้ำำ��เนื้้�อหาเดิิมหลายครั้้�ง เช่่น การให้้เด็็กดููภาพพร้้อมอธิิบาย
ความหมายของแต่่ละภาพ (แต่่ละขั้้�นตอน) แล้้วครููสาธิิตท่่าทางเหล่่านั้้�นให้้เด็็กดูู จากนั้้�น ครููจึึงให้้เด็็กฝึึกปฏิิบััติิ
(แสดงบทบาทสมมติิในหลายสถานการณ์์) เพื่่�อให้้เด็็กบกพร่่องทางสติิปัญ
ั ญาและเด็็กออทิิสติิกเข้้าใจและนำำ�เนื้้�อหา
ที่่�ครููสอนไปใช้้ได้้อย่่างแท้้จริิง

การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. เด็็กมองหาเชืือกในบริิเวณแหล่่งน้ำำ��ได้้ (ครููอาจจััดสถานการณ์์จำ�ล
ำ องหรืือพาไปทดสอบในสถานการณ์์จริงิ )
2. เด็็กสามารถยืืนได้้อย่่างมั่่�นคง
3. เด็็กสามารถโยนเชืือกไปที่่�คนตกน้ำำ��ได้้
4. เด็็กสามารถดึึงคนตกน้ำำ�� เข้้าฝั่่�งได้้อย่่างปลอดภััย

เกณฑ์์การผ่่าน
เมื่่�อเด็็กปฏิิบััติิตามที่่�ครููสอนได้้ถููกต้้อง ไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 80 ถืือว่่าผ่่าน แต่่ถ้้าเด็็กไม่่ผ่่านการทดสอบ
ขอให้้ครููสอนเรื่่�องนั้้�นใหม่่อีีกครั้้�ง โดยปรัับวิิธีีการสอนและใช้้สื่่�อการสอนที่่�ชััดเจนมากขึ้้�น
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หน่่วยที่่� 21 การให้้ความช่่วยเหลืือด้้วยการ “ยื่่�น”
วััตถุุประสงค์์
1. เด็็กมองหาวััสดุุที่่�ใช้้ยื่่�นได้้
2. เด็็กยืืนอย่่างมั่่�นคงได้้
3. เด็็กยื่่�นวััสดุุไปที่่�คนตกน้ำำ�� ได้้
4. เด็็กดึึงคนตกน้ำำ�� เข้้าฝั่่�งได้้อย่่างปลอดภััย

สาระสำำ�คััญ
1. วััสดุุที่่�ใช้้ยื่่�นเพื่่�อช่่วยชีีวิิต
2. ท่่ายืืนที่่�มั่่�นคง
3. การยื่่�นอุุปกรณ์์ให้้คนตกน้ำำ��
4. การดึึงคนตกน้ำำ�� เข้้าฝั่่�งได้้อย่่างปลอดภััย

เนื้้�อหา
ครููสอนให้้เด็็กมองหาวััสดุุยาวและแข็็งแรงที่่ใ� ช้้ยื่่น� ได้้ (ความยาวประมาณ 2 เมตร) เช่่น ท่่อน้ำำ�� ไม้้กวาด กิ่่ง� ไม้้
ไม้้ไผ่่ ไม้้สอยผลไม้้ ไม้้เท้้า เข็็มขััด เสื้้�อผ้้า (ภาพ 3.27) ครููควรปรัับวิิธีีการสอนและสื่่�อการสอนให้้มีีความปลอดภััย
เช่่น ลบคมที่่�ปลายท่่อน้ำำ�� หรืือขััดเสี้้�ยนออกก่่อน
1

2

3

4

ภาพ 3.27
วััสดุุที่่�ใช้้ยื่่�นเพื่่�อช่่วยคนตกน้ำำ��
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เด็็ ก ยืื น อย่่ า งมั่่� น คง โดยให้้ ข าที่่� ถ นััดอยู่่�ด้้ า นหน้้ า และขาด้้ า นที่่� ไ ม่่ ถ นััดอยู่่�ด้้ า นหลััง ย่่ อ เข่่ า ลงเพื่่� อ
ให้้ยืืนได้้มั่่�นคงขึ้้�น พื้้�นที่่�ยืืนก็็ควรมั่่�นคงและปลอดภััยด้้วย
เด็็ ก ยื่่� น วััสดุุ ไ ปที่่� ค นตกน้ำำ�� แต่่ วัั สดุุ ที่่� ต่่ า งกัันต้้ อ งใช้้ วิิ ธีี การต่่ า งกััน ครููจึึงควรสอนโดยใช้้ วัั สดุุ
ที่่�หลากหลายเช่่น เมื่่�อใช้้ไม้้หรืือท่่อน้ำำ�� เด็็กยื่่�นโดยวาดไม้้/ท่่อน้ำำ��ไปบนผิิวน้ำำ�� เพื่่�อไปแตะไหล่่ซ้้ายหรืือไหล่่ขวา
ของคนตกน้ำำ�� (ไม่่ ทิ่่� ม เข้้ า ไปข้้ า งหน้้ า และไม่่ ว าดไม้้ ไ ปมา เพราะคนตกน้ำำ��จ ะเป็็ น อัันตราย) และตะโกนว่่ า
“จัับไว้้ จัับไว้้” ส่่วนการยื่่�นของไม่่แข็็ง (เช่่น เข็็มขััด เสื้้�อผ้้า) เด็็กควรใช้้มืือหนึ่่�งจัับปลายวััสดุุด้้านหนึ่่�งไว้้และ
มืืออีีกข้้างเหวี่่�ยงปลายวััสดุุอีีกด้้านหนึ่่�งไปที่่�คนตกน้ำำ��
เมื่่�อคนตกน้ำำ��จัับวััสดุุนั้้�นได้้แล้้ว สอนให้้เด็็กดึึงอุุปกรณ์์นั้้�นเข้้าหาตััวเอง เพื่่�อพาคนตกน้ำำ��กลัับเข้้าฝั่่�ง
(ภาพ 3.28) ครููอาจสอนโดยเริ่่�มจากสิ่่�งที่่�ง่่ายไปหาสิ่่�งที่่�ยาก เช่่น ครููเริ่่�มจากการให้้คนตกน้ำำ�� (เพื่่�อนที่่�แสดง
บทบาทสมมติิ ) อยู่่� บ นบกก่่ อ น เพื่่� อ เด็็ ก จะได้้ ฝึึ ก โดยไม่่ ต้้ อ งใช้้ แรงมาก เมื่่� อ เด็็ ก เข้้ า ใจขั้้� น ตอนและทำำ� ได้้
ถููกต้้องแล้้ว ครููจึึงเพิ่่�มความยากโดยให้้คนตกน้ำำ��อยู่่�ในน้ำำ�� ซึ่่�งใกล้้เคีียงกัับสถานการณ์์จริิงมากที่่�สุุด
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ภาพ 3.28
การยืืนอย่่างมั่่�นคง ยื่่�นอุุปกรณ์์ และดึึงคนตกน้ำำ�� เข้้าฝั่่�ง
การสอนด้้วยการแสดงบทบาทสมมติิในสถานการณ์์จำ�ล
ำ องและการสอนในสถานที่่จริ
� งิ จะช่่วยให้้เด็็กบกพร่่อง
ทางสติิปััญญาและเด็็กออทิิสติิกเข้้าใจเรื่่�องที่่�ครููสอนและนำำ�ไปใช้้ได้้อย่่างแท้้จริิง
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การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. เด็็กตอบได้้ว่่า เด็็กควรยื่่�นวััสดุุใดเพื่่�อช่่วยคนตกน้ำำ��
2. เด็็กยืืนได้้อย่่างมั่่�นคง
3. เด็็กยื่่�นวััสดุุไปที่่�คนตกน้ำำ�� ได้้
4. เด็็กดึึงคนตกน้ำำ�� เข้้าฝั่่�งได้้อย่่างปลอดภััย

เกณฑ์์การผ่่าน
เมื่่�อเด็็กปฏิิบััติิตามที่่�ครููสอนได้้ถููกต้้อง ไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 80 ถืือว่่าผ่่าน แต่่ถ้้าเด็็กไม่่ผ่่านการทดสอบ
ขอให้้ครููสอนเรื่่�องนั้้�นใหม่่อีีกครั้้�ง โดยปรัับวิิธีีการสอนและใช้้สื่่�อการสอนที่่�ชััดเจนมากขึ้้�น (ผู้้�อ่่านสามารถศึึกษา
ตััวอย่่างแผนการสอนเรื่่�อง “การให้้ความช่่วยเหลืือด้้วยการยื่่�น” ได้้ในภาคผนวก ง)

147

หน่่วยที่่� 22 การให้้ความช่่วยเหลืือด้้วยการ “ตะโกน”
“โยน” และ “ยื่่�น”
วััตถุุประสงค์์
1. เด็็กจำำ�ได้้ว่่า “ตะโกน โยน ยื่่�น”
2. เด็็กเข้้าใจความหมายของ “ตะโกน โยน ยื่่�น”
3. เด็็กตะโกน แล้้วเลืือกได้้ว่่าควรจะโยนหรืือยื่่�น
4. เด็็กตะโกน โยน ยื่่�น ได้้ในสถานการณ์์หลากหลาย

สาระสำำ�คััญ
1. เด็็กจำำ�ได้้ว่่า “ตะโกน โยน ยื่่�น”
2. ความหมายของ “ตะโกน โยน ยื่่�น”
3. สถานการณ์์ที่่�ควรโยนหรืือยื่่�น
4. การตะโกน โยน ยื่่�นในหลายสถานการณ์์

เนื้้�อหา
ครููสอนเด็็ ก ว่่ า เมื่่� อ พบคนตกน้ำำ�� เด็็ ก ไม่่ ค วรตกใจหรืื อ ลงไปช่่ ว ยด้้ ว ยตััวเอง เพราะเมื่่� อ คนตกน้ำำ��
เกาะเด็็กไว้้ ทั้้�งสองคนจะจมน้ำำ�� และสอนให้้เด็็ก “ตะโกน โยน ยื่่�น” ตามลำำ�ดัับ (ภาพ 3.29) ครููสอนให้้
เด็็กท่่องจำำ�ว่่า “ตะโกน โยน ยื่่�น”

ตะโกน

โยน
ภาพ 3.29
เมื่่�อพบคนตกน้ำำ�� เด็็กควร “ตะโกน โยน ยื่่�น”
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ยื่่�น

ครููทบทวนความหมายของ “ตะโกน” (หน่่วยที่่� 18-19) “โยน” (หน่่วยที่่� 20-21) และ “ยื่่�น” (หน่่วยที่่� 22)
ครููควรสอนให้้เด็็กพิิจารณาว่่าสถานการณ์์ใดควรโยนหรืือยื่่น� เรื่่อ� งแรกคืือ เด็็กต้้องประเมิินความสามารถของตััวเอง
เช่่น เมื่่�อเด็็กตััวเล็็ก แต่่คนตกน้ำำ�� เป็็นผู้้�ใหญ่่ตััวโต (เด็็กไม่่สามารถ “ยื่่�น” เพื่่�อลากคนตกน้ำำ�� เข้้าฝั่่�งได้้แน่่นอน ขอให้้
เด็็กทำำ�เพีียง “ตะโกน” และ “โยน” วััสดุุลอยน้ำำ��ให้้คนตกน้ำำ�� เพื่่�อไม่่ให้้ตััวเองเป็็นอัันตราย
การสอนด้้วยการบรรยายในห้้องเรีียนและการใช้้ภาพสถานที่่�ที่่�เด็็กไม่่รู้้�จัักนั้้�นไม่่เป็็นประโยชน์์สำำ�หรัับเด็็ก
บกพร่่องทางสติิปััญญาและเด็็กออทิิสติิกอย่่างแท้้จริิง ครููควรสอนเรื่่�องนี้้�ในหลายสถานการณ์์ (เช่่น เมื่่�อคนตกน้ำำ��
เป็็นเด็็ก เมื่่�อคนตกน้ำำ�� เป็็นผู้้�ใหญ่่ เมื่่�อมีีจุุดวางอุุปกรณ์์ช่่วยเหลืือคนตกน้ำำ�� อยู่่�ในบริิเวณนั้้�น เมื่่�อมีีเพีียงขวดน้ำำ�� ขนาด
600 มิิลลิิลิิตรอยู่่�บริิเวณนั้้�น เมื่่�อมีีเชืือกพัันอยู่่�บนต้้นไม้้) เพื่่�อให้้เด็็กพร้้อมจะนำำ�สิ่่�งที่่�ครููสอนไปใช้้ในสถานการณ์์
จริิงหลายรููปแบบ

การวััดผลการเรีียนรู้้�
1.
2.
3.
4.

เด็็กจำำ�ได้้ว่่า “ตะโกน โยน ยื่่�น”
เด็็กตอบได้้ว่่า “การตะโกน” “การโยน” และ “การยื่่�น” หมายถึึงอะไร
เมื่่�อเด็็กตะโกนแล้้ว เด็็กสามารถเลืือกได้้ว่่าควรจะโยนหรืือยื่่�น
เด็็กสามารถตะโกน โยน และยื่่�นได้้ในหลายสถานการณ์์

เกณฑ์์การผ่่าน
เมื่่�อเด็็กตอบด้้วยการพููด ชี้้�ภาพ ชููป้้าย หรืือปฏิิบััติิได้้ถููกต้้อง ไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 80 ถืือว่่าผ่่าน แต่่ถ้้าเด็็ก
ไม่่ผ่่านการทดสอบ ขอให้้ครููสอนเรื่่�องนั้้�นใหม่่อีีกครั้้�ง โดยปรัับวิิธีีการสอนและใช้้สื่่�อการสอนที่่�ชััดเจนมากขึ้้�น
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หน่่วยที่่� 23 การให้้ความช่่วยเหลืือด้้วยการ “โทร 1669”
วััตถุุประสงค์์
1. เด็็กที่่�พููดได้้และฟัังเข้้าใจ สามารถกดโทรศััพท์์ไปยัังหมายเลข 1669 ได้้
2. เด็็กที่่�พููดได้้และฟัังเข้้าใจ สามารถรายงานสถานการณ์์และตอบคำำ�ถามได้้
3. เด็็กที่่�พููดและฟัังได้้น้้อย สามารถตะโกนขอความช่่วยเหลืือได้้
4. เด็็กที่่�พููดและฟัังได้้น้้อย สามารถบอกขั้้�นตอนให้้ผู้้�อื่่�นปฏิิบััติิตามได้้

สาระสำำ�คััญ
1. วิิธีีกดโทรศััพท์์ไปที่่�หมายเลข 1669
2. การรายงานสถานการณ์์

เนื้้�อหา
ครููสอนเด็็กว่่า เมื่่�อพบคนตกน้ำำ�� เด็็กไม่่ควรตกใจหรืือลงไปช่่วยด้้วยตััวเอง เพราะเมื่่�อคนตกน้ำำ�� เกาะเด็็กไว้้
ทั้้�งสองคนจะจมน้ำำ��
ครููสอนให้้เด็็กตะโกนเรีียกผู้้�ใหญ่่ (หน่่วยที่่� 18) แล้้วกดโทรศััพท์์ไปที่่�หมายเลข 1669 โดยครููพิิจารณา
ความสามารถของเด็็กดัังนี้้�
• ถ้้าเด็็กฟัังเข้้าใจ พููดได้้ ตอบคำำ�ถามได้้ และเด็็กมีีโทรศััพท์์ ครููสอนให้้เด็็กกดโทรศััพท์์ไปที่่�หมายเลข 1669
(ครููสอนโดยใช้้บทบาทสมมติิและโทรศััพท์์จำ�ล
ำ อง เพราะการโทรไปที่่�หมายเลข 1669 โดยไม่่มีีเหตุุอัันควร จะมีี
ความผิิดตามมาตรา 38 พระราชบััญญััติิการแพทย์์ฉุุกเฉิิน พ.ศ. 2551 โทษปรัับไม่่เกิิน 5,000 บาท)
• ถ้้าเด็็กมีีภาษาค่่อนข้้างน้้อย ครููสอนให้้เด็็กมองหาผู้้�ใหญ่่หรืือเพื่่�อนที่่�ตอบคำำ�ถามได้้และมีีโทรศััพท์์มืือถืือ
แล้้วสอนให้้เด็็กบอกบุุคคลนั้้�นให้้โทรศััพท์์ไปยัังหมายเลข 1669 เพื่่�อแจ้้งเหตุุคนตกน้ำำ��
ทั้้�งนี้้� ไม่่ว่่าเด็็กจะโทรศััพท์์แจ้้งที่่�หมายเลข 1669 ด้้วยตััวเอง หรืือขอให้้ผู้้�อื่่�นแจ้้งแทน เด็็กต้้องจำำ�ขั้้�นตอน
เหล่่านี้้�ได้้
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1. กดโทรศััพท์์ไปที่่�หมายเลข 1669 เพื่่�อติิดต่่อเจ้้าหน้้าที่่�
2.	รายงานเหตุุการณ์์ว่่า เด็็กพบคนตกน้ำำ�� คนตกน้ำำ��เป็็นผู้้�ใหญ่่หรืือเด็็ก จำำ�นวนกี่่�คน อาการของคนตกน้ำำ��
และสถานที่่พ� บ ตามด้้วยชื่่�อและหมายเลขโทรศััพท์์ของผู้้�รายงาน เช่่น “คนตกน้ำำ�� เด็็ก 2 คน ตอนนี้้�อยู่่�บนบก
แล้้ว ที่่�ห้้วยตึึงเฒ่่า อ.เมืือง จ.เชีียงใหม่่ ผมชื่่�อสมชาย ใจดีี หมายเลขโทรศััพท์์ (081) 234-5678 ครัับ”
3. เจ้้าหน้้าที่่�อาจถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจนได้้รัับข้้อมููลพอสมควรแล้้ว เจ้้าหน้้าที่่�จะส่่งรถพยาบาลหรืือหน่่วย
กู้้�ภััยมาช่่วยเหลืือต่่อไป หรืือเจ้้าหน้้าที่่�อาจโทรศััพท์์กลัับมาสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
เด็็กบกพร่่องทางสติิปััญญาและเด็็กออทิิสติิกไม่่ได้้ประโยชน์์จากการสอนด้้วยการบรรยายในห้้องเรีียน
แต่่ในกรณีีนี้้�ครููไม่่สามารถสอนในสถานการณ์์จริิงได้้ ครููจึึงควรสอนโดยให้้เด็็กแสดงบทบาทสมมติิ เพื่่�อให้้มั่่�นใจ
ว่่าเด็็กสามารถปฏิิบััติิตามที่่�ครููสอนได้้จริิง เช่่น สอนให้้เด็็กที่่�พููดได้้ ฟัังเข้้าใจ และตอบคำำ�ถามได้้ แสดงบทบาท
สมมติิในการโทรศััพท์์ไปยัังหมายเลข 1669 หรืือ สอนให้้เด็็กที่่�พููดและฟัังได้้น้้อย ตะโกนขอความช่่วยเหลืือ
แล้้วบอกขั้้�นตอนให้้ผู้้�อื่่�นปฏิิบััติิแทน
นอกจากนี้้� สถานการณ์์จมน้ำำ�� ไม่่ได้้เกิิดขึ้้�นในห้้องเรีียน ครููจึึงควรเปลี่่�ยนสถานที่่� (เช่่น ครููอาจพาเด็็กไปสอน
ในสถานที่่จริ
� ิง) เปลี่่�ยนบุุคคลจมน้ำำ�� หรืือเปลี่่�ยนสถานการณ์์ เพื่่�อให้้เด็็กได้้ฝึึกแจ้้งสถานที่่�เกิิดเหตุุ แจ้้งบุุคคลจมน้ำำ��
และแจ้้งสถานการณ์์จมน้ำำ��ที่่�หลากหลาย (ภาพ 3.30)

ภาพ 3.30
แสดงบทบาทสมมติิในการโทรศััพท์์ไปยัังหมายเลข 1669
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การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. เด็็กที่่�พููดได้้และฟัังเข้้าใจ สามารถกดโทรศััพท์์ไปยัังหมายเลข 1669 ได้้
2. เด็็กที่่�พููดได้้และฟัังเข้้าใจ สามารถรายงานสถานการณ์์และตอบคำำ�ถามได้้
3. เด็็กที่่�พููดและฟัังได้้น้้อย สามารถตะโกนขอความช่่วยเหลืือได้้
4. เด็็กที่่�พููดและฟัังได้้น้้อย สามารถบอกขั้้�นตอนให้้ผู้้�อื่่�นปฏิิบััติิตามได้้

เกณฑ์์การผ่่าน
เมื่่�อเด็็กปฏิิบััติิตามที่่�ครููสอนได้้ถููกต้้อง ไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 80 ถืือว่่าผ่่าน แต่่ถ้้าเด็็กไม่่ผ่่านการทดสอบ
ขอให้้ครููสอนเรื่่�องนั้้�นใหม่่อีีกครั้้�ง โดยปรัับวิิธีีการสอนและใช้้สื่่�อการสอนที่่�ชััดเจนมากขึ้้�น
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หน่่วยที่่� 24 การปฐมพยาบาลเพื่�อ่ ช่่วยชีีวิิต
วััตถุุประสงค์์
1. เด็็กที่่มีี� ความสามารถในการรู้้�คิิดและความจำำ�ค่อ่ นข้้างดีี ตััดสิินใจได้้ว่า่ เมื่่อ� ใดควรทำำ�การฟื้้น� คืืนชีีพ (CPR)
2. เด็็กที่่�มีีความสามารถในการรู้้�คิิดและความจำำ�ค่่อนข้้างดีี ทำำ�การฟื้้�นคืืนชีีพ (CPR) ตามขั้้�นตอนได้้
3. เด็็กที่่�มีีความสามารถในการรู้้�คิิดและความจำำ�ค่่อนข้้างน้้อย สามารถตะโกนขอความช่่วยเหลืือได้้
4. เด็็กที่่�มีีความสามารถในการรู้้�คิิดและความจำำ�ค่่อนข้้างน้้อย สามารถบอกขั้้�นตอนให้้ผู้้�อื่่�นปฏิิบััติิตามได้้

สาระสำำ�คััญ
1. เมื่่�อพบคนตกน้ำำ��หมดสติิ ไม่่หายใจ หััวใจไม่่เต้้น ไม่่มีีชีีพจร เด็็กต้้องทำำ�การฟื้้�นคืืนชีีพ (CPR)
2.	ขั้้�นตอนการฟื้้�นคืืนชีีพ (CPR) “5 ป” ได้้แก่่ ประเมิิน ปลุุก ประกาศ เป่่า และปั๊๊�ม

เนื้้�อหา
1. เด็็กจััดให้้คนตกน้ำำ��นอนราบบนพื้้�นที่่�แห้้งและแข็็ง หัันศีีรษะของคนตกน้ำำ��ไปทางด้้านขวาของเด็็ก
(เพื่่�อให้้ตััวเด็็กอยู่่�ด้้านซ้้ายของคนตกน้ำำ��; ภาพ 3.31)1
2. เด็็กนั่่�งในตำำ�แหน่่งที่่�เหมาะสม - เด็็กควรคุุกเข่่าที่่�บริิเวณหน้้าอกด้้านซ้้ายของคนตกน้ำำ�� (ภาพ 3.32)
3. ครููสอนเด็็กว่่า เมื่่�อช่่วยคนตกน้ำำ��ขึ้้�นจากน้ำำ��ได้้แล้้ว เด็็กควรใช้้ขั้้�นตอน “5 ป” ดัังนี้้�
ประเมิิน
ครููสอนให้้เด็็กประเมิินความปลอดภััยของตััวเองและคนตกน้ำำ�� เช่่น ด้้านสถานที่่� เด็็กและคนตกน้ำำ��ควรอยู่่�ห่า่ ง
จากที่่�เกิิดเหตุุและระวัังไม่่ให้้คนนั้้�นตกลงไปในน้ำำ��อีีก พื้้�นที่่�นั้้�นต้้องไม่่มีีของที่่�เป็็นอัันตรายอื่่�น เช่่น ของมีีคมกองไฟ
ปลุุก
บุุคคลนั้้�นอาจหมดสติิ เช่่น บุุคคลนั้้�นนอนหลัับตาเหมืือนคนนอนหลัับ (ครููอาจสอนโดยใช้้บทบาท
สมมติิ ภาพนิ่่�ง หรืือวีีดิิทััศน์์) ครููสอนให้้เด็็กเรีียกและเขย่่าตััวคนนั้้�นอย่่างแรง เช่่น เขย่่าไหล่่ของคนตกน้ำำ��
แล้้วพููดเสีียงดัังว่่า “ลุุงครัับ ลุุงครัับ”

1

เด็็กสามารถหัันศีีรษะของคนตกน้ำำ��ไปด้้านซ้้ายหรืือขวาก็็ได้้ แต่่เพื่่�อให้้เด็็กบกพร่่องทางสติิปััญญาและ
เด็็กออทิิสติิกเข้้าใจได้้ง่่าย ผู้้�เขีียนแนะนำำ�ให้้ครููสอนแบบเดีียวเพื่่�อเด็็กจะได้้ไม่่ต้้องตััดสิินใจเรื่่�องนี้้�
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ประกาศ
หากคนตกน้ำำ��ยัังไม่่รู้้�สึึกตััว ครููสอนให้้เด็็กตะโกนขอความช่่วยเหลืือจากคนรอบข้้าง เช่่น “มีีคนตกน้ำำ��
ใครช่่วยโทร. 1669 ให้้หน่่อยครัับ”
เป่่า
เมื่่�อหาคนโทรศััพท์์ไปยัังหมายเลข 1669 ได้้แล้้ว ครููสอนให้้เด็็กเป่่าลมเข้้าไปในปากของคนตกน้ำำ�� 2 ครั้้�ง
บุุคลากรทางการแพทย์์มัักสอนเรื่่�อง A-B-C ซึ่่�งหมายถึึง ตรวจว่่ามีีสิ่่�งกีีดขวางทางเดิินหายใจหรืือไม่่ (Airway)
ตรวจสอบว่่าคนตกน้ำำ��ยัังหายใจหรืือไม่่ (Breathing) และ ช่่วยให้้คนตกน้ำำ�มีีล
� มหายใจไหลเวีียน (Circulation)
ปั๊๊�ม
ครููสอนให้้เด็็กช่่วยให้้หััวใจของคนตกน้ำำ��กลัับมาทำำ�งานเหมืือนเดิิม ขั้้�นตอนดัังนี้้�
1. เด็็กหาจุุดตััดระหว่่างเส้้นตรง 2 เส้้นบนหน้้าอกของคนตกน้ำำ�� เส้้นที่่� 1 คืือ เส้้นตรงที่่�อยู่่�กึ่่�งกลางระหว่่าง
หััวนมสองข้้างโดยลากจากบนลงล่่าง และ เส้้นที่่� 2 คืือ เส้้นตรงที่่�ลากจากหััวนมด้้านซ้้ายไปยัังหััวนมด้้านขวา
(ภาพ 3.33)
2. เด็็กวางนิ้้�วชี้้�และนิ้้�วกลางของมืือขวาที่่จุ� ุดตััด แล้้ววางสัันมืือซ้้าย2 ไว้้ข้้างนิ้้�วกลางของมืือขวา ตำำ�แหน่่ง
ของสัันมืือซ้้ายคืือตำำ�แหน่่งที่่�ควรปั๊๊�มหััวใจ
3. เมื่่�อได้้ตำำ�แหน่่งที่่�ควรปั๊๊�มหััวใจแล้้ว เด็็กวางสัันมืือซ้้ายกลางหน้้าอกของคนตกน้ำำ�� เหยีียดนิ้้�วมืือซ้้ายให้้
แบออก แล้้วใช้้มืือขวาวางทัับลงบนหลัังมืือซ้้าย (ภาพ 3.34)
4. เด็็กเหยีียดแขนตรง โน้้มตััวตั้้�งฉากกัับหน้้าอกของคนตกน้ำำ�� แล้้วออกแรงกดโดยทิ้้�งน้ำำ��หนัักตััวลงบนมืือ
บนหน้้าอกของคนตกน้ำำ�� ครููสอนให้้ชััดเจนว่่า เด็็กต้้องกดให้้หน้้าอกยุุบตััวประมาณ 1/3 - 1/2 ของความหนา
ของหน้้าอก เช่่น หากลำำ�ตััวของคนตกน้ำำ��หนาประมาณ 12 นิ้้�ว เด็็กต้้องกดให้้หน้้าอกยุุบลงไปประมาณ 4-6 นิ้้�ว
(ภาพ 3.35) ครููอาจใช้้หุ่่�นจำำ�ลองสำำ�หรัับสอน CPR หรืือหากไม่่มีีหุ่่�นจำำ�ลอง ครููอาจให้้เด็็กลองกดลงบนท้้องแขน
ของครูู เพื่่�อครููจะได้้บอกเด็็กว่่าความแรงนั้้�นเหมาะสมหรืือไม่่
เด็็กกดแล้้วปล่่อย (ครููสอนให้้เด็็กกดหน้้าอกของคนตกน้ำำ�� 100-120 ครั้้ง� ต่่อนาทีี โดยครููสอนให้้เด็็กนัับจำำ�นวน
ครั้้�งที่่�กดเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับจัังหวะการสููบฉีีดเลืือดไปที่่�หััวใจดัังนี้้� “หนึ่่�ง และสอง และสาม และสี่่�...” โดยกด
ทุุกครั้้�งที่่�นัับตััวเลข และปล่่อยตอนคำำ�ว่่า “และ” สลัับกัันไป จนถึึง “สิิบเอ็็ด สิิบสอง....” ให้้ปล่่อยทุุกครั้้�งที่่�พููดว่่า
“สิิบ” และกดเมื่่�อนัับตััวเลข ทำำ�แบบนี้้�จนถึึง “สามสิิบ” นัับเป็็นหนึ่่�งชุุด)
2

สัันมืือ คืือ ด้้านล่่างของอุ้้�งมืือ อยู่่�เหนืือข้้อมืือ
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เด็็กสลัับกัันกดหน้้าอก (ถ้้ามีีเด็็กในบริิเวณนั้้�นมากกว่่า 1 คน ควรให้้สลัับกัันกดหน้้าอก เพราะเด็็กคนแรก
จะเริ่่�มเหนื่่�อย ประสิิทธิิภาพในการกดหน้้าอกจะลดลงหลัังจากทำำ�ไปประมาณ 1 นาทีี) แล้้วให้้เปลี่่�ยนการกด
หน้้าอกกัับเด็็กคนที่่� 2 ทุุก ๆ 2 นาทีี หรืือกดหน้้าอกสลัับการช่่วยหายใจครบ 5 ชุุด แล้้วค่่อยเปลี่่�ยนคนกดหน้้าอก
คนตกน้ำำ�� จนกว่่าแพทย์์จะมาช่่วยดููแลต่่อไป (ภาพ 3.36)
ในกรณีีที่่�เป็็นเด็็กเล็็กหรืือเด็็กไม่่มีีแรงกดมากพอ ครููสอนให้้เด็็กบอกขั้้�นตอนเหล่่านั้้�นให้้ผู้้�ใหญ่่ทำ�ำ หน้้าที่่�กด
หน้้าอกของคนตกน้ำำ��แทน ซึ่่�งครููอาจสอนให้้เด็็กพิิจารณาแรงกดของตััวเองหรืือครููอาจพิิจารณาให้้ หากครููเห็็นว่่า
เด็็กคนนั้้�นไม่่มีีแรงกดหน้้าอกให้้คนตกน้ำำ��ฟื้้�นได้้ ครููควรสอนให้้เด็็กขอความช่่วยเหลืือจากผู้้�ใหญ่่แล้้วบอกขั้้�นตอน
เหล่่านั้้�นให้้ผู้้�ใหญ่่ทำำ�หน้้าที่่�กดหน้้าอกแทน
อย่่างไรก็็ตาม หากคุุณครููต้้องการให้้เด็็กได้้เรีียนรู้้�เรื่่�อง CPR ผู้้�เขีียนแนะนำำ�ให้้คุุณครููประสานโรงพยาบาล
ในพื้้�นที่่�เพื่่�อขอให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญเป็็นผู้้�สอนเด็็ก
ขั้้�นตอนการฟื้้�นคืืนชีีพ (CPR)
1

2

ภาพ 3.31
จััดให้้คนตกน้ำำ��นอนราบในพื้้�นที่่�ปลอดภััย

ภาพ 3.32
เด็็กนั่่�งในตำำ�แหน่่งที่่�เหมาะสม

3

4

ภาพ 3.33
เด็็กหาตำำ�แหน่่งที่่�ควรปั๊๊�มหััวใจ

ภาพ 3.34
เด็็กวางมืือบนหน้้าอกของคนตกน้ำำ��

155

5

6

ภาพ 3.35
เด็็กกดหน้้าอกของคนตกน้ำำ��ให้้ได้้ 1/3 - 1/2
ของความหนาของหน้้าอก

ภาพ 3.36
เด็็กสลัับกัันกดหน้้าอก

การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. เด็็กที่่�มีีความสามารถในการรู้้�คิิดและความจำำ�ค่่อนข้้างดีี ตอบได้้ว่่า เมื่่�อใดควรทำำ�การฟื้้�นคืืนชีีพ (CPR)
2. เด็็กที่่�มีีความสามารถในการรู้้�คิิดและความจำำ�ค่่อนข้้างดีี ทำำ�การฟื้้�นคืืนชีีพ (CPR) ตามขั้้�นตอนได้้
3. เด็็กที่่�มีีความสามารถในการรู้้�คิิดและความจำำ�ค่่อนข้้างน้้อย สามารถตะโกนขอความช่่วยเหลืือได้้
4. เด็็กที่่�มีีความสามารถในการรู้้�คิิดและความจำำ�ค่่อนข้้างน้้อย สามารถบอกขั้้�นตอนให้้ผู้้�อื่่�นปฏิิบััติิตามได้้

เกณฑ์์การผ่่าน
เมื่่�อเด็็กตอบด้้วยการพููดอธิิบาย ชี้้�ของจริิง ชููป้้าย หรืือปฏิิบััติิตามที่่�ครููสอนได้้ถููกต้้อง ไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 80
ถืือว่่าผ่่าน แต่่ถ้้าเด็็กไม่่ผ่่านการทดสอบ ขอให้้ครููสอนเรื่่�องนั้้�นใหม่่อีีกครั้้�ง โดยปรัับวิิธีีการสอนและใช้้สื่่�อการสอน
ที่่�ชััดเจนมากขึ้้�น
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บทที่่�

04 การว่่ายน้ำำ��เพื่่�อเอาชีี วิิตรอด
ผู้้�อ่่านคงเข้้าใจลัักษณะการเรีียนรู้้� รวมถึึงวิิธีีการสอน สื่่�อการสอน และวิิธีีประเมิินผลการเรีียนรู้้�ของเด็็กบกพร่่อง
ทางสติิปััญญาระดัับเล็็กน้้อยและเด็็กออทิิสติิกที่่�มีีความสามารถสููงในบทที่่� 1-2 มาแล้้ว บทที่่� 4 นี้้�เป็็นการนำำ�เนื้้�อหา
ในบทที่่� 1-2 มาประยุุกต์์ใช้้ในการสอนว่่ายน้ำำ��เพื่่�อเอาชีีวิิตรอดสำำ�หรัับเด็็กเหล่่านี้้� โดยมีีวััตถุุประสงค์์หลััก คืือ เมื่่�อเด็็ก
บกพร่่ องทางสติิ ปัั ญ ญาหรืื อ เด็็ ก ออทิิ ส ติิ ก ตกน้ำำ�� แล้้ ว เด็็ กสามารถลอยตััวหรืื อ ว่่ ายน้ำำ��จนเอาชีีวิิ ต รอดจากการจมน้ำำ�� ได้้
เนื้้�อหาในบทนี้้�จึึงแบ่่งเป็็น 4 ตอนดัังนี้้� 1) แนวคิิดในการสอนว่่ายน้ำำ�� 2) สิ่่�งที่่�ควรทำำ� ก่่อนว่่ายน้ำำ�� 3) หน่่วยการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้น
เรื่่�องการว่่ายน้ำำ��เพื่่�อเอาชีีวิิตรอด จำำ�นวน 24 หน่่วย และ 4) สิ่่�งที่่�ควรทำำ� หลัังว่่ายน้ำำ��

ภาพ 4.1
การฝึึกเด็็กที่่�มีคี วามต้้องการพิิเศษว่่ายน้ำำ��เพื่่�อเอาชีีวิิตรอด

ตอนที่่� 1 แนวคิิดในการสอนว่่ายน้ำำ��
ทัักษะการว่่ายน้ำำ��เป็็นทัักษะที่่�สำำ�คััญและซัับซ้้อนสำำ�หรัับเด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษ ครููผู้้�สอนจึึงต้้องปรัับการสอนของ
ตััวเองให้้เหมาะสมกัับลัักษณะทางร่่างกาย อารมณ์์ จิิตใจ สัังคม และสติิปัญ
ั ญาของเด็็ก โดยยึึดแนวคิิดหลัักเป็็นพื้้�นฐาน เนื้้�อหา
ในตอนนี้้�จึึงกล่่าวถึึงแนวคิิดในการสอนว่่ายน้ำำ�� เพื่่�อให้้ครููผู้้�สอนทุุกคนเกิิดความเข้้าใจตรงกััน เมื่่�อครููผู้้�สอนมีีความเข้้าใจที่่ถูู� กต้้องแล้้ว
ครููจะสามารถสอนให้้เด็็กเรีียนรู้้�เรื่่�องการว่่ายน้ำำ��อย่่างถููกต้้องและปลอดภััยได้้
1. ความปลอดภััยในการเรีียนว่่ายน้ำำ��
•	สััดส่่วนของครููและเด็็ก โดยทั่่�วไป การสอนว่่ายน้ำำ��สำำ�หรัับเด็็กที่่มีี� ความต้้องการพิิเศษในต่่างประเทศมัักเป็็นการสอน
ตััวต่่อตััว คืือครูู 1 คนสอนเด็็ก 1 คน แต่่ในประเทศไทย เด็็กที่่มีี� ความต้้องการพิิเศษมีีจำำ�นวนมาก แต่่ครููที่่�มีีความรู้้�และทัักษะ
ในการสอนว่่ายน้ำำ��สำำ�หรัับเด็็กเหล่่านี้้�มีีจำำ�นวนน้้อย เราจึึงมัักพบว่่า ครููสอนว่่ายน้ำำ�� 1 คนต้้องสอนเด็็กที่่มีี� ความต้้องการพิิเศษ
พร้้อมกัันหลายคน เมื่่�อครููสอนว่่ายน้ำำ��ต้้องสอนเด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษมากกว่่า 1 คนในเวลาเดีียวกััน ผู้้�เขีียนแนะนำำ�ให้้ครูู
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พิิจารณาระดัับความสามารถของเด็็กเป็็นหลััก เช่่น ถ้้าเด็็ก 5 คนในกลุ่่�มนั้้�นมีีความสามารถในการว่่ายน้ำำ��อยู่่�ในระดัับเดีียวกััน
และเรีียนรู้้�ได้้ด้้วยวิิธีีการคล้้ายกััน ครูู 1 คนก็็อาจสอนท่่าปลาดาวให้้เด็็กทั้้�ง 5 คนได้้ แต่่ถ้้าเด็็ก 5 คนนั้้�นมีีความสามารถใน
การว่่ายน้ำำ��ไม่่เท่่ากััน (บางคนควรได้้เรีียนท่่าปลาดาว แต่่บางคนยัังเป่่าน้ำำ��ไม่่ได้้เลย เป็็นต้้น) และความสามารถในการเรีียนรู้้�
แตกต่่างกััน (เช่่น บางคนมีีความเข้้าใจภาษาใกล้้เคีียงเด็็กวััยเดีียวกััน แต่่บางคนเข้้าใจภาษาพููดน้้อยมาก) ในกรณีีนี้้� ผู้้�เขีียน
แนะนำำ�ให้้ครูู 2 คนเป็็นผู้้�สอน (ครููคนหนึ่่�งสอนท่่าปลาดาวให้้แก่่เด็็ก 3 คน และครููอีีกคนสอนให้้เด็็ก 2 คนเป่่าน้ำำ�� เป็็นต้้น)
• เมื่่�อครููว่่ายน้ำำ�� 1 คนต้้องสอนเด็็กหลายคน ครููประจำำ�ชั้้�น ครููพี่่�เลี้้�ยงเด็็กพิิการ ผู้้�ปกครอง หรืือใครก็็ตามที่่�พาเด็็ก
มาเรีียนว่่ายน้ำำ�� ต้้องทำำ�หน้้าที่่�เฝ้้าระวัังอยู่่�บนฝั่่�ง เมื่่�อเด็็กเล็็กและเด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษอยู่่�ในน้ำำ�� การคลาดสายตาเพีียง
ไม่่กี่่�วิินาทีีก็็ทำ�ำ ให้้เด็็กเสีียชีีวิิตได้้ ผู้้�ใหญ่่ที่่�อยู่่�บนฝั่่�งจึึงควรช่่วยตรวจตราความปลอดภััย ไม่่ควรพููดคุุยโทรศััพท์์ นั่่�งเล่่นโทรศััพท์์
หรืือไปทำำ�ธุุระส่่วนตััว แล้้วทิ้้�งเด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษหลายคนให้้อยู่่�ในสระว่่ายน้ำำ��กัับครููสอนว่่ายน้ำำ��เพีียงคนเดีียว
• ความรัับผิิดชอบของครููสอนว่่ายน้ำำ��จะจบลง เมื่่อ� ครููส่่งเด็็กที่่มีี� ความต้้องการพิิเศษให้้แก่่ผู้้�ปกครอง ครููประจำำ�ชั้น้� หรืือ
ผู้้�ที่่�พาเด็็กมาเรีียนว่่ายน้ำำ��
• เมื่่�อครููสอนว่่ายน้ำำ��ต้้องการไปทำำ�ธุุระส่่วนตััว เช่่น เข้้าห้้องน้ำำ�� ครููคนนั้้�นต้้องฝากให้้ครููอีีกคนช่่วยดููแลเด็็กของตััวเอง
หรืือหากไม่่มีีครููดููแลแทน ครููต้้องให้้เด็็กขึ้้�นมาบนบกเสีียก่่อน
2. การสอนให้้เหมาะสมกัับความสามารถปััจจุุบััน
หากครููสอนไม่่ตรงกัับระดัับความสามารถของเด็็ก นอกจากครููจะเสีียเวลาและพลัังงานแล้้ว เด็็กยัังไม่่ได้้รัับประโยชน์์
และยัังเป็็นการสร้้างความคัับข้้องใจให้้แก่่เด็็กด้้วย ผู้้�เขีียนจึึงแนะนำำ�ให้้ครููปรัับการสอนของตััวเองให้้เหมาะสมกัับความสามารถ
ด้้ า นสติิ ปััญ ญา ภาษาและการสื่่� อ สาร การเคลื่่� อนไหว ความกลััวน้ำำ�� ความกลััวสิ่่� งที่่� ไ ม่่ คุ้้� นเคย รวมถึึงความสามารถ
ในการว่่ายน้ำำ��ที่่�เด็็กมีีอยู่่�แล้้วด้้วย
2.1 เมื่่�อเด็็กมีีปััญหาด้้านสติิปััญญา
ครููควรปรัับเนื้้�อหาที่่เ� ด็็กต้้องเรีียนให้้น้อ้ ยลง ปรัับเนื้้�อหาในการสอนแต่่ละครั้้ง� ให้้สั้น้� ลง วิิเคราะห์์งานให้้การสอนในแต่่ละ
หน่่วยย่่อยลงไปอีีก และ/หรืือยืืดเวลาในการสอนแต่่ละเรื่่�องให้้ยาวนานขึ้้�น เพื่่�อเด็็กจะได้้มีีเวลาได้้ฝึึกฝน (ซ้ำำ�� ย้ำำ�� ทวน) มากขึ้้�น
• ความสามารถในการรู้้�คิิด หากครููพบว่่าเด็็กไม่่เข้้าใจสิ่่�งต่่าง ๆ รอบตััวเท่่าเด็็กวััยเดีียวกััน ไม่่สามารถคิิดอย่่าง
ลึึกซึ้้�ง หรืือไม่่สามารถวิิเคราะห์์สถานการณ์์ได้้ ครููควรปรัับเนื้้�อหาให้้ง่่าย กระชัับ หลีีกเลี่่�ยงการอธิิบายเหตุุผลที่่�ยาว
และซัับซ้้อนครููอาจบอกเพีียงว่่าจะให้้เด็็กทำำ�อะไรบ้้าง เพื่่�อช่่วยให้้เด็็กจัับใจความสำำ�คััญนั้้�นและทำำ�ตามสิ่่�งที่่�ครููบอกได้้ง่่ายขึ้้�น
นอกจากนี้้�ครููไม่่ควรปล่่อยให้้เด็็กคิิดวิิเคราะห์์หรืือตีีความเอง แต่่ครููควรพููดให้้ชััดเจนโดยไม่่ต้้องตีีความ
ตััวอย่่างการปรัับเนื้้�อหาตามความสามารถในการรู้้�คิิด
การสอนเด็็กที่่�ไม่่มีีปััญหาด้้านการรู้้�คิิด

ครููสอนเด็็กว่่าการลงสระว่่ายน้ำำ��ทำำ�ได้้ 2 วิิธีี คืือ การเดิิน
ถอยหลัังลงบัันได และการนั่่�งที่่�ขอบสระแล้้วหย่่อนตััว
ลงสระบริิเวณน้ำำ��ตื้้�น แล้้วให้้เด็็กเลืือกตามความถนััด

การสอนเด็็กที่่�มีีปััญหาด้้านการรู้้�คิิด

ครููสอนวิิธีีเดีียวที่่ค� รููมั่่�นใจว่่าเหมาะสมสำำ�หรัับเด็็กคนนั้้น�
เช่่น สอนให้้เด็็กลงสระว่่ายน้ำำ��ทางบัันได
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• ความจำำ� หากครููพบว่่าเด็็กคนนั้้�นมีีปััญหาเรื่่�องความจำำ� ครููควรปรัับลดเนื้้�อหาที่่�สอนในแต่่ละครั้้�งให้้น้้อยลง
แล้้วสอนเรื่่�องเดิิมซ้ำำ�� ๆ ด้้วยสื่่�อทางสายตาโดยเน้้นของจริิง การให้้เด็็กทำำ�เอง หรืือครููทำำ�ตััวอย่่างให้้ดูู จนกว่่าเด็็กจะจำำ�ได้้
และเกิิดความชำำ�นาญ ครููจึึงจะสอนเรื่่�องใหม่่ต่่อไป
• ความจดจ่่อหรืือสมาธิิของเด็็ก หากเด็็กไม่่สามารถจดจ่่อได้้นาน ครููควรสอนเนื้้�อหาทีีละน้้อย เปลี่่�ยนกิิจกรรม
บ่่อย ๆ และใช้้สื่่�อการสอนที่่�ดึึงดููดความสนใจ
2.2 เมื่่�อเด็็กมีีปััญหาด้้านภาษาและการสื่่�อสาร
• หากเด็็กเข้้าใจภาษาค่่อนข้้างน้้อย เช่่น เด็็กอาจไม่่เข้้าใจคำำ�พููด เด็็กบางคนอาจไม่่เข้้าใจภาพ เมื่่�อครููออกคำำ�สั่่�งแล้้ว
เด็็กทำำ�ตามไม่่ได้้หรืือทำำ�ได้้ไม่่ถููกต้้อง หรืือเมื่่�อครููถาม เด็็กตอบไม่่ตรงคำำ�ถาม ครููควรเปลี่่�ยนสื่่�อและวิิธีีการที่่�ใช้้ให้้เหมาะสมกัับ
ช่่องทางการสื่่�อสารของเด็็กคนนั้้�น นั่่�นคืือ หากเด็็กเข้้าใจภาษาพููดค่่อนข้้างน้้อย ครููควรใช้้สื่่�อทางสายตาเพื่่�อสอนคำำ�สำำ�คััญ เช่่น
ครููพููดว่่า “ไปลงสระว่่ายน้ำำ��กันั ” พร้้อมยก “ภาพ” สระว่่ายน้ำำ�� หรืือครููอาจจููงมืือเด็็กไปที่่ส� ระว่่ายน้ำำ�� (ของจริิง) ก็็ได้้ อีีกตััวอย่่าง
หนึ่่�งคืือ เมื่่�อครููบอกว่่า “ตีีขา” แล้้วครููยกขาของเด็็กขึ้้�นและลงในท่่าตีีขา (จัับมืือทำำ�)
ครููควรบอกขั้้�นตอนกิิจกรรมให้้เด็็กรู้้�ล่่วงหน้้า (ภาพ 4.2) เพื่่�อให้้เด็็กทราบถึึงความคาดหวัังของครูู เด็็กจะทำำ�ตััว
ได้้ถููกต้้อง นอกจากขั้้�นตอนกิิจกรรมจะทำำ�ให้้เด็็กจััดการตััวเองได้้แล้้ว การที่่�เด็็กได้้ทราบว่่าจะเกิิดอะไรขึ้้�นกัับตััวเองบ้้าง
ยัังช่่ ว ยลดความอึึดอััดใจ สร้้ า งความรู้้�สึึกมั่่� น คงและปลอดภัั ย เด็็ ก จึึงมัักยอมทำำ�กิิ จ กรรมที่่� ค รููให้้ ทำำ� และมีีพฤติิ ก รรม
อาละวาดน้้อยลงด้้วย

เปลี่่�ยนชุุดว่่ายน้ำำ��

นำำ�ผ้้าเช็็ดตััวของ
ตนเองไปด้้วย

เรีียนว่่ายน้ำำ��

หมดเวลาเรีียน
ว่่ายน้ำำ��

เปลี่่�ยนเสื้้�อผ้้า

ภาพ 4.2
ขั้้�นตอนกิิจกรรมทำำ�ให้้เด็็กรู้้�ตััวล่่วงหน้้า
• เมื่่�อเด็็กมีีปััญหาด้้านการใช้้ภาษา เช่่น เด็็กพููดได้้น้้อย และไม่่สามารถสื่่�อสารผ่่านช่่องทางอื่่�นได้้ ครููควรสัังเกต
พฤติิกรรมของเด็็กให้้มาก อีีกทั้้�งครููควรสอนและเปิิดโอกาสให้้เด็็กได้้สื่่�อสารผ่่านช่่องทางอื่่�นด้้วย เช่่น บััตรภาพเพื่่�อสื่่�อสาร
ท่่าทาง ภาษามืือ
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2.3 เมื่่�อเด็็กมีีปััญหาด้้านการเคลื่่�อนไหว
การว่่ายน้ำำ��เป็็นการเคลื่่�อนไหวอวััยวะหลายส่่วนในเวลาเดีียวกััน ซึ่่�งเด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษมัักมีีปััญหาในด้้านนี้้�
ครููจึึงควรปรัับการสอนให้้เหมาะกัับความสามารถของเด็็ก เช่่น หากครููพบว่่าเด็็กมีีปััญหาด้้านการเคลื่่�อนไหวอวััยวะบางส่่วน
หรืือไม่่สามารถเคลื่่�อนไหวอวััยวะหลายส่่วนพร้้อมกัันได้้อย่่างคล่่องแคล่่ว ครููมัักมีี 3 ทางเลืือก คืือ 1. ครููฝึึกให้้เด็็กเคลื่่�อนไหว
อวััยวะส่่วนนั้้�นหรืืออวััยวะเหล่่านั้้�นพร้้อมกัันให้้คล่่องแคล่่วมากขึ้้�น 2. ครููฝึึกให้้เด็็กใช้้อุุปกรณ์์ช่่วย (ภาพ 4.3) พยาธิิสภาพ
ของภาวะบกพร่่องนั้้�นอาจทำำ�ให้้เด็็กคนนั้้�นไม่่สามารถเคลื่่�อนไหวอวััยวะส่่วนนั้้�นได้้อย่่างคล่่องแคล่่วตลอดชีีวิิต การสอนให้้
เด็็กเคลื่่�อนไหวอวััยวะส่่วนนั้้�นอย่่างคล่่องแคล่่วจึึงเป็็นไปไม่่ได้้ ครููจึึงควรหาสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกเพื่่�อให้้เด็็กทำำ�กิิจกรรมนั้้�น
ได้้ดีีขึ้้�น และ 3. ครููปรัับงานหรืือกิิจกรรมที่่�เด็็กต้้องทำำ�ให้้ง่่ายลง (เหมาะกัับความสามารถของเด็็ก) ซึ่่�งครููจะใช้้ทางเลืือกใดนั้้�น
ขึ้้�นอยู่่�กัับดุุลพิินิิจของครููผู้้�สอน
อย่่างไรก็็ตาม การฝึึกให้้เด็็กเคลื่่�อนไหวอวััยวะบางส่่วนได้้มากขึ้้�นหรืือเคลื่่�อนไหวอวััยวะทุุกส่่วนให้้สััมพัันธ์์กัันนั้้�น
ต้้องใช้้เวลาและความถี่่�ในการฝึึก ดัังนั้้�น ระหว่่างที่่�เด็็กยัังเคลื่่�อนไหวได้้ไม่่ดีีนััก ครููควรใช้้อุุปกรณ์์ช่่วยให้้เด็็กทำำ�งานนั้้�นได้้
หรืือครููอาจปรัับงาน/กิิจกรรมให้้ง่า่ ยลงหรืือสั้้น� ลง เพื่่�อช่่วยให้้เด็็กสามารถทำำ�กิจิ กรรมนั้้น� ได้้ (หากครููให้้เด็็กทำำ�กิจิ กรรมที่่ย� ากเกิิน
ความสามารถของเด็็ก ครั้้�งต่่อไป เด็็กจะไม่่ยอมมาเรีียนหรืือไม่่ยอมทำำ�สิ่่�งที่่�ครููสั่่�ง) หรืือเพื่่�อไม่่ให้้เด็็กเกิิดความเหนื่่�อยล้้า
จากกิิจกรรมนั้้�นมากเกิินไปก็็ได้้

ภาพ 4.3
เด็็กที่่�มีีปััญหาด้้านการเคลื่่�อนไหวเนื่่�องจากภาวะบกพร่่องนั้้�น อาจต้้องใช้้อุุปกรณ์์ช่่วยลอยตััว
2.4 เมื่่�อเด็็กมีีภาวะกลััวน้ำำ��
ครููควรช่่วยให้้เด็็กรู้้�จัักและคุ้้�นเคยกัับสิ่่�งแวดล้้อมบริิเวณสระว่่ายน้ำำ��ก่่อนลงน้ำำ�� เช่่น ทำำ�ให้้เด็็กคุ้้�นเคยกัับกลิ่่�นของน้ำำ��
ช่่วยให้้เด็็กคุ้้�นเคยกัับกิิจกรรมรููปแบบต่่าง ๆ ในน้ำำ�� หรืือครููอาจสร้้างความรู้้�สึึกดีีกัับการว่่ายน้ำำ��ด้้วยการทำำ�กิิจกรรมที่่�เด็็กชอบ
ในสระ (ชวนให้้เด็็กขว้้างของเล่่นที่่�เขาชอบลงไปในน้ำำ��แล้้วชวนเด็็กลงน้ำำ��เพื่่�อ “พาของเล่่นกลัับมา” เป็็นต้้น) โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่ง� การทำำ�กิจิ กรรมที่่เ� ด็็กชอบมากก่่อนขึ้้น� จากสระทำำ�ให้้เด็็กมีีแนวโน้้มที่่จ� ะยอมลงสระในครั้้ง� ต่่อไป (Water World Team,
2020) เด็็กที่่�กลััวน้ำำ��บางคนอาจเกร็็งตััวอยู่่�ในท่่างอเข่่าขึ้้�นมาที่่�ท้้อง ครููอาจช่่วยให้้เด็็กผ่่อนคลายด้้วยการสอนให้้เด็็กยืืดตััว
ครููจัับมืือเด็็กและดึึงเด็็กไปในน้ำำ��ช้้า ๆ เป็็นต้้น (Patterson, 2014)
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ถ้้ า เด็็ ก กลััวน้ำำ�� อย่่ า งมากและไม่่ ย อมลงสระเลย ครููอาจทำำ�กิิ จกรรมที่่� เด็็ กชอบมากที่่�บัั นไดสระหรืื อ ข้้ างสระก็็ ได้้
ครููอาจพยายามหว่่านล้้อมให้้เด็็กเห็็นความสนุุกสนานของการว่่ายน้ำำ��ด้ว้ ยการชี้้�ให้้ดููเด็็กคนอื่่น� ครููอาจใช้้มือื เปีียกน้ำำ�ลูู
� บใบหน้้า
ของเด็็ก เพื่่�อให้้เด็็กคุ้้�นเคยกัับความเปีียกบนใบหน้้าก่่อนก็็ได้้ เมื่่�อครููสัังเกตเห็็นว่่าเด็็กยอมให้้ใบหน้้าโดนน้ำำ��ได้้เล็็กน้้อยแล้้ว
ครููสอนให้้เด็็กคุ้้�นเคยกัับน้ำำ��มากขึ้้�นด้้วยการตัักน้ำำ��ราดศีีรษะของเด็็ก แต่่ช่่วงแรก ครููควรชููแก้้วน้ำำ��หรืือถัังน้ำำ��ที่่�มีีน้ำำ��อยู่่�เพีียง
1 ใน 3 ที่่�ด้้านหน้้าของเด็็ก (เพื่่�อให้้เด็็กรู้้�ตััวและเตรีียมใจ) จากนั้้�นครููให้้สััญญาณด้้วยการเรีียกชื่่�อเพื่่�อให้้เด็็กหัันมามองหรืือ
รู้้�ตััวก่่อน แล้้วพููดคำำ�เดิิม ๆ ทุุกครั้้�ง เช่่น “บอย พร้้อมนะ เริ่่�ม!” หรืือ “บอย หนึ่่�ง! สอง! สาม!” แล้้วจึึงราดน้ำำ�� ที่่�แขนของเด็็ก
ที่่�ไหล่่ ต้้นคอด้้านหลััง หรืือศีีรษะด้้านหลัังก่่อน (ครููควรราดน้ำำ�� ให้้จบในครั้้�งเดีียว และใช้้เวลาสั้้�น ๆ เพราะหากครููราดน้ำำ��หลาย
ครั้้�งหรืือยาวนานเกิินไป เด็็กอาจสำำ�ลัักน้ำำ��และกลััวน้ำำ��มากขึ้้�น) เมื่่�อเด็็กคุ้้�นเคยกัับสััญญาณนั้้�นและการที่่�บางส่่วนของร่่างกาย
โดนน้ำำ�� รวมถึึงเด็็กตอบสนองต่่อน้ำำ��เหมืือนเด็็กทั่่�วไป (เช่่น หลัับตาแน่่น หรืือกลั้้�นหายใจ) ครููค่่อย ๆ เพิ่่�มปริิมาณน้ำำ�� และเปลี่่�ยน
จุุดราดน้ำำ��ให้้ใกล้้ใบหน้้าของเด็็กมากขึ้้�น หลัังจากนั้้�น ครููจึึงพาเด็็กลงน้ำำ�� แต่่ถ้้าเด็็กแสดงท่่าทีีตื่่�นกลััว (เช่่น กะพริิบตาถี่่� ๆ
อ้้าปากกว้้าง หายใจเข้้าอย่่างแรง กรีีดร้้อง) ขอให้้ครููหยุุดการราดน้ำำ�� ไว้้ที่่�จุุดนั้้�นระยะหนึ่่�งเพื่่�อให้้เด็็กคุ้้�นเคย แล้้วจึึงเพิ่่�มปริิมาณ
น้ำำ��และเปลี่่�ยนตำำ�แหน่่งที่่ร� าดน้ำำ��ให้้ใกล้้ใบหน้้ามากขึ้้�น (ณััฐศัักดิ์์� ท้้าวอุุดม, 2563; Water World Team, 2020)
2.5 เมื่่�อเด็็กกลััวสิ่่�งที่่�ไม่่คุ้้�นเคย
ผู้้�ปกครองควรเตรีียมตััวเด็็กก่่อนพามาสระว่่ายน้ำำ�� เช่่น การใช้้ปฏิิทิินเพื่่�อบอกล่่วงหน้้าว่่าเด็็กจะไปเรีียนว่่ายน้ำำ��วัันไหน
(ภาพ 4.4) ผู้้�ปกครองอาจใช้้ตารางกิิจกรรมหรืือเรื่่�องราวทางสัังคม (Social Story®) เพื่่�อให้้เด็็กทราบว่่า เมื่่�อไปเรีียนว่่ายน้ำำ��
เขาจะต้้องพบเจอใครบ้้างและทำำ�กิิจกรรมอะไรบ้้าง
กัันยายน 2563
อาทิิตย์์

จัันทร์์

อัังคาร
1

พุุธ
2

พฤหััสบดีี
3

ศุุกร์์
4

เสาร์์
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

ภาพ 4.4
ผู้้�ปกครองควรใช้้ปฏิิทิินเพื่�อ่ บอกให้้เด็็กรู้้�ตััวล่่วงหน้้าว่่าจะต้้องว่่ายน้ำำ��เมื่่�อใด
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หากเด็็กเข้้าใจเรื่่�องเวลา ผู้้�ปกครองควรระบุุเวลาที่่�แน่่นอน เช่่น บอกเด็็กว่่า “เราจะอยู่่�ที่่�สระว่่ายน้ำำ��ในเวลา
10:00-10:45 น.” และพยายามรัักษาเวลาตามนั้้�น แต่่ถ้้าเด็็กยัังไม่่เข้้าใจแนวคิิดเรื่่�องเวลา ผู้้�ปกครองอาจเพีียงชี้้�ให้้ดููภาพ
นาฬิิกาที่่�บอกเวลา 10:45 น. แล้้วบอกเด็็กว่่า “เราจะกลัับบ้้านเมื่่�อเข็็มยาวชี้้�เลข 9” (ภาพ 4.5) เมื่่�อทำำ�เช่่นนี้้�เป็็นประจำำ�
เด็็กจะเข้้าใจเงื่่�อนไขเรื่่�องเวลาและมีีความอึึดอััดใจน้้อยลง ส่่งผลให้้เด็็กแสดงพฤติิกรรมไม่่พึึงประสงค์์น้้อยลงด้้วย
ตอนนี้้�

จากนั้้�น

ตอนนี้้�

จากนั้้�น

ภาพ 4.5
สื่่�อทางสายตาที่่�บอกเวลาเริ่่�มต้้นและเวลาสิ้้�นสุุดที่่�ชััดเจน
หากเด็็ กเข้้ าใจเรื่่� องอัันตราย ผู้้�ปกครองควรอธิิบายเรื่่�องประโยชน์์ของการเรีียนว่่ายน้ำำ��ว่่า จะช่่วยให้้เ ด็็กไม่่ เ ป็็ น
อัันตรายแต่่ถ้้าเด็็กยัังไม่่เข้้าใจเรื่่�องอัันตรายจากการจมน้ำำ�� ผู้้�ปกครองอาจตั้้�งเงื่่�อนไขว่่า ถ้้าเรีียนว่่ายน้ำำ��ในเวลา 10:00-10:45 น.
เด็็กจะได้้รัับรางวััลที่่�เด็็กชอบ (ภาพ 4.6)

ภาพ 4.6
สื่่�อทางสายตาที่่�บอกเงื่่�อนไขว่่า ถ้้าเรีียนว่่ายน้ำำ��ถึึงเวลา 10:45 น. แล้้วจะได้้รัับประทานไอศกรีีม
เมื่่�อถึึงวัันที่่� นััดหมาย ผู้้�ปกครองพาเด็็กไปสระว่่ายน้ำำ��ก่่อนเวลานััดหมายประมาณ 15-30 นาทีี และพยายาม
ช่่วยให้้เด็็กเกิิดความคุ้้�นเคยกัับสถานที่่� บุุคคล และกิิจกรรม เช่่น เชื่่�อมโยงของจริิงกัับตารางกิิจกรรมหรืือเรื่่�องราวทางสัังคม
หรืื อ ผู้้�ปกครองอาจนั่่� ง อยู่่�ข้้ า งสระเพื่่� อ ให้้ เ ด็็ ก รู้้�สึึกปลอดภัั ย แล้้ ว ค่่ อ ย ๆ ถอยห่่ า งออกมา เมื่่� อ เด็็ ก เกิิ ด ความคุ้้�นเคย
กัับสิ่่�งที่่�ต่่าง ๆ แล้้ว
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สื่่อ� ทางสายตาเหล่่านี้้�ยัังเป็็นประโยชน์์เมื่่อ� เด็็กบกพร่่องทางสติิปัญ
ั ญาและเด็็กออทิิสติิกต้้องพบความเปลี่่ย� นแปลงอีีกด้้วย
เช่่น เด็็กบางคนอาจต้้องเรีียนกัับครููคนใหม่่ ผู้้�ปกครองหรืือครููคนเดิิมอาจนำำ�ภาพของคุุณครููคนใหม่่มาให้้เด็็กดูู แล้้วบอกเด็็กว่่า
“คนนี้้�คืือครููกุ้้�ง วัันที่่� 1 มีีนาคม บอยจะเรีียนว่่ายน้ำำ��กัับครููกุ้้�งนะ ไม่่ได้้เจอครููหวานแล้้วนะ” หรืือ ในบางกรณีีเด็็กอาจต้้อง
เปลี่่�ยนสระว่่ายน้ำำ�� ผู้้�ปกครองหรืือครููก็็สามารถนำำ�ภาพสถานที่่�ใหม่่มาให้้เด็็กดููหรืืออาจพาเด็็กไปเยี่่�ยมสระว่่ายน้ำำ��แห่่งใหม่่
ก่่อนถึึงวัันที่่�เด็็กจะลงใช้้สระใหม่่นั้้�นก็็ได้้ จึึงกล่่าวได้้ว่่า ผู้้�ปกครองและครููสามารถลดพฤติิกรรมไม่่พึึงประสงค์์เมื่่�อเด็็กบกพร่่อง
ทางสติิปััญญาและเด็็กออทิิสติิกต้้องพบสถานการณ์์ใหม่่ สถานที่่�ใหม่่ หรืือบุุคคลใหม่่ได้้ด้้วยสื่่�อทางสายตาและการบอก
ให้้เด็็กรู้้�ตััวล่่วงหน้้า
2.6 ความสามารถในการว่่ายน้ำำ��
สำำ�หรัับเด็็กทั่่�วไป ครููอาจทดสอบทัักษะการว่่ายน้ำำ��ก่่อนเรีียน (Pre-Test) ด้้วยการให้้เด็็กลอยตััว 3 นาทีีและเคลื่่�อนที่่�
ในน้ำำ��เป็็นระยะทาง 10-20 เมตร แต่่เด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษแต่่ละคนมีีความสามารถหลากหลาย ครููจึึงอาจเริ่่�มจาก
การสอบถามเด็็กหรืือผู้้�ปกครองว่่าเด็็กเคยว่่ายน้ำำ��หรืือไม่่ หากครููพบว่่าเด็็กคุ้้�นเคยกัับการว่่ายน้ำำ��แล้้ว ครููอาจใช้้การทดสอบ
ก่่อนเรีียนสำำ�หรัับเด็็กทั่่�วไปได้้ แต่่ถ้้าเด็็กคนนั้้�นไม่่เคยเรีียนว่่ายน้ำำ��มาก่่อน และบางคนอาจมีีปััญหาด้้านการเคลื่่�อนไหวหรืือมีี
ภาวะกลััวน้ำำ�� ทำำ�ให้้ครููไม่่สามารถทดสอบก่่อนเรีียนโดยให้้เด็็กว่่ายน้ำำ��ให้้ดููได้้ ในกรณีีนี้้� ครููต้้องสัังเกตพฤติิกรรมของเด็็กเพื่่�อ
เปรีียบเทีียบความสามารถก่่อนและหลัังเรีียนว่่ายน้ำำ��
3. การเรีียนว่่ายน้ำำ��ต้้องเป็็นเรื่่�องสนุุก
การสอนเนื้้�อหาที่่�ง่่าย ชััดเจน และสนุุกสนานจะทำำ�ให้้เด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษเรีียนรู้้�ได้้ดีีขึ้้�น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
เด็็กบกพร่่องทางสติิปัญ
ั ญาและเด็็กออทิิสติิกที่่มัั� กขาดแรงจููงใจในการเรีียน เมื่่อ� เด็็กไม่่ได้้ชอบในเรื่่อ� งนั้้น� และครููไม่่สามารถทำำ�ให้้
เรื่่�องนั้้�นสนุุกขึ้้�นมาได้้ เด็็กที่่มีี� ความต้้องการพิิเศษจึึงไม่่ยอมรัับสิ่่�งที่่�ครููพยายามสอน ผู้้�อ่่านสามารถศึึกษารายละเอีียดเกี่่�ยวกัับ
การสอนเด็็กที่่มีี� ความต้้องการพิิเศษได้้ในบทที่่� 2
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ตอนที่่� 2 สิ่่�งที่่�ควรทำำ� ก่่อนว่่ายน้ำำ��
เด็็กบกพร่่องทางสติิปััญญาและเด็็กออทิิสติิกที่่�ไม่่คุ้้�นเคยกัับการว่่ายน้ำำ��มาก่่อน อาจรู้้�สึึกกลััวสถานการณ์์ใหม่่นี้้�
ความพร้้อมของเด็็กมีีผลต่่อการเรีียนรู้้�อย่่างมาก ผู้้�ปกครองและครููจึึงต้้องเตรีียมตััวให้้เด็็กเหล่่านี้้�พร้้อมที่่�จะเรีียนว่่ายน้ำำ��
เพื่่�อเอาชีีวิิตรอด
1. การเตรีียมตััวก่่อนมาว่่ายน้ำำ��
ครููและผู้้�ปกครองควรใช้้ภาพปฏิิทิินเพื่่�อบอกให้้เด็็กรู้้�ตััวล่่วงหน้้าว่่าจะต้้องไปว่่ายน้ำำ��วัันที่่�เท่่าใด ก่่อนถึึงวัันที่่�นััดกััน
ครููและผู้้�ปกครองควรเตืือนเด็็กว่่าใกล้้ถึึงวัันที่่นััดกัั
� นแล้้ว (ภาพ 4.ุ7ุ ) ครููอาจใช้้ภาพตารางกิิจกรรมเพื่่�อบอกว่่าเด็็กต้้องทำำ�อะไรก่่อน
ระหว่่าง และหลัังว่่ายน้ำำ�� (ภาพ 4.8) จากนั้้�นจึึงชี้้�ที่่�นาฬิิกาเพื่่�อให้้เด็็กเชื่่�อมโยงเวลาในภาพเข้้ากัับเวลาบนนาฬิิกาจริิง และช่่วย
ให้้เด็็กรู้้�จุุดหมายที่่�แน่่นอนว่่าตััวเองต้้องทำำ�กิิจกรรมนั้้�นอีีกนานเพีียงใด หรืือครููอาจใช้้เรื่่�องราวทางสัังคม (Social Story®)
ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องของเด็็กคนนั้้�นที่่�สระว่่ายน้ำำ�� (ภาพ 4.9) รวมถึึงใช้้ป้้ายบอกเงื่่�อนไขและรางวััล (First-Then) เพื่่�อบอกให้้เด็็กรู้้�ว่่า
เขาจะได้้รางวััลหลัังจากว่่ายน้ำำ��ด้้วย (ภาพ 4.10) ผู้้�อ่่านสามารถศึึกษาวิิธีีการใช้้ปฏิิทิิน ตารางกิิจกรรม และเรื่่�องราวทางสัังคม
ได้้ในภาคผนวก ค
กัันยายน 2563
อาทิิตย์์

จัันทร์์

อัังคาร
1

พุุธ
2

พฤหััสบดีี
3

ศุุกร์์
4

เสาร์์
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

ภาพ 4.7
ปฏิิทิินช่่วยให้้เด็็กรู้้�ล่่วงหน้้าว่่า วัันนั้้�นเขาต้้องไปว่่ายน้ำำ��
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ตารางกิิจกรรม
8.00 น. ลงทะเบีียน รายงานตััว

10.20 น. พัักเข้้าห้้องน้ำำ��

8.20 น. ดููตารางกิิจกรรม

10.30 น. เรีียนว่่ายน้ำำ��

8.30 น. เข้้ากลุ่่�ม

11.00 น. อาบน้ำำ�� เปลี่่�ยนชุุด

8.50 น. เข้้าห้้องน้ำำ�� เปลี่่�ยนชุุด

11.30 น. ทบทวนบทเรีียน

9.10 น. เข้้ากลุ่่�ม

12.00 น. กิินข้้าว

9.30 น. พัักร้้องเพลง

12.30 น. แลกรางวััล

9.40 น. เรีียนว่่ายน้ำำ��

กลัับบ้้าน

ภาพ 4.8
ตารางกิิจกรรมช่่วยให้้เด็็กรู้้�ว่่าเขาต้้องทำำ�อะไรบ้้าง
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1. ฉัันจะไปเรีียนว่่ายน้ำำ�� การเรีียนว่่ายน้ำำ��
เป็็นเรื่่�องสนุุกมาก

2. เมื่่�อถึึงที่่�สระ ฉัันจะเปลี่่�ยนใส่่ชุุดว่่ายน้ำำ��

3. ชุุดว่่ายน้ำำ��อาจทำำ�ให้้ฉัันอึึดอััดแต่่ไม่่เป็็นไร
ฉัันจะพยายามใส่่มัันเพื่่�อปกปิิดร่่างกาย

4. ที่่�สระว่่ายน้ำำ��ฉัันจะได้้เจอครููใจดีี
และเพื่่�อน ๆ อีีกมากมาย

5. เราจะทำำ�กิิจกรรมและเรีียนว่่ายน้ำำ��
ด้้วยกัันตามเวลา

6. ฉัันจะเรีียนว่่ายน้ำำ��จนพื้้�นที่่�สีีแดง
บนนาฬิิกาหมดไป

7. เมื่่�ออยู่่�ในสระ หน้้าฉัันจะโดนน้ำำ��

8. เมื่่�ออยู่่�ใต้้น้ำำ�� ปากฉัันจะปิิดสนิิท

9. เมื่่�ออยู่่�ใต้้น้ำำ�� ฉัันจะลืืมตา ถ้้าฉัันรู้้�สึึกไม่่
สบายตา ฉัันสามารถใส่่แว่่นว่่ายน้ำำ��ได้้

10. เมื่่�อว่่ายน้ำำ�� ฉัันจะพยายามเตะขา
ซ้้ายขวาเพื่่�อเคลื่่�อนที่่�ไปข้้างหน้้า

11. เมื่่�อฉัันรู้้�สึึกกลััวหรืือกัังวล ฉัันจะมีีครูู
ใจดีีคอยช่่วยและอยู่่�ใกล้้ ๆ กััน

12. ทุุกคนชมว่่า "เยี่่�ยมมาก" ที่่�ฉััน
พยายามว่่ายน้ำำ��

13. ใช่่แล้้ว! การเรีียนว่่ายน้ำำ��เป็็นเรื่่�องที่่�
สนุุกมาก!

ภาพ 4.9
เรื่่�องราวทางสัังคม® เพื่�อ่ ให้้เด็็กรู้้�ล่่วงหน้้าว่่า เมื่่�อไปสระว่่ายน้ำำ�� เขาจะต้้องพบกัับอะไรบ้้าง
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ภาพ 4.10
ป้้ายบอกเงื่่�อนไขว่่า เมื่่�อว่่ายน้ำำ��แล้้วเด็็กจะได้้รัับรางวััล
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ตอนที่่� 3 หน่่วยการเรีียนรู้้�
หน่่วยที่่� 1 การอบอุ่่�นร่่างกาย
วััตถุุประสงค์์
เด็็กสามารถยืืดเหยีียดร่่างกายในท่่าต่่าง ๆ ได้้

สาระสำำ�คััญ
การอบอุ่่�นร่่างกาย 6 ท่่า

เนื้้�อหา
การอบอุ่่�นร่่างกาย หรืือ การวอร์์มอััพ (Warm Up) หมายถึึง การบริิหารร่่างกายในระยะเวลาสั้้�น ๆ เพื่่�อ
เตรีียมร่่างกายให้้พร้้อมสำำ�หรัับท่่าทางในการว่่ายน้ำำ��และอุุณหภููมิิของร่่างกายที่่�กำำ�ลัังจะสููงขึ้้�น การอบอุ่่�นร่่างกาย
มีีประโยชน์์ต่่อเด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษหลายประการ เช่่น ช่่วยให้้เด็็กเคลื่่�อนไหวได้้ดีีขึ้้�น ส่่งเสริิมให้้อวััยวะ
แต่่ละส่่วนทำำ�งานร่่วมกัันดีีขึ้้�น ลดความวิิตกกัังวล และสร้้างเสริิมความพร้้อมทางจิิตใจด้้วย
ครููควรอธิิบายเหตุุผลที่่เ� ด็็กต้้องอบอุ่่�นร่่างกายก่่อนลงสระ (เช่่น เด็็กควรยืืดเหยีียดกล้้ามเนื้้�อให้้พร้อ้ มสำำ�หรัับ
การออกกำำ�ลัังอย่่างหนััก ไม่่เช่่นนั้้�นเด็็กจะเป็็นตะคริิวหรืือบาดเจ็็บจากการว่่ายน้ำำ��) จากนั้้�น ครููสอนให้้เด็็กอบอุ่่�น
ร่่างกายทุุกส่่วนเป็็นเวลา 5-10 นาทีีก่่อนการลงสระ ครููควรสอนให้้เด็็กทำำ�ทุุกครั้้�งจนเป็็นความเคยชิิน ผู้้�เขีียน
ขอเสนอท่่าอบอุ่่�นร่่างกายดัังนี้้� โดยครููสามารถนำำ�ไปปรัับให้้เหมาะกัับนัักเรีียนและสถานการณ์์ของตััวเองได้้
ท่่าที่่� 1 ตุ๊๊�กตาต่่อแถว
ครููพาเด็็กเดิินรอบสระ 2-3 รอบ หััวใจจะทำำ�งานหนัักขึ้้น� เพื่่�อสููบฉีีดเลืือดไปทั่่�วร่่างกาย ร่่างกายจะมีีอุุณหภููมิิ
สููงขึ้้น� กล้้ามเนื้้�อยืืดเหยีียดมากขึ้้น� เพื่่�อเตรีียมพร้้อมสำำ�หรัับท่่าต่่อไป อีีกทั้้ง� เด็็กมัักจะสงบลงและมีีสมาธิิมากขึ้้น� ด้้วย
(ภาพ 4.11)

ภาพ 4.11
ตุ๊๊�กตาต่่อแถว
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ท่่าที่่� 2 ตุ๊๊�กตาตััวแน่่น
เริ่่�มจากการให้้เด็็กชููนิ้้�วหััวแม่่มืือทั้้�ง 2 ข้้างขึ้้�นเหนืือศีีรษะ (การยกมืือในท่่านิ้้�วโป้้งตั้้�งขึ้้�นทำำ�ให้้เด็็กที่่มีีปั
� ัญหา
กล้้ามเนื้้�อติิดขััดสามารถยกแขนได้้ง่่ายขึ้้�น และกล้้ามเนื้้�อด้้านข้้างลำำ�ตััวยัังได้้ยืืดเหยีียดมากขึ้้�นด้้วย) จากนั้้�น
ให้้เด็็กประกบฝ่่ามืือทั้้�งสองข้้างชิิดกัันเป็็นท่่าปลาเข็็ม (หากเด็็กมีีปััญหากล้้ามเนื้้�อหััวไหล่่ยึึดติิด ครููสอนให้้เด็็ก
ขยัับหััวไหล่่และแขนเล็็กน้้อยก่่อนใช้้มืือประกบกััน) เด็็กบางคนอาจมีีปััญหากล้้ามเนื้้�อหััวไหล่่และแขนอย่่างมาก
ไม่่ ส ามารถใช้้ มืื อ ประกบกัันได้้ ครููอาจสอนให้้ เ ด็็ ก ชููมืื อ ขึ้้� น เหนืื อ ศีีรษะโดยไม่่ ต้้ อ งประกบกัันก็็ ไ ด้้ เมื่่� อ เด็็ ก
ยืืดแขนขึ้้�นเหนืือศีีรษะได้้แล้้ว ครููบอกให้้เด็็กจิินตนาการว่่าตััวเองเป็็นตุ๊๊�กตาตััวแน่่นที่่�ถููกดึึงศีีรษะขึ้้�นไปบนท้้องฟ้้า
เพื่่�อให้้เด็็กยืืดตััวให้้มากที่่�สุุด ท่่านี้้�ช่่วยให้้ด้้านข้้างลำำ�ตััวและกระดููกสัันหลัังถููกยืืดเหยีียด ครููให้้เด็็กทำำ�ท่่านี้้�
ค้้างไว้้แล้้วครููและ/หรืือเด็็กนัับ 1-10 (ควรใช้้สื่่�อทางสายตา เช่่น นาฬิิกานัับถอยหลััง หรืือบััตรตััวเลข) จากนั้้�น
ให้้เด็็กค่่อย ๆ ปล่่อยมืือลงข้้างลำำ�ตััว (ภาพ 4.12)

ภาพ 4.12
ตุ๊๊�กตาตััวแน่่น

ท่่าที่่� 3 ตุ๊๊�กตาล้้มลุุก
ครููให้้เด็็กยืืนตรง แล้้วพัับขาขวาไปด้้านหลััง (ส้้นเท้้าชิิดก้้น) ใช้้มืือขวาจัับข้้อเท้้าขวา หากเด็็กไม่่สามารถ
ทรงตััวได้้เอง ครููควรช่่วยจัับหรืือหาราว/เฟอร์์นิิเจอร์์ให้้เด็็กจัับเพื่่�อช่่วยเรื่่�องการทรงตััว (ภาพ 4.13) ครููและ/หรืือ
เด็็กนัับ 1-10 แล้้วสลัับข้้าง ท่่านี้้�ช่่วยยืืดเหยีียดกล้้ามเนื้้�อที่่�สะโพกและต้้นขาด้้านหน้้า ท่่านี้้�ถืือเป็็นท่่าที่่�ยากสำำ�หรัับ
เด็็กบกพร่่องทางสติิปััญญาและเด็็กออทิิสติิกส่่วนใหญ่่ เพราะกล้้ามเนื้้�อหน้้าข้้อสะโพกและกล้้ามเนื้้�อหน้้าขาของ
เด็็กเหล่่านี้้�มัักมีีความตึึงตััวมากกว่่าเด็็กทั่่�วไป อีีกทั้้�งท่่านี้้�ทำำ�ให้้เด็็กต้้องใช้้อวััยวะหลายส่่วนพร้้อมกััน และต้้องใช้้
ความสามารถในการทรงตััวมากกว่่าท่่ายืืนปกติิด้้วย ครููจึึงควรให้้เวลาและจััดสถานการณ์์ให้้เด็็กได้้ฝึึกฝน
ไปเรื่่�อย ๆ เด็็กจะทำำ�ท่่านี้้�ได้้ดีีขึ้้�นในอนาคต

ภาพ 4.13
ตุ๊๊�กตาล้้มลุุก
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ท่่าที่่� 4 ตุ๊๊�กตาขาเลข 4
ครููให้้เด็็กนั่่�งบนพื้้�น ขาขวาเหยีียดตรงไปข้้างหน้้า หััวเข่่าชี้้�ขึ้้�นฟ้้า ส่่วนขาซ้้ายพัับ 90 องศา เพื่่�อให้้
ข้้อเท้้าซ้้ายพาดบนหััวเข่่าหรืือหน้้าขาของขาขวา (ในกรณีีที่่�เด็็กไม่่สามารถไขว้้ขาได้้ ครููอาจให้้เด็็กใช้้ฝ่่าเท้้าซ้้าย
แปะไว้้ที่่�ด้้านข้้างของหััวเข่่าขวาก็็ได้้) จากนั้้�น ครููให้้เด็็กพัับข้้อเท้้าขวาให้้นิ้้�วเท้้าชี้้�เข้้าหาตััวเอง แล้้วก้้มตััวลงเพื่่�อ
ให้้มืือทั้้�งสองข้้างจัับฝ่่าเท้้าขวา (เด็็กบางคนอาจก้้มไม่่ลงหรืืองอเข่่า เพราะตััวตึึงมากและไม่่สามารถเหยีียดขา
ตรงได้้ ครููอาจช่่วยดัันหลัังของเด็็กเบา ๆ เพื่่�อให้้เด็็กก้้มตััวได้้มากขึ้้�น) ครููและ/หรืือเด็็กนัับ 1-10 (ภาพ 4.14)
จากนั้้�นครููให้้เด็็กสลัับข้้าง อย่่างไรก็็ตามเด็็กบางคนไม่่สามารถก้้มหลัังลงได้้เลยถึึงแม้้ครููจะช่่วยกดหลัังแล้้วก็็ตาม
ครููอาจให้้เด็็กทำำ�มือื ในท่่าปลาเข็็มแล้้วโน้้มตััวลงให้้มือื เข้้าใกล้้ฝ่า่ เท้้ามากที่่สุ� ดุ ค้้างไว้้สัักครู่่แ� ล้้วตั้้ง� ตััวขึ้้น� แล้้วโน้้มตััว
ลงอีีกครั้้�ง การโยกตััวขึ้้�นลงแบบนี้้�จะทำำ�ให้้เด็็กก้้มตััวได้้มากขึ้้�นในภายหลััง

ภาพ 4.14
ตุ๊๊�กตาขาเลข 4
ท่่าที่่� 5 ตุ๊๊�กตาขาสามเหลี่่�ยม
ครููให้้เด็็กนั่่�งงอขาเพื่่�อให้้ฝ่่าเท้้าประกบกััน จากนั้้�น ทำำ�มืือในท่่าปลาเข็็มแล้้วโน้้มตััวไปข้้างหน้้าเพื่่�อให้้
มืือแตะที่่�พื้้�น ครููและ/หรืือเด็็กนัับ 1-10 แล้้วจึึงตั้้�งตััวขึ้้�นในท่่านั่่�งปกติิ ท่่านี้้�จะช่่วยยืืดกระดููกสัันหลัังตั้้�งแต่่
ต้้นคอถึึงก้้นกบ ต้้นขา เข่่า ข้้อเท้้า รวมถึึงด้้านในและด้้านหลัังของขาทั้้�งสองข้้าง เพื่่�อให้้เด็็กเตะน้ำำ��ได้้ดีีขึ้้�น
(ภาพ 4.15) ท่่านี้้�ยัังช่่วยให้้ของเหลวในไขสัันหลัังไหลเวีียนได้้ดีีขึ้้�น ระบายของเสีียได้้ดีีขึ้้�น และสมองทำำ�งานได้้ดีี
ขึ้้�นด้้วย

ภาพ 4.15
ตุ๊๊�กตาขาสามเหลี่่�ยม
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ท่่าที่่� 6 ตุ๊๊�กตาจ๊๊ะเอ๋๋
ครููให้้เด็็กนั่่�งแล้้ววางฝ่่าเท้้าข้้างขวาไว้้บนพื้้�น บริิเวณด้้านนอกของหััวเข่่าข้้างซ้้าย จากนั้้�น บิิดเอวเพื่่�อวาง
ข้้อศอกซ้้ายที่่�หััวเข่่าด้้านขวา แล้้วก้้มศีีรษะมองต่ำำ�� (ภาพ 4.16) ครููและ/หรืือเด็็กนัับ 1-10 แล้้วจึึงสลัับข้้าง
เมื่่�อทำำ�ครบทั้้�งสองข้้างแล้้ว ครููให้้เด็็กนั่่�งในท่่าปกติิ ท่่านี้้�ช่่วยยืืดเหยีียดกล้้ามเนื้้�อข้้างลำำ�ตััว แขน และขา ส่่งผลให้้
เด็็กลอยตััวในน้ำำ�� ได้้ดีีขึ้้�นด้้วย

ภาพ 4.16
ตุ๊๊�กตาจ๊๊ะเอ๋๋

การวััดผลการเรีียนรู้้�
เด็็กทำำ�ท่่าอบอุ่่�นร่่างกายได้้ทั้้�ง 6 ท่่า ๆ ละ 10 วิินาทีี

เกณฑ์์การผ่่าน
เด็็กทำำ�ได้้ร้้อยละ 50 ขึ้้�นไป (ท่่าละ 5 วิินาทีี) ถืือว่่าผ่่าน แต่่ถ้้าเด็็กทำำ�ได้้เพีียง 1-4 วิินาทีี ครููช่่วยให้้เด็็กทำำ�ได้้
ด้้วยการช่่วยจัับ ช่่วยพยุุง หรืือหาอุุปกรณ์์ช่่วย
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หน่่วยที่่� 2 การสร้้างความคุ้้�นเคยกัับครููและเพื่�อ่ น
วััตถุุประสงค์์
1. เด็็กคุ้้�นเคยกัับครูู
2. เด็็กคุ้้�นเคยกัับเพื่่�อน

สาระสำำ�คััญ
1. ครููสร้้างความสนิิทสนมโดยใช้้สิ่่�งที่่�เด็็กชอบ และครููสร้้างความเชื่่�อใจโดยจััดกิิจกรรมให้้เหมาะสมกัับ
ความสามารถปััจจุุบัันของเด็็ก ช่่วยให้้เด็็กทำำ�กิิจกรรมนั้้�นได้้ และรัักษาคำำ�สััญญา/ทำำ�ตามเงื่่�อนไขที่่�ครููตั้้�งไว้้
2. ครููช่่วยให้้เด็็กคุ้้�นเคยกัับเพื่่�อน ทำำ�ให้้การว่่ายน้ำำ��เป็็นเรื่่�องง่่ายและสนุุก

เนื้้�อหา
ก่่อนสอนให้้เด็็กเกิิดความคุ้้�นเคยกัับสระว่่ายน้ำำ�� และการว่่ายน้ำำ�� ครููควรสร้้างให้้เด็็กคุ้้�นเคยกัับครููผู้้�สอนและ
เพื่่�อนใหม่่ของเขาเสีียก่่อน ผู้้�เขีียนแนะนำำ�ให้้ครููเริ่่�มจากการหาข้้อมููลเกี่่�ยวกัับความต้้องการพิิเศษของเด็็กคนนั้้�น
เพื่่�อครููจะได้้เข้้าใจเขามากขึ้้�น จากนั้้�น ครููควรทำำ�ให้้เด็็กคุ้้�นเคยกัับครูู ช่่วยให้้เด็็กสนิิทสนมกัับเพื่่�อน ช่่วยให้้เด็็กรู้้�สึึก
ว่่าการว่่ายน้ำำ��เป็็นเรื่่�องง่่ายและสนุุก
1. ทำำ�ความคุ้้�นเคยกัับครูู
สิ่่�งแรกในการสอนเด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษ คืือ ครููต้้องสร้้าง “ความสนิิทสนม” และ “ความเชื่่�อใจ”
ความสนิิทสนมจะเกิิดขึ้้น� ได้้เมื่่อ� เด็็กได้้เจอ “ครูู” พร้้อม “สิ่่ง� ที่่�เขาชอบ” อยู่่เ� สมอ เมื่่�อคิิดถึึงครููคนนั้้น� เด็็กจะคิิดถึึงสิ่่ง�
ที่่ช� อบและเกิิดความรู้้�สึึกดีีกัับครูู (ศึึกษารายละเอีียดในบทที่่� 2 เรื่่อ� งการเสริิมแรง) ส่่วนความเชื่่อ� ใจเกิิดขึ้้น� ได้้เมื่่อ� ครูู
ไม่่เคยปล่่อยให้้เขาล้้มเหลว ครููไม่่เคยปล่่อยให้้เขาเป็็นอัันตราย และสิ่่ง� ต่่าง ๆ เป็็นไปตามที่่ค� รููพููดหรืือตั้้ง� เงื่่อ� นไขเสมอ
ดัังนั้้�น ครููผู้้�สอนจึึงต้้องประเมิินความสามารถปััจจุุบัันแล้้วจััดกิิจกรรมที่่�เหมาะสมกัับระดัับความสามารถ
คอยช่่วยพยุุงให้้เด็็กทำำ�สิ่่ง� นั้้น� ได้้ และรัักษาคำำ�สััญญา/ทำำ�ตามเงื่่อ� นไขที่่ค� รููตั้้ง� ไว้้ การหลอกหรืือโกหกเพื่่�อให้้เด็็กยอม
ทำำ�ตามอาจได้้ผลในครั้้�งแรก แต่่ต่่อไปเด็็กจะไม่่เชื่่�อสิ่่�งที่่�ครููคนนั้้�นบอกหรืือตั้้�งเงื่่�อนไข
2. สร้้างให้้เด็็กสนิิทสนมกัับเพื่่�อน
การเล่่นด้้วยกัันจะทำำ�ให้้เด็็ก ๆ ที่่�เรีียนด้้วยกัันเกิิดความสนิิทสนม และเมื่่�อเด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษ
รู้้�สึึกว่่าตััวเองมีีเพื่่�อน เด็็กจะอยากมาเรีียนว่่ายน้ำำ��มากขึ้้�น
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การเล่่นยัังทำำ�ให้้เด็็กรู้้�สึึกว่่าการลงน้ำำ��เป็็นเรื่่�องสนุุก ครููอาจใช้้ของเล่่นหรืือกิิจกรรมที่่�น่่าสนใจเพื่่�อดึึงเด็็ก
ลงไปในน้ำำ�� ครููยัังสามารถเสริิมสร้้างทัักษะอื่่�น ๆ ผ่่านการเล่่นได้้อีีกด้้วย เมื่่�อเด็็กทำำ�กิิจกรรมนั้้�นได้้สำำ�เร็็จ
หรืือถึึงแม้้ยัังทำำ�ไม่่สำำ�เร็็จตามที่่ค� รููคาดหวััง แต่่เด็็กแสดงให้้เห็็นว่่าเขาใช้้ความพยายามในการทำำ�กิจิ กรรมนั้้น� ครููต้้องให้้
คำำ�ชมหรืือรางวััลเป็็นระยะ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในช่่วงแรก ครููหรืือผู้้�ปกครองต้้องให้้รางวััลตามที่่�สััญญาไว้้
(ควรใช้้ป้้ายบอกเงื่่�อนไขที่่�เป็็นสื่่�อทางสายตา)
ตััวอย่่างกิิจกรรม “โยนบอลลงตะกร้้า”
1. ครููพาเด็็กลงสระว่่ายน้ำำ��ที่่�มีีความลึึกประมาณ 50-80 เซนติิเมตร (น้ำำ�ร
� ะดัับเอวของเด็็ก)
2. ครููให้้เด็็กยืืนล้้อมเป็็นวงกลมรอบตััวครูู
3. ครููนำำ�ตะกร้้าพลาสติิกมีีรูู ใส่่ลููกบอล (เส้้นผ่่าศููนย์์กลางประมาณ 10 เซนติิเมตร) คละสีี ประมาณ 30 ลููก
ลงไปในสระว่่ายน้ำำ��ด้้วย
4. ครููเทลููกบอลจากตะกร้้าลงในน้ำำ��
5. ครููให้้เด็็กโยนลููกบอลเข้้าตะกร้้าทีีละคน พร้้อมให้้เด็็ก (ที่่�พููดได้้) บอกชื่่�อสีี หากเด็็กพููดไม่่ได้้หรืือไม่่กล้้า
พููด ครููบอกชื่่�อสีีนั้้�นแทนเด็็ก
6. หลัังจากนั้้�น ครููปรัับกิิจกรรมตามความเหมาะสม เช่่น หากครููต้้องการให้้เด็็กรู้้�จัักและจำำ�ชื่่�อเพื่่�อนได้้
ครููอาจให้้เด็็กโยนลููกบอลให้้เพื่่�อนแล้้วตะโกนชื่่อ� ของเพื่่�อนคนนั้้น� หรืือหากครููต้้องการเพิ่่�มความยาก ครููอาจให้้เด็็ก
ยืืนห่่างออกไปก็็ได้้

การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. เด็็กทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ ร่่วมกัับครูู
2. เด็็กทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ ร่่วมกัับเพื่่�อน
3. เด็็กมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับเพื่่�อน เช่่น สบตา เล่่นของเล่่นชิ้้�นเดีียวกััน เล่่นด้้วยกััน พููดคุุยหรืือสื่่�อสารกััน

เกณฑ์์การผ่่าน
ครููพาเด็็กทำำ�กิิจกรรม 3 ครั้้�ง เกณฑ์์การผ่่านคืือ 2 ครั้้�งขึ้้�นไป (ร้้อยละ 67 ขึ้้�นไป) ถ้้าเด็็กทำำ�ไม่่ได้้ (ไม่่ผ่่าน)
ขอให้้ครููปรัับกิิจกรรมและ/หรืือครููช่่วยเหลืือมากขึ้้�น
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หน่่วยที่่� 3 การทำำ�ความคุ้้�นเคยกัับน้ำำ��
วััตถุุประสงค์์
เด็็กคุ้้�นเคยกัับน้ำำ��

สาระสำำ�คััญ
เด็็กคุ้้�นเคยกัับน้ำำ��ผ่่านการทำำ�กิิจกรรมในน้ำำ��

เนื้้�อหา
ความคุ้้�นเคยกัับน้ำำ��มีีผลต่่อการว่่ายน้ำำ��อย่่างมาก เพราะการยืืน ทรงตััว และเคลื่่�อนที่่�ในน้ำำ�นั้
� ้�นแตกต่่างจาก
การยืืน ทรงตััว และเคลื่่�อนที่่�บนบก นอกจากนี้้� เมื่่�ออยู่่�ในน้ำำ�� เด็็กต้้องกลั้้�นหายใจ น้ำำ��อาจเข้้าจมููกหรืือเข้้าตา เด็็ก
อาจสำำ�ลัักน้ำำ�� ครููจึึงต้้องช่่วยให้้เด็็กที่่มีี� ความต้้องการพิิเศษคุ้้�นเคยกัับประสบการณ์์ใหม่่เหล่่านี้้�อย่่างค่่อยเป็็นค่่อยไป
การช่่วยให้้เด็็กบกพร่่องทางสติิปัญ
ั ญาและเด็็กออทิิสติิกที่่ก� ลััวน้ำำ��สามารถก้้าวข้้ามความกลััวไปได้้ ครููควรให้้
เวลา ไม่่รีีบ ไม่่บัังคัับ และอาจต้้องมีีคนที่่�คุ้้�นเคยอยู่่�ข้้างสระในช่่วงแรก นอกจากนี้้� ครููอาจให้้เด็็กทำำ�กิิจกรรมบนบก
ในระยะแรกเพื่่�อลดความกลััวน้ำำ��ของเด็็กก็็ได้้
เด็็กบกพร่่องทางสติิปััญญามัักขาดความมั่่�นใจ เด็็กเหล่่านี้้�จึึงมัักไม่่ยอมทำำ�กิิจกรรมใหม่่ ๆ ที่่�ยัังไม่่เคยทำำ�
ครููผู้้�สอนเด็็กเหล่่านี้้�จึึงต้้องทำำ�ให้้เด็็กดููก่่อน แล้้วครููและเด็็กทำำ�ไปด้้วยกััน หรืือให้้เพื่่�อนและเด็็กทำำ�ไปด้้วยกััน
เพื่่�อให้้เด็็กคนนั้้�นทราบว่่าเขาควรทำำ�อย่่างไร และเพื่่�อให้้เขาเชื่่�อว่่า “สิ่่�งนั้้�นไม่่น่่ากลััว” หากเด็็กไม่่ยอมทำำ�
ครููควรช่่วยเหลืือให้้เด็็กทำำ�ได้้ (ครููควรหลีีกเลี่่�ยงการพููดยาว ๆ หรืืออธิิบายเหตุุผลเพื่่�อหว่่านล้้อม เพราะเด็็กจะมีี
ความหวัังว่่าเขาอาจต่่อรองเพื่่�อไม่่ต้้องลงน้ำำ�ก็
� ็ได้้)
ตััวอย่่างกิิจกรรม “รถไฟผ่่านน้ำำ��ตก” (บนบก)
1. ครููให้้เด็็ก ๆ เกาะไหล่่เพื่่�อน ต่่อแถวเป็็นรถไฟ
2. เด็็กเดิินผ่่านฝัักบััว เพื่่�อให้้เด็็กคุ้้�นเคยกัับการที่่�ใบหน้้าโดนน้ำำ��เป็็นช่่วงเวลาสั้้�น ๆ หรืือถ้้าเด็็กกลััวน้ำำ�� มาก
ครููอาจให้้เด็็กเปิิดและปิิดฝัักบััวด้้วยตััวเอง เพื่่�อให้้น้ำำ��รดใบหน้้าในระดัับที่่�เด็็กเลืือก
ตััวอย่่างกิิจกรรม “ไปด้้วยกััน”
เมื่่� อ เด็็ ก ไม่่ ก ล้้ า ลงสระว่่ า ยน้ำำ�� การมีีเพื่่� อ นทำำ� ไปด้้ ว ยกัันก็็ ทำำ� ให้้ เ ด็็ ก รู้้�สึึกมั่่� น ใจในกิิ จ กรรมนั้้� น มากขึ้้� น
ครููอาจใช้้กิิจกรรม “ไปด้้วยกััน” เพื่่�อให้้เด็็กลงสระว่่ายน้ำำ��พร้้อมเพื่่�อน
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1. ถ้้าเด็็กยัังไม่่กล้้าลงน้ำำ�� ครููให้้เด็็กยืืนบนบก เกาะไหล่่กัันเป็็นรถไฟ แล้้วพารถไฟค่่อย ๆ เดิินลงน้ำำ��ด้้วยกััน
2. ถ้้าเด็็กยอมลงไปยืืนในสระแล้้ว ครููให้้เด็็กยืืนในน้ำำ�ตื้้
� �น เกาะไหล่่เป็็นรถไฟ แล้้วเดิินไปรอบ ๆ สระน้ำำ��ตื้้�น
3. เมื่่�อเด็็กสามารถเคลื่่�อนที่่�สำำ�รวจบริิเวณสระว่่ายน้ำำ��แล้้ว ครููเพิ่่�มบทเพลง “Wheels on the Bus”
(หรืือเพลงอื่่�นเป็็นภาษาไทย) ในขณะเดิิน เพื่่�อให้้เด็็กสนุุกและจดจ่่อกัับเพลงมากกว่่าจดจ่่อกัับการเคลื่่�อนที่่�ในน้ำำ��
เนื้้�อเพลง Wheels on the Bus
The wheels on the bus go round and round (หมุุน), round and round, round and round.
The wheels on the bus go round and round. All day long. (ครููให้้เด็็กเกาะไหล่่กัันแล้้วเดิินเป็็นวงกลม)
The wheels on the bus go up and down (ขึ้้�นและลง), up and down, up and down.
The wheels on the bus go up and down. All day long. (ครููให้้เด็็กยืืดตััวขึ้้�นและย่่อเข่่าสลัับกััน)
The horn on the bus goes beep (บีีบแตรเสีียงปี๊๊�บ ๆ), beep, beep, beep, beep, beep, beep,
beep, beep.
The horn on the bus goes beep, beep, beep. All day long. (ครููให้้เด็็กตีีผิิวน้ำำ�� ข้้างหน้้าตััวเอง)

การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. เด็็กยอมให้้ใบหน้้าโดนน้ำำ��
2. เด็็กเดิินลงสระว่่ายน้ำำ��ด้้วยตััวเอง
3. เด็็กเดิินในน้ำำ��ตื้้�นได้้

เกณฑ์์การผ่่าน
ครููทดสอบเรื่่�องละ 3 ครั้้�ง เด็็กทำำ�ได้้ 2 ครั้้�งขึ้้�นไป (ร้้อยละ 67 ขึ้้�นไป) ถืือว่่าผ่่าน ถ้้าเด็็กไม่่ผ่่านในเรื่่�องใด
ครููปรัับกิิจกรรมหรืือให้้ความช่่วยเหลืือเพื่่�อให้้เด็็กทำำ�ได้้มากขึ้้�น
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หน่่วยที่่� 4 การสำำ�รวจสระว่่ายน้ำำ��
เด็็กที่่มีี� ความต้้องการพิิเศษบางคนอาจไม่่เข้้าใจคำำ�ว่า่ “พื้้�นที่่�ตื้้น� ” “พื้้�นที่่�ลึึก” “ด้้านกว้้าง” และ “ด้้านยาว”
ของสระ ครููจึึงควรอธิิบายความหมายของคำำ�ศััพท์์เหล่่านี้้�ก่่อนสอนว่่ายน้ำำ��

วััตถุุประสงค์์
1. เด็็กคุ้้�นเคยกัับสระว่่ายน้ำำ��
2. เด็็กทราบถึึงส่่วนที่่�ตื้้�นและปลอดภััย และส่่วนที่่�ลึึกและเป็็นอัันตราย
3. เด็็กเข้้าใจว่่าด้้านใดเป็็นด้้าน “กว้้าง” และ ด้้าน “ยาว”

สาระสำำ�คััญ
1. พื้้�นที่่�ตื้้�นและปลอดภััย และพื้้�นที่่�ลึึกและเป็็นอัันตราย
2. ด้้านกว้้างและด้้านยาวของสระ

เนื้้�อหา
ตื้้�นและลึึก ครููแสดงภาพให้้เด็็กเข้้าใจว่่าพื้้�นของสระว่่ายน้ำำ��มีีหลายรููปแบบ สระบางแห่่งมีีความลึึกเท่่ากััน
ทั้้�งสระ แต่่บางแห่่งมีีทั้้�งพื้้�นที่่� “ตื้้�น” และ “ลึึก” (ภาพ 4.17) จากนั้้�นครููพาเด็็กลงสระว่่ายน้ำำ��ในด้้านน้ำำ�ตื้้
� �น แล้้ว
ค่่อย ๆ เคลื่่�อนที่่�ไปยัังด้้านน้ำำ��ลึึก (เท่่าที่่�เด็็กจะไม่่เป็็นอัันตราย) เพื่่�อให้้เด็็กรู้้�ว่่าพื้้�นของสระว่่ายน้ำำ�� แห่่งนั้้�นลึึกเท่่าใด
พื้้�นที่่�ใดเป็็นส่่วนตื้้�น และพื้้�นที่่�ใดเป็็นส่่วนลึึก ครููอธิิบายว่่าพื้้�นที่่�ตื้้�นเป็็นพื้้�นที่่�ปลอดภััย แต่่พื้้�นที่่�ลึึกอาจเป็็นอัันตราย
เพราะเด็็กยืืนไม่่ถึึง (ครููควรเชื่่�อมโยงเนื้้�อหาในหน่่วยนี้้�เข้้าสู่่�บทที่่� 3 หน่่วยที่่� 2-3 เรื่่�องแหล่่งน้ำำ��ตื้้�นและแหล่่งน้ำำ��ลึึก)
กว้้างและยาว ครููควรสอนให้้เด็็กรู้้�จัักด้้านกว้้างและด้้านยาวของสระ
90 cm

90 cm

90 cm

0.5 m
2.00 m

90 cm

สระที่มีความลึกเทากันทั้งสระ

สระ Slope - ดานหนึ่งตื้น (0.5 m) อีกดานลึก (2.00 m)

สระที่่�มีีความลึึกเท่่ากัันทั้้�งสระ

สระ Slope - ด้้านหนึ่่�งตื้้�น (0.5 m) อีีกด้้านลึึก (2.00 m)

ภาพ 4.17
ความลึึกของสระในรููปแบบต่่าง ๆ
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ตััวอย่่างกิิจกรรม “ลิิงไต่่ราว”
1. ครููพาเด็็กลงสระว่่ายน้ำำ��ในบริิเวณน้ำำ�ตื้้
� �น (น้ำำ�� อยู่่�ระดัับเอวหรืือหน้้าอกของเด็็ก)
2. ครููให้้เด็็กจัับขอบสระ แล้้วให้้เด็็กขยัับไปทางพื้้�นที่่�น้ำำ��ลึึกทีีละน้้อย
3. ครููสอนเด็็กว่่า เมื่่�อน้ำำ��ถึึงปากและจมููก (จนเด็็กต้้องเขย่่งเท้้า) ขอให้้เด็็กตะโกนว่่า “น้ำำ�ลึึ
� ก” พื้้�นที่่�นี้้�อาจ
เป็็นอัันตรายเพราะเด็็กจะยืืนไม่่ถึึง หายใจไม่่ได้้ และอาจตายได้้
4. หลัังจากเด็็กตะโกนว่่า “น้ำำ��ลึึก” แล้้ว ครููให้้เด็็กหยุุดและขยัับกลัับมายัังด้้านน้ำำ��ตื้้�น โดยมืือยัังคงเกาะ
ขอบสระ
5. เมื่่�อเด็็กกลัับมายัังตำำ�แหน่่งที่่น้ำ� ำ��อยู่่�ระดัับเอวหรืือหน้้าอก (เท่่าเดิิม) แล้้วจึึงหยุุดเดิิน ครููอธิิบายว่่าพื้้�นที่่นี้้� �
ปลอดภััยเพราะเด็็กยืืนได้้และหายใจได้้
ตััวอย่่างกิิจกรรม “นัับก้้าว”
1. ครููให้้เด็็กยืืนบนบก จัับมืือเป็็นแถว
2. ครููให้้เด็็กก้้าวเดิินพร้้อมกััน แล้้วนัับก้้าวว่่า “ด้้านกว้้าง” ต้้องเดิินกี่่ก้� ้าว จากนั้้�น จดจำำ�นวนก้้าวเอาไว้้
3. ครููให้้เด็็กจัับมืือแล้้วนัับก้้าวด้้านยาว แล้้วจดไว้้
4. ครููถามเด็็กว่่า ด้้านใดต้้องก้้าวมากกว่่ากััน
5. ครููสอนว่่า ด้้านที่่�ต้้องก้้าวมากกว่่า หมายถึึง “ด้้านยาว” และ ด้้านที่่�ก้้าวน้้อยกว่่า เรีียกว่่า “ด้้านกว้้าง”

วััดผลการเรีียนรู้้�
1. เด็็กตอบได้้ว่่า พื้้�นที่่�ใด “ตื้้�น”
2. เด็็กตอบได้้ว่่า พื้้�นที่่�ใด “ลึึก”
3. เด็็กตอบได้้ว่่า พื้้�นที่่�ใด “ปลอดภััย”
4. เด็็กตอบได้้ว่่า พื้้�นที่่�ใด “อัันตราย”
5. เด็็กตอบได้้ว่่า พื้้�นที่่�ใดเป็็น “ด้้านกว้้าง”
6. เด็็กตอบได้้ว่่า พื้้�นที่่�ใดเป็็น “ด้้านยาว”

เกณฑ์์การผ่่าน
ครููทดสอบเรื่่� อ งละ 3 ครั้้� ง เด็็ ก ตอบด้้ ว ยการพููด ชี้้� ทำำ�ท่่ า ทาง หรืื อ ชููป้้ า ยได้้ ถูู กต้้ อ ง 2 ครั้้� ง ขึ้้� น ไป
(ร้้อยละ 67 ขึ้้�นไป) ถืือว่่าผ่่าน เมื่่�อเด็็กตอบไม่่ได้้ (ไม่่ผ่่าน) ขอให้้ครููสอนเรื่่�องนั้้�นใหม่่อีีกครั้้�ง โดยปรัับวิิธีีการสอน
และใช้้สื่่�อการสอนที่่�ชััดเจนมากขึ้้�น
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หน่่วยที่่� 5 การยืืนทรงตััวและเดิินในน้ำำ�ตื้้
� �น
วััตถุุประสงค์์
1. เด็็กสามารถยืืนทรงตััวในน้ำำ��ตื้้�น
2. เด็็กสามารถเดิินในน้ำำ��ตื้้�น

สาระสำำ�คััญ
1. เด็็กสามารถต้้านแรงดัันของน้ำำ�� ขณะยืืนทรงตััวในน้ำำ�ตื้้
� �นได้้
2. เด็็กสามารถฝืืนแรงต้้านของน้ำำ�� ขณะเดิินไปข้้างหน้้าและถอยหลััง

เนื้้�อหา
การยืืนทรงตััว และการเดิินในน้ำำ��นั้น้� แตกต่่างจากการยืืนและเดิินบนพื้้�นดิิน เพราะการเดิินในน้ำำ��นั้น้� ร่่างกาย
ต้้องสู้้�กัับแรงต้้านของน้ำำ�� อีีกทั้้�งเด็็กยัังอาจทรงตััวได้้ยากกว่่าการอยู่่�บนบก ในขณะที่่�เด็็กทั่่�วไปส่่วนใหญ่่สามารถ
ปรัับตััวรัับสถานการณ์์ที่่�แตกต่่างนี้้�ได้้ แต่่เด็็กบกพร่่องทางสติิปััญญาและเด็็กออทิิสติิกบางคนอาจไม่่เข้้าใจและ
รู้้�สึึกกลััวสถานการณ์์ใหม่่เหล่่านี้้� ครููจึึงควรสอนให้้เด็็กคุ้้�นเคยกัับแรงดัันและแรงต้้านของน้ำำ�� ขณะยืืนทรงตััวและ
เดิินในน้ำำ�ตื้้
� �น
ช่่วงแรกครููอาจให้้เด็็กยืืนนิ่่�ง ๆ ในน้ำำ�� แล้้วรัับลููกบอลจากครูู หลัังจากเด็็กคุ้้�นเคยกัับการยืืนทรงตััวในน้ำำ��แล้้ว
ครููจึึงทำำ�กิจิ กรรมที่่เ� ด็็กต้้องเคลื่่อ� นที่่ม� ากขึ้้น� หากเด็็กกลััวมากจนไม่่กล้้าเดิินในน้ำำ�� ครููอาจให้้เด็็กจัับมืือครููในช่่วงแรก
เมื่่�อเด็็กคุ้้�นเคยกัับการเคลื่่�อนที่่�ในน้ำำ��แล้้ว ครููให้้เด็็กจัับอุุปกรณ์์ เช่่น นู้้�ดเดิ้้�ล แผ่่นโฟม โดยมีีครููช่่วยพยุุงอุุปกรณ์์นั้้�น
(ภาพ 4.18) จากนั้้�น ครููลดความช่่วยเหลืือลงจนเด็็กจัับเพีียงอุุปกรณ์์โดยไม่่มีีครููช่่วยพยุุง และเด็็กเดิินได้้เอง
โดยไม่่ต้้องจัับอุุปกรณ์์ในที่่สุ� ุด
ครููอาจสอนให้้เด็็กเคลื่่�อนที่่�ในน้ำำ��ได้้หลายวิิธีี เช่่น การเดิินไปข้้างหน้้าโดยใช้้แขนและมืือช่่วยพุ้้�ยน้ำำ��
ครููอาจใช้้กิิจกรรมสนุุก ๆ เพื่่�อให้้เด็็กยิินดีีที่่�จะได้้ฝึึกฝนเรื่่�องนั้้�นอีีกหลายครั้้�งก็็ได้้

ภาพ 4.18
ครููอาจให้้เด็็กจัับมืือครููหรืือเด็็กจัับนู้้�ดเดิ้้�ล
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ตััวอย่่างกิิจกรรม “รถไฟ” (ในน้ำำ�� )
1. ถ้้าครููสอนเด็็กคนเดีียว ครููให้้เด็็กจัับมืือครูู แต่่ถ้้าครููสอนเด็็กหลายคน ครููอาจให้้เด็็กต่่อแถวเป็็นรถไฟ
2. เมื่่�อเด็็กยืืนได้้มั่่�นคงแล้้ว ครููพาเด็็กเดิินในน้ำำ��
3. ครููลดความช่่วยเหลืือจากการจัับมืือครููหรืือการจัับไหล่่เพื่่�อน เป็็นการจัับโฟมลอยตััวหรืือนู้้�ดเดิ้้�ล
4. เมื่่�อเด็็กสามารถยืืนและเดิินได้้มั่่�นคงมากขึ้้�น ครููให้้เด็็กเดิินโดยไม่่มีีอุุปกรณ์์
ตััวอย่่างกิิจกรรม “รถไฟผ่่านน้ำำ��ตก” (ในน้ำำ�� )
1. ครููให้้เด็็กยืืนในน้ำำ��ตื้้�น แล้้วเกาะไหล่่กัันเหมืือนรถไฟ
2. ครููถืือตะกร้้าที่่มีี� ตาถี่่� ๆ หรืือบุ้้�งกี๋๋� แล้้วใช้้สายยางรดน้ำำ��ลงในตะกร้้าหรืือบุ้้�งกี๋๋� แล้้วสมมติิว่า่ น้ำำ��นั้น้� คืือน้ำำ��ตก
3. ครููให้้เด็็กเดิินเกาะไหล่่กัันเป็็นวงกลมผ่่านน้ำำ��ตกคนละประมาณ 1-2 วิินาทีี
4. เมื่่�อเด็็กแสดงท่่าทีีอึึดอััดใจอย่่างมาก (เช่่น ร้้องไห้้ โวยวาย) ขอให้้ครููคงปริิมาณน้ำำ�� และความยาวนานไว้้ที่่�
จุุดนั้้�นระยะหนึ่่�ง จนกว่่าเด็็กจะมีีปฏิิกิริิ ิยาทางลบน้้อยลง แสดงปฏิิกิิริิยาทางบวกมากขึ้้�น ครููจึึงเพิ่่�มปริิมาณน้ำำ�� และ
ความยาวนานในการรดน้ำำ��บนใบหน้้าเด็็กขึ้้�นเล็็กน้้อย
ครููอาจให้้เด็็กร้้องเพลง “ฝนเทลงมา” หรืือ “Rain, rain, go away” ขณะเดิินด้้วยก็็ได้้
เนื้้�อเพลง “ฝนเทลงมา” (บางส่่วน)
ฝนเทลงมา เทลงมา เทลงมา ให้้นาข่่อยฮง นาข่่อยฮง นาข่่อยฮง
ให้้ซงข่่อยเปีียก ซงข่่อยเปีียก ซงข่่อยเปีียก ให้้เสื้้�อข่่อยเปีียก เสื้้�อข่่อยเปีียก เสื้้�อข่่อยเปีียก
เนื้้�อเพลง “Rain, rain, go away” (บางส่่วน)
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.
ตััวอย่่างกิิจกรรม “สะสมลููกบอล”
1. เมื่่�อเด็็กไม่่กล้้าเคลื่่�อนที่่�ห่่างจากขอบสระ ครููอาจให้้เด็็กยืืนในน้ำำ�� ใกล้้ขอบสระ แล้้วครููโยนลููกบอล
ห่่างออกไปประมาณ 1 เมตร แล้้วให้้เด็็กเดิินไปเก็็บลููกบอล
2. เมื่่�อเด็็กสามารถเคลื่่อ� นที่่อ� อกจากขอบสระได้้แล้้ว ครููค่่อย ๆ โยนลููกบอลให้้ไกลจากขอบสระมากขึ้้�นแล้้ว
ให้้เด็็กเดิินไปเก็็บลููกบอล
3. ครููโยนลููกบอลไปยัังตำำ�แหน่่งต่่าง ๆ โดยค่่อย ๆ เพิ่่�มระยะทาง จนเด็็กสามารถเดิินเก็็บลููกบอลได้้ทั่่�วสระ
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ตััวอย่่างกิิจกรรม “เก็็บลููกบอลใส่่ตะกร้้า”
1. ครููคว่ำำ��ตะกร้้าที่่�มีีลููกบอลหลากสีีลงในน้ำำ��แล้้วกดตะกร้้าลงใต้้น้ำำ�� จากนั้้�นจึึงเอีียงตะกร้้าเพื่่�อให้้ลููกบอล
เด้้งขึ้้�นมาที่่�ผิิวน้ำำ��
2. ครููชวนเด็็กเก็็บลููกบอลใส่่ตะกร้้า
ครููอาจให้้เด็็กร้้องเพลงแล้้วทำำ�ท่่าทางประกอบเพลง เช่่น เพลง “กำำ�มืือขึ้้�นแล้้วหมุุน”
เนื้้�อเพลง “กำำ�มืือขึ้้�นแล้้วหมุุน”
กำำ�มืือขึ้้�นแล้้วหมุุน ๆ (เด็็กกำำ�มืือและหมุุนแขนด้้านหน้้า)
ชููมืือขึ้้�นโบกไปมา (เด็็กชููมืือขึ้้�นโบกเหนืือศีีรษะ)
กำำ�มืือขึ้้�นแล้้วหมุุน ๆ (เด็็กกำำ�มืือและหมุุนแขนด้้านหน้้า)
ชููมืือขึ้้�นโบกไปมา (เด็็กชููมืือขึ้้�นโบกเหนืือศีีรษะ)
กางแขนขึ้้�นและลง (เด็็กชููมืือขึ้้�นข้้างบนและลดมืือลงเหนืือน้ำำ�� )
พัับแขนมืือแตะไหล่่ (เด็็กพัับแขนมาแตะไหล่่ของตััวเอง)
กางแขนขึ้้�นและลง (เด็็กชููมืือขึ้้�นข้้างบนและลดมืือลงเหนืือน้ำำ�� )
ชููขึ้้�นตรงหมุุนไปรอบตััว (เด็็กชููมืือขึ้้�นเหนืือศีีรษะ แล้้วหมุุนตััวในน้ำำ��)

การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. เด็็กสามารถยืืนทรงตััวในน้ำำ��ได้้ 5 วิินาทีีโดยไม่่ต้้องจัับมืือครููหรืือใช้้อุุปกรณ์์
2. เด็็กเคลื่่�อนที่่�ในน้ำำ��ตื้้�นเป็็นระยะทาง 1 เมตรโดยไม่่ต้้องใช้้อุุปกรณ์์

เกณฑ์์การผ่่าน
ครููทดสอบเรื่่�องละ 3 ครั้้�ง ถ้้าเด็็กทำำ�ได้้ 2 ครั้้�งขึ้้�นไป (ร้้อยละ 67 ขึ้้�นไป) ถืือว่่าผ่่าน ถ้้าเด็็กไม่่ผ่่านในเรื่่�องใด
ครููปรัับกิิจกรรมหรืือให้้ความช่่วยเหลืือเพื่่�อให้้เด็็กทำำ�ได้้มากขึ้้�น
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หน่่วยที่่� 6 ฝึึกเป่่าน้ำำ��
วััตถุุประสงค์์
เด็็กสามารถหายใจเข้้าทางปาก และเป่่าน้ำำ�� ออกทางปากได้้

สาระสำำ�คััญ
การเป่่าน้ำำ�� ทำำ�ได้้โดยหายใจเข้้าทางปากและเป่่าน้ำำ��ออกทางปาก

เนื้้�อหา
การเป่่าน้ำำ�� คืือ การหายใจเข้้าทางปากและเป่่าออกทางปาก เพื่่�อสร้้างความคุ้้�นเคยกัับการหายใจใต้้น้ำำ��
เด็็กที่่�เรีียนเนื้้�อหาในหน่่วยนี้้�ควรผ่่านกิิจกรรมที่่ช่� ่วยให้้ไม่่กลััวน้ำำ�� และเกิิดความคุ้้�นเคยกัับน้ำำ��มาแล้้ว (หน่่วยที่่� 3)
อัันที่่จริ
� ิง ครููสามารถสอนวิิธีีเป่่าน้ำำ��ได้้ 2 วิิธีี คืือ 1) หายใจเข้้าทางปากและเป่่าออกทางปาก และ 2) หายใจ
เข้้าทางปากและเป่่าออกทางจมููก แต่่จากประสบการณ์์ของผู้้�เขีียน วิิธีีการแรกถืือว่่าซัับซ้้อนน้้อยกว่่า จึึงง่่ายกว่่า
สำำ�หรัับเด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษ อย่่างไรก็็ตาม หากครููสัังเกตว่่าเด็็กเป่่าน้ำำ��ด้้วยวิิธีีที่่� 2 ได้้ดีีกว่่า ครููก็็สามารถ
ปรัับการสอนได้้ตามความเหมาะสม (ภาพ 4.19)

ภาพ 4.19
ครููสอนให้้เด็็กหายใจเข้้าทางปาก และเป่่าออกทางปาก
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เด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษบางคนไม่่คุ้้�นเคยกัับการเป่่า ครููอาจให้้เด็็กเริ่่�มจากการฝึึกเป่่านกหวีีด เป่่าลม
ในหลอดเพื่่�อให้้น้ำำ��เป็็นฟอง เป่่าลมในหลอดเพื่่�อให้้กระดาษปลิิว เป่่าฟองสบู่่� ฯลฯ เพื่่�อให้้เด็็กเข้้าใจความหมาย
ของ “การเป่่า”
ตััวอย่่างกิิจกรรม “เค้้กวัันเกิิด”
1. ครููชููนิ้้�วชี้้� แล้้วสมมติิว่่าเป็็นเทีียนบนเค้้กวัันเกิิด
2. ครูู “เป่่าเทีียน” ให้้ดูู แล้้วให้้เด็็กทำำ�ตามครูู
3. ขณะเด็็กเป่่าลม ครููสัังเกตว่่าเด็็กทำำ�รููปปาก (ปากจู๋๋�) ได้้หรืือไม่่ มีีลมและเสีียงออกมาขณะเด็็กเป่่าหรืือไม่่
4. ถ้้ารููปปากไม่่ถููกต้้อง ไม่่มีีลม หรืือไม่่มีีเสีียงออกมา ขอให้้ครููสอนรููปปากและสอนพ่่นลมก่่อน
เมื่่อ� เด็็กสามารถเป่่าลมได้้แล้้ว ครููสอนให้้เด็็กเป่่าน้ำำ�� โดยเริ่่ม� จากการเป่่าน้ำำ��บนบก เช่่น เป่่าน้ำำ��ในฝ่่ามืือของครูู
เป่่าลููกบอลลอยน้ำำ��ในกะละมััง หรืือครููอาจพาเด็็กลงน้ำำ�� แล้้วฝึึกเป่่าลููกบอลจากด้้านหนึ่่�งของสระไปยัังอีีกด้้านหนึ่่�ง
โดยไม่่ใช้้มืือ ฯลฯ อย่่างไรก็็ตาม ขอให้้ครููระวัังเรื่่�องการสำำ�ลัักน้ำำ�� โดยครููอาจสอนให้้เด็็กสููดลมเข้้า 5 แต่่เป่่าออก
เพีียง 3 เพราะหากเด็็กเป่่าลมออกทั้้�งหมด เด็็กจะต้้องสููดหายใจเข้้าขณะอยู่่�ใต้้น้ำำ�� ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�การสำำ�ลัักน้ำำ��ได้้
เด็็กบกพร่่องทางสติิปััญญาและเด็็กออทิิสติิกหลายคนไม่่เข้้าใจเรื่่�องนามธรรม เช่่น “สููดลมเข้้า 5” และ
“เป่่าลมออก 3” ครููจึึงต้้องแปลงเรื่่�องนามธรรมให้้กลายเป็็นรููปธรรม เช่่น ครููอาจใช้้บััตรตััวเลข นาฬิิกา หรืือครูู
อาจนัับเลขให้้เด็็กได้้ยิินก็็ได้้ ตััวอย่่างเช่่น ขณะเด็็กสููดลมเข้้า ครููนัับ 1-5 และตอนเป่่าลมออก ครููนัับ 1-3 เพื่่�อให้้
เด็็กทราบโดยประมาณว่่า “5” และ “3” ที่่�ครููสอนนั้้�นหมายความว่่าอย่่างไร
ผู้้�เขีียนแนะนำำ�ให้้ครููตรวจสอบด้้วยว่่าเด็็กเป่่าน้ำำ�� ได้้ถููกต้้องหรืือไม่่ ครููบางคนอาจสัังเกตจากฟองน้ำำ��ที่่ผุ� ุดขึ้้�น
ที่่ผิ� วิ น้ำำ�� แต่่ฟองอากาศนั้้น� อาจมาจากการพ่่นลมออกทางจมููก ไม่่ใช่่เป่่าออกทางปากเหมืือนที่่ค� รููสอนก็็ได้้ ครููผู้้�สอน
จึึงควรใส่่แว่่นตาว่่ายน้ำำ��แล้้วดููเด็็กใต้้น้ำำ��ด้้วย เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าเด็็กทำำ�ได้้ถููกต้้องตามที่่�ครููสอนจริิง ๆ
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ตััวอย่่างกิิจกรรม “จุ๊๊�บนีีโม่่” (ภาพ 4.20)
1. ครููพาเด็็กยืืนในน้ำำ��ตื้้�น แล้้วตั้้�งเงื่่�อนไขและใช้้เบี้้�ยอรรถกร เช่่น เมื่่�อเด็็กจููบนีีโม่่ (โมเดลปลาการ์์ตููน) ครููจะ
ให้้ดาวหรืือเบี้้�ย 1 ดวง เมื่่�อครบ 5 ดวง สามารถแลกของรางวััลได้้ 1 ชิ้้�น
2. ช่่วงแรก ครููชููนีีโม่่ในระดัับปากของเด็็ก เพื่่�อให้้เด็็กทำำ�กิิจกรรมได้้ง่่าย เมื่่�อเด็็กทำำ�ได้้ ครููให้้ดาวหรืือเบี้้�ย
1 ดวง พร้้อมกล่่าวชมเชย
3. เมื่่�อเด็็กเข้้าใจกติิกาแล้้ว ครููค่่อย ๆ ลดนีีโม่่ลงใกล้้ผิิวน้ำำ��ทีีละน้้อย ถ้้าเด็็กจููบนีีโม่่ได้้ ครููให้้ดาวหรืือเบี้้�ยอีีก
1 ดวง พร้้อมกล่่าวชมเชย
4. เมื่่�อเด็็กสามารถจููบนีีโม่่ที่่�ผิิวน้ำำ��ได้้ ครููค่่อย ๆ ลดนีีโม่่ลงในน้ำำ�� ครููอาจบอกเด็็กว่่านีีโม่่กำำ�ลัังจะกลัับบ้้าน
ถ้้าเด็็กยัังจููบนีีโม่่ได้้ ครููให้้ดาวหรืือเบี้้�ย 1 ดวง พร้้อมกล่่าวชมเชย
5. เมื่่�อเด็็กได้้ดาวครบ 5 ดวง ครููให้้เด็็กแลกของรางวััลพร้้อมกล่่าวชมเชย/ให้้กำำ�ลัังใจ

ภาพ 4.20
ครููอาจใช้้กิิจกรรมจุ๊๊�บนีีโม่่เพื่่�อให้้เด็็กกลััวน้ำำ�� สามารถย่่อตััวให้้น้ำำ�ท่่
� วมปากและจมููกได้้
ตััวอย่่างกิิจกรรม “ลููกบอลเดิินทาง”
1. ครููพาเด็็กยืืนในน้ำำ��ตื้้น� วางลููกบอล 2 ลููกบนผิิวน้ำำ�� แล้้วครููชวนเด็็กแข่่งกัันเป่่าลููกบอล ตั้้ง� เงื่่อ� นไขว่่า ลููกบอล
ของใครถึึงเส้้นชััยก่่อน (ครููทำำ�สััญลัักษณ์์ไว้้ที่่�ตำำ�แหน่่ง “เส้้นชััย”) คนนั้้�นจะได้้สติิกเกอร์์ 1 ดวง เมื่่�อครบ 5 ดวง
สามารถแลกของรางวััลได้้ 1 ชิ้้�น
2. ครููสอนให้้เด็็กเป่่าลููกบอลโดยไม่่ใช้้มือื จัับหรืือโบกให้้น้ำำ��กระเพื่่�อม ในช่่วงแรก ครููควรแกล้้งแพ้้เพื่่�อให้้เด็็ก
เกิิดกำำ�ลัังใจ และอยากเล่่นเกมนั้้�นมากขึ้้�น
3. เมื่่�อเด็็กทำำ�ได้้แล้้ว ครููยืืดระยะทางไปถึึงเส้้นชััยให้้ยาวขึ้้�น ทั้้�งนี้้� ผู้้�เขีียนแนะนำำ�ให้้ครููกำำ�หนด “จุุดเริ่่�มต้้น”
และ “จุุดสิ้้�นสุุด” ให้้ชััดเจน เพื่่�อให้้เด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษเต็็มใจทำำ�ตามที่่�ครููสั่่�งมากขึ้้�น
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การวัดผลการเรียนรู้
1. เด็กสามารถสูดลมเข้าทางปากได้
2. เด็กสามารถเป่าน�้ำ (พ่นลมออกทางปากเมื่อปากอยู่ใต้น�้ำ) ได้

เกณฑ์การผ่าน
เมื่อเด็กท�ำได้ตามที่ครูสอนถือว่าผ่าน ถ้าเด็กยังท�ำไม่ได้ (ไม่ผ่าน) ขอให้ครูรีบแก้ไขโดยปรับกิจกรรมหรือให้
ความช่วยเหลือเพื่อป้องกันการส�ำลักน�้ำในอนาคต
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หน่่วยที่่� 7 การดำำ�น้ำำ��และเป่่าน้ำำ��
วััตถุุประสงค์์
1. เด็็กสามารถดำำ�น้ำำ��ได้้
2. เด็็กสามารถเป่่าน้ำำ��ออกทางปากได้้

สาระสำำ�คััญ
เด็็กสููดลมเข้้าทางปาก ลดใบหน้้าลงในน้ำำ�� แล้้วเป่่าน้ำำ��ออกทางปาก

เนื้้�อหา
เมื่่�อเด็็กคุ้้�นเคยกัับการเป่่าน้ำำ��ในหน่่วยที่่� 6 แล้้ว ครููควรสอนให้้เด็็กสามารถดำำ�น้ำำ��และเป่่าน้ำำ��ได้้ ขั้้�นตอนนี้้�
อาจเป็็นเรื่่อ� งยากสำำ�หรัับเด็็กบางคนที่่ไ� ม่่สามารถปิิดปากให้้สนิิทได้้ (เช่่น เด็็กในกลุ่่�มอาการดาวน์์) หากเด็็กมีีอาการ
คล้้ายสำำ�ลัักน้ำำ�� ขอให้้สอนขั้้�นตอนให้้ละเอีียดยิ่่�งขึ้้�น (เช่่น ลดตััวลงให้้ปากอยู่่�ในน้ำำ�� แต่่จมููกอยู่่�เหนืือน้ำำ�� ) แล้้วค่่อย ๆ
พาเด็็กฝึึกไปด้้วยกัันอย่่างช้้า ๆ หากครููเห็็นว่่าเด็็กเข้้าใจวิิธีีการดำำ�น้ำำ��แล้้วเป่่าลมใต้้น้ำำ��แล้้ว ครููค่่อย ๆ ขยายเวลา
ดำำ�น้ำำ��ให้้นานขึ้้�นทีีละน้้อย
หลัังจากนั้้�น ครููสอนให้้เด็็กเกาะขอบสระ หายใจเข้้าตามปกติิ แล้้วจุ่่�มหน้้าลงไปในน้ำำ�� พ่่นลมออกทางปาก
เงยหน้้าขึ้้�นเหนืือน้ำำ�� แล้้วหายใจเข้้าตามปกติิอีีกครั้้�ง (ภาพ 4.21) ทำำ�ซ้ำำ�� ๆ จนเด็็กเกิิดความชำำ�นาญ ครููอาจให้้เด็็ก
ทำำ�เป็็นชุุด ๆ ละ 5 ครั้้�ง
1

2

3

ภาพ 4.21
เด็็กสููดลม ดำำ�น้ำำ�� และเป่่าลมออกทางปาก
185

ตััวอย่่างกิิจกรรม “พููดเหมืือนปลา”
1. ครููพาเด็็กยืืมล้้อมวง
2. ครููร้้องเพลง “If you’re happy and you know it” พร้้อมสอนเด็็กทำำ�ท่่าทางต่่าง ๆ ตามเพลง
เนื้้�อเพลง If you’re happy and you know it
“If you’re happy and you know it, clap your hands (ตบมืือ)” แล้้วครููสอนให้้เด็็กตบมืือ 2 ครั้้�ง
“If you’re happy and you know it, clap your hands” เด็็กตบมืือ 2 ครั้้�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.” เด็็กตบมืือ 2 ครั้้�ง
“If you’re happy and you know it, turn around (หมุุนตััว)” แล้้วครููสอนให้้เด็็กหมุุนตััว (ฝึึกเรื่่�อง
การเคลื่่�อนไหวในน้ำำ��)
“If you’re happy and you know it, turn around” เด็็กหมุุนตััว
“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” เด็็กหมุุนตััว
“If you’re happy and you know it, shout hooray (ตะโกนว่่า ฮููเร)” แล้้วครููสอนให้้เด็็กตะโกนว่่าฮููเร
แล้้วกระโดดขึ้้�น (ฝึึกเรื่่�องการเคลื่่�อนไหวในน้ำำ��)
“If you’re happy and you know it, shout hooray” เด็็กตะโกนว่่าฮููเร พร้้อมกระโดดขึ้้�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” เด็็กตะโกนว่่าฮููเร พร้้อมกระโดดขึ้้�น
“If you’re happy and you know it, talk a fish (พููดเหมืือนปลา)” แล้้วครููสอนให้้เด็็กย่่อเข่่าเพื่่�อให้้
ปากอยู่่�ใต้้น้ำำ��แล้้วเป่่าลมออก (ฝึึกเรื่่�องการเป่่าน้ำำ��)
“If you’re happy and you know it, talk a fish” เด็็กย่่อเข่่าแล้้วเป่่าลม
“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” เด็็กย่่อเข่่าแล้้วเป่่าลม

การวััดผลการเรีียนรู้้�
เด็็กดำำ�น้ำำ�� (ก้้มหน้้าลงในน้ำำ��หรืือย่่อตััวให้้น้ำำ��ท่ว่ มศีีรษะ) และเป่่าน้ำำ�� (พ่่นลมออกทางปาก) เป็็นเวลา 5 วิินาทีีได้้

เกณฑ์์การผ่่าน
ถ้้าเด็็กทำำ�ได้้ 3 วิินาทีีขึ้้�นไป (ร้้อยละ 60 ขึ้้�นไป) ถืือว่่าผ่่าน ถ้้าเด็็กยัังทำำ�ไม่่ได้้ (ไม่่ผ่่าน) ครููปรัับกิิจกรรมหรืือ
ให้้ความช่่วยเหลืือเพื่่�อให้้เด็็กทำำ�ได้้มากขึ้้�น ขอให้้ระวัังการสำำ�ลัักน้ำำ��
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หน่่วยที่่� 8 การกลั้้�นหายใจใต้้น้ำำ��
วััตถุุประสงค์์
เด็็กสามารถกลั้้�นหายใจใต้้น้ำำ��ได้้ในเวลาสั้้�น ๆ

สาระสำำ�คััญ
เด็็กสููดลมเข้้าทางปาก กลั้้�นหายใจ ดำำ�น้ำำ�� แล้้วยืืนขึ้้�นและพ่่นลมออกมา

เนื้้�อหา
เมื่่�อเด็็กคุ้้�นเคยกัับการดำำ�น้ำำ��และเป่่าน้ำำ��แล้้ว ครููควรสอนให้้เด็็กกลั้้�นหายใจใต้้น้ำำ�� เพราะจะทำำ�ให้้เด็็กอยู่่�
ใต้้น้ำำ��หรืือว่่ายน้ำำ��ได้้นานขึ้้�น ครููอาจเริ่่�มจากการสอนให้้เด็็กเข้้าใจเรื่่�องการกลั้้�นหายใจเมื่่�ออยู่่�บนบกก่่อน เช่่น ครููพา
เด็็กยืืนในน้ำำ�ตื้้
� �น ครููตั้้�งนาฬิิกาจัับเวลาไว้้ที่่� 5 วิินาทีี เมื่่�อนาฬิิกาเริ่่�มเดิิน ครููและเด็็กสููดลมเข้้าทางปาก ให้้ท้้องป่่อง
แล้้วกลั้้�นหายใจ (ครููอาจสอนให้้เด็็กนัับ 1-5 ในใจด้้วยก็็ได้้) จนนาฬิิกาปลุุกส่่งเสีียงดััง ครููและเด็็กจึึงพ่่นลมออกมา
หากเด็็กทำำ�ได้้ ครููชมเชยและ/หรืือให้้รางวััล
เมื่่�อเด็็กกลั้้�นหายใจบนบกได้้แล้้ว ครููชวนเด็็กดำำ�น้ำำ��แล้้วนัับ 1-5 โดยครููและเด็็กสููดลมเข้้าทางปาก ย่่อตััวลง
ในน้ำำ�� แล้้วกลั้้�นหายใจไว้้ ครููและเด็็กนัับ 1-5 ในใจ (ครููอาจชููนิ้้�วใต้้น้ำ�ำ� ให้้เด็็กรู้้�ว่่าครููกำำ�ลัังนัับเลขอะไร) เมื่่�อนัับถึึง 5
แล้้ว ครููและเด็็กจึึงยืืนขึ้้น� และพ่่นลมออกมา เมื่่�อเด็็กกลั้้น� หายใจใต้้น้ำำ��ได้้ ครููชมเชยและ/หรืือให้้รางวััล หลัังจากเด็็ก
ดำำ�น้ำำ��และกลั้้น� หายใจใต้้น้ำำ��ได้้แล้้ว ครููอาจชวนเด็็กเล่่นเกม “หาสมบััติใิ ต้้ทะเล” โดยครููนำำ�สิ่่ง� ที่่เ� ด็็กชอบวางไว้้ที่พื้้่� น�
สระว่่ายน้ำำ�� แล้้วแข่่งกัันหยิิบของขึ้้�นมา คนที่่�หยิิบได้้มากกว่่าจะเป็็นผู้้�ชนะ

การวััดผลการเรีียนรู้้�
เด็็กดำำ�น้ำำ��และกลั้้�นหายใจใต้้น้ำำ��เป็็นเวลา 5 วิินาทีี

เกณฑ์์การผ่่าน
ถ้้าเด็็กทำำ�ได้้ 4 วิินาทีีขึ้้�นไป (ร้้อยละ 80 ขึ้้�นไป) ถืือว่่าผ่่าน ถ้้าเด็็กยัังทำำ�ไม่่ได้้ (ไม่่ผ่่าน) ครููปรัับกิิจกรรมหรืือ
ให้้ความช่่วยเหลืือเพื่่�อให้้เด็็กทำำ�ได้้มากขึ้้�น ขอให้้ระวัังการสำำ�ลัักน้ำำ��ด้้วย
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หน่่วยที่่� 9 การลืืมตาในน้ำำ��
วััตถุุประสงค์์
เด็็กสามารถลืืมตาในน้ำำ��ได้้ในเวลาสั้้�น ๆ

สาระสำำ�คััญ
การลืืมตาในน้ำำ��

เนื้้�อหา
เมื่่�อเด็็กตกน้ำำ�� เด็็กควรลืืมตาในน้ำำ��ได้้เป็็นเวลาสั้้�น ๆ เพราะจะทำำ�ให้้เด็็กไม่่ตื่่�นตระหนกเมื่่�อน้ำำ��กระเด็็นใส่่
ใบหน้้า การลืืมตาในน้ำำ�ยัั
� งจะช่่วยให้้เด็็กรู้้�ว่่าตััวเองอยู่่�ห่่างจากฝั่่�งเพีียงใดและมีีวััสดุุลอยน้ำำ�� อยู่่�ใกล้้ ๆ หรืือไม่่ ดัังนั้้�น
ครููจึึงควรสอนให้้เด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษคุ้้�นเคยกัับการลืืมตาในน้ำำ�� (โดยไม่่ใส่่แว่่นตาว่่ายน้ำำ��) ด้้วย
การลืืมตาในน้ำำ��เป็็นเรื่่อ� งที่่เ� ด็็กบกพร่่องทางสติิปัญ
ั ญาและเด็็กออทิิสติิกส่่วนใหญ่่ไม่่เคยพบมาก่่อน เด็็กเหล่่านี้้�
อาจไม่่สามารถปรัับตััวกัับสถานการณ์์ใหม่่นี้้ไ� ด้้ ครููจึึงต้้องให้้เวลาเด็็กได้้ฝึกึ ฝนและทำำ�ความคุ้้�นเคยด้้วย ครููเริ่่ม� จากการ
ให้้เด็็กลืืมตาในน้ำำ��เพีียง 1-2 วิินาทีี แล้้วค่่อย ๆ เพิ่่�มความยาวนาน เช่่น ครููอาจสอนโดยใช้้เกม “กี่่�นิ้้�ว” โดยให้้
เด็็กดำำ�น้ำ�ำ� ครููยกนิ้้�ว 2 นิ้้�วในน้ำำ��แล้้วให้้เด็็กบอกว่่าครููยกกี่่�นิ้้�ว หรืือให้้เด็็กหยิิบของที่่�พื้้�นสระ (ภาพ 4.22) หากเด็็ก
ทำำ�ไม่่ได้้ ครููอาจเริ่่�มจากการวางของที่่�เด็็กชอบไว้้ที่�่บัันไดสระขั้้�นสุุดท้้าย (ขั้้�นที่่�อยู่่�ในน้ำำ��) แล้้วให้้เด็็กหยีีตา ย่่อตััว
เล็็กน้้อยจนใบหน้้าบางส่่วนอยู่่�ในน้ำำ�� แล้้วหยิิบสิ่่�งของนั้้�น เมื่่�อเด็็กสามารถทำำ�ได้้แล้้ว ครููจึึงขยัับสิ่่�งของไปยัังพื้้�นที่่�
ลึึกมากขึ้้น� การสอนให้้เด็็กหยีีตาจะช่่วยให้้เด็็กคุ้้�นเคยกัับการลืืมตาในน้ำำ�� มากขึ้้น� เมื่่อ� เด็็กสามารถบอกได้้ถููกต้้องว่่า
ครููยกนิ้้�วกี่่นิ้้� �วหรืือหยิิบของใต้้น้ำำ��ได้้แล้้ว ครููชมเชยและ/หรืือให้้รางวััล

ภาพ 4.22
ครููอาจสอนให้้เด็็กดำำ�น้ำำ��และลืืมตาในน้ำำ�� โดยให้้เด็็กเก็็บของเล่่นที่่�ก้้นสระ
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การวััดผลการเรีียนรู้้�
ครููทดสอบ 3 ครั้้�ง โดยถามว่่าครููยกกี่่�นิ้้�ว หรืือครููให้้หยิิบของ 3 ชิ้้�น

เกณฑ์์การผ่่าน
หากเด็็กตอบได้้ถููกต้้องอย่่างน้้อย 2 ครั้้�งหรืือหยิิบของใต้้น้ำำ��ได้้อย่่างน้้อย 2 ชิ้้�น (ร้้อยละ 67) ถืือว่่าผ่่าน
ถ้้าเด็็กยัังทำำ�ไม่่ได้้ (ไม่่ผ่่าน) ครููปรัับกิิจกรรมหรืือให้้ความช่่วยเหลืือเพื่่�อให้้เด็็กทำำ�ได้้มากขึ้้�น
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หน่่วยที่่� 10 ท่่าปลาดาว
วััตถุุประสงค์์
เด็็กสามารถทำำ�ท่่าปลาดาวได้้

สาระสำำ�คััญ
ขั้้�นตอนการทำำ�ท่่าปลาดาว

เนื้้�อหา
การลอยตััวมีีความสำำ�คััญไม่่น้้อยกว่่าการเคลื่่�อนที่่�ในน้ำำ�� ในบางสถานการณ์์ อุุบััติิเหตุุเกิิดขึ้้�นไกลจากฝั่่�ง
เด็็กจึึงต้้องลอยตััวในน้ำำ��เป็็นระยะเพราะไม่่สามารถว่่ายน้ำำ��ไปถึึงฝั่่�งได้้ในครั้้�งเดีียว อีีกทั้้�งการว่่ายน้ำำ��ต้้องใช้้แรงมาก
จึึงเหนื่่�อยเร็็วกว่่าที่่ค� วร ในกรณีีนี้้� การลอยตััวให้้นานที่่สุ� ดุ เพื่่�อรอคนมาช่่วยน่่าจะมีีประโยชน์์และทำำ�ให้้เด็็กมีีโอกาส
รอดชีีวิิตมากขึ้้�น
ท่่าปลาดาวเป็็นการลอยตััว มีีทั้้ง� แบบนอนคว่ำำ��และนอนหงาย ซึ่่ง� ถืือเป็็นท่่าพื้้�นฐานของการลอยตััว ท่่าปลาดาว
เหมาะสำำ�หรัับเด็็กที่่�สามารถดำำ�น้ำำ��และเป่่าน้ำำ��ได้้แล้้ว เพราะเด็็กที่่�ยัังเป่่าน้ำำ��ไม่่ได้้จะมีีโอกาสสำำ�ลัักน้ำำ�� ส่่งผลให้้เด็็ก
กลััวการว่่ายน้ำำ��ในเวลาต่่อมา ดัังนั้้�น หากเด็็กยัังเป่่าน้ำำ��ไม่่ได้้ ขอให้้ครููย้้อนกลัับไปฝึึกเรื่่�องการดำำ�น้ำำ��และเป่่าน้ำำ��
เสีียก่่อน (หน่่วยที่่� 6-7) เด็็กบางคนขางอ ขายึึด ขาเกร็็ง ทำำ�ให้้ขาจมน้ำำ�� จึึงทำำ�ท่า่ ปลาดาวไม่่ได้้ ครููอาจใช้้อุปุ กรณ์์ช่ว่ ย
เช่่น นู้้�ดเดิ้้�ลรองใต้้ขาหรืือใส่่ปลอกแขนที่่�ขาของเด็็กเพื่่�อให้้ขาของเด็็กลอยขึ้้�น
นอกจากการดำำ�น้ำำ��และเป่่าน้ำำ�� แล้้ว เด็็กต้้องไม่่กลััวสภาพที่่� “เท้้าหลุุดจากพื้้�น” ด้้วย เด็็กที่่�มีีความต้้องการ
พิิเศษบางคนรู้้�สึึกไม่่มั่่�นคงเมื่่�อเท้้าไม่่ได้้แตะพื้้�น เด็็กจึึงพยายามแหงนหน้้า ลำำ�ตััวจึึงตั้้�งขึ้้�นและเท้้าจมลง ท่่าเช่่นนี้้�
ทำำ�ให้้เด็็กไม่่สามารถลอยตััวคว่ำำ��ในท่่าปลาดาวได้้ ครููจึึงควรให้้ความช่่วยเหลืืออย่่างมากในช่่วงแรก เมื่่�อเด็็กคุ้้�นเคย
กัับการที่่�เท้้าไม่่สััมผััสพื้้�นแล้้ว ครููจึึงค่่อย ๆ ลดความช่่วยเหลืือลง เช่่น ช่่วงแรก ครููจัับที่่�ท้้องแขนของเด็็ก (พยายาม
หลีีกเลี่่�ยงการจัับใกล้้บริิเวณหน้้าอก) เมื่่�อเด็็กรู้้�สึึกมั่่�นคงและมั่่�นใจแล้้ว ครููให้้เด็็กจัับมืือ/จัับแขนของครููแทนแล้้ว
บอกให้้เด็็กปล่่อยมืือในเวลาสั้้�น ๆ เพื่่�อให้้เด็็กเลืือกที่่�จะลดความช่่วยเหลืือของครููด้้วยตััวเขาเอง และเมื่่�อเด็็ก
รู้้�สึึกกลััว เด็็กสามารถกลัับมาจัับมืือ/แขนของครููอีีกครั้้�งได้้ แต่่ไม่่ว่่าจะใช้้วิิธีีใด ผู้้�เขีียนแนะนำำ�ให้้ครููอยู่่�ด้้านหน้้า
ของเด็็กขณะให้้ความช่่วยเหลืือ เพราะการได้้เห็็นครููอยู่่�ข้า้ งหน้้าจะทำำ�ให้้เด็็กรู้้�สึึกมั่่น� คงและมั่่น� ใจมากกว่่าการที่่ค� รููอยู่่�
ด้้านข้้างและเด็็กมองไม่่เห็็นครูู
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หากเด็็กไม่่มีีภาวะกลััวน้ำำ��หรืือกลััวสภาพที่่�เท้้าหลุุดจากพื้้�น ครููอาจเริ่่�มสอนโดยให้้เด็็กเกาะขอบสระ
สููดหายใจเข้้าแล้้วเก็็บลมไว้้ในปอด ก้้มหน้้าลงในน้ำำ��แล้้วยกขาขึ้้�นเพื่่�อให้้ร่่างกายลอยอยู่่�ที่่�ผิิวน้ำำ�� (ภาพ 4.23)
หลัักสำำ�คััญของท่่าปลาดาวคืือ อวััยวะทุุกส่่วนต้้องอยู่่ที่� ผิ่� วิ น้ำำ�� หากมีีส่่วนใดส่่วนหนึ่่ง� โผล่่ขึ้้น� เหนืือน้ำำ�� ร่่างกายส่่วนอื่่น�
จะจมน้ำำ��ทำำ�ให้้เด็็กไม่่สามารถลอยตััวอยู่่ใ� นท่่าปลาดาวได้้ ดัังนั้้น� หากเด็็กยัังลอยตััวไม่่ได้้ในช่่วงแรก ครููอาจใช้้อุปุ กรณ์์
ช่่วยเพื่่�อพยุุงให้้อวััยวะทุุกส่่วนของเด็็กลอยอยู่่�ที่่�ผิิวน้ำำ��เสีียก่่อน เช่่น ครููอาจใช้้นู้้�ดเดิ้้�ลรองใต้้รัักแร้้ทั้้�งสองข้้าง แล้้ว
ค่่อยเลื่่�อนนู้้�ดเดิ้้�ลมาที่่�บริิเวณท้้องหรืือเอว เมื่่�อเด็็กพอลอยตััวได้้แล้้ว ครููเอานู้้�ดเดิ้้�ลออกเพื่่�อให้้เด็็กฝึึกลอยตััวด้้วย
ตััวเอง อุุปกรณ์์อีีกชิ้้�นหนึ่่�งที่่�ผู้้�เขีียนแนะนำำ� คืือ ปลอกแขนเป่่าลม อุุปกรณ์์นี้้�มีีข้้อดีีคืือ ครููสามารถปล่่อยลมออกทีี
ละน้้อยได้้ (ถืือเป็็นการลดความช่่วยเหลืือทีีละน้้อย) วิิธีีการที่่�กล่่าวมานี้้�ช่่วยเพิ่่�มความมั่่�นใจในการท่่าทำำ�ปลาดาว
ก่่อนที่่�เด็็กจะทำำ�ได้้เองในที่่�สุุด
เมื่่�อเด็็กเกาะขอบสระ ก้้มหน้้า และลอยตััวได้้แล้้ว ครููสอนให้้เด็็กทำำ�ท่่าปลาดาวคว่ำำ�� โดยให้้เด็็กกางแขน
กางขา ก้้มหน้้า เป่่าลม ตามองพื้้�น ตััวขนานกัับผิิวน้ำำ�� ในช่่วงแรก ครููอาจให้้เด็็กทำำ�ท่่าปลาดาวคว่ำำ��เป็็นเวลาสั้้�น ๆ
(3-5 วิินาทีี) จากนั้้�นจึึงยืืดเวลาให้้นานขึ้้�น
1

2

3

4

ภาพ 4.23
การทำำ�ท่่าปลาดาว
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การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. เด็็กเกาะขอบสระ
2. เด็็กสููดหายใจเข้้าแล้้วเก็็บลมไว้้ในปอด
3. เด็็กก้้มหน้้าลงในน้ำำ��
4. เด็็กยกขาขึ้้�นเพื่่�อให้้ร่่างกายลอยอยู่่�ที่่�ผิิวน้ำำ��
5. เด็็กทำำ�ท่่าปลาดาวได้้ 5 วิินาทีี

เกณฑ์์การผ่่าน
หากเด็็กทำำ�ได้้ทุกุ ขั้้น� ตอนถืือว่่าผ่่าน ถ้้าเด็็กยัังทำำ�บางขั้้น� ตอนไม่่ได้้ (ไม่่ผ่า่ น) ขอให้้ครููปรัับกิิจกรรม ใช้้อุปุ กรณ์์
ช่่วย หรืือให้้ความช่่วยเหลืือมากขึ้้�นเพื่่�อให้้เด็็กทำำ�ท่่านั้้�นได้้
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หน่่วยที่่� 11 การฝึึกยืืนจากท่่าลอยตััว
วััตถุุประสงค์์
1. เด็็กสามารถยืืนขึ้้�นในน้ำำ��จากท่่าลอยตััวคว่ำำ�� ได้้
2. เด็็กสามารถพลิิกจากท่่าลอยตััวหงาย เป็็นท่่าลอยตััวคว่ำำ�� แล้้วยืืนขึ้้�นได้้

สาระสำำ�คััญ
1. การพัับเอวแล้้วยืืนขึ้้�น จากท่่าลอยตััวคว่ำำ��
2. การพลิิกตััวจากท่่าลอยตััวหงายเป็็นท่่าลอยตััวคว่ำำ�� แล้้วยืืนขึ้้�น

เนื้้�อหา
การเปลี่่�ยนจากท่่าลอยตััวเป็็นท่่ายืืนนั้้�นเป็็นทัักษะที่่�ซัับซ้้อนสำำ�หรัับเด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษ เด็็กจำำ�นวน
ไม่่น้้อยเสีียชีีวิิตในน้ำำ��ตื้้�นเพราะไม่่สามารถเปลี่่�ยนจากท่่านอนเป็็นท่่ายืืนในน้ำำ��ได้้ ดัังนั้้�น เมื่่�อเด็็กเรีียนรู้้�เรื่่�อง
การลอยตััวแล้้ว ครููจึึงควรสอนให้้เด็็กลุุกยืืนจากท่่าลอยตััวได้้ เมื่่�อเด็็กสามารถยืืนจากท่่าลอยตััวได้้แล้้ว ครููจึึงจะ
สอนเรื่่�องการว่่ายน้ำำ��ท่่าต่่อไป
การสอนให้้เด็็กลุุกยืืนขึ้้�นจากท่่าลอยตััวคว่ำำ��ทำำ�ได้้โดยสอนให้้เด็็กพัับเอว แล้้วกดเท้้าลงมายืืนที่่�พื้้�นสระ
เมื่่�อเท้้ายืืนบนพื้้�นได้้มั่่�นคงแล้้ว ครููสอนให้้เด็็กตั้้�งตััวตรงเพื่่�ออยู่่�ในท่่ายืืน ในช่่วงแรก เด็็กบางคนอาจไม่่เข้้าใจ
และไม่่สามารถกดขาและเท้้าลงในน้ำำ��เพื่่�อยืืนบนพื้้�นได้้ ครููอาจช่่วยเหลืือด้้วยการกดแผ่่นหลัังของเด็็กลงในน้ำำ��
เพื่่�อให้้สะโพกของเด็็กจม และลำำ�ตััวอยู่่�ในแนวตั้้�ง หรืือครููอาจให้้เด็็กจัับขอบสระ จัับแขนครูู เพื่่�อให้้เด็็กทรงตััว
ในน้ำำ�� ได้้ดีีขึ้้�น
ในอนาคต หลัังจากเด็็กเรีียนเรื่่�องการลอยตััวในท่่าหงาย (เช่่น ท่่าปลาดาวหงายในหน่่วยที่่� 18) แล้้ว
ครููควรสอนให้้เด็็กบิิดเอวเพื่่�อเปลี่่�ยนจากท่่าลอยตััวหงายมาอยู่่ใ� นท่่าลอยตััวคว่ำำ��ก่่อน แล้้วจึึงพัับเอวเพื่่�อลุุกขึ้้�นยืืน
เพราะการพัับเอวยืืนขึ้้�นจากท่่านอนหงายมัักเป็็นเรื่่�องยากสำำ�หรัับเด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษ
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การวัดผลการเรียนรู้
1. เด็กพับเอว
2. เด็กกดเท้าลงไปที่พื้นสระ
3. เด็กตั้งตัวตรงเพื่อยืนบนพื้นสระ

เกณฑ์์การผ่่าน
เด็กท�ำท่าต่าง ๆ ได้ถูกต้องทุกขั้นตอน หากเด็กยังท�ำขั้นตอนใดไม่ได้ ขอให้ครูสอนขั้นตอนนั้นใหม่อีกครั้ง
โดยปรับวิธีการสอนและ/หรือใช้อุปกรณ์ช่วย
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หน่่วยที่่� 12 ท่่าปลาเข็็ม
วััตถุุประสงค์์
เด็็กสามารถทำำ�ท่่าปลาเข็็มได้้

สาระสำำ�คััญ
ขั้้�นตอนการทำำ�ท่่าปลาเข็็ม

เนื้้�อหา
ท่่าปลาเข็็ม เป็็นการทำำ�ตััวตรง ยืืดแขนไปข้้างหน้้า (แขนแนบหููถ้้าเป็็นไปได้้) มืือทั้้�งสองข้้างวางทัับกััน
และขาทั้้�งสองข้้างชิิดกัันเหมืือนปลาเข็็ม ครููสอนให้้เด็็กสููดหายใจเข้้าทางปาก แล้้วปิิดปากเพื่่�อเก็็บลมไว้้ในปอด
ก้้มหน้้าลงในน้ำำ�� มืือ 2 ข้้างทัับกัันและยืืดแขนตรงเหนืือศีีรษะ พร้้อมถีีบตััวออกจากขอบสระด้้วยท่่าปลาเข็็ม
แล้้วค่่อย ๆ เป่่าลมออกจากปาก (ภาพ 4.24) หลัักสำำ�คััญของท่่าปลาเข็็มนั้้�นเหมืือนหลัักของท่่าปลาดาว
คืื อ อวััยวะทุุ กส่่ วนต้้ องอยู่่� บนผิิ วน้ำำ�� แต่่ ถ้้าอวััยวะส่่วนใดส่่วนหนึ่่�งยกเหนืือ ผิิว น้ำำ��แล้้ว ลำำ�ตัั วส่่วนอื่่�น จะจม
ทำำ�ให้้เด็็กไม่่สามารถอยู่่�ในท่่าปลาเข็็มได้้
หากเด็็กมีีภาวะกลััวน้ำำ�� (ครููสัังเกตได้้จากปฏิิกิิริิยาของเด็็ก เช่่น แขน/ขากาง แขน/ขาเกร็็ง ยกหน้้า
ขาจม) ครููอาจให้้เด็็กจัับมืือของครููหรืือโฟมลอยตััว หากเด็็กทำำ�ได้้ ให้้ลดขนาดอุุปกรณ์์ช่่วยมาเป็็นขวดน้ำำ��
แล้้วให้้เด็็กอยู่่�ในท่่าปลาเข็็มเพีียงไม่่กี่่�วิินาทีีในช่่วงแรกเพื่่�อให้้เด็็กเกิิดความคุ้้�นเคยกัับท่่านั้้�น แล้้วจึึงค่่อย ๆ
ลดความช่่ ว ยเหลืื อ ลดขนาดของวััตถุุ แ ละเพิ่่� ม เวลาให้้ ย าวนานขึ้้� น และหากเด็็ ก ที่่� มีี ความต้้ อ งการพิิ เ ศษ
บางคนยกแขนเหยีียดตรงเหนืือศีีรษะไม่่ได้้ ครููควรปรัับท่่าให้้เหมาะสมกัับลัักษณะทางร่่างกายของเด็็กคนนั้้�น

195

1

2

3

4

ภาพ 4.24
การทำำ�ท่่าปลาเข็็ม
ขณะสอน ตำำ�แหน่่งที่่�ครููยืืนเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญ ขอให้้ครููประเมิินความสามารถในการเก็็บลมหายใจของเด็็ก
หากครููคิิดว่่าเด็็กจะเก็็บลมหายใจได้้นาน ครููอาจยืืนห่่างออกไปพอสมควรได้้ (เช่่น 2-3 เมตร) แต่่ถ้้าครููคิิดว่่าเด็็ก
คนนั้้�นน่่าจะกลั้้�นหายใจได้้ไม่่นาน ครููควรยืืนในระยะใกล้้ที่่�สามารถเอื้้�อมมืือ หรืือพุ่่�งตััวไปคว้้าตััวเด็็กได้้ก่่อน (เช่่น
50 เซนติิเมตร ถึึง 1 เมตร) เพื่่�อให้้เด็็กสามารถทำำ�ท่่าปลาเข็็มมาถึึงครููได้้ (โดยไม่่ต้้องเงยหน้้าขึ้้�นหายใจหรืือหยุุด
กลางทาง) ไม่่เช่่นนั้้�นเด็็กจะสำำ�ลัักน้ำำ��และ/หรืือกลััวการว่่ายน้ำำ��ในที่่สุ� ุด
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การวัดผลการเรียนรู้
1. เด็กสูดหายใจเข้าทางปาก
2. เด็กปิดปากเพื่อเก็บลมไว้ในปอด
3. เด็กก้มหน้าลงในน�้ำ
4. เด็กวางมือ 2 ข้างทับกันเหนือศีรษะ
5. เด็กดันตัวออกจากขอบสระ
6. เด็กเหยียดขาไปข้างหลัง ขาทั้งสองข้างชิดกัน
7. เด็กอยู่ในท่าปลาเข็มได้ 5 วินาที

เกณฑ์การผ่าน
เด็กท�ำท่าปลาเข็มได้ถูกต้องทุกขั้นตอน หากเด็กยังท�ำขั้นตอนใดไม่ได้ ขอให้ครูสอนขั้นตอนนั้นใหม่อีกครั้ง
โดยปรับวิธีการสอนและ/หรือใช้อุปกรณ์ช่วย
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หน่่วยที่่� 13 นั่่�งขอบสระ เตะขา
วััตถุุประสงค์์
1. เด็็กสามารถนั่่�งบริิเวณขอบสระได้้
2. เด็็กเตะขา ขณะนั่่�งที่่�ขอบสระได้้

สาระสำำ�คััญ
ขั้้�นตอนการนั่่�งขอบสระ เตะขา

เนื้้�อหา
ครููเริ่่�มสอนเรื่่�องการเคลื่่�อนที่่�ในน้ำำ��โดยให้้เด็็กนั่่�งที่่�ขอบสระ เหยีียดขาตรง เท้้าชี้้�ไปข้้างหน้้า ปลายเท้้างุ้้�ม
เล็็กน้้อย (ไม่่งุ้้�มปลายเท้้ามากเกิินไปเพราะจะทำำ�ให้้เด็็กเป็็นตะคริิวได้้ และไม่่ตั้ง้� ฝ่่าเท้้าขึ้้น� เพราะจะทำำ�ให้้เด็็กว่่ายน้ำำ��
ไปข้้างหน้้าไม่่ได้้) ครููสอนให้้เด็็กเตะขาขึ้้�นลง หรืือเด็็กอาจงอเข่่าเล็็กน้้อยก็็ได้้
ครั้้�งแรก ครููควรนั่่�งที่่�ขอบสระแล้้วทำำ�ท่่าที่่�ครููต้้องการให้้เด็็กดููก่่อน จากนั้้�นจึึงให้้เด็็กทำำ�ตาม หากเด็็ก
ไม่่เข้้าใจสิ่่�งที่่�ครููสอน ครููควรจัับขาของเด็็กเตะสลัับขึ้้�นลง หรืือชี้้�ให้้เด็็กดููเพื่่�อนเป็็นตััวอย่่างก็็ได้้ (ภาพ 4.25)
หลัังจากเด็็กเข้้าใจท่่านั้้น� แล้้ว ครููให้้จัังหวะเพื่่�อให้้เด็็กเตะขาอย่่างสม่ำำ��เสมอ การนั่่�งเตะขาที่่ข� อบสระทำำ�ให้้เด็็กได้้ฝึกึ
เรื่่�องการเตะขาเพีียงอย่่างเดีียวก่่อน และเด็็กยัังได้้เห็็นขาของตััวเองเคลื่่�อนไหว เด็็กจึึงเข้้าใจกลไกของร่่างกาย
ขณะว่่ายน้ำำ��ด้้วย

ภาพ 4.25
ท่่านั่่�งขอบสระและเตะขา
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การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. เด็็กนั่่�งขอบสระ
2. เด็็กเหยีียดขาตรง (อาจงอเข่่าได้้เล็็กน้้อย)
3. เด็็กเตะขาขึ้้�นลง

เกณฑ์์การผ่่าน
ถ้้าเด็็กทำำ�ได้้ทุกุ ขั้้น� ตอน ถืือว่่าผ่่าน แต่่ถ้า้ เด็็กยัังทำำ�ขั้น้� ตอนใดไม่่ได้้ ขอให้้ครููสอนขั้้น� ตอนนั้้น� อีีกครั้้ง� โดยปรัับ
วิิธีีการสอน ใช้้อุุปกรณ์์ และ/หรืือให้้ความช่่วยเหลืือมากขึ้้�นเพื่่�อให้้เด็็กทำำ�ได้้
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หน่่วยที่่� 14 จัับขอบสระ เตะขา
วััตถุุประสงค์์
1. เด็็กสามารถจัับขอบสระเพื่่�อลอยตััวอยู่่�ที่่�ผิิวน้ำำ��ได้้
2. เด็็กเตะขาขณะจัับขอบสระได้้

สาระสำำ�คััญ
ขั้้�นตอนการจัับขอบสระและเตะขา

เนื้้�อหา
ครููสอนให้้เด็็กจัับขอบสระ โดยให้้ข้้อศอกและคางติิดกัับขอบสระว่่ายน้ำำ�� จากนั้้�นครููให้้ยกเท้้าขึ้้�นจากพื้้�น
สระ เหยีียดขาไปข้้างหลััง เพื่่�อให้้ตััวลอยอยู่่�ในน้ำำ�� ท่่านี้้�จะทำำ�ให้้ไหล่่ของเด็็กอยู่่�ใต้้น้ำ�ำ� แต่่ใบหน้้าอยู่่�เหนืือน้ำำ�� จากนั้้�น
ครููสอนให้้เด็็กเตะขาในท่่านอนคว่ำำ��โดยมืือยัังคงจัับขอบสระ
หากเด็็กไม่่สามารถเกร็็งแขนเพื่่�อลอยตััวอยู่่�ที่่�ผิิวน้ำำ�� ครููอาจให้้เด็็กนอนพาดที่่�ขอบสระ เพื่่�อเด็็กจะได้้เตะ
ขาในน้ำำ�� เพีียงอย่่างเดีียว โดยไม่่ต้้องกัังวลเรื่่�องการลอยตััว (ภาพ 4.26) แต่่ถ้้าเด็็กสามารถเกาะขอบสระและพยุุง
ตััวอยู่่�ที่่�ผิิวน้ำำ��ได้้บ้้างแล้้ว แต่่ยัังไม่่ดีีนััก ครููอาจใช้้นู้้�ดเดิ้้�ลรองใต้้ท้้องน้้อย (ระดัับง่่าย) รองที่่�เอว (ระดัับกลาง) หรืือ
รองใต้้อกของเด็็ก (ระดัับยาก) แล้้วให้้เด็็กเตะขา เพื่่�อเด็็กจะได้้จดจ่่อกัับการเตะขาเพีียงอย่่างเดีียวในช่่วงแรก
เมื่่�อเด็็กสามารถจัับขอบสระและเตะขาได้้แล้้ว ครููค่่อย ๆ ลดความช่่วยเหลืือลง

ภาพ 4.26
ครููให้้เด็็กนอนพาดที่่�ขอบสระ เพื่่�อให้้เด็็กฝึึกเตะขาในน้ำำ�� อย่่างเดีียว
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หากเด็็กยัังเตะขาไม่่ถููกต้้อง (เด็็กอาจพัับเข่่า เตะขาสููง หรืือแยกขา) ครููสามารถยืืนที่่�ปลายเท้้าของเด็็ก
จัับที่่�ปลายเท้้า แล้้วยกขาของเด็็กทั้้�งสองข้้างขึ้้�นและลง หรืือครููอาจใช้้เข่่าของตััวเองรองอยู่่�ใต้้เข่่าของเด็็ก เพื่่�อให้้
เด็็กไม่่พัับเข่่าและไม่่เตะขาลงใต้้น้ำำ��มากเกิินไป เด็็กบางคนอาจเตะขาเพีียงข้้างเดีียว ครููอาจให้้จัังหวะ เช่่น ครููพููดว่่า
“ซ้้าย” แล้้วขยัับขาซ้้ายของเด็็ก และพููดว่่า “ขวา” พร้้อมกัับขยัับขาขวาของเด็็ก เมื่่�อฝึึกไปสัักพััก เด็็กจะเตะขา
ทั้้�งสองข้้างได้้ดีีขึ้้�น ครููจึึงลดความช่่วยเหลืือลง
หลัังจากเด็็กคุ้้�นเคยกัับการจัับขอบสระและเตะขาในน้ำำ��แล้้ว ครููเพิ่่�มความยากด้้วยการให้้เด็็กยืืดแขนตรง
เด็็กจะได้้ฝึึกเรื่่�องการทรงตััวอยู่่�ที่่�ผิิวน้ำำ��ขณะเตะขาเพื่่�อลอยตััว และเมื่่�อเด็็กทำำ�ได้้แล้้ว ครููอาจสอนให้้เด็็กก้้มหน้้า
ลงในน้ำำ�� เป่่าน้ำำ�� แล้้วเงยหน้้าขึ้้�นหายใจด้้วยก็็ได้้ (ภาพ 4.27)
ผู้้�อ่่านคงเห็็นได้้ว่่า ครููค่่อย ๆ สอนการเคลื่่�อนไหวอวััยวะทีีละส่่วน แล้้วจึึงนำำ�ทุุกส่่วนมารวมกััน ทั้้�งนี้้�
ครููควรพิิจารณาความพร้้อมของเด็็กเป็็นสำำ�คััญ ขอให้้ครููจำำ�ไว้้ว่า่ หลัักสำำ�คััญในการสอนเด็็กที่่มีี� ความต้้องการพิิเศษ
คืือ “อย่่าเร็็วเกิินไป” ดัังนั้้�น ครููจึึงควรค่่อย ๆ เพิ่่�มความยากทีีละน้้อยหรืือเพิ่่�มทีีละ 1 ขั้้�นตอน เพื่่�อให้้เด็็กที่่�มีี
ความต้้องการพิิเศษสามารถทำำ�งานที่่�ซัับซ้้อนนี้้�ได้้

ภาพ 4.27
เด็็กจัับขอบสระและเตะขา (ยืืดแขนตรง)
ในการสอนทุุกขั้้�นตอน ครููควรนัับไปด้้วยเพื่่�อให้้เด็็กรู้้�จุุดเริ่่�มต้้นและจุุดสิ้้�นสุุด เช่่น ครููนัับ 1-5 เด็็กจะได้้รู้้�ว่่า
เมื่่�อครููนัับ 1 หมายถึึง “ให้้เริ่่�มปฏิิบััติิ” และเมื่่�อครููนัับ 5 หมายถึึง “หยุุดปฏิิบััติิ”
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การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. เด็็กจัับขอบสระเพื่่�อลอยตััวอยู่่�ที่่�ผิิวน้ำำ��
2. เด็็กเตะขาซ้้ายและขาขวาสลัับกััน 20 ครั้้�ง
3. เด็็กก้้มหน้้าลงในน้ำำ��และเป่่าน้ำำ��
4. เด็็กเงยหน้้าขึ้้�นหายใจ

เกณฑ์์การผ่่าน
ถ้้าเด็็กทำำ�ได้้ทุกุ ขั้้น� ตอน ถืือว่่าผ่่าน แต่่ถ้า้ เด็็กยัังทำำ�ขั้น้� ตอนใดไม่่ได้้ ขอให้้ครููสอนขั้้น� ตอนนั้้น� อีีกครั้้ง� โดยปรัับ
วิิธีีการสอน ใช้้อุุปกรณ์์ และ/หรืือให้้ความช่่วยเหลืือมากขึ้้�นเพื่่�อให้้เด็็กทำำ�ได้้ด้้วยตััวเองในที่่สุ� ุด
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หน่่วยที่่� 15 จัับโฟม เตะขา
วััตถุุประสงค์์
1. เด็็กสามารถจัับโฟม โดยให้้โฟมลอยอยู่่�บนผิิวน้ำำ�� ได้้ (ไม่่กดโฟม)
2. เด็็กสามารถเตะขาเคลื่่�อนที่่�ขณะจัับโฟมได้้

สาระสำำ�คััญ
ขั้้�นตอนการจัับโฟมและเตะขา

เนื้้�อหา
เมื่่�อเด็็กสามารถจัับขอบสระและเตะขาได้้แล้้ว ครููสอนท่่าจัับโฟม อัันจะนำำ�ไปสู่่�การเตะขาเพื่่�อเคลื่่�อนที่่�
ไปในน้ำำ�� ในช่่วงแรก ครููอาจเริ่่�มสอนท่่าจัับหััวโฟม โดยให้้เด็็กนั่่�งที่่�ขอบสระ มืือทั้้�งสองข้้างจัับที่่�หััวโฟม แขนเหยีียด
ตรง เมื่่อ� เด็็กเข้้าใจวิิธีีจัับหััวโฟมแล้้ว ครููนำำ�บางส่่วนของแผ่่นโฟมพาดบนขอบสระให้้มั่่น� คง แล้้วให้้เด็็กจัับโฟมที่่พ� าด
อยู่่�บนขอบสระพร้้อมเตะขา
เมื่่�อเด็็กเข้้าใจเรื่่�องการจัับโฟมและเตะขาไปพร้้อมกัันแล้้ว ครููพาเด็็กลงสระว่่ายน้ำำ�� สอนให้้เด็็กจัับหััวโฟม
ไหล่่อยู่่�ระนาบเดีียวกัับน้ำำ�� (ไม่่กดโฟม) ใบหน้้าลอยอยู่่เ� หนืือน้ำำ�� แล้้วเตะขา โดยช่่วงแรก ครููอาจใช้้นู้้�ดเดิ้้ลร
� องใต้้ท้อ้ ง
ของเด็็กเพื่่�อช่่วยพยุุงตััว เมื่่�อเด็็กสามารถจัับโฟมและเตะขาได้้แล้้ว ครููลดความช่่วยเหลืือลง เพื่่�อให้้เด็็กเคลื่่�อนที่่�
ด้้วยตััวเองได้้ในที่่�สุุด (ภาพ 4.28)
สิ่่ง� สำำ�คััญเกี่่ย� วกัับการเตะขาในน้ำำ��เพื่่�อเอาชีีวิิตรอด คืือ เด็็กไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องเตะขาแรง เพราะจะทำำ�ให้้เด็็กเหนื่่�อย
และหมดแรง การเตะขาอย่่างแรงยัังจะทำำ�ให้้เด็็กเป่่าน้ำำ��แรงและลมที่่�เก็็บไว้้หมดเร็็วขึ้้�น ดัังนั้้�น ครููจึึงควรย้ำำ��กัับเด็็ก
เสมอว่่า “เตะขาสบาย ๆ” เพื่่�อให้้เด็็กเคลื่่�อนที่่�ในน้ำำ��ได้้นานขึ้้�นนั่่�นเอง
เมื่่�อเด็็กต้้องเคลื่่�อนที่่�ในน้ำำ�� ครููควรสัังเกตว่่าเด็็กยัังมีีปััญหาส่่วนใดหรืือไม่่ เช่่น ขณะเตะขา เด็็กบางคน
ขางอทำำ�ให้้ไม่่มีีแรงส่่งตััวไปข้้างหน้้า ครููควรช่่วยจัับขาให้้เด็็กเตะขาได้้ถููกต้้อง หรืือเมื่่�อเด็็กจัับโฟมแล้้วขาจม
ครููอาจใช้้นู้้�ดเดิ้้�ลพยุุงใต้้ท้้อง ใต้้เอว หรืือใต้้อกก็็ได้้ ครููควรแก้้ไขปััญหาแต่่ละจุุดก่่อนสอนเรื่่�องต่่อไป ประเด็็น
สำำ�คััญในหน่่วยนี้้�ที่่�ครููควรตรวจสอบคืือ เด็็กต้้องไม่่กดโฟมจนแผ่่นโฟมจมอยู่่�ใต้้น้ำำ�� (ต้้องจัับโฟมโดยให้้โฟม
ลอยอยู่่�บนผิิวน้ำำ��)
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ภาพ 4.28
ท่่าจัับโฟมและเตะขา

การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. เด็็กจัับโฟม โดยให้้แผ่่นโฟมลอยอยู่่�บนผิิวน้ำำ��ได้้
2. เด็็กเตะขาในท่่าที่่�ถููกต้้องได้้
3. เด็็กเคลื่่�อนที่่�ไปข้้างหน้้าได้้ 15 เมตร

เกณฑ์์การผ่่าน
ถ้้าเด็็กทำำ�ได้้ทุกุ ขั้้น� ตอน ถืือว่่าผ่่าน แต่่ถ้า้ เด็็กยัังทำำ�ขั้น้� ตอนใดไม่่ได้้ ขอให้้ครููสอนขั้้น� ตอนนั้้น� อีีกครั้้ง� โดยปรัับ
วิิธีีการสอน ใช้้อุุปกรณ์์ และ/หรืือให้้ความช่่วยเหลืือมากขึ้้�นเพื่่�อให้้เด็็กทำำ�ได้้
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หน่่วยที่่� 16 การจัับปลายโฟม ก้้มหน้้า เตะขา หายใจ
วััตถุุประสงค์์
1. เด็็กสามารถจัับปลายโฟม โดยให้้แผ่่นโฟมลอยอยู่่�ที่่�ผิิวน้ำำ�� ได้้
2. เด็็กเตะขาขณะจัับปลายโฟมในน้ำำ��ได้้
3. เด็็กก้้มหน้้าลงในน้ำำ�� ขณะจัับปลายโฟมและเตะขาได้้
4. เด็็กเงยหน้้าขึ้้�นหายใจ ขณะจัับปลายโฟมและเตะขาได้้

สาระสำำ�คััญ
ขั้้�นตอนการจัับปลายโฟม ก้้มหน้้า เตะขา และหายใจ

เนื้้�อหา
หลัังจากเด็็กสามารถจัับหััวโฟมและเตะขาไปพร้้อมกัันแล้้ว ครููสอนให้้เด็็กจัับปลายโฟม โดยให้้แผ่่นโฟม
ลอยอยู่่�ที่่�ผิิวน้ำำ�� ถ้้าลำำ�ตััวของเด็็กจมอยู่่�ใต้้น้ำำ�� ครููอาจใช้้นู้้�ดเดิ้้�ลรองใต้้ท้้องของเด็็กเพื่่�อช่่วยพยุุงตััวในช่่วงแรก
หลัังจากนั้้�น ครููสอนให้้เด็็กเตะขาเพื่่�อให้้ตััวลอยอยู่่�ที่่�ผิิวน้ำำ��และเคลื่่�อนที่่�ไปข้้างหน้้า
เมื่่�อจัับปลายโฟมและเตะขาได้้คล่่องแล้้ว ครููสอนให้้เด็็กสููดลมหายใจเข้้า แล้้วก้้มหน้้าลงในน้ำำ�พร้
� ้อมเป่่าลม
ออกช้้า ๆ เป็็นเวลาสั้้น� ๆ เมื่่อ� ลมใกล้้หมด ครููสอนให้้เด็็กเงยหน้้าขึ้้น� เหนืือน้ำำ��เพื่่�อสููดลม แต่่ไม่่ต้อ้ งยืืน ให้้เตะขาต่่อไป
เมื่่อ� เด็็กเข้้าใจเรื่่อ� งการจัับปลายโฟม เตะขา ก้้มหน้้า พ่่นลมหายใจในน้ำำ�� และเงยหน้้าขึ้้น� สููดลมโดยไม่่กดโฟม
และไม่่ต้อ้ งยืืนแล้้ว ครููให้้เด็็กฝึึกฝนเป็็นระยะทางสั้้น� ๆ โดยครููบอกเป้้าหมายว่่า ให้้เด็็กจัับปลายโฟม เตะขา ก้้มหน้้า
ลงในน้ำำ�� พ่่นลมออก แล้้วเงยหน้้าขึ้้�นหายใจ ทำำ�แบบนี้้� 3 รอบแล้้วจึึงหยุุดและยืืนได้้ หากเด็็กที่่�มีีความต้้องการ
พิิเศษบางคนไม่่สามารถนัับ 1-3 ได้้ ครููอาจนัับให้้แทน แล้้วส่่งสััญญาณให้้เด็็กหยุุดและยืืนได้้
การจัับปลายโฟม เตะขา ก้้มหน้้าลงในน้ำำ�� พ่่นลม และเงยหน้้าขึ้้น� หายใจเป็็นการทำำ�หลายเรื่่อ� งในเวลาเดีียวกััน
ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องยากสำำ�หรัับเด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษส่่วนใหญ่่ ดัังนั้้�น หากเด็็กสัับสน ขอให้้ครููย้้อนกลัับไปฝึึกครั้้�งละ
1 เรื่่�องก่่อน เช่่น เด็็กบางคนเตะขาได้้แล้้ว ก้้มหน้้าได้้แล้้ว แต่่ยัังเป่่าน้ำำ��ไปพร้้อมกัันไม่่ได้้ ครููควรให้้เด็็กจัับโฟม
แล้้วเป่่าน้ำำ�� โดยมีีครููช่่วยลากโฟมไปข้้างหน้้า (เพื่่�อให้้เด็็กฝึึกเป่่าน้ำำ��โดยไม่่ต้้องกัังวลเรื่่�องการเตะขา) เมื่่�อเด็็กทำำ�ได้้
คล่่องแล้้วครููค่่อยเพิ่่�มเรื่่อ� งการเตะขา โดยครููให้้ความช่่วยเหลืือในช่่วงแรกแล้้วค่่อย ๆ ลดความช่่วยเหลืือ การฝืืนให้้
เด็็กเตะขาและเป่่าน้ำำ�� ในเวลาเดีียวกััน อาจทำำ�ให้้เด็็กสำำ�ลัักน้ำำ��ได้้ นอกจากนี้้� ครููอาจใช้้กิิจกรรมง่่ายสลัับยาก เพื่่�อให้้
เด็็กเกิิดกำ�ลัั
ำ งใจด้้วยก็็ได้้ เช่่น เด็็กยัังเป่่าน้ำำ��ไปพร้้อมการเตะขาไม่่ได้้ ครููจึึงให้้เด็็กฝึึกเป่่าน้ำำ��ไประยะหนึ่่�ง (เรื่่�องยาก)
แล้้วกลัับมาเตะขาอย่่างเดีียวหรืือเล่่นเกมในน้ำำ��เพื่่�อผ่่อนคลาย (เรื่่�องง่่าย) เพราะการบัังคัับให้้เด็็กทำำ�เรื่่�องยาก
ตลอดเวลาจนกว่่าเด็็กจะทำำ�ได้้นั้้�น จะทำำ�ให้้เด็็กไม่่อยากทำำ�สิ่่�งที่่�ครููสอน
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การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. เด็็กจัับปลายโฟม โดยให้้แผ่่นโฟมลอยอยู่่�ที่่�ผิิวน้ำำ��
2. เด็็กเตะขาขณะจัับปลายโฟมในน้ำำ��
3. เด็็กก้้มหน้้าลงในน้ำำ�� ขณะจัับปลายโฟมและเตะขา
4. เด็็กเงยหน้้าขึ้้�นหายใจ ขณะจัับปลายโฟมและเตะขา

เกณฑ์์การผ่่าน
ถ้้าเด็็กทำำ�ได้้ทุกุ ขั้้น� ตอน ถืือว่่าผ่่าน แต่่ถ้า้ เด็็กยัังทำำ�ขั้น้� ตอนใดไม่่ได้้ ขอให้้ครููสอนขั้้น� ตอนนั้้น� อีีกครั้้ง� โดยปรัับ
วิิธีีการสอน ใช้้อุุปกรณ์์ และ/หรืือให้้ความช่่วยเหลืือมากขึ้้�นเพื่่�อให้้เด็็กทำำ�ได้้
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หน่่วยที่่� 17 ท่่าลููกหมาตกน้ำำ��
วััตถุุประสงค์์
เด็็กสามารถทำำ�ท่่าลููกหมาตกน้ำำ�� ได้้

สาระสำำ�คััญ
ขั้้�นตอนการทำำ�ท่่าลููกหมาตกน้ำำ��

เนื้้�อหา
การลอยคอแบบลููกหมาตกน้ำำ��เป็็นท่่าหนึ่่ง� ที่่จ� ะช่่วยให้้เด็็กรอดชีีวิิตจากการจมน้ำำ�� เพราะเด็็กสามารถหายใจ
ได้้อย่่างอิิสระในเวลาสั้้�น ๆ และยัังมองเห็็นสภาพแวดล้้อมรอบตััวได้้ ถึึงแม้้ท่่านี้้�จะเป็็นเรื่่�องการลอยตััวเคลื่่�อนที่่�
แต่่เนื่่�องจากเด็็กต้้องเตะเท้้าคว่ำำ��ได้้เสีียก่่อน ผู้้�เขีียนจึึงจััดลำำ�ดัับให้้ท่่าลููกหมาตกน้ำำ�� เป็็นหน่่วยที่่� 17
ท่่าลููกหมาตกน้ำำ��เป็็นการเปลี่่�ยนจากการจัับโฟมมาเป็็นการใช้้มืือพุ้้�ยน้ำำ��พร้้อมเตะขา ครููอาจเริ่่�มจากการ
ให้้เด็็กนั่่�งที่่�ขอบสระ จากนั้้�น สอนให้้เด็็กเคลื่่�อนไหวมืือในท่่าที่่�ถููกต้้องเสีียก่่อน (นิ้้�วทั้้�ง 5 เรีียงชิิดติิดกััน แล้้วมืือ
ทั้้�งสองข้้างสลัับกัันวัักน้ำำ��เข้้ามาที่่�หน้้าอกของตััวเอง ดึึงมืือยาว ๆ ไม่่ใช่่เพีียงดึึงข้้อศอกเข้้าหาตััว ไม่่ตีีน้ำำ�� ไม่่วัักน้ำำ��
ออกด้้านข้้าง)
เมื่่�อเด็็กทำำ�มืือได้้แล้้ว ครููพาเด็็กลงน้ำำ�� ยืืนในท่่าย่่อเข่่า มืือพุ้้�ยน้ำำ��อยู่่�ในน้ำำ�� (ไม่่ต้้องยกมืือขึ้้�นเหนืือน้ำำ��) การใช้้
มืือพุ้้�ยน้ำำ��เป็็นวิิธีีที่่�เด็็กจะทรงตััวและดัันตััวขึ้้�นหายใจเหนืือน้ำำ�� ได้้ ดัังนั้้�น ขณะครููจัับมืือเด็็กพุ้้�ยน้ำำ�� ครููควรสัังเกตว่่า
เด็็กดึึงมืือกลัับหรืือไม่่ หากเด็็กไม่่ดึึงมืือตััวเองกลัับ ขอให้้ครููสอนให้้เด็็กเคลื่่�อนไหวมืือให้้ถููกต้้องก่่อน หลัังจากนั้้�น
ครููเพิ่่�มงาน โดยสอนให้้เด็็กงอเข่่าเพื่่�อให้้เท้้าไม่่ติิดพื้้�นสระ มืือพุ้้�ยน้ำำ��เข้้าหาตััว และเป่่าน้ำำ�� ครููกำำ�หนดว่่า ให้้เด็็กทำำ�
3 ครั้้�งแล้้วจึึงหยุุด ยืืนขึ้้�น และสููดหายใจปกติิ
เมื่่�อเด็็กเข้้าใจท่่าลููกหมาตกน้ำำ��แล้้ว ครููให้้เด็็กฝึึกลอยตััวโดยใช้้อุุปกรณ์์ช่่วย โดยครููยืืนหัันหน้้าเข้้าหาเด็็ก
ให้้เด็็กใส่่ปลอกแขนที่่�มีีลม 100% ทั้้�ง 2 ข้้าง แล้้วให้้เด็็กเตะขา (พัับเข่่าเล็็กน้้อย เพราะถ้้าขาดิ่่�งลงพื้้�นหรืือจมลง
เด็็กจะลอยตััวไม่่ได้้) พร้้อมกัับเป่่าลมออกจากปาก ในช่่วงแรก ครููให้้เด็็กลอยตััวคว่ำำ�� หน้้า ครููอาจจัับมืือเด็็กพุ้้�ยน้ำำ��
เพื่่�อให้้เด็็กสามารถขยัับอวััยวะทุุกส่่วนพร้้อมกัันได้้ หลัังจากนั้้น� ครููให้้เด็็กใส่่ปลอกแขนและพุ้้�ยน้ำำ��เองโดยครููไม่่ต้อ้ ง
จัับมืือ ถ้้าเด็็กกลััวเมื่่�อครููปล่่อยมืือ ครููอาจใช้้นู้้�ดเดิ้้�ลรองใต้้รัักแร้้ของเด็็กก็็ได้้ เมื่่�อเด็็กเริ่่�มทำำ�ได้้เองแล้้ว ครููปล่่อยลม
ออกจากปลอกแขนทีีละน้้อย เพื่่�อให้้เด็็กลอยตััวในท่่าลููกหมาตกน้ำำ�� ได้้ด้้วยตััวเองในที่่สุ� ุด
การหายใจในท่่าลููกหมาตกน้ำำ��มีี 2 แบบ ช่่วงแรก ครููสอนให้้เด็็กก้้มหน้้าและเป่่าลม แล้้วเงยหน้้าหายใจ
เมื่่�อเด็็กหายใจแบบนี้้�ได้้แล้้ว ครููสอนการหายใจอีีกแบบ คืือ เด็็กเงยหน้้ามองฟ้้า (ไม่่ต้้องหายใจในน้ำำ��) แต่่ถ้้าเด็็กคน
นั้้�นมีีความต้้องการพิิเศษและไม่่สามารถทำำ�หลายเรื่่�องในเวลาเดีียวกัันได้้ (เช่่น ไม่่สามารถขยัับแขน ขยัับขา และ
หายใจพร้้อมกัันได้้) ครููอาจสอนเฉพาะการหายใจแบบที่่� 2 ก็็ได้้ เพราะการเงยหน้้ามองฟ้้า ทำำ�ให้้เด็็กไม่่ต้้องกัังวล
เรื่่�องการก้้มหน้้า เป่่าน้ำำ�� และเงยหน้้าขึ้้�นหายใจ (ภาพ 4.29)
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ภาพ 4.29
การหายใจในท่่าลููกหมาตกน้ำำ�มี
� ี 2 แบบ
ตััวอย่่างกิิจกรรม “ยัักษ์์หลัับ”
1. ครููยืืนห่่างจากเด็็กประมาณ 3 เมตร
2. ครููให้้เด็็กทำำ�ท่่าลููกหมาตกน้ำำ�� อ้้อมหลัังครููโดยไม่่ต้้องจัับตััวครูู แล้้วกลัับไปที่่�เดิิม (ระยะทางประมาณ
5-6 เมตร)
3. เมื่่� อ เด็็ ก แตะตััวครูู “ยัั ก ษ์์ ” จะขยัับตััว เด็็ ก จึึงต้้ อ งทำำ�ท่่ า ลููกหมาตกน้ำำ��ร อบตััวครููโดยไม่่ แ ตะตััว
หรืือขอความช่่วยเหลืือจากครูู

การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. เด็็กใช้้มืือพุ้้�ยน้ำำ��
2. เด็็กเตะขา
3. เด็็กก้้มหน้้า เป่่าลม และเงยหน้้าขึ้้�นหายใจ (หรืือ เด็็กแหงนหน้้ามองฟ้้า)

เกณฑ์์การผ่่าน
ถ้้าเด็็กทำำ�ได้้ทุุกขั้้�นตอน จนทำำ�ท่่าลููกหมาตกน้ำำ��ได้้เป็็นระยะทาง 15 เมตร ถืือว่่าผ่่าน แต่่ถ้้าเด็็กยัังทำำ�
ขั้้�นตอนใดไม่่ได้้ ขอให้้ครููสอนขั้้�นตอนนั้้�นอีีกครั้้�ง โดยปรัับวิิธีีการสอน ใช้้อุุปกรณ์์ และ/หรืือให้้ความช่่วยเหลืือ
มากขึ้้�นเพื่่�อให้้เด็็กทำำ�ได้้
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หน่่วยที่่� 18 ท่่าปลาดาวหงาย
วััตถุุประสงค์์
เด็็กสามารถทำำ�ท่่าปลาดาวหงายได้้

สาระสำำ�คััญ
ขั้้�นตอนการทำำ�ท่่าปลาดาวหงาย

เนื้้�อหา
เมื่่�อเด็็กต้้องลอยตััวในน้ำำ��เป็็นเวลานานเกิิน 3 นาทีีโดยไม่่มีีอุุปกรณ์์ใด ๆ เด็็กต้้องทำำ�ให้้ร่่างกายลอยน้ำำ��ได้้
นานที่่�สุุด ครููสอนว่่ายน้ำำ��หลายคนให้้ความเห็็นว่่า สำำ�หรัับเด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษแล้้ว ท่่าปลาดาวหงายน่่าจะ
ง่่ายกว่่าการทำำ�ท่่าลููกหมาตกน้ำำ�� เพราะท่่าปลาดาวหงายนั้้�นช่่วยให้้เด็็กลอยตััวได้้ อีีกทั้้�งเด็็กยัังไม่่ต้้องกัังวลเรื่่�อง
การก้้มหน้้าเป่่าน้ำำ��และเงยหน้้าขึ้้�นหายใจ จึึงช่่วยให้้เด็็กมีีโอกาสรอดชีีวิิตจากการจมน้ำำ�ค่
� ่อนข้้างสููง แต่่ในอีีกแง่่มุุม
หนึ่่�ง เด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษบางคนกลััวสภาพที่่�เท้้าไม่่สััมผััสพื้้�น ท่่าปลาดาวหงายอาจยากสำำ�หรัับเด็็กกลุ่่�ม
นี้้�เพราะเมื่่�อเด็็กกลััวและเกร็็งตััว ทำำ�ให้้ร่่างกายบางส่่วนจมน้ำำ�� เมื่่�ออวััยวะทุุกส่่วนไม่่สามารถลอยอยู่่�ที่่�ผิิวน้ำำ��ได้้
เด็็กก็็จะทำำ�ท่า่ ปลาดาวหงายไม่่ได้้ ดัังนั้้น� ครููผู้้�สอนควรพิิจารณาเด็็กแต่่ละคนแล้้วตััดสิินใจว่่าครููจะสอนให้้เด็็กทำำ�ท่า่
ปลาดาวหงายก่่อนหรืือทำำ�ท่่าลููกหมาตกน้ำำ�ก่
� ่อน
ครููเริ่่�มสอนโดยให้้เด็็กนอนหงายในน้ำำ�� กางแขนและขาออก แล้้วปล่่อยให้้ตััวลอยอยู่่�ที่่�ผิิวน้ำำ�� (ภาพ 4.30)
ในช่่วงแรก เด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษบางคนอาจกลััวน้ำำ��เข้้าหูู ครููอาจเริ่่�มจากการใช้้มืือรองใต้้ศีีรษะของเด็็ก
เพื่่�อช่่วยพยุุงให้้ศีีรษะอยู่่�เหนืือน้ำำ��เล็็กน้้อย ครููบางคนอาจจััดให้้ศีีรษะเด็็กอยู่่�ที่่�ไหล่่ของครููเพื่่�อให้้เด็็กมั่่�นใจว่่า
ตััวเองจะไม่่จมน้ำำ��

ภาพ 4.30
ท่่าปลาดาวหงาย
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หลัังจากเด็็กคุ้้�นเคยกัับการนอนหงายในน้ำำ��แล้้ว ครููจึึงค่่อย ๆ ลดมืือหรืือลดไหล่่ลงในน้ำำ�� เพื่่�อให้้หููของ
เด็็กจุ่่�มลงน้ำำ��ทีีละน้้อย หรืือขณะที่่�ครููเดิินในน้ำำ�� ครููอาจย่่อตััวและยืืดตััวให้้มืือหรืือไหล่่ของครููลงต่ำำ��กว่่าผิิวน้ำำ��เป็็น
ระยะ เพื่่�อให้้เด็็กคุ้้�นเคยกัับการที่่�ศีีรษะโดนน้ำำ��บ้้าง ครููบางคนอาจใช้้มืือลููบศีีรษะของเด็็กและพููดเสีียงผ่่อนคลาย
ครููบางคนบอกให้้เด็็กหลัับตาแล้้วครููจะนัับ 1-10 หรืือร้้องเพลงที่่เ� ด็็กชอบ ครููบางคนอาจถืือวััตถุุไว้้เหนืือใบหน้้าของ
เด็็กแล้้วบอกให้้เด็็กมองวััตถุุนั้้�น (เช่่น สมมติิว่่าวััตถุุนั้้�นคืือ “ยานอวกาศ” หรืือ “จานบิิน”) เพื่่�อให้้เด็็กจดจ่่อกัับ
วััตถุุนั้้�น และลืืมไปว่่าตััวเองกำำ�ลัังนอนลอยตััวอยู่่�ในน้ำำ�� กิิจกรรมเหล่่านี้้�ช่่วยลดความกลััวของเด็็กได้้
เด็็กบางคนอาจไม่่สามารถลอยตััวในท่่านอนหงายได้้เลย ครููอาจให้้เด็็กใส่่ปลอกแขนที่่มีีล
� ม 100% หรืือนอน
บนแผ่่นโยคะซ้้อน 2 ทบ โดยครููไม่่ใช้้มืือช่่วยพยุุง เพื่่�อให้้เด็็กนอนหงายและลอยน้ำำ��ได้้ด้้วยตััวเอง (ช่่วงแรก ขาของ
เด็็กอาจจมอยู่่�ในน้ำำ��) เมื่่�อเด็็กสามารถลอยตััวโดยใช้้อุุปกรณ์์แต่่ครููไม่่ต้้องช่่วยเหลืือแล้้ว ครููค่่อย ๆ ลดอุุปกรณ์์ เช่่น
ปล่่อยลมออกจากปลอกแขนทีีละน้้อย หรืือลดแผ่่นโยคะให้้เหลืือเพีียงชั้้น� เดีียว จนเด็็กสามารถลอยตััวได้้เองในที่่สุ� ดุ
นอกจากปลอกแขนแล้้ว ในช่่วงแรก ครููอาจให้้เด็็กกอดแผ่่นโฟมไว้้ที่ห่� น้้าอก (ครููควรเน้้นให้้หน้้าอกของเด็็กชิิดแผ่่น
โฟม เพราะการที่่�เด็็กงอตััวจะทำำ�ให้้ลำำ�ตััวจม)
เด็็กบางคนอยู่่�ไม่่นิ่่�ง จึึงไม่่สามารถทำำ�ท่่าปลาดาวหงายเป็็นเวลานานได้้ ครููจึึงควรตั้้�งเป้้าหมายที่่�ชััดเจน
โดยเริ่่�มจากระยะเวลาสั้้�น ๆ เช่่น ครููบอกให้้เด็็กทำำ�ท่่าปลาดาวหงายแล้้วครููนัับ 1-5 เมื่่�อเด็็กทำำ�ได้้แล้้ว ครููให้้เด็็ก
ทำำ�ท่า่ ปลาดาวหงายแล้้วครููนัับ 1-10 อย่่างไรก็็ตาม ถ้้าครููพยายามสอนแล้้ว แต่่เด็็กคนนั้้น� ไม่่สามารถทำำ�ท่า่ ปลาดาว
หงายได้้ ครููอาจสอนให้้เด็็กคนนั้้�นทำำ�ท่่าลอยตััวหงาย (ลอยตััวโดยใช้้มืือช่่วยโบกน้ำำ�� ) แทนท่่าปลาดาวหงายก็็ได้้
เมื่่�อน้ำำ��เข้้าหููของเด็็ก ครููควรบอกเด็็กว่่าน้ำำ��ไม่่สามารถเข้้าไปถึึง “ข้้างใน” (หููชั้้�นกลางและหููชั้้�นใน) ได้้
จึึงไม่่เป็็นอัันตราย หรืือครููอาจสอนให้้เด็็กกระโดดโดยเอีียงหููด้้านที่่น้ำ� ำ��เข้้าลงพื้้�น หรืือครููอาจใช้้น้ำำ��หยอดในหููข้้างนั้้น�
แล้้วให้้เด็็กกระโดดเพื่่�อดึึงน้ำำ��ที่่�อยู่่�ในหููก่่อนหน้้านี้้�ออกมา และถ้้าน้ำำ��ในหููยัังไม่่ออกมา ครููอาจสอนให้้เด็็กเข้้านอน
โดยเอีียงหููข้้างนั้้�นลงที่่�หมอนก็็ได้้ แต่่สิ่่�งสำำ�คััญคืือ อย่่าใช้้ไม้้พัันสำำ�ลีีแคะหููเพราะการใส่่วััตถุุเข้้าไปในช่่องหููลึึก ๆ
จะทำำ�ให้้เป็็นอัันตรายได้้ หรืือหากผู้้�ปกครองแจ้้งว่่าเด็็กมีีปััญหาในช่่องหูู (เช่่น เยื่่�อแก้้วหููอัักเสบ) ครููควรให้้เด็็กใช้้ที่่�
อุุดหููเพื่่�อไม่่ให้้น้ำำ��เข้้าหููและเป็็นอัันตรายต่่อเด็็กคนนั้้�น นอกจากนี้้� ครููควรสอนให้้เด็็กรัับมืือกัับการที่่�น้ำ�ำ� เข้้าปากและ
น้ำำ��เข้้าจมููกด้้วยการบ้้วนน้ำำ��ออกทางปากและพ่่นลมออกทางจมููก
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อย่่ า งไรก็็ ต าม การลอยตััวนิ่่� ง ๆ เป็็ น เวลานาน (3 นาทีี) นั้้� น เป็็ น เรื่่� อ งยากสำำ� หรัับเด็็ ก ที่่� มีี อาการ
สมาธิิสั้้�น/อยู่่�ไม่่นิ่่�ง ในช่่วงแรก ครููผู้้�สอนจึึงต้้องมีีวิิธีีการหลอกล่่อให้้เด็็กจดจ่่ออยู่่�กัับบางอย่่างที่่�เด็็กสนใจ เช่่น
ให้้ เ ด็็ ก มองวััตถุุ ที่่�เ ด็็ ก ชอบ มองหา “จานบิิ น ” ที่่� อ ยู่่� บนฟ้้ า หรืื อ ให้้ เด็็ กร้้ อ งเพลงที่่� เขาชอบ เมื่่�อ เด็็ กทำำ�ได้้
ครููให้้ ร างวััล/คำำ�ช ม นอกจากนี้้� ครููอาจตั้้� ง เงื่่� อ นไขว่่ า จะให้้ ร างวััล (การเสริิ ม แรงทางบวก) เพื่่� อ ให้้ เ ด็็ ก
พยายามลอยตััวให้้นานที่่�สุุด

การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. เด็็กนอนหงายที่่�ผิิวน้ำำ��
2. เด็็กกางแขนและกางขา
3. เด็็กอยู่่�ในท่่าปลาดาวหงายเป็็นเวลา 3 นาทีี

เกณฑ์์การผ่่าน
ถ้้าเด็็กทำำ�ได้้ทุกุ ขั้้น� ตอน ถืือว่่าผ่่าน แต่่ถ้า้ เด็็กยัังทำำ�ขั้น้� ตอนใดไม่่ได้้ ขอให้้ครููสอนขั้้น� ตอนนั้้น� อีีกครั้้ง� โดยปรัับ
วิิธีีการสอน ใช้้อุุปกรณ์์ และ/หรืือให้้ความช่่วยเหลืือมากขึ้้�นเพื่่�อให้้เด็็กทำำ�ได้้
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หน่่วยที่่� 19 ท่่าเตะน้ำำ��หงาย
วััตถุุประสงค์์
เด็็กสามารถเตะน้ำำ��หงายได้้

สาระสำำ�คััญ
ขั้้�นตอนการเตะน้ำำ��หงาย (นอนหงาย หููปริ่่�มน้ำำ�� เตะเท้้าสลัับซ้้ายขวา โบกมืือขึ้้�นลงข้้างลำำ�ตััว)

เนื้้�อหา
ท่่าลููกหมาตกน้ำำ��จะช่่วยให้้เด็็กลอยตััวเพื่่�อรอความช่่วยเหลืือได้้เพีียงระยะเวลาสั้้�น ๆ แต่่ท่่าเตะน้ำำ��หงาย
จะช่่วยให้้เด็็กลอยตััวอยู่่�ในน้ำำ��ได้้นานขึ้้�นเพราะไม่่ต้้องใช้้แรงมากและเด็็กยัังคงหายใจได้้ตลอดเวลา เด็็กจึึงสามารถ
ลอยตััวเข้้าหาฝั่่�งได้้โดยไม่่เหนื่่�อยมากนััก
การเตะน้ำำ��หงายเป็็นขั้้น� ตอนแรกของท่่ากรรเชีียง เด็็กต้้องใช้้แขนและขาพร้้อมกัันซึ่่ง� อาจเป็็นเรื่่อ� งยากสำำ�หรัับ
เด็็กที่่มีี� ความต้้องการพิิเศษ ดัังนั้้�น ครููจึึงต้้องสอนทีีละส่่วน เช่่น ในช่่วงแรก ครููอาจสอนเรื่่�องการโบกมืือและแขน
เพื่่�อช่่วยพยุุงตััว แต่่ยัังไม่่ต้อ้ งให้้เด็็กเตะขา โดยครููให้้เด็็กยืืนย่่อขาในน้ำำ��ตื้้น� แล้้วครููจัับมืือและแขนของเด็็กโบกขึ้้น� ลง
ใต้้น้ำำ�� (ไม่่ใช่่การตีีผิิวน้ำำ��) เมื่่�อเด็็กเข้้าใจเรื่่�องการโบกมืือใต้้น้ำำ��แล้้ว ครููจึึงสอนเรื่่�องการเตะขา
ครููให้้เด็็กนอนหงายในน้ำำ�� ถ้้าเด็็กไม่่สามารถลอยตััวได้้ ครููอาจอุุปกรณ์์ช่่วยลอยตััวหรืือครููอาจใช้้มืือช่่วย
พยุุงตััวเด็็กไว้้ก็็ได้้ จากนั้้�น ครููสอนให้้เด็็กเตะขาสลัับซ้้ายและขวาโดยสะบััดปลายเท้้าเล็็กน้้อย (ภาพ 4.31) ครููควร
สัังเกตว่่า 1. เด็็กตััวงอหรืือไม่่ การงอตััวจะทำำ�ให้้ลำำ�ตััวจมลงในน้ำำ�� 2. เด็็กงอขาขณะเตะน้ำำ��หรืือไม่่ การงอขาจะทำำ�ให้้
ร่่างกายไม่่เคลื่่�อนที่่�และตััวไม่่ลอย และ 3. เด็็กเป่่าลมออกทางปากหรืือจมููกหรืือไม่่ หากเด็็กไม่่พ่่นลมออกทางปาก
หรืือจมููก เด็็กอาจสำำ�ลัักน้ำำ��ได้้ หากครููพบปััญหาที่่�จุุดใด ขอให้้แก้้ไขปััญหานั้้�นก่่อนสอนเรื่่�องต่่อไป

ภาพ 4.31
ท่่าเตะน้ำำ�� หงาย
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เด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษบางคนอาจกลััวจมน้ำำ�� ครููอาจให้้เด็็กใช้้ปลอกแขนที่่�มีีลม 100% เมื่่�อเด็็กเริ่่�ม
คุ้้�นเคยกัับท่่านี้้�แล้้ว ครููค่่อย ๆ ปล่่อยลมออกจากปลอกแขนทีีละน้้อย เด็็กบางคนอาจจัับมืือครููแน่่น ครููสามารถ
เปลี่่�ยนจากการให้้เด็็ก “จัับมืือครูู” มาเป็็นการให้้เด็็ก “จัับมืือครููโดยมีีปลอกแขนหรืือวััตถุุลอยน้ำำ��คั่่�นกลาง”
การมีีวััตถุุลอยน้ำำ��อยู่่�ในมืือของเด็็กจะเป็็นประโยชน์์อย่่างมากเมื่่�อครููต้้องการให้้เด็็กปล่่อยมืือจากครููในภายหลััง
เพราะเมื่่�อครููไม่่ได้้จัับมืือของเด็็กแล้้ว แต่่เด็็กยัังจัับวััตถุุนั้้�นอยู่่� เด็็กจะรู้้�สึึกมั่่�นคงเหมืือนตััวเองได้้จัับมืือของครูู วิิธีี
นี้้�จึึงถืือเป็็นการลดความช่่วยเหลืืออีีกวิิธีีหนึ่่�งด้้วย
ครููอาจให้้เด็็กนอนบนแผ่่นรองโยคะ (ถ้้าเด็็กกลััวมาก ครููอาจใช้้แผ่่นรองโยคะซ้้อนกััน 2-3 ชั้้�น เพื่่�อให้้ตััว
ของเด็็กลอยมากขึ้้น� ก็็ได้้) เมื่่อ� เด็็กมีีแผ่่นรองโยคะอยู่่ที่� ห่� ลััง เด็็กจะรู้้�สึึกเหมืือนตััวเองนอนบนพื้้�น ขณะที่่เ� ด็็กลอยตััว
อยู่่� ครููอาจสััมผััสศีีรษะเด็็ก พููดด้้วยเสีียงผ่่อนคลาย หรืือร้้องเพลงที่่�เด็็กชอบด้้วยก็็ได้้ เมื่่�อเด็็กกลััวน้้อยลงแล้้ว
ครููค่่อย ๆ เลื่่�อนแผ่่นรองโยคะจากช่่วงหลัังของเด็็กไปที่่�เอวและสะโพกของเด็็กตามลำำ�ดัับ หรืือครููอาจลดแผ่่นรอง
โยคะจาก 2-3 ชั้้�นเหลืือเพีียง 1 ชั้้�น และเอาแผ่่นโยคะออกจากแผ่่นหลัังของเด็็กในที่่�สุุด (การเลื่่�อนแผ่่นรองโยคะ
ให้้ต่ำำ��ลงหรืือการลดจำำ�นวนชั้้�นของแผ่่นโยคะเป็็นการลดความช่่วยเหลืือทีีละน้้อย)

การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. เด็็กนอนหงายในน้ำำ��ได้้เอง
2. เด็็กโบกมืือใต้้น้ำำ��ได้้เอง
3. เด็็กเตะขาได้้เอง
4. เด็็กลอยตััวในท่่าเตะน้ำำ��หงายได้้

เกณฑ์์การผ่่าน
ถ้้าเด็็กทำำ�ได้้ทุุกขั้้�นตอนและลอยตััวในท่่าเตะน้ำำ��หงายได้้อย่่างน้้อย 15 เมตร ถืือว่่าผ่่าน แต่่ถ้้าเด็็กยัังทำำ�ขั้้�น
ตอนใดไม่่ได้้ ขอให้้ครููสอนขั้้�นตอนนั้้�นอีีกครั้้�ง โดยปรัับวิิธีีการสอน ใช้้อุุปกรณ์์ และ/หรืือให้้ความช่่วยเหลืือมากขึ้้�น
เพื่่�อให้้เด็็กทำำ�ได้้ด้้วยตััวเองในที่่สุ� ุด
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หน่่วยที่่� 20 การเตะน้ำำ��คว่ำำ��สลัับเตะน้ำำ�� หงาย
วััตถุุประสงค์์
1. เด็็กสามารถพลิิกตััว เพื่่�อเปลี่่�ยนจากท่่าลููกหมาตกน้ำำ�� มาเป็็นท่่าเตะน้ำำ��หงายได้้
2. เด็็กสามารถพลิิกตััวจากท่่าเตะน้ำำ��หงายมาเป็็นท่่าลููกหมาตกน้ำำ�� ได้้

สาระสำำ�คััญ
ขั้้� น ตอนการเปลี่่� ย นจากท่่ า ลููกหมาตกน้ำำ�� เป็็ น ท่่ า เตะน้ำำ�� หงาย และเปลี่่� ย นจากท่่ า เตะน้ำำ�� หงายเป็็ น
ท่่าลููกหมาตกน้ำำ��

เนื้้�อหา
หลัังจากเด็็ ก สามารถทำำ�ท่่ า ลููกหมาตกน้ำำ�� และท่่ า เตะน้ำำ�� หงายได้้ แ ล้้ ว ครููควรสอนให้้ เ ด็็ ก เตะน้ำำ�� คว่ำำ��
(ท่่าลููกหมาตกน้ำำ��) สลัับเตะน้ำำ��หงาย เพื่่�อให้้เด็็กลอยตััวและเคลื่่�อนที่่�ในน้ำำ��ได้้นานขึ้้�น ท่่าเตะน้ำำ��คว่ำำ��หรืือลููกหมา
ตกน้ำำ��นั้้� น มีีข้้ อ ดีีคืื อ เด็็ ก สามารถเคลื่่� อ นที่่� แ บบมองเห็็ น ทิิ ศ ทางและสิ่่� ง กีีดขวางข้้ า งหน้้ า แต่่ ข้้ อ เสีียคืื อ เด็็ ก
ต้้องใช้้พลัังงานมากจึึงเหนื่่�อยเร็็วและว่่ายน้ำำ��ได้้ไม่่นาน ในทางกลัับกััน ท่่าเตะน้ำำ��หงายใช้้พลัังงานน้้อย เด็็กจึึงเคลื่่อ� นที่่�
ในน้ำำ��ได้้นานขึ้้�น แต่่เด็็กจะมองไม่่เห็็นทิิศทางและสิ่่�งกีีดขวาง ดัังนั้้�น หากเด็็กสามารถสลัับไปมาระหว่่างสองท่่า
นี้้�ได้้ เด็็กจะมีีโอกาสรอดชีีวิิตจากการจมน้ำำ��มากขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม หากครููประเมิินว่่าหน่่วยนี้้�ยากเกิินไปสำำ�หรัับ
เด็็กที่่มีี� ความต้้องการพิิเศษบางคน ครููอาจข้้ามไปได้้
ครููเริ่่�มสอนโดยให้้เด็็กทำำ�ท่่าลููกหมาตกน้ำำ��ก่่อน หลัังจากเด็็กเงยหน้้าขึ้้�นหายใจ 3 ครั้้�ง ครููให้้สััญญาณ
เพื่่�อให้้เด็็กพลิิกตััว (เปลี่่�ยนจากท่่าลููกหมาตกน้ำำ�� มาเป็็นท่่าเตะน้ำำ��หงาย) โดยบิิดหน้้า บิิดไหล่่ บิิดเอว และพ่่นลม
ออกทางจมููกเพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เด็็กสำำ�ลัักน้ำำ�� ผู้้�อ่่านคงเห็็นว่่า ในหน่่วยนี้้� เด็็กต้้องทำำ�หลายเรื่่�องในเวลาเดีียวกััน
ครููจึึงควรสอนทีีละเรื่่�องแล้้วนำำ�มารวมกัันในภายหลััง
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ในช่่วงแรก ครููอาจต้้องให้้ความช่่วยเหลืือเรื่่�องการพลิิกตััวค่่อนข้้างมาก เช่่น ขณะที่่�เด็็กทำำ�ท่่าลููกหมาตกน้ำำ��
ครููจัับแขนเด็็กเพื่่�อช่่วยพยุุงอยู่่�ด้้านข้้าง (ภาพ 4.32) และเมื่่�อเด็็กจะพลิิกตััวมาเป็็นท่่าเตะน้ำำ��หงาย ครููช่่วยดึึงแขน
เด็็กขึ้้น� เพื่่�อหงายตััวเด็็กมาอยู่่ใ� นท่่านอนหงาย (ภาพ 4.33) เมื่่�อเด็็กนอนหงายแล้้ว ครููตรวจสอบให้้ปากของเด็็กอยู่่�
เหนืือผิิวน้ำำ�� แล้้วจึึงบอกให้้เด็็กสููดหายใจเข้้าทางปาก หลัังจากนั้้�น ครููมาอยู่่�ที่่�ด้้านหลัังของเด็็ก (ภาพ 4.34) ครููบอก
ให้้เด็็กปิิดปากขณะตีีขาในท่่าเตะน้ำำ��หงาย ครููต้้องตรวจสอบให้้อวััยวะทุุกส่่วนของเด็็กอยู่่�ที่ผิ่� ิวน้ำำ�� ไม่่เช่่นนั้้�นเด็็กจะ
ไม่่สามารถลอยตััวในท่่าเตะน้ำำ��หงายได้้

ภาพ 4.32
ขณะเด็็กทำำ�ท่่าลููกหมาตกน้ำำ�� ครููพยุุงหรืือแตะตััวเด็็กเล็็กน้้อย

ภาพ 4.33
ครููช่่วยดึึงแขน เพื่่�อให้้เด็็กพลิิกตััวมาอยู่่�ในท่่านอนหงาย

ภาพ 4.34
เมื่่�อเด็็กอยู่่�ในท่่าเตะน้ำำ��หงาย ครููพยุุงอยู่่�ที่่�ด้้านหลัังของเด็็ก
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ต่่อมา เมื่่�อเด็็กต้้องพลิิกตััวจากท่่าเตะน้ำำ��หงายเป็็นท่่าลููกหมาตกน้ำำ�� ครููให้้สััญญาณครั้้�งที่่� 2 บอกให้้เด็็กสููด
อากาศแล้้วเก็็บลมหายใจไว้้ ครููยกแขนของเด็็กขึ้้�นเพื่่�อพาดไปอีีกด้้าน เพื่่�อให้้เด็็กอยู่่�ในท่่านอนคว่ำำ�� (ภาพ 4.35)
แล้้วให้้เด็็กว่่ายต่่อไปในท่่าลููกหมาตกน้ำำ��

ภาพ 4.35
ครููยกแขนของเด็็กพาดไปอีีกด้้านเพื่่�อให้้เด็็กอยู่่�ในท่่านอนคว่ำำ��
หากเด็็กกลััวอย่่างมากและไม่่สามารถพลิิกตััวเพื่่�อเปลี่่�ยนท่่าได้้ ครููอาจให้้เด็็กใช้้ปลอกแขนในช่่วงแรก
แล้้วปล่่อยลมออกทีีละน้้อย (ลดความช่่วยเหลืือ) จนเด็็กเปลี่่�ยนท่่าได้้โดยไม่่ต้้องใช้้ปลอกแขนในที่่สุ� ุด

การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. เด็็กพลิิกตััว เพื่่�อเปลี่่�ยนจากท่่าลููกหมาตกน้ำำ�� มาเป็็นท่่าเตะน้ำำ��หงายได้้
2. เด็็กพลิิกตััวจากท่่าเตะน้ำำ��หงายมาเป็็นท่่าลููกหมาตกน้ำำ�� ได้้
3. เด็็กเตะน้ำำ��คว่ำำ��สลัับเตะน้ำำ��หงายได้้

เกณฑ์์การผ่่าน
ถ้้าเด็็กทำำ�ได้้ทุุกขั้้�นตอนและเตะน้ำำ��คว่ำำ��สลัับเตะน้ำำ��หงายได้้อย่่างน้้อย 15 เมตร ถืือว่่าผ่่าน แต่่ถ้้าเด็็กยัังทำำ�
ขั้้�นตอนใดไม่่ได้้ ขอให้้ครููสอนขั้้�นตอนนั้้�นอีีกครั้้�ง โดยปรัับวิิธีีการสอน ใช้้อุุปกรณ์์ และ/หรืือให้้ความช่่วยเหลืือ
มากขึ้้�นเพื่่�อให้้เด็็กทำำ�ได้้
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หน่่วยที่่� 21 ฝึึกมืือกอดขวด
วััตถุุประสงค์์
1. เด็็กรู้้�วิิธีีการจัับขวดน้ำำ��
2. เด็็กรู้้�วิิธีีกอดขวดน้ำำ�� เพื่่�อช่่วยลอยตััว

สาระสำำ�คััญ
1. วิิธีีการจัับขวดน้ำำ��
2. วิิธีีกอดขวดน้ำำ�� เพื่่�อช่่วยลอยตััว

เนื้้�อหา
ในตอนที่่� 3 เรื่่�องความปลอดภััยทางน้ำำ�� เด็็กได้้เรีียนรู้้�แล้้วว่่า ขวดน้ำำ�พล
� าสติิกหรืือแกลลอนที่่�มีีน้ำำ��อยู่่�ข้้างใน
เล็็กน้้อย ถุุงพลาสติิกอย่่างหนาที่่มััด
� ให้้มีีลมอยู่่�ข้้างใน แผ่่นโฟม ฯลฯ จะช่่วยให้้เด็็กลอยตััวเพื่่�อรอความช่่วยเหลืือ
ได้้นานขึ้้�น และช่่วยให้้เด็็กรอดชีีวิิตจากการจมน้ำำ��ได้้ ครููจึึงควรสอนให้้เด็็กสามารถใช้้วััสดุุลอยตััวเหล่่านี้้�ได้้ด้้วย
นอกจากนี้้� การกอดขวดยัังทำำ�ให้้เด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษลอยตััวอยู่่�นิ่่�ง ๆ ในน้ำำ��ได้้นานขึ้้�นด้้วย ถึึงแม้้วิิธีีการนี้้�
จะอยู่่�ในหน่่วยที่่� 21 แต่่ครููสามารถสอนหน่่วยนี้้�ได้้ทัันทีีหลัังจากเด็็กคุ้้�นเคยกัับการอยู่่�ในน้ำำ��แล้้ว (หน่่วยที่่� 5)
โดยไม่่ต้้องรอให้้เด็็กเรีียนรู้้�หน่่วยที่่� 6-20 มาก่่อนก็็ได้้
สิ่่ง� ที่่ห� าได้้ง่า่ ยที่่สุ� ดุ เมื่่อ� เด็็กจมน้ำำ��น่า่ จะเป็็นขวดน้ำำ��เปล่่า ครููจึึงควรสอนวิิธีีจัับขวดเป็็นอัันดัับแรก โดยครููสอน
ให้้เด็็กใช้้มืือข้้างที่่�ถนััดจัับที่่�คอขวด ส่่วนอีีกมืือกอดขวดแนบหน้้าอก แล้้วนอนหงายบนผิิวน้ำำ�� เงยหน้้า ให้้ตา จมููก
และปากอยู่่�เหนืือน้ำำ�� แต่่หููจมน้ำำ�� (ภาพ 4.36) จากนั้้�น ให้้เด็็กนัับ 1-10 ก่่อนยืืนขึ้้�น
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ภาพ 4.36
การกอดขวดน้ำำ��เพื่่�อช่่วยลอยตััว

การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. เด็็กจัับขวดน้ำำ��ได้้ถููกต้้อง
2. เด็็กกอดขวดแนบหน้้าอก
3. เด็็กกอดขวดน้ำำ��เพื่่�อช่่วยลอยตััวได้้

เกณฑ์์การผ่่าน
ถ้้าเด็็กทำำ�ได้้ทุุกขั้้�นตอนและกอดขวดน้ำำ��เพื่่�อช่่วยลอยตััวได้้อย่่างน้้อย 3 นาทีี ถืือว่่าผ่่าน แต่่ถ้้าเด็็กยัังทำำ�
ขั้้�นตอนใดไม่่ได้้ ขอให้้ครููสอนขั้้�นตอนนั้้�นอีีกครั้้�ง โดยปรัับวิิธีีการสอน ใช้้อุุปกรณ์์ และ/หรืือให้้ความช่่วยเหลืือ
มากขึ้้�นเพื่่�อให้้เด็็กทำำ�ได้้
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หน่่วยที่่� 22 ฝึึกขาหนีีบขวด
วััตถุุประสงค์์
1. เด็็กใช้้ขาหนีีบขวดน้ำำ��เพื่่�อช่่วยลอยตััวได้้
2. เด็็กสลัับไปมาระหว่่างการใช้้มืือกอดขวดและการใช้้ขาหนีีบขวดได้้

สาระสำำ�คััญ
1. วิิธีีการใช้้ขาหนีีบขวดน้ำำ��
2. วิิธีีเปลี่่�ยนจากการใช้้มืือกอดขวดมาเป็็นการใช้้ขาหนีีบขวด
3. วิิธีีเปลี่่�ยนจากการใช้้ขาหนีีบขวดมาเป็็นการใช้้มืือกอดขวด

เนื้้�อหา
เมื่่�อต้้องใช้้มืือกอดขวดเป็็นเวลานาน มืือของเด็็กอาจปวดเมื่่�อยและ/หรืือหมดแรง เด็็กจึึงต้้องสามารถจัับ
วััสดุุลอยน้ำำ��โดยใช้้อวััยวะส่่วนอื่่�นแทนมืือทั้้�ง 2 ข้้างได้้ด้้วย การใช้้ต้้นขาหนีีบขวดเป็็นอีีกวิิธีีหนึ่่�งที่่�ง่่ายและช่่วยให้้
เด็็กรอดชีีวิิตได้้ ถึึงแม้้วิธีีิ การนี้้�จะอยู่่ใ� นหน่่วยที่่� 22 แต่่ครููสามารถสอนหน่่วยนี้้�ได้้ทัันทีีหลัังจากเด็็กคุ้้�นเคยกัับการอยู่่�
ในน้ำำ�� (หน่่วยที่่� 5) และการใช้้มืือจัับขวดแล้้ว (หน่่วยที่่� 21) โดยไม่่ต้้องรอให้้เด็็กเรีียนรู้้�หน่่วยที่่� 6-20 มาก่่อนก็็ได้้
ครููเริ่่�มจากการให้้เด็็กลอยตััวในท่่านอนหงายและกอดขวดไว้้ที่่�หน้้าอก (หน่่วยที่่� 21) เมื่่�อเด็็กลอยตััวนิ่่�ง ๆ
ได้้แล้้ว ครููให้้สััญญาณเพื่่�อให้้เด็็กค่่อย ๆ เลื่่�อนขวดแนบลำำ�ตััวจากหน้้าอกมาที่่�ต้้นขา (ถ้้าขวดอยู่่�ห่่างจากลำำ�ตััว
ตััวเด็็กจะจมน้ำำ��) ครููสอนให้้เด็็กวางขวดน้ำำ��ไว้้ระหว่่างต้้นขาทั้้ง� 2 ข้้าง ใช้้ต้น้ ขาหนีีบขวดเอาไว้้ ปล่่อยมืือจากขวด แล้้ว
กางแขนออกช้้า ๆ (ครููสอนให้้เด็็กกางแขนใต้้น้ำำ�� เพราะการยกแขนขึ้้น� เหนืือน้ำำ��จะทำำ�ให้้ลำำ�ตััวของเด็็กจมน้ำำ��) อวััยวะ
ทุุกส่่วนของเด็็กจะอยู่่�ใต้้น้ำำ�� (ภาพ 4.37) ครููสอนให้้เด็็กยืืดอก ครููบางคนสอนให้้เด็็กสููดลมหายใจเข้้าลึึก ๆ แล้้ว
กลั้้น� หายใจไว้้ เพื่่�อให้้อกและท้้องลอยขึ้้น� (การกลั้้น� หายใจจะช่่วยให้้มีีอากาศในปอดและช่่วยให้้ร่า่ งกายลอยได้้ง่า่ ย)
ในการฝึึกช่่วงแรก หากเด็็กยัังไม่่มั่่น� ใจที่่จ� ะลอยตััวนิ่่�ง ๆ ครููสามารถใช้้อุปุ กรณ์์ช่ว่ ยลอยตััวได้้ เมื่่อ� เด็็กเกิิดความมั่่น� ใจ
มากขึ้้�นแล้้ว ครููค่่อย ๆ ลดความช่่วยเหลืือลง
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ภาพ 4.37
เด็็กใช้้ขาหนีีบขวดเพื่่�อให้้ลอยตััวได้้นานขึ้้�น
เมื่่อ� เด็็กใช้้ขาหนีีบขวดและลอยตััวนิ่่�งได้้พัักหนึ่่ง� แล้้ว ครููให้้สััญญาณอีีกครั้้ง� เพื่่�อให้้เด็็กเลื่่อ� นขวดจากต้้นขามา
ที่่�หน้้าอก โดยขวดยัังคงแนบลำำ�ตััวเหมืือนเดิิม ทำำ�สลัับไปมาเพื่่�อให้้เด็็กทำำ�ได้้คล่่องแคล่่วมากขึ้้�น ช่่วงสุุดท้้าย ครููให้้
เด็็กลอยตััวอยู่่�สัักพัักก่่อนใช้้มืือจัับขวดแล้้วยืืนขึ้้�น

การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. เด็็กใช้้ขาหนีีบขวดเพื่่�อลอยตััวได้้
2. เด็็กเปลี่่�ยนจากการใช้้มืือกอดขวดมาเป็็นขาหนีีบขวดได้้
3. เด็็กเปลี่่�ยนจากการใช้้ขาหนีีบขวดมาเป็็นการใช้้มืือกอดขวดได้้

เกณฑ์์การผ่่าน
ถ้้าเด็็กทำำ�ได้้ทุุกขั้้�นตอนและใช้้ขาหนีีบขวดเพื่่�อลอยตััวได้้อย่่างน้้อย 3 นาทีี ถืือว่่าผ่่าน แต่่ถ้้าเด็็กยัังทำำ�ขั้้�น
ตอนใดไม่่ได้้ ขอให้้ครููสอนขั้้�นตอนนั้้�นอีีกครั้้�ง โดยปรัับวิิธีีการสอน ใช้้อุุปกรณ์์ และ/หรืือให้้ความช่่วยเหลืือมากขึ้้�น
เพื่่�อให้้เด็็กทำำ�ได้้
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หน่่วยที่่� 23 การรัับความช่่วยเหลืือเมื่่�อผู้้�อื่่�นตะโกน โยน ยื่่�น
วััตถุุประสงค์์
1. เมื่่�อพลััดตกน้ำำ�� เด็็กปฏิิบััติิตััวได้้อย่่างเหมาะสม
2. เมื่่�อมีีคนโยนวััสดุุลอยน้ำำ��มาให้้หรืือมีีวััสดุุลอยอยู่่�ใกล้้ ๆ เด็็กรู้้�วิิธีีเคลื่่�อนตััวไปจัับวััสดุุนั้้�น
3. เด็็กใช้้วััสดุุลอยน้ำำ��ได้้อย่่างเหมาะสม
4. เมื่่�อมีีคนยื่่�นวััสดุุขนาดยาวมาให้้ เด็็กปฏิิบััติิตััวอย่่างเหมาะสม

สาระสำำ�คััญ
1. การรัับความช่่วยเหลืือ
2. การเคลื่่�อนที่่�ไปจัับวััสดุุลอยน้ำำ��
3. สิ่่�งที่่�ควรทำำ� เมื่่�อมีีคนโยนวััสดุุลอยน้ำำ��ให้้
4. สิ่่�งที่่�ควรทำำ� เมื่่�อมีีคนยื่่�นวััสดุุขนาดยาวมาให้้จัับ

เนื้้�อหา
เมื่่�อเด็็กพลััดตกน้ำำ�� ครููสอนเด็็กว่่าไม่่ต้้องตกใจ แต่่ให้้เด็็กทำำ� 2 ข้้อดัังนี้้�
1. เด็็กต้้องพยายามลอยตััวให้้ได้้ ครููสอนให้้เด็็กลอยตััวในท่่าปลาดาว ท่่าลููกหมาตกน้ำำ�� ท่่าเตะน้ำำ��หงาย
หรืือท่่าใดก็็ได้้ที่่�เด็็กถนััดที่่�สุุด หากมีีคนลงน้ำำ��มาช่่วยหรืือมีีคนตกน้ำำ�� อยู่่�ใกล้้ ๆ เด็็กไม่่ควรเกาะผู้้�อื่่�นเพราะจะจมน้ำำ��
ไปด้้วยกััน การที่่�ครููบอกเด็็กว่่า “ไม่่ต้้องตกใจ” นั้้�นจะได้้ผลก็็ต่่อเมื่่�อ “เด็็กมั่่�นใจว่่าเขาสามารถลอยตััวได้้” ครููจึึง
ควรสอนเรื่่อ� งการลอยตััว จนกว่่าครููจะมั่่น� ใจว่่าเด็็กลอยตััวได้้จริงิ และครููควรชมเชยให้้กำำ�ลัังใจว่่าเขาทำำ�ได้้ดีี เด็็กจึึง
จะมั่่�นใจว่่าตััวเองลอยตััวได้้ดีี เด็็กจึึงจะไม่่ตกใจและไม่่เกาะคนอื่่�น ครููควรสอนเด็็กว่่าเขาควรลอยตััวสบาย ๆ แล้้ว
มองรอบตััวเพื่่�อหาวััสดุุลอยน้ำำ�� เช่่น ขวดน้ำำ�� รองเท้้าฟองน้ำำ�� แล้้วจัับวััสดุุนั้น้� ไว้้เพื่่�อลอยตััว หรืือสิ่่ง� ที่่ส� ามารถจัับแล้้ว
ดึึงตััวเองเข้้าหาฝั่่�งหรืือเรืือได้้ เช่่น เชืือกกั้้�นแนวเขต
หากมีีคนโยนวััสดุุลอยน้ำำ��มาให้้ วััสดุุ นั้้�นอาจตกไกลตััวหรืื อถููกคลื่่� นพััดห่่ างออกไป และในบางกรณีี
เด็็กอาจเห็็นวััสดุุลอยน้ำำ��อยู่่�ห่่าง ๆ หรืือ วััสดุุลอยน้ำำ��อาจหลุุดจากมืือแล้้วลอยห่่างออกไป เด็็กจึึงต้้องสามารถ
เคลื่่�อนที่่�ไปจัับวััสดุุลอยน้ำำ��โดยให้้มีีคลื่่�นน้้อยที่่สุ� ุด เพื่่�อไม่่ให้้วััสดุุลอยน้ำำ��นั้้�นถููกคลื่่�นพััดห่่างออกไปอีีก
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2. พาตััวเองเข้้าหาฝั่่ง� หรืือเรืือ (เลืือกสิ่่ง� ที่่ใ� กล้้กว่่า) ครููสอนให้้เด็็กจัับวััสดุุลอยน้ำำ��ไว้้แล้้วเคลื่่อ� นที่่เ� ข้้าหาฝั่่ง� หรืือ
เรืือ เช่่น ครููอาจให้้เด็็กนั่่�งที่่�ขอบสระ เมื่่�อเด็็กพร้้อมแล้้ว ครููให้้เด็็กทิ้้�งตััวลงในน้ำำ�� (ครููตรวจสอบว่่าสระมีีความลึึก
มากพอที่่�เด็็กจะทิ้้�งตััวลงมาแล้้วไม่่กระแทกพื้้�นสระ) แล้้วทำำ�ท่่าลููกหมาตกน้ำำ�� เพื่่�อเคลื่่�อนที่่�ไปจัับขวด จากนั้้�นครููให้้
เด็็กพลิิกตััวนอนหงายและใช้้มืือกอดขวดไว้้ที่่�หน้้าอก แล้้วเคลื่่�อนที่่�เข้้าหาฝั่่�งหรืือเรืือ แต่่ถ้้าคนช่่วยเหลืือโยนวััสดุุที่่�
มีีเชืือกหรืือยื่่น� วััสดุุยาวมาให้้ (เช่่น ท่่อน้ำำ�� กิ่่ง� ไม้้) ครููสอนให้้เด็็กจัับวััสดุุนั้น้� ไว้้ให้้แน่่น แล้้วเตะขาเพื่่�อพาตััวเองเข้้าหา
คนที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือ ผู้้�อ่่านคงเห็็นว่่า การที่่�เด็็กจะปฏิิบััติิตััวอย่่างเหมาะสมกัับวััสดุุแต่่ละประเภทและเอาชีีวิิต
รอดจากการจมน้ำำ�� ได้้นั้้�น ครููต้้องสอนด้้วยวััสดุุที่่�หลากหลายในหลายสถานการณ์์

การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. เด็็กรัับความช่่วยเหลืืออย่่างเหมาะสม (ลอยตััว และ เคลื่่�อนที่่�เข้้าหาฝั่่�งหรืือเรืือ)
2. เมื่่�อมีีคนโยนวััสดุุลอยน้ำำ�� เด็็กใช้้อย่่างเหมาะสม
3. เมื่่�อมีีคนยื่่�นวััสดุุยาวให้้ เด็็กใช้้อย่่างเหมาะสม

เกณฑ์์การผ่่าน
ถ้้าเด็็กทำำ�ได้้ทุกุ ขั้้น� ตอน ถืือว่่าผ่่าน แต่่ถ้า้ เด็็กยัังทำำ�ขั้น้� ตอนใดไม่่ได้้ ขอให้้ครููสอนขั้้น� ตอนนั้้น� อีีกครั้้ง� โดยปรัับ
วิิธีีการสอน ใช้้อุุปกรณ์์ และ/หรืือให้้ความช่่วยเหลืือมากขึ้้�นเพื่่�อให้้เด็็กทำำ�ได้้
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หน่่วยที่่� 24 การลอยตััวเข้้าหาฝั่่�ง/วััตถุุลอยน้ำำ��
เมื่่�ออยู่่�ในเสื้้�อผ้้าปกติิ
วััตถุุประสงค์์
1. เด็็กเข้้าใจว่่าสถานการณ์์จริิงแตกต่่างจากการเรีียนในสระว่่ายน้ำำ��
2. เด็็กเอาชีีวิิตรอดในสถานการณ์์จริิงได้้

สาระสำำ�คััญ
1. สถานการณ์์จริิงแตกต่่างจากการฝึึกในสระว่่ายน้ำำ��
2. การตกน้ำำ��ขณะที่่�ตััวมีีสิ่่�งของและอยู่่�ในเสื้้�อผ้้าปกติิ
3. การว่่ายน้ำำ��เพื่่�อเอาชีีวิิตรอดในสถานการณ์์จริิง

เนื้้�อหา
หน่่วยที่่� 1-23 เป็็นการสอนในสระว่่ายน้ำำ�� แต่่ในสถานการณ์์จริิง 1) เด็็กมัักตกน้ำำ��โดยไม่่รู้้�ตััว บางกรณีี
เด็็กตกจากที่่�สููง เรื่่�องกระทัันหัันและการปะทะน้ำำ��อย่่างแรงอาจทำำ�ให้้เด็็กที่่�ว่่ายน้ำำ��เก่่งเกิิดความตื่่�นตระหนกได้้
2) เด็็กอาจตกน้ำำ��ขณะอยู่่�ในเสื้้�อผ้้าปกติิ สวมรองเท้้า และสะพายกระเป๋๋า การมีีสิ่่�งพะรุุงพะรัังย่่อมทำำ�ให้้ว่่ายน้ำำ��
ได้้ยากกว่่าการว่่ายน้ำำ��ในชุุดว่่ายน้ำำ�� 3) น้ำำ��ในสระและน้ำำ��ในแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติินั้้�นแตกต่่างกััน สถานการณ์์ใหม่่นี้้�
อาจทำำ�ให้้เด็็กที่่�ว่่ายน้ำำ��ในสระได้้ ไม่่สามารถว่่ายน้ำำ��เพื่่�อเอาชีีวิิตรอดในแหล่่งน้ำำ�� ธรรมชาติิได้้ และ 4) เมื่่�อเด็็กตกน้ำำ��
เด็็กมัักไม่่มีีครููอยู่่�ใกล้้ ๆ แต่่อาจมีีคนแปลกหน้้าที่่�เด็็กไม่่คุ้้�นเคย เด็็กอาจไม่่สามารถนำำ�การว่่ายน้ำำ�� หรืือการรัับความ
ช่่วยเหลืือที่่�เรีียนจากครููไปใช้้กัับคนแปลกหน้้าในสถานการณ์์ใหม่่ได้้ ผู้้�อ่่านคงเห็็นว่่า ถึึงแม้้ครููจะสอนจนเด็็กที่่�มีี
ความต้้องการพิิเศษว่่ายน้ำำ��ได้้อย่่างคล่่องแคล่่ว แต่่เราไม่่สามารถมั่่�นใจได้้ว่่าเด็็กเหล่่านี้้�จะรอดชีีวิิตจากการจมน้ำำ��
การไม่่รู้้�ตััวล่่วงหน้้า หรืือการตกจากที่่�สููง เช่่น ตกจากสะพาน ตกจากเรืือ จนเด็็กปะทะน้ำำ��อย่่างแรงนั้้�น
มัักทำำ�ให้้เด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษตื่่�นตระหนก และไม่่สามารถนำำ�ทัักษะการว่่ายน้ำำ��ที่่�เรีียนในสระมาใช้้ใน
สถานการณ์์จริิงได้้ ถึึงแม้้เด็็กจะเคยว่่ายน้ำำ��ได้้อย่่างคล่่องแคล่่วแล้้วก็็ตาม ครููจึึงควรสร้้างสถานการณ์์จำำ�ลองที่่�
ใกล้้เคีียงสถานการณ์์จริิง เช่่น ให้้เด็็กนั่่�งบนสปริิงบอร์์ดแล้้วปล่่อยตััวลงน้ำำ�� (ครููต้้องตรวจสอบความลึึกของสระ
เพื่่�อความปลอดภััยของเด็็ก) หรืือครููอาจเล่่นเกมที่่�เด็็กต้้องปะทะน้ำำ��โดยมีีครููคอยดููแลความปลอดภััย เช่่น
เกมแองกรี้้�เบิิร์์ด (ครููให้้เด็็กกอดอก แล้้วครููยกตััวเด็็กขึ้้�นเหนืือน้ำำ�� ครููนัับ 1-3 แล้้วปล่่อยเด็็กลงกระแทกน้ำำ��;
ภาพ 4.38) เกมลิิงโหนราว (ครูู 2 คนจัับท่่อเหล็็ก/อลููมิิเนีียมยาวประมาณ 2 เมตรคนละด้้าน ให้้เด็็กโหนตรงกลาง
แล้้วครููยกท่่อขึ้้�นเหนืือผิิวน้ำำ�� เมื่่�อครููนัับ 1-3 เด็็กปล่่อยมืือจากท่่อและตกลงกระแทกน้ำำ�� ; ภาพ 4.39)
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ภาพ 4.38
เกมแองกรี้้�เบิิร์์ด

ภาพ 4.39
เกมลิิงโหนราว
เมื่่�อเด็็กต้้องตกน้ำำ�� ในเสื้้�อผ้้าปกติิที่่�มีีน้ำ�ำ� หนัักมาก ครููจึึงต้้องสอนให้้เด็็กยัังคงว่่ายน้ำำ��ได้้ในเสื้้�อผ้้าปกติิ หรืือครูู
อาจสอนให้้เด็็กปลดสิ่่�งของบางอย่่างที่่�มีีน้ำำ��หนัักมากและทำำ�ให้้เด็็กว่่ายน้ำำ��ได้้ลำำ�บากออกไป เช่่น กระเป๋๋าสะพาย
รองเท้้าผ้้าใบ นอกจากนี้้� การไม่่มีีแว่่นตาว่่ายน้ำำ��อาจทำำ�ให้้น้ำำ��เข้้าตา ครููจึึงควรสอนให้้เด็็กคุ้้�นเคยกัับการว่่ายน้ำำ��โดย
ไม่่มีีแว่่นตาว่่ายน้ำำ��ด้้วย
น้ำำ��ในแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติินั้้�นขุ่่�นและอาจไม่่ราบเรีียบเหมืือนน้ำำ��ในสระ เมื่่�อเด็็กเชื่่�อมโยงการว่่ายน้ำำ��ในสระ
ไปยัังการว่่ายในน้ำำ��ขุ่่�นไม่่ได้้ เด็็กจึึงมีีอาการเหมืือนว่่ายน้ำำ��ไม่่เป็็น นอกจากนี้้� การที่่�น้ำำ��ขุ่่�นทำำ�ให้้เด็็กไม่่เห็็นว่่า
มีีสิ่่�งใดอยู่่�ใต้้น้ำำ�� เด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษบางคนจึึงรู้้�สึึกกลััวและตื่่�นตระหนก ครููควรบอกอย่่างชััดเจนว่่า
ไม่่ว่่าน้ำำ��จะใส ขุ่่�น สงบราบเรีียบ หรืือมีีคลื่่�น ขอให้้เด็็กลอยตััวและเคลื่่�อนที่่�ด้้วยวิิธีีเดีียวกััน หากเด็็กกลััวน้ำำ��ขุ่่�น
ครููอาจหาโอกาสให้้เด็็กได้้ฝึกึ ลอยตััวและเคลื่่อ� นที่่ใ� นแหล่่งน้ำำ��ขุ่่�นโดยมีีครููอยู่่ใ� กล้้ ๆ การสร้้างความคุ้้�นเคยกัับแหล่่งน้ำำ��
ประเภทต่่าง ๆ จึึงมีีผลต่่อการว่่ายน้ำำ��เพื่่�อเอาชีีวิิตรอดอย่่างมาก
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หลัังจากเด็็กลอยตััวและเคลื่่�อนที่่�ในสถานการณ์์ที่่�ไม่่คุ้้�นเคยได้้แล้้ว ครููควรบอกอย่่างชััดเจนว่่า เมื่่�อเด็็ก
ตกน้ำำ�� ครููหรืือผู้้�ปกครองอาจไม่่ได้้อยู่่ที่� นั่่่� น� ด้้วย แต่่เด็็กจะได้้พบและอาจได้้รัับความช่่วยเหลืือจากคนแปลกหน้้า ขอให้้
เด็็กพยายามลอยตััวและเคลื่่�อนที่่�เข้้าหาฝั่่�งหรืือเรืือ (เหมืือนที่่�ครููสอน) นอกจากนี้้� เด็็กต้้องพยายามฟัังว่่าคนที่่�
กำำ�ลัังช่่วยเหลืือพููดว่่าอะไร ขอให้้เด็็กทำำ�ตามที่่�คนนั้้�นแนะนำำ� เช่่น คนนั้้�นอาจบอกให้้เด็็ก “ตีีขาไว้้” “จัับขวดไว้้”
“ว่่ายมาทางนี้้�” คนแปลกหน้้าอาจจัับตััวเด็็กเพื่่�อช่่วยดึึงขึ้้�นจากน้ำำ�� เด็็กควรรัับความช่่วยเหลืือนั้้�นและขอบคุุณ
ที่่�เขาช่่วยเหลืือ
เมื่่�อครููมั่่�นใจว่่า เด็็กเข้้าใจว่่าการตกน้ำำ��นั้้�นแตกต่่างจากการว่่ายน้ำำ��ในสระ และเด็็กพร้้อมรัับสถานการณ์์
ใหม่่นั้้�นแล้้ว ครููอาจทดสอบโดยครููยืืนอยู่่�บนฝั่่�งและให้้เด็็กนั่่�งบนสปริิงบอร์์ดในเสื้้�อผ้้าและรองเท้้าปกติิ เมื่่�อเด็็ก
พร้้อมแล้้วครููให้้เด็็กทิ้้�งตััวลงน้ำำ��แล้้วลอยตััวเข้้าหาขอบสระ ในช่่วงแรก ครููควรตรวจสอบความปลอดภััยอย่่างใกล้้ชิดิ
เช่่ น ครููต้้ อ งตรวจสอบว่่ า พื้้� น ที่่� ที่่� จ ะให้้ เ ด็็ ก ทดลองทิ้้� ง ตััวลงมา มีีระดัับความลึึกที่่� เ หมาะสม ไม่่ ตื้้� น จนเป็็ น
อัันตรายกัับเด็็ก หากเด็็กทิ้้�งตััวลงน้ำำ��แล้้วไม่่สามารถลอยตััวหรืือเคลื่่�อนที่่�เข้้ามายัังขอบสระได้้ ครููต้้องให้้
ความช่่วยเหลืือทัันทีี อย่่างไรก็็ตาม สระว่่ายน้ำำ��ส่่วนใหญ่่ไม่่อนุุญาตให้้คนลงว่่ายน้ำำ��ในเสื้้�อผ้้าปกติิ เพราะกัังวล
เรื่่�องความสะอาดของเสื้้�อผ้้านั้้�น ครููจึึงควรเลืือกสถานที่่�ที่่�ทดสอบให้้เหมาะสมด้้วย

การวััดผลการเรีียนรู้้�
1. เมื่่�อตกจากที่่�สููง/ปะทะน้ำำ�� อย่่างแรง เด็็กสามารถว่่ายน้ำำ�� เพื่่�อเอาชีีวิิตรอดได้้
2. เมื่่�อตกน้ำำ��ในเสื้้�อผ้้าปกติิ เด็็กสามารถว่่ายน้ำำ��เพื่่�อเอาชีีวิิตรอดได้้
3. เมื่่�อตกลงไปในน้ำำ��ขุ่่�น/แหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิที่แ่� ตกต่่างจากสระว่่ายน้ำำ�� เด็็กสามารถว่่ายน้ำำ��เพื่่�อเอาชีีวิิตรอดได้้
4. เมื่่�อได้้รัับความช่่วยเหลืือจากคนแปลกหน้้า เด็็กปฏิิบััติิตััวอย่่างเหมาะสม

เกณฑ์์การผ่่าน
ถ้้าเด็็กทำำ�ได้้ทุกุ ขั้้น� ตอน ถืือว่่าผ่่าน แต่่ถ้า้ เด็็กยัังทำำ�ขั้น้� ตอนใดไม่่ได้้ ขอให้้ครููสอนขั้้น� ตอนนั้้น� อีีกครั้้ง� โดยปรัับ
วิิธีีการสอน ใช้้อุุปกรณ์์ และ/หรืือให้้ความช่่วยเหลืือมากขึ้้�นเพื่่�อให้้เด็็กทำำ�ได้้
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การทดสอบหลัังเรีียน
คู่่�มืือฯ เล่่มนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อช่่วยให้้เด็็กบกพร่่องทางสติิปััญญาระดัับเล็็กน้้อยและเด็็กออทิิสติิกที่่�มีี
ความสามารถสููงสามารถดููแลตััวเองให้้ปลอดภััยจากการจมน้ำำ��ได้้ ดัังนั้้�น หลัังจากครููสอนเนื้้�อหาทุุกหน่่วยแล้้ว
(หรืือครููมั่่�นใจว่่าเด็็กได้้เรีียนรู้้�ทัักษะที่่�จำ�ำ เป็็นแล้้ว) ครููควรทดสอบเด็็กในสถานการณ์์ที่่�ใกล้้เคีียงความเป็็นจริิงมาก
ที่่�สุุด เช่่น ครููอาจสร้้างสถานการณ์์ว่่าเด็็กตกลงไปในลำำ�คลอง ขณะอยู่่�ในเสื้้�อผ้้าปกติิพร้้อมสััมภาระประจำำ�วััน
(ไม่่ใส่่ชุุดว่่ายน้ำำ��และไม่่มีีแว่่นตาว่่ายน้ำำ��) แล้้วครููให้้เด็็กลอยตััวในท่่าใดท่่าหนึ่่�งอย่่างน้้อย 3 นาทีี ก่่อนเคลื่่�อนที่่�ไป
จัับวััสดุุลอยน้ำำ�� แล้้วลอยตััวเข้้ามายัังขอบสระ (ระยะทางประมาณ 15 เมตร) เด็็กทำำ�ได้้หรืือไม่่ หากเด็็กทำำ�ได้้
ครููก็็มั่่�นใจว่่าการสอนของครููนั้้�นบรรลุุวััตถุุประสงค์์แล้้ว

ท่่าต่่าง ๆ ที่่�เด็็กควรทำำ�ได้้ เพื่่�อสามารถว่่ายน้ำำ��เพื่่�อเอาชีีวิิตรอดได้้มีีดัังนี้้�
1. ท่่าปลาดาว
2. ท่่าลอยตััวหงาย อย่่างน้้อย 3 นาทีี
3. ท่่าลููกหมาตกน้ำำ�� ระยะทาง 15 เมตร
4. ท่่าเตะน้ำำ��หงาย ระยะทาง 15 เมตร
5. ท่่าเตะน้ำำ��คว่ำำ��สลัับเตะน้ำำ��หงาย 15 เมตร
6. ท่่ามืือกอดขวดสลัับกัับขาหนีีบขวด อย่่างน้้อย 3 นาทีี
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ตอนที่่� 4 สิ่่�งที่่�ควรทำำ� หลัังว่่ายน้ำำ��
1. การลดระดัับความหนัักของการออกกำำ�ลัังกาย
การปรัับลดระดัับความหนัักของการออกกำำ�ลัังกายลงช้้า ๆ (Cool down) ช่่วยให้้หััวใจและหลอดเลืือดที่่�
ทำำ�งานอย่่างหนัักขณะออกกำำ�ลัังกาย ค่่อย ๆ ปรัับตััวสู่่�ภาวะปกติิ การคููลดาวน์์ยัังช่่วยป้้องกัันการเกิิดตะคริิวและ
อาการเจ็็บปวดกล้้ามเนื้้�อหลัังออกกำำ�ลัังกาย เพราะช่่วยผ่่อนคลายกล้้ามเนื้้�อหลัังการว่่ายน้ำำ�� (Largs Bay Swim
Center, 2019; Sikana English, 2016) ครููควรสอนให้้เด็็กวอร์์มอััพ 5 นาทีี และคููลดาวน์์ 5 นาทีี จนเกิิดเป็็น
ความเคยชิิน ผู้้�เขีียนแนะนำำ�ท่า่ คููลดาวน์์ในส่่วนของร่่างกายที่่ต้� อ้ งทำำ�งานหนัักระหว่่างว่่ายน้ำำ�� 3 ท่่าดัังนี้้� (ภาพ 4.40)
ท่่าที่่� 1 ตุ๊๊�กตายืืดแขน
ครููสอนให้้เด็็กยืืนกางขาพอประมาณ กางแขนระดัับหััวไหล่่ แล้้วพัับข้้อมืือขึ้้น� ค้้างไว้้แล้้วหายใจเข้้าออกช้้า ๆ
พร้้อมนัับ 1-10
ท่่าที่่� 2 ตุ๊๊�กตาแอ่่นหลััง
ครููสอนให้้เด็็กนั่่�งคุุกเข่่า แล้้วเอนตััวไปด้้านหลัังพร้้อมใช้้มือื ยัันพื้้�นด้้านหลััง แอ่่นท้้องขึ้้น� หายใจเข้้าออกช้้า ๆ
พร้้อมนัับ 1-10
ท่่าที่่� 3 ตุ๊๊�กตาก้้มหน้้า
ครููสอนให้้เด็็กนั่่�งคุุกเข่่า ใช้้มืือยัันพื้้�นด้้านหน้้า เงยหน้้ามองฟ้้า แอ่่นหลััง แล้้วก้้มหน้้า งอหลัังให้้โค้้งขึ้้�น
ทำำ�สลัับไปมาช้้า ๆ 5 รอบ
1

2

3

ภาพ 4.40
ท่่าคููลดาวน์์
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2. การสร้้างลัักษณะนิิสััยที่่�ดีี
หลัังจบการว่่ า ยน้ำำ�� ครููควรสอนให้้ เ ด็็ กที่่� มีี ความต้้ อ งการพิิ เศษช่่ ว ยครููเก็็ บอุุ ปกรณ์์ เสีียก่่ อ น จากนั้้� น
จึึงสอนให้้เด็็กเข้้าห้้องน้ำำ��เพื่่�อทำำ�ความสะอาดร่่างกายของตััวเอง เก็็บเสื้้�อผ้้าใส่่กระเป๋๋า และไปพบผู้้�ปกครอง
(ภาพ 4.41) ลัักษณะนิิสััยที่่�ดีีเหล่่านี้้� (การดููแลร่่างกาย การรัับผิิดชอบตััวเอง การมีีน้ำำ�� ใจช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�น) ทำำ�ให้้เด็็ก
ที่่�มีีความต้้องการพิิเศษมีีแนวโน้้มที่่�จะทำำ�เช่่นนี้้�ในกิิจกรรมอื่่�นด้้วย อัันจะเป็็นผลดีีต่่อการเรีียน การอยู่่�ร่่วมกัับผู้้�อื่่�น
และการใช้้ชีีวิิตในวััยผู้้�ใหญ่่ของเขาเอง

ภาพ 4.41
ครููควรสอนให้้เด็็กทำำ�ความสะอาดร่่างกาย เก็็บของ แล้้วไปพบผู้้�ปกครอง
เนื้้�อหาในบทนี้้�เป็็นการสอนว่่ายน้ำำ��เพื่่�อเอาชีีวิิตรอดสำำ�หรัับเด็็กบกพร่่องทางสติิปััญญาระดัับเล็็กน้้อยและ
เด็็กออทิิสติิกที่่�มีีความสามารถสููง เด็็กทั้้�งสองกลุ่่�มนี้้�มีีจำำ�นวนมากและสามารถเรีียนรู้้�เนื้้�อหาได้้ใกล้้เคีียงเด็็กทั่่�วไป
คณะผู้้�จััดทำำ�หวัังว่่า คู่่�มืือเล่่มนี้้�จะเป็็นประโยชน์์ต่่อครููทุุกท่่านในการวางแผนการจััดการเรีียนรู้้�ของเด็็ก หากครูู
ปรัับวิิธีีการสอน สื่่�อการสอน และวิิธีีการประเมิินผลให้้เหมาะสมกัับลัักษณะของเด็็กแต่่ละคน ผู้้�เขีียนหวัังว่่าครูู
จะนำำ�ความรู้้�เหล่่านี้้�ไปใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด และร่่วมกัันเดิินไปยัังจุุดหมายเดีียวกััน คืือ ช่่วยให้้ “เด็็กทุุกคน”
รอดพ้้นจากการเสีียชีีวิิตจากการจมน้ำำ��
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1. ความสามารถในการรัับรู้้�
1. การรู้้�คิิด (เลืือกทำำ�ข้้อใดข้้อหนึ่่�ง)
1.1 จัับกลุ่่�มภาพ กลุ่่�มละ 3 ภาพ (ข้้อละ 3 คะแนน)
............ โต๊๊ะ เก้้าอี้้� และคอมพิิวเตอร์์
............ ประตูู แม่่กุุญแจ และลููกกุุญแจ
............ หวีี กระจก และผมบนศีีรษะ
............ รถ ถนน และไฟจราจร

รวม ............ / 12 คะแนน

ถ้้าเด็็กจัับกลุ่่�มภาพไม่่ได้้ ครููให้้จัับคู่่�ภาพ (ข้้อละ 2 คะแนน)
............ โต๊๊ะและเก้้าอี้้�
............ ประตููและลููกกุุญแจ
............ หวีีและกระจก

รวม ............ / 6 คะแนน

1.2 เรีียงลำำ�ดัับวััตถุุตามขนาด (จากเล็็กไปใหญ่่) รวม ............ / 10 คะแนน
............ 10 คะแนน เมื่่�อเด็็กทำำ�ได้้ถููกต้้องในครั้้�งแรก/ครั้้�งเดีียว
............ 8 คะแนน เมื่่�อเด็็กทำำ�ผิิด เด็็กรู้้�ด้้วยตััวเองว่่าทำำ�ผิิด เด็็กแก้้ไขให้้ถููกต้้องได้้เอง โดยครููไม่่ต้้องบอก/เฉลย
............ 5 คะแนน เมื่่�อเด็็กทำำ�ผิิด ครููต้้องบอกให้้แก้้ไข แล้้วเด็็กแก้้ไขให้้ถููกต้้องด้้วยตััวเองในครั้้�งแรกที่่�แก้้ไข
.......... 3 คะแนน เมื่่�อเด็็กทำำ�ผิิด ครููต้้องบอกให้้แก้้ไข เด็็กแก้้ไขมากกว่่า 1 ครั้้�ง แต่่สุุดท้้ายทำำ�ถููกต้้องโดยครูู
ไม่่ต้้องเฉลย/บอกใบ้้
............ 0 คะแนน เมื่่�อเด็็กทำำ�ผิิด ครููต้้องบอกให้้แก้้ไข เด็็กแก้้ไขมากกว่่า 1 ครั้้�ง แต่่ก็็ยัังทำำ�ไม่่ถููกต้้อง
เมื่่�อเด็็กได้้ 0-7 คะแนน หมายถึึง มีีปััญหาด้้านการรู้้�คิิดอย่่างมาก
เมื่่�อเด็็กได้้ 8-15 คะแนน หมายถึึง มีีปััญหาด้้านการรู้้�คิิด
เมื่่�อเด็็กได้้ 16-22 คะแนน หมายถึึง ไม่่มีีปััญหาด้้านการรู้้�คิิดมากนััก
2. ความจำำ�
2.1 เมื่่�อครููเรีียงวััตถุุที่่�มีีสีีหรืือขนาดต่่างกััน 4 ชิ้้�น (เช่่น ลููกบอล 4 สีี) แล้้วให้้เด็็กดููเป็็นเวลา 30 วิินาทีี จากนั้้�น
ครููหยิิบวััตถุุนั้้�นส่่งให้้เด็็ก เด็็กสามารถเรีียงได้้เหมืือนตััวอย่่าง (ครั้้�งละ 4 คะแนน) รวม ............ / 12 คะแนน
ครั้้�งที่่� 1 ............ 			
ครั้้�งที่่� 2 ............			
ครั้้�งที่่� 3 ............
ถ้้าเด็็กเรีียงวััตถุุ 4 ชิ้้น� ไม่่เหมืือนตััวอย่่างในครั้้ง� แรก ครููลดจำำ�นวนวััตถุุเหลืือ 3 ชิ้้น� แล้้วเรีียงให้้เด็็กดููเป็็นเวลา 30 วิินาทีี
จากนั้้น� ครููหยิิบวััตถุุนั้น้� ส่่งให้้เด็็ก เด็็กสามารถเรีียงได้้เหมืือนตััวอย่่าง (ครั้้ง� ละ 3 คะแนน) รวม ............ / 9 คะแนน
ครั้้�งที่่� 1 ............ 			
ครั้้�งที่่� 2 ............			
ครั้้�งที่่� 3 ............
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2.2 เมื่่�อครููให้้ดููรููปตััวอย่่าง (เช่่น ภาพสี่่�เหลี่่�ยม 3 ขนาด) เด็็กวาดตามได้้ถููกต้้องโดยไม่่ต้้องมีีรููปตััวอย่่างอยู่่�ข้้างหน้้า
(ครั้้�งละ 3 คะแนน) รวม ............ / 9 คะแนน
ครั้้�งที่่� 1 ............ 			
ครั้้�งที่่� 2 ............			
ครั้้�งที่่� 3 ............
เมื่่�อเด็็กได้้ 0-9 คะแนน หมายถึึง มีีปััญหาด้้านความจำำ�อย่่างมาก
เมื่่�อเด็็กได้้ 10-16 คะแนน หมายถึึง มีีปััญหาด้้านความจำำ�
เมื่่�อเด็็กได้้ 17-21 คะแนน หมายถึึง ไม่่มีีปััญหาด้้านความจำำ�มากนััก หรืือ อาจไม่่มีีปััญหาด้้านความจำำ�เลย
3. ความจดจ่่อ/สมาธิิ
3.1 เมื่่�ออยู่่�กัับสิ่่�งของ/ของเล่่นที่่�ชอบ ................................................. เด็็กจดจ่่อได้้ประมาณ ................................... นาทีี
(ถามผู้้�ปกครองหรืือครููสัังเกตเอง)
3.2 เมื่่�ออยู่่�กัับของเล่่นที่่�ไม่่ได้้ชอบ ................................................. เด็็กเล่่นได้้ประมาณ ................................... นาทีี
(ถามผู้้�ปกครองหรืือครููสัังเกตเอง)
เด็็กอายุุ 7 ขวบควรเล่่นสิ่่�งที่่�เขาชอบได้้อย่่างน้้อย 5 นาทีี และเล่่นสิ่่�งที่่�ไม่่ได้้ชอบ/ทำำ�กิิจกรรมตามที่่�ครููสั่่�งได้้อย่่างน้้อย
1-2 นาทีี หากเด็็กอยู่่�นิ่่�งได้้น้้อยกว่่านั้้�น เด็็กคนนั้้�นน่่าจะมีีอาการสมาธิิสั้้�น
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2. ความสามารถด้้านภาษาและการสื่่�อสาร
1. การใช้้ภาษา
1.1 ช่่องทางสื่่�อสาร เด็็กใช้้ช่่องทางใดในการสื่่�อสารในสถานการณ์์ต่่าง ๆ เช่่น เมื่่�อทัักทาย เด็็กพููดว่่า “สวััสดีีค่่ะ
คุุณครูู” (ประโยคสมบููรณ์์) และยกมืือไหว้้ (ท่่าทาง)

ช่่องทาง
สื่่�อสาร

ประโยค
สมบููรณ์์
เข้้าใจได้้

ท่่าทางที่่�
เข้้าใจได้้
เปล่่งเสีียง (เช่่น ชี้้�
ไม่่มีีความ สั่่�นศีีรษะ
คำำ�เดี่่�ยว
หมาย/ ภาษามืือ
/วลีีที่่�
คนไม่่คุ้้�น ท่่าทาง
เข้้าใจได้้
เคยฟัังไม่่ ประกอบ
เข้้าใจ
คำำ�พููด
ยื่่�นวััตถุุ
ให้้)

สีีหน้้า

1. เมื่่�อทัักทาย
2. เมื่่�อถููกถาม
3. เมื่่�อต้้องการ
สิ่่�งของ
4. เมื่่�อต้้องการ
ความสนใจจาก
บุุคคล
5. เมื่่�อต้้องการ
ความช่่วยเหลืือ
เช่่น ผู้้�ใหญ่่เอาของ
เล่่นที่่�เด็็กชอบใส่่
ขวดพลาสติิกใส
แล้้วปิิดฝาให้้แน่่น
หรืือผู้้�ใหญ่่กลิ้้�ง
บอลไปใต้้เก้้าอี้้�ที่่�
เด็็กเก็็บเองไม่่ได้้
6. เมื่่�อต้้องการถาม
คำำ�ถาม เช่่น ผู้้�ใหญ่่
เขย่่ากล่่องทึึบ (ที่่�มีี
ของอยู่่�ด้้านใน) ให้้
เกิิดเสีียง ทำำ�ให้้เด็็ก
สนใจ อยากเปิิดดูู
7. เมื่่�อต้้องการ
ปฏิิเสธ
8. เมื่่�ออำำ�ลา
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สายตา

ร้้องไห้้
สิ่่�งพิิมพ์์
อาละวาด
ยิ้้�ม เฉย
(ภาพ
อุุปกรณ์์ ดึึงมืือไป
ไม่่
บััตรคำำ� ช่่วยเปล่่ง ที่่�ของ
แสดงออก
กระดาน
เสีียง
ท่่าทางที่่�
เลย
สื่่�อสาร)
คนอื่่�นไม่่
เข้้าใจ

1.2 ระดัับภาษา (คำำ�ศััพท์ย์ ากและ/หรืือประโยคที่่ซัั� บซ้้อน)
............ ต่ำำ�� กว่่าวััย		
............ สมวััย		
............ สููงกว่่าวััย
2 การรัับรู้้�/เข้้าใจภาษา
2.1 เด็็กสามารถทำำ�ตามคำำ�สั่่ง� (คำำ�พููด) เช่่น “หยิิบลููกบอลให้้ครูู”		
............ เด็็กทำำ�ได้้เมื่่อ� ครููสั่่ง� ครั้้ง� แรก โดยครููไม่่ต้อ้ งพููดซ้ำำ�� หรืือแนะนำำ�	
............ เด็็กทำำ�ได้้ แต่่ครููต้้องสั่่ง� ซ้ำำ�� หรืือแนะนำำ�
............ เด็็กทำำ�ไม่่ได้้ ยืืนเฉย หรืือวิ่่ง� หนีี
2.2 เด็็กสามารถทำำ�ตามคำำ�สั่่ง� (ท่่าทาง) เช่่น “ครููชี้้�ลููกบอลแล้้วแบมืือ”
............ เด็็กทำำ�ได้้เมื่่อ� ครููสั่่ง� ครั้้ง� แรก โดยครููไม่่ต้อ้ งพููดซ้ำำ�� หรืือแนะนำำ�
............ เด็็กทำำ�ได้้ แต่่ครููต้้องสั่่ง� ซ้ำำ�� หรืือแนะนำำ�
............ เด็็กทำำ�ไม่่ได้้ ยืืนเฉย หรืือวิ่่ง� หนีี
2.3 เด็็กสามารถทำำ�ตามคำำ�สั่่ง� (บััตรภาพ บััตรคำำ�) เช่่น “ครููยกภาพเด็็กกำำ�ลังั ยื่่น� ลููกบอลให้้ครูู”
............ เด็็กทำำ�ได้้เมื่่อ� ครููสั่่ง� ครั้้ง� แรก โดยครููไม่่ต้อ้ งทำำ�ซ้ำ�ำ� หรืือแนะนำำ�
............ เด็็กทำำ�ได้้ แต่่ครููต้้องสั่่ง� ซ้ำำ�� หรืือแนะนำำ�		
............ เด็็กทำำ�ไม่่ได้้ ยืืนเฉย หรืือวิ่่ง� หนีี
2.4 เด็็กตอบตรงคำำ�ถาม เช่่น “วัันนี้้�ใครมาส่่ง”
............ เด็็กตอบว่่า “พ่่อ”			
............ เด็็กชี้้พ่� อ่ 				
............ เด็็กยกภาพ “พ่่อ”
............ เด็็กตอบเรื่่อ� งอื่่น� (ที่่ไ� ม่่ตรงคำำ�ถาม)
............ เด็็กไม่่ตอบ ยืืนเฉย หรืือวิ่่ง� หนีี
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3. พฤติิกรรมซ้ำ��ำ ๆ และ ความสนใจเฉพาะด้้านอย่่างมาก
............ พฤติิกรรมซ้ำำ�� ๆ ที่่ไ� ม่่มีีความหมาย เมื่่อ� กลััวสถานการณ์์/สถานที่่/� บุุคคลใหม่่ ๆ ระบุุ…..............................................
............ พฤติิกรรมซ้ำำ�� ๆ ที่่ไ� ม่่มีีความหมาย เมื่่�อสนุุก ระบุุ…......................................................................................................
............ พฤติิกรรมซ้ำำ�� ๆ ที่่ไ� ม่่มีีความหมาย เมื่่อ� เบื่่�อ/ไม่่มีีอะไรทำำ� ระบุุ.....................................................................................
............ จดจ่่อ/คลั่่ง� ไคล้้วััตถุุบางอย่่าง ระบุุ….............................................................................................................................

4. ความกลััวสิ่่�งที่่�ไม่่คุ้้�นเคย
1. กลััววััตถุุใหม่่ ๆ			
............ ไม่่เลย
............ นาน ๆ ครั้้ง�
............ บางครั้้ง�
............ บ่่อย
............ ตลอดเวลา
ตััวอย่่างวััตถุุที่ก่� ลััว…....................................................................................................................................................................
2. กลััวสถานที่่ใ� หม่่ ๆ		
............ ไม่่เลย
............ นาน ๆ ครั้้ง�
............ บางครั้้ง�
............ บ่่อย
............ ตลอดเวลา
ตััวอย่่างสถานที่่ที่� ก่� ลััว…..............................................................................................................................................................

5. ปฏิิสััมพัันธ์์ทางสัังคม
1. การมองหน้้า สบตาคนคุ้้�นเคย
............ ไม่่เลย
............ นาน ๆ ครั้้ง�
2. การมองหน้้า สบตาคนไม่่คุ้้�นเคย
............ ไม่่เลย
............ นาน ๆ ครั้้ง�
3. สนใจคนรอบข้้าง		
............ ไม่่เลย
............ นาน ๆ ครั้้ง�
4. การอยู่่ใ� กล้้คนแปลกหน้้า		
............ ไม่่เลย
............ นาน ๆ ครั้้ง�
5. การพููดกัับคนแปลกหน้้า		
............ ไม่่เลย
............ นาน ๆ ครั้้ง�

............ บางครั้้ง�

............ บ่่อย

............ ตลอดเวลา

............ บางครั้้ง�

............ บ่่อย

............ ตลอดเวลา

............ บางครั้้ง�

............ บ่่อย

............ ตลอดเวลา

............ บางครั้้ง�

............ บ่่อย

............ ตลอดเวลา

............ บางครั้้ง�

............ บ่่อย

............ ตลอดเวลา
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6. การคลอเคลีียคนใกล้้ชิด		
ิ
............ ไม่่เลย
............ นาน ๆ ครั้้ง�
7. ยอมทำำ�กิจิ กรรมกัับคนแปลกหน้้า
............ ไม่่เลย
............ นาน ๆ ครั้้ง�
8. สนใจกัับคนที่่ทำ� �กิ
ำ จิ กรรมด้้วยกััน
............ ไม่่เลย
............ นาน ๆ ครั้้ง�

............ บางครั้้ง�

............ บ่่อย

............ ตลอดเวลา

............ บางครั้้ง�

............ บ่่อย

............ ตลอดเวลา

............ บางครั้้ง�

............ บ่่อย

............ ตลอดเวลา

6. ทัักษะทางสัังคม
1. ทำำ�ตััวเหมาะสมเมื่่�ออยู่่�กัับเด็็กด้้วยกััน เช่่น ชวนเด็็กคนอื่่�นเล่่นอย่่างเหมาะสม พููดคุุยโต้้ตอบหรืือทำำ�กิิจกรรม
กัับเด็็กคนอื่่น� อย่่างต่่อเนื่่�อง แบ่่งของเล่่นให้้เด็็กคนอื่่น� ได้้
............ ไม่่เลย
............ นาน ๆ ครั้้ง�
............ บางครั้้ง�
............ บ่่อย
............ ตลอดเวลา
2. ทำำ�ตััวเหมาะสมเมื่่�ออยู่่�กัับผู้้�ใหญ่่ เช่่น กล่่าวทัักทายอย่่างสุุภาพ ใช้้คำ�พููดสุ
ำ
ุภาพมีีหางเสีียง ไม่่ปฏิิบััติิกัับผู้้�ใหญ่่
เหมืือนเพื่่�อนวััยเดีียวกััน (เช่่น จัับศีีรษะของผู้้�ใหญ่่ โยนสิ่่ง� ของให้้ผู้้�ใหญ่่)
............ ไม่่เลย
............ นาน ๆ ครั้้ง�
............ บางครั้้ง�
............ บ่่อย
............ ตลอดเวลา
3. ริิเริ่่ม� ปฏิิสััมพัันธ์์อย่่างเหมาะสม (เช่่น ชวนเพื่่�อนเล่่น)
............ ไม่่เลย
............ นาน ๆ ครั้้ง�
............ บางครั้้ง�
............ บ่่อย
............ ตลอดเวลา
4. ทำำ�ตััวเหมาะสม เมื่่อ� อยู่่ใ� นสถานที่่ที่� ไ่� ม่่ควรส่่งเสีียงดััง เช่่น ห้้องสมุุด ห้้องประชุุม วััด
............ ไม่่เลย
............ นาน ๆ ครั้้ง�
............ บางครั้้ง�
............ บ่่อย
............ ตลอดเวลา
5. พููดแทรกเมื่่อ� ผู้้�อื่่น� กำำ�ลัังพููด		
............ ไม่่เลย
............ นาน ๆ ครั้้ง�
............ บางครั้้ง�
............ บ่่อย
............ ตลอดเวลา
6. สลัับกัันพููด				
............ ไม่่เลย
............ นาน ๆ ครั้้ง�
............ บางครั้้ง�
............ บ่่อย
............ ตลอดเวลา
7. สลัับกัันเล่่น				
............ ไม่่เลย
............ นาน ๆ ครั้้ง�
............ บางครั้้ง�
............ บ่่อย
............ ตลอดเวลา
8. ยอมแบ่่งปัันสิ่่ง� ที่่ตัั� วเองชอบ		
............ ไม่่เลย
............ นาน ๆ ครั้้ง�
............ บางครั้้ง�
............ บ่่อย
............ ตลอดเวลา
9. ขอบคุุณเมื่่อ� ได้้รัับสิ่่ง� ของ/ความช่่วยเหลืือ
............ ไม่่เลย
............ นาน ๆ ครั้้ง�
............ บางครั้้ง�
............ บ่่อย
............ ตลอดเวลา
10. ขอโทษเมื่่อ� ทำำ�ผิด			
ิ
............ ไม่่เลย
............ นาน ๆ ครั้้ง�
............ บางครั้้ง�
............ บ่่อย
............ ตลอดเวลา
ชื่่อ� ผู้้�ประเมิิน .................................................................................... วัันที่่ป� ระเมิิน ....................................................
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ภาคผนวก ข แบบประเมิินความสามารถด้้านการเคลื่่�อนไหวและการว่่ายน้ำำ��
(สำำ�หรัับเด็็กบกพร่่องทางสติิปััญญาและเด็็กออทิิสติิกในระดัับประถมศึึกษา)
ชื่่�อนัักเรีียน ........................................................................................................ อายุุ .......................... เพศ ..........................
โรงเรีียน ............................................................................................................. ชั้้�นเรีียน ........................................................
ชื่่�อผู้้�ปกครอง .................................................................................................... ที่่�อยู่่� ..............................................................
....................................................................................................................................................................................................
เบอร์์โทรศััพท์์ ................................................................................... LINE ...............................................................................
ข้้อมููลด้้านสุุขภาพ
ภาวะที่่�ระบุุในใบวิินิิจฉััยของแพทย์์ ................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
ปััญหาสุุขภาพ
............ อาการชััก ............ โรคหััวใจ ............ โรคทางเดิินหายใจ ............. แผลเปิิด ............. หููอัักเสบ
............ อื่่�น ๆ (โปรดระบุุ ..............................................................................................................................................)
ยาที่่�เด็็กรัับประทานอยู่่� ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
อาการแพ้้
............ แพ้้อาหาร (โปรดระบุุ ........................................................................................................................................)
............ แพ้้ยา (โปรดระบุุ ..............................................................................................................................................)
............ อื่่�น ๆ (โปรดระบุุ .............................................................................................................................................)
ประวััติิการจมน้ำำ��	
............ เคยจมน้ำำ��	 ............ เคยสำำ�ลัักน้ำำ��	
............ ไม่่เคยจมน้ำำ�� หรืือสำำ�ลัักน้ำำ��
............ อื่่�น ๆ (โปรดระบุุ ..............................................................................................................................................)
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1. ความสามารถด้้านการเคลื่่�อนไหว
1. เด็็กเคลื่่�อนไหวอวััยวะแต่่ละส่่วนได้้คล่่องแคล่่ว
1.1 ศีีรษะและคอ
............ คล่่องแคล่่วเหมืือนเด็็กทั่่�วไป ............ ติิดขััดบ้า้ ง
1.2 มืือและแขน
............ คล่่องแคล่่วเหมืือนเด็็กทั่่�วไป ............ ติิดขััดบ้า้ ง
1.3 ขาและเท้้า
............ คล่่องแคล่่วเหมืือนเด็็กทั่่�วไป ............ ติิดขััดบ้า้ ง

........... เคลื่่อ� นไหวได้้น้อ้ ยมาก
............ เคลื่่อ� นไหวได้้น้อ้ ยมาก
............ เคลื่่อ� นไหวได้้น้อ้ ยมาก

2. เด็็กเคลื่่�อนไหวอวััยวะหลายส่่วนในเวลาเดีียวกััน
2.1 เมื่่�อครููให้้เด็็กเตะลููกบอล (เด็็กอาจวิ่่�งมาเตะหรืือยืืนอยู่่�กัับที่่แ� ล้้วเตะก็็ได้้)
ความคล่่องแคล่่ว
............ ดีี เหมืือนเด็็กทั่่�วไป ............ ติิดขััดบ้า้ ง ............ เคลื่่อ� นไหวส่่วนอื่่น� ด้้วย (เช่่น ยกไหล่่เมื่่อ� แกว่่งขาเตะลููกบอล)
การทรงตััว
............ ดีี เหมืือนเด็็กทั่่�วไป ............ เซหรืือล้้ม เมื่่อ� แกว่่งขาเตะ ............ หยุุดยืนื ก่่อนแกว่่งขาเตะ
2.2 เมื่่�อครููให้้เด็็กกระโดดตบ (เด็็กกระโดดแยกขาและมืือประกบกัันเหนืือศีีรษะในเวลาเดีียวกััน แล้้วกระโดด
ขาชิิดพร้อ้ มมืือแนบลำำ�ตััว)
ความคล่่องแคล่่ว
............ ดีี เหมืือนเด็็กทั่่�วไป ............ ติิดขััดบ้า้ ง ............ เคลื่่อ� นไหวไม่่ตรงตามที่่ค� รููต้้องการ (เช่่น มืือแนบลำำ�ตััวขณะ
กระโดดแยกขา หรืือแสดงท่่าทางสัับสนเมื่่อ� แขนและขาต้้องเคลื่่อ� นไหวแตกต่่างกััน)
การทรงตััว
............ ดีี เหมืือนเด็็กทั่่�วไป ............ เซหรืือล้้ม ขณะกระโดดตบ ............ ทำำ�ไม่่ได้้เลยหรืือไม่่ยอมทำำ�
2.3 เมื่่� อ ครููให้้เด็็ ก หมุุ น มืื อ สลัั บ ข้้าง (เด็็ ก คว่ำำ�มื
� ื อ ซ้้ า ยและหงายมืื อ ขวาในเวลาเดีียวกััน แล้้ ว หงายมืื อ ซ้้ า ย
พร้้อมคว่ำำ�มื
� อื ขวา)
ความคล่่องแคล่่ว
............ ดีี เหมืือนเด็็กทั่่�วไป ............ ติิดขััดบ้า้ ง (เช่่น คว่ำำ�มื
� อื ซ้้ายก่่อน แล้้วจึึงคว่ำำ�มื
� อื ขวา) ............ เคลื่่อ� นไหวไม่่
ตรงตามที่่ค� รููต้้องการ (เช่่น คว่ำำ�มื
� อื ซ้้ายและมืือขวาพร้้อมกััน)
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2. ภาวะกลััวน้ำำ��
1. ยอมให้้ใบหน้้าโดนน้ำำ��
............ ไม่่มีีปัญ
ั หา ............ ท่่าทางอึึดอััดใจ

............ ไม่่ยอมให้้ใบหน้้าโดนน้ำำ�� (ร้้องไห้้ อาละวาด วิ่่ง� หนีี)

2. ยอมลงน้ำำ��
............ ไม่่มีีปัญ
ั หา ............ ท่่าทางอึึดอััดใจ (เกาะผู้้�ใหญ่่แน่่น ไม่่ยอมปล่่อยมืือจากราวบัันไดลงสระว่่ายน้ำำ�� )
............ ไม่่ยอมให้้ใบหน้้าโดนน้ำำ�� (ร้้องไห้้ อาละวาด วิ่่ง� หนีี)
3. ยอมดำำ�น้ำ�ำ�
............ ไม่่มีีปัญ
ั หา

............ ท่่าทางลัังเล/อึึดอััดใจ

............ ไม่่ยอมดำำ�น้ำ�ำ� (ร้้องไห้้ อาละวาด ขึ้้น� จากน้ำำ�� )
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ภาคผนวก ค ตััวอย่่างสื่่�อทางสายตาเพื่�อ่ เตรีียมตััวเด็็กก่่อนมาเรีียน

1. ปฏิิทิิน
กัันยายน 2563
อาทิิตย์์

จัันทร์์

อัังคาร
1

พุุธ
2

พฤหััสบดีี
3

ศุุกร์์
4

เสาร์์
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

คู่่มื� อื การใช้้ปฏิิทินิ
ปฏิิทินิ คืือ เครื่่อ� งมืือสื่่อ� สารที่่ช่� ว่ ยให้้บุคุ คลที่่มีี� ความต้้องการพิิเศษทราบว่่า เขาจะต้้องทำำ�กิจิ กรรมอะไรบ้้างในเดืือนนั้้น�
เมื่่อ� บุุคคลที่่มีี� ความต้้องการพิิเศษทราบล่่วงหน้้า เขาจะได้้เตรีียมตััวและเตรีียมใจในการทำำ�กิจิ กรรมนั้้น� ๆ ล่่วงหน้้า บุุคคลนั้้น� จึึงมีี
แนวโน้้มที่่จ� ะทำำ�สิ่่ง� นั้้น� ได้้ดีีขึ้้น� และมีีความอึึดอััดใจน้้อยลง
ปฏิิทินิ (กัันยายน 2563) มีีวิธีิ กี ารใช้้งานดัังนี้้�
1. เมื่่อ� อยู่่ใ� นสถานที่่ที่� ไ่� ม่่มีีเสีียงรบกวน แสงสว่่างเพีียงพอ อากาศถ่่ายเท และเด็็กสงบ มีีสมาธิิ พร้้อมที่่จ� ะเรีียนรู้้� ผู้้�ปกครอง
และเด็็กนั่่�งหน้้าปฏิิทินิ แล้้วผู้้�ปกครองชัักชวนเด็็กดููปฏิิทินิ ด้้วยกััน ผู้้�ปกครองควรตรวจสอบว่่าเด็็กกำำ�ลัังมองปฏิิทินิ อยู่่ห� รืือไม่่
2. ผู้้�ปกครองชี้้ใ� ห้้เด็็กดููว่่า “วัันนี้้�” เป็็นวัันอะไรและวัันที่่เ� ท่่าไร เช่่น หากวัันนี้้�เป็็นวัันที่่� 20 กัันยายน ผู้้�ปกครองชี้้ที่� ่� “วัันที่่� 20”
3. ผู้้�ปกครองสอนให้้เด็็กใช้้ดินิ สอหรืือปากกาขีีดทัับ “วัันนี้้�” (เช่่น วัันที่่� 20) ในกรณีที่ี เ่� ด็็กเขีียนเองไม่่ได้้ ให้้ผู้้�ปกครองช่่วย
โดยจัับมืือเด็็กขีีดทัับ “วัันนี้้�”
4. หลัังจากขีีดทัับวัันนี้้�แล้้ว ผู้้�ปกครองชวนเด็็กนัับต่่อไปว่่า เหลืืออีีกกี่่วัั� นจึึงจะถึึงวัันที่่� 28, 29, 30 กัันยายน 2563 โดยชี้้ไ� ป
ทีีละช่่องตามลำำ�ดัับ เช่่น เมื่่อ� ชี้้วัั� นที่่� 21 ผู้้�ปกครองนัับ “1” และเมื่่อ� ชี้้วัั� นที่่� 22 ผู้้�ปกครองนัับ “2” แล้้วนัับต่่อไปจนถึึงวัันที่่� 27 แต่่
ถ้้าเด็็กนัับเลขไม่่ได้้หรืือพููดไม่่ได้้ ผู้้�ปกครองสามารถนัับให้้เด็็กฟัังก็็ได้้
5. เมื่่อ� นัับถึึงวัันที่่� 28, 29, และ 30 กัันยายน 2563 ผู้้�ปกครองบอกเด็็กว่่า “3 วัันนี้้� หนูู (หรืือชื่่�อเด็็ก) จะไปเรีียนว่่ายน้ำำ�� ”
แล้้วชี้้ใ� ห้้เด็็กสัังเกตดููภาพ “ว่่ายน้ำำ�� ” บนปฏิิทินิ ทั้้ง� 3 วััน หลัังจากนั้้น� ผู้้�ปกครองอ่่านเรื่่อ� งราวทางสัังคมให้้เด็็กฟัังและพาเด็็กดููตาราง
กิิจกรรมต่่อไป
6. ผู้้�ปกครองต้้องใช้้ปฏิิทินิ ทุุกวัันอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้เด็็กจำำ�ได้้และเข้้าใจว่่า เขาต้้องมาว่่ายน้ำำ�� ในวัันที่่� 28, 29, และ 30
กัันยายน 2563
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2. ตารางกิิจกรรม
ตารางกิิจกรรม
วัันที่่� 28, 29, 30 กัันยายน 2563

ตารางกิิจกรรม
8.00 น. ลงทะเบีียน รายงานตััว

10.20 น. พัักเข้้าห้้องน้ำำ��

8.20 น. ดููตารางกิิจกรรม

10.30 น. เรีียนว่่ายน้ำำ��

8.30 น. เข้้ากลุ่่�ม

11.00 น. อาบน้ำำ�� เปลี่่�ยนชุุด

8.50 น. เข้้าห้้องน้ำำ�� เปลี่่�ยนชุุด

11.30 น. ทบทวนบทเรีียน

9.10 น. เข้้ากลุ่่�ม

12.00 น. กิินข้้าว

9.30 น. พัักร้้องเพลง

12.30 น. แลกรางวััล

9.40 น. เรีียนว่่ายน้ำำ��

กลัับบ้้าน
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คู่่มื� อื การใช้้ตารางกิิจกรรม
ตารางกิิจกรรม คืือ เครื่่อ� งมืือสื่่อ� สารรููปแบบหนึ่่ง� ที่่ช่� ว่ ยให้้บุคุ คลที่่มีี� ความต้้องการพิิเศษทราบว่่า ภายในหนึ่่ง� วัันหรืือใน
ช่่วงเวลาหนึ่่ง� เขาจะต้้องทำำ�อะไรบ้้าง นอกจากนี้้� ตารางกิิจกรรมยัังช่่วยให้้เด็็กรู้้�ว่า่ ตอนนี้้�ตััวเองกำำ�ลัังทำำ�กิจิ กรรมอะไร กิิจกรรมที่่�
ต้้องทำำ�ต่อ่ ไปคืืออะไรหรืือกำำ�ลัังจะเกิิดอะไรขึ้้�น อีีกทั้้ง� ผู้้�ปกครองและเด็็กที่่พููด
� ได้้น้อ้ ยยัังอาจใช้้ตารางกิิจกรรมแทน “บััตรภาพ”
เพื่่�อสื่่อ� สารระหว่่างกัันได้้อีีกด้้วย
ตารางกิิจกรรม (วัันที่่� 28, 29, 30 กัันยายน 2563) มีีวิธีิ กี ารใช้้งานดัังนี้้�
1. หลัังจากใช้้ “ปฏิิทินิ (กัันยายน 2563)” ในสถานที่่ที่� ไ่� ม่่มีีเสีียงรบกวน แสงสว่่างเพีียงพอ อากาศถ่่ายเท และเด็็กสงบ
มีีสมาธิิ พร้้อมที่่จ� ะเรีียนรู้้�แล้้ว ผู้้�ปกครองชัักชวนเด็็กดููตารางกิิจกรรมด้้วยกััน
2. ผู้้�ปกครองและเด็็กควรนั่่�งฝั่่ง� เดีียวกัันขณะดููตารางกิิจกรรม เพื่่�อสะดวกในการชี้้�ชวนพููดคุุยเกี่่ย� วกัับกิิจกรรมที่่จ� ะเกิิดขึ้้น�
ตามตาราง
3.	ผู้้�ปกครองจัับมืือเด็็กให้้ชี้้ที่� ภ่� าพ พร้้อมอ่่าน/อธิิบายกิิจกรรมนั้้น� ทำำ�เช่่นนี้้�ทีีละภาพตามลำำ�ดัับ โดยเริ่่ม� จากด้้านบนซ้้าย
(8:00 น.) ไปจนครบทุุกกิิจกรรม (กลัับบ้้าน)
4. เมื่่อ� ผู้้�ปกครองคิิดว่า่ เด็็กเข้้าใจความหมายของแต่่ละภาพแล้้ว ผู้้�ปกครองอาจให้้เด็็กตอบคำำ�ถามหรืือบอกว่่าภาพที่่เ� ห็็น
คืือกิิจกรรมอะไร
5.	ผู้้�ปกครองควรพาเด็็กดููตารางกิิจกรรม (วัันที่่� 28, 29, 30 กัันยายน 2563) อย่่างน้้อยวัันละ 1 ครั้้ง�
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3. เรื่่�องราวทางสัังคม
ว่่ายน้ำำ��แสนสนุุก

1. ฉัันจะไปเรีียนว่่ายน้ำำ�� การเรีียนว่่ายน้ำำ��
เป็็นเรื่่�องสนุุกมาก
หน้้าปก “ว่่ายน้ำำ��แสนสนุุก”

หน้้า 1

3. ชุุดว่่ายน้ำำ�� อาจทำำ�ให้้ฉัันอึึดอััดแต่่ไม่่เป็็นไร
ฉัันจะพยายามใส่่มัันเพื่�อ่ ปกปิิดร่่างกาย

2. เมื่่�อถึึงที่่�สระ ฉัันจะเปลี่่�ยนใส่่ชุุดว่่ายน้ำำ��
หน้้า 2

หน้้า 3

4. ที่่�สระว่่ายน้ำำ��ฉัันจะได้้เจอครููใจดีี
และเพื่่�อน ๆ อีีกมากมาย

5. เราจะทำำ�กิิจกรรมและเรีียนว่่ายน้ำำ��
ด้้วยกัันตามเวลา

หน้้า 4

หน้้า 5
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6. ฉัันจะเรีียนว่่ายน้ำำ��จนพื้้�นที่่�สีีแดง
บนนาฬิิกาหมดไป

7. เมื่่�ออยู่่�ในสระ หน้้าฉัันจะโดนน้ำำ��

หน้้า 6

หน้้า 7

ปิิด

9. เมื่่�ออยู่่�ใต้้น้ำำ�� ฉัันจะลืืมตา ถ้้าฉัันรู้้�สึึกไม่่
สบายตา ฉัันสามารถใส่่แว่่นว่่ายน้ำำ�� ได้้

8. เมื่่�ออยู่่�ใต้้น้ำำ�� ปากฉัันจะปิิดสนิิท
หน้้า 8

หน้้า 9

10. เมื่่�อว่่ายน้ำำ�� ฉัันจะพยายามเตะขา
ซ้้ายขวาเพื่่�อเคลื่่�อนที่่�ไปข้้างหน้้า

11. เมื่่�อฉัันรู้้�สึึกกลััวหรืือกัังวล ฉัันจะมีีครูู
ใจดีีคอยช่่วยและอยู่่�ใกล้้ ๆ กััน

หน้้า 10

หน้้า 11
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12. ทุุกคนชมว่่า "เยี่่�ยมมาก" ที่่�ฉััน
พยายามว่่ายน้ำำ��

13. ใช่่แล้้ว! การเรีียนว่่ายน้ำำ��
เป็็นเรื่่�องที่่�สนุุกมาก!

หน้้า 12

หน้้า 13
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คู่่มื� อื การใช้้เรื่่อ� งราวทางสัังคม
เรื่่อ� งราวทางสัังคม คืือ หนัังสืือที่่เ� ล่่าถึึงเหตุุการณ์์ที่กำ่� �ลัั
ำ งจะเกิิดขึ้้น� กัับเด็็ก เพื่่�อให้้เด็็กได้้รัับรู้้�ถึึงเหตุุการณ์์นั้น้� และช่่วยให้้เขา
เตรีียมตััวและเตรีียมใจล่่วงหน้้า เรื่่อ� งราวทางสัังคมทำำ�ให้้เด็็กมีีเวลาคิิดล่่วงหน้้าว่่า เมื่่อ� จะต้้องเผชิิญสถานการณ์์นั้น้� เขาสามารถทำำ�
อย่่างไรได้้บ้า้ ง การเตรีียมตััวเด็็กล่่วงหน้้าเช่่นนี้้�ยัังช่่วยลดความอึึดอััดใจ ทำำ�ให้้เด็็กมีีพฤติิกรรมที่่ดีี� มากขึ้้น� รวมถึึงมีีพฤติิกรรมไม่่พึึง
ประสงค์์น้อ้ ยลงด้้วย นอกจากนี้้� การอ่่านนิิทานด้้วยกัันยัังทำำ�ให้้เด็็กมีีพััฒนาการด้้านการอ่่าน พััฒนาการด้้านภาษา กล้้ามเนื้้�อมืือที่่�
ใช้้ในการเปิิดหน้้าหนัังสืือ และสมาธิิในการทำำ�กิจิ กรรมต่่าง ๆ ดีีขึ้้�น รวมถึึงมีีความสััมพัันธ์์กัับผู้้�ปกครองดีีขึ้้�นด้้วย
เรื่่อ� งราวทางสัังคม เรื่่อ� ง “ว่่ายน้ำำ�� แสนสนุุก” มีีวิธีิ กี ารใช้้งานดัังนี้้�
1. เมื่่อ� อยู่่ใ� นสถานที่่ที่� ไ่� ม่่มีีเสีียงรบกวน แสงสว่่างเพีียงพอ อากาศถ่่ายเท และเด็็กสงบ มีีสมาธิิ พร้้อมที่่จ� ะเรีียนรู้้� ผู้้�ปกครอง
ชัักชวนเด็็กมาอ่่านเรื่่อ� งราวทางสัังคมด้้วยกััน
2. ผู้้�ปกครองและเด็็กควรนั่่�งฝั่่ง� เดีียวกัันขณะอ่่านเพื่่�อสะดวกในการชี้้�ชวนพููดคุุยเกี่่ย� วกัับเนื้้�อเรื่่อ� ง
3. ในช่่วงแรก ผู้้�ปกครองอาจเป็็นคนอ่่านให้้เด็็กฟััง หรืือ ผู้้�ปกครองและเด็็กอาจอ่่านไปพร้้อมกัันก็็ได้้ ขณะอ่่าน ผู้้�ปกครอง
คอยชี้้ช� วนพููดคุุยเกี่่ย� วกัับเนื้้�อเรื่่อ� งนั้้น�
4. ผู้้�ปกครอง (และเด็็ก) เริ่่ม� อ่่านช้้า ๆ ทีีละหน้้า ตั้้ง� แต่่ชื่่อ� เรื่่อ� งบนหน้้าปกไปจนถึึงหน้้าสุุดท้า้ ย ขณะอ่่านผู้้�ปกครองควร
ชี้้ช� วนให้้เด็็กมองภาพที่่เ� ป็็นประเด็็นสำำ�คััญในหน้้านั้้น� หรืือผู้้�ปกครองอาจให้้เด็็กลองทำำ�ท่า่ ตามภาพ หรืือถ้้าเด็็กไม่่เข้้าใจ ผู้้�ปกครอง
อาจทำำ�ให้้เด็็กดููเป็็นตััวอย่่างก็็ได้้
5. ผู้้�ปกครองและเด็็กควรอ่่านเรื่่อ� งราวทางสัังคมด้้วยกััน อย่่างน้้อยวัันละ 1 ครั้้ง� จนถึึงวัันที่่ม� าเรีียนว่่ายน้ำำ��
6. ในช่่วงหลััง เมื่่�อเด็็กจำำ�เนื้้�อหาในหนัังสืือได้้แล้้ว ผู้้�ปกครองอาจขยายคำำ�ศััพท์์ของเด็็กด้้วยการชี้้�ชวนให้้ดููรููปอื่่�น ๆ
ในหนัังสืือพร้้อมพููดคำำ�ศััพท์นั้์ น้� ให้้เด็็กฟััง เช่่น ในหน้้า 4 ผู้้�ปกครองอาจชี้้�ให้้เด็็กดููแล้้วภาพบัันไดลงสระ แล้้วพููดว่่า “บัันได”
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ภาคผนวก ง ตััวอย่่างแผนการสอน

ตััวอย่่างที่่� 1
แผนการสอนเรื่่อ� ง แหล่่งน้ำำ�� เสี่่ย� ง (ผู้อ่่�้ านสามารถศึึกษาเนื้้�อหาได้้ในบทที่่� 3 หน่่วยที่่� 1)
นัักเรีียน 10 คนในชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 4				
ครููผู้้�สอน ครููจัันทรา ฟ้้ามีีดาว
วััน - เวลาที่่�จะสอน 27 กัันยายน xxxx เวลา 10:00 – 11:00 น.
จำำ�นวนการสอน 1 ครั้้�ง

วััตถุุประสงค์์
1.
2.
3.
4.

เด็็กเข้้าใจความหมายของแหล่่งน้ำำ�� เสี่่�ยง
เด็็กทราบถึึงอัันตรายจากแหล่่งน้ำำ�� เสี่่�ยง
เด็็กตระหนัักถึึงแหล่่งน้ำำ�� เสี่่�ยงใกล้้ตััว
เด็็กทราบวิิธีีปฏิิบััติิตััวอย่่างเหมาะสม เมื่่�อเข้้าใกล้้แหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยง

ก่่อนสอน (ใช้้เวลาประมาณ 3 นาทีี)
ครููกล่่าวทัักทายเด็็ก ๆ ชวนพููดคุุยเกี่่�ยวกัับเรื่่�องทั่่�วไป และทบทวนกติิกาในห้้องเรีียนด้้วยภาพ (สื่่�อทางสายตา) ดัังนี้้�
1. ขณะครููสอน ขอให้้เด็็กนั่่�งอยู่่�กัับที่่� (ครููชููภาพเด็็กนั่่�งอยู่่�กัับที่่�) ฟััง (ครููชููภาพเด็็กกำำ�ลัังฟััง) และ เงีียบ (ครููชููภาพเด็็ก
นั่่�งเงีียบ ๆ)
2. เมื่่�อครููถาม ขอให้้เด็็กยกมืือเมื่่�อต้้องการตอบคำำ�ถาม (ครููชููภาพเด็็กยกมืือ)
3. คนที่่�ตอบคำำ�ถาม (ไม่่ว่่าคำำ�ตอบจะถููกหรืือผิิด) จะได้้คำำ�ตอบละ 1 คะแนน (ครููชี้้�ที่่�ป้้ายคะแนนบนกระดาน)
4. เด็็ก ๆ สามารถนำำ�คะแนนที่่�สะสมไว้้มาแลกรางวััลหลัังเลิิกเรีียน (ครููชี้้�ป้้ายของรางวััล)
ขั้้�นนำำ�เข้้าสู่่บ� ทเรีียน (ใช้้เวลาประมาณ 10 นาทีี)
1. ครููเปิิดวีีดิทััิ ศน์์เด็็กกำำ�ลัังจมน้ำำ�� แล้้วชวนพููดคุุยว่่าถ้้าเด็็ก ๆ ตกน้ำำ��แล้้วว่่ายน้ำำ�� ไม่่ได้้ จะเกิิดอะไรขึ้้�น (ถ้้าห้้องเรีียนมีีเด็็ก
ที่่พููด
� ได้้น้อ้ ยหรืือพููดไม่่ได้้เลย ครููควรมีีสื่่�อทางสายตาและช่่องทางสื่่อ� สารอื่่�น เช่่น ภาพเด็็กสลบ, ภาพเด็็กจมน้ำำ��, ภาพเด็็กหายใจ
ไม่่ออก, ภาพเด็็กยิ้้ม� , ภาพเด็็กร้้องไห้้ เพื่่�อให้้เด็็กที่่มีีปั
� ญ
ั หาด้้านการพููดสามารถตอบคำำ�ถามของครููด้้วยการชี้้�ภาพ สื่่อ� ทางสายตา
เหล่่านี้้�ทำ�ำ ให้้เด็็กคนนั้้�นมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมมากขึ้้�น และครููยัังได้้ทราบถึึงความรู้้�เดิิมของเด็็กคนนั้้�นด้้วย)
2. ครููเลืือกภาพเด็็กสลบ, ภาพเด็็กจมน้ำำ��, ภาพเด็็กหายใจไม่่ออก ฯลฯ ออกมา แล้้วบอกเด็็ก ๆ ว่่า วัันนี้้�ครููจะสอนเรื่่�อง
สถานที่่�ที่่�เป็็นอัันตราย ถ้้าเด็็ก ๆ ไม่่ระวััง ก็็จะเป็็นเหมืือนเด็็กในภาพเหล่่านี้้�
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ขั้้�นสอน (ใช้้เวลาประมาณ 35 นาทีี)
1. ครููอธิิบายด้้วยคำำ�พููด ท่่าทาง และภาพ
“แหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยง” คืือ แหล่่งน้ำำ�� ที่่�อาจทำำ�ให้้เด็็กจมน้ำำ�� หายใจไม่่ออก เป็็นอัันตราย บาดเจ็็บ หรืือตายได้้
“อัันตราย” หมายถึึง เด็็กจะขยัับตััวไม่่ได้้ หายใจไม่่ได้้ ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ตายในที่่สุ� ุด
(ถ้้าเด็็กไม่่เข้้าใจความหมายของ “จมน้ำำ��” “หายใจไม่่ออก” “ตาย” ครููควรอธิิบายเรื่่�องเหล่่านี้้�ก่่อนสอนเรื่่�อง
แหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยง)
2. ครููเปิิดวีีดิิทััศน์์ เรื่่�อง “แหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยง” ให้้เด็็กเห็็นว่่า การตกลงไปในแหล่่งน้ำำ��เหล่่านี้้�จะเป็็นอัันตรายอย่่างไร
3. ครููชููภาพแหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยงในบ้้าน ได้้แก่่ กะละมััง ถัังเก็็บน้ำำ�� โอ่่ง อ่่างอาบน้ำำ��เด็็ก/ผู้้�ใหญ่่ สระว่่ายน้ำำ��พลาสติิก ชัักโครก
และให้้เด็็กตอบว่่า เด็็กเคยเห็็นสิ่่ง� ของในภาพใดที่่อ� ยู่่ใ� นบ้้านของตััวเองบ้้าง โดยให้้เด็็กได้้ตอบทุุกคน และสามารถตอบซ้ำำ��กัันได้้
(ถ้้าเป็็นไปได้้ ครููควรมอบหมายให้้ผู้้�ปกครองนำำ�ภาพเหล่่านี้้�ไปสอนที่่�บ้้าน เพื่่�อให้้เด็็กเชื่่�อมโยงสิ่่�งที่่�ครููสอนไปยัังสถานการณ์์
จริิงด้้วย)
4. ครููชููภาพแหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยงรอบบ้้าน ได้้แก่่ แอ่่งน้ำำ�� ใต้้ถุุนบ้้าน อ่่างเลี้้�ยงปลา คููน้ำำ�� สระน้ำำ��ขุุด และให้้เด็็กตอบว่่า เด็็กเคย
เห็็นสถานที่่�ในภาพใดบ้้าง โดยให้้เด็็กได้้ตอบทุุกคน และสามารถตอบซ้ำำ��กัันได้้ (ถ้้ามีีโอกาส ครููควรมอบหมายให้้ผู้้�ปกครองนำำ�
ภาพเหล่่านี้้�ไปสอนที่่บ้� ้าน เพื่่�อให้้เด็็กเชื่่�อมโยงสิ่่�งที่่�ครููสอนไปยัังสถานการณ์์จริิงด้้วย)
5. ครููชููภาพแหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยงในชุุมชน ได้้แก่่ แม่่น้ำำ�� คลอง บึึง ทะเล อ่่างเก็็บน้ำำ�� คููน้ำำ��ในสวน/ในนา และให้้เด็็กตอบว่่า
เคยเห็็นสถานที่่�ในภาพใดบ้้าง โดยให้้เด็็กได้้ตอบทุุกคน และสามารถตอบซ้ำำ��กัันได้้ (ถ้้าเป็็นไปได้้ ครููควรพาเด็็กไปทััศนศึึกษา
ในชุุมชน เพื่่�อให้้เด็็กเชื่่�อมโยงสิ่่�งที่่�ครููสอนไปยัังสถานการณ์์จริิงด้้วย)
หมายเหตุุ
ครููควรใช้้ภาพแหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยงในสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เด็็กอาศััยอยู่่�จริิง เพื่่�อให้้เด็็กสามารถเชื่่�อมโยงความรู้้�ในห้้องเรีียนไป
สู่่�สถานที่่�/สถานการณ์์จริิงได้้ดีีขึ้้�น
6. ครููชููภาพแหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยงในโรงเรีียน ได้้แก่่ บ่่อน้ำำ�� บ่่อบััว สระน้ำำ��พุุ แท้้งค์์น้ำำ�� ท่่อซีีเมนต์์เพื่่�อกัักเก็็บน้ำำ�� และให้้เด็็กตอบ
ว่่าเคยเห็็นสถานที่่�/สิ่่�งของในภาพใดบ้้าง โดยให้้เด็็กได้้ตอบทุุกคน และสามารถตอบซ้ำำ��กัันได้้
7. ครููสอนด้้วยการพููดและชููภาพว่่า เมื่่�อเจอแหล่่งน้ำำ��เหล่่านี้้� ขอให้้เด็็กทำำ�ดัังนี้้�
สิ่่ง� ที่่�ควรทำำ�

สิ่่ง� ที่่�ไม่่ควรทำำ�

- ต้้องไปกัับผู้้�ใหญ่่ทุกุ ครั้้ง�
- บอกผู้้�ใหญ่่ เมื่่อ� สิ่่ง� ของตกน้ำำ��
- เล่่น/ทำำ�กิจิ กรรมในสถานที่่ป� ลอดภัยั

- ไม่่เข้้าใกล้้แหล่่งน้ำำ�� ตามลำำ�พััง
- ไม่่ลงไปในน้ำำ�� เช่่น ไม่่เล่่นน้ำำ�� ไม่่เก็็บของในน้ำำ��
- ไม่่ทำ�กิ
ำ จิ กรรมใกล้้แหล่่งน้ำำ�� เช่่น วิ่่ง� เล่่น ผลัักกััน
แกล้้งกััน

8. ครููถามแล้้วให้้เด็็กตอบ (ด้้วยการพููด ชี้้�ภาพ หรืือยกป้้าย “ถููก” “ผิิด”) เพื่่�อตรวจสอบความเข้้าใจว่่า เมื่่�อเจอ
แหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยง เด็็กต้้องทำำ�อย่่างไร และไม่่ควรทำำ�อะไรบ้้าง ครููให้้เด็็กได้้ตอบทุุกคน และสามารถตอบซ้ำำ��กัันได้้ หลัังจากนั้้�น
ครููให้้เด็็กพััก (ดื่่�มน้ำำ�� เข้้าห้้องน้ำำ�� และทำำ�กิิจกรรมผ่่อนคลายประมาณ 10 นาทีี)

251

9. ครููให้้เด็็กทุุกคนสวมรองเท้้า ยืืนเข้้าแถว และเงีียบ (ครููชููภาพเด็็กสวมรองเท้้า ภาพเด็็กเข้้าแถว ภาพเด็็ก
ยืืนเงีียบ ๆ) เพื่่�อพาเด็็กออกสำำ�รวจแหล่่งน้ำำ�� เสี่่�ยงในโรงเรีียน (เชื่่�อมโยงสู่่�สถานการณ์์จริิง)
10. ครููพานัักเรีียนทั้้�งหมดเดิินเป็็นแถวไปรอบบริิเวณโรงเรีียน เมื่่�อพบแหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยง ครููให้้เด็็กช่่วยกัันตอบ (ด้้วยการ
พููดหรืือชี้้�ภาพ) ว่่า แหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยงนี้้�คืืออะไร และเด็็ก ๆ ควรทำำ�ตััวอย่่างไร (เมื่่�อครููทำำ�ซ้ำำ�� ๆ เช่่นนี้้�กัับแหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยงหลายแห่่ง
เด็็กบกพร่่องทางสติิปััญญาและเด็็กออทิิสติิกจะจำำ�สิ่่�งที่่�ครููสอนได้้ดีีขึ้้�น)
ขั้้�นสรุุป (ใช้้เวลาประมาณ 12 นาทีี)
1. ครููพาเด็็กกลัับห้้องเรีียน แล้้วถามคำำ�ถามเพื่่�อทบทวนสิ่่�งที่่�ได้้เรีียน
- แหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยงเป็็นอัันตรายอย่่างไร
- แหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยงในโรงเรีียนมีีอะไรบ้้าง หรืือครููอาจให้้เด็็กชี้้�ว่่าภาพใดเป็็นแหล่่งน้ำำ�� เสี่่�ยงในโรงเรีียน
- เมื่่�อเจอแหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยง เด็็กควรทำำ�อย่่างไร และไม่่ควรทำำ�อะไร
2. ครููให้้เด็็กนัับคะแนนของตััวเองและแจ้้งคะแนนกัับครูู (หรืือครููอาจให้้เด็็ก ๆ เขีียนคะแนนของตััวเองบนป้้ายสะสม
คะแนนโดยมีีครููคอยตรวจสอบความถููกต้้อง) หากนัักเรีียนคนใดต้้องการความช่่วยเหลืือ ครููอาจมอบหมายให้้เพื่่�อนช่่วยหรืือ
ครููเข้้าไปช่่วยเหลืือตามความเหมาะสม
สื่่อ� การสอนที่่�น่่าสนใจ และหลากหลาย (เมื่่�อครููสอน 30 นาทีี ครููควรมีีสื่่�อการสอนอย่่างน้้อย 8-10 ชิ้้�น)
1.	ภาพเด็็กนั่่�งอยู่่�กัับที่่� ภาพเด็็กฟััง ภาพเด็็กนั่่�งเงีียบ ๆ ภาพเด็็กยกมืือ
2.	ภาพเด็็กสลบ ภาพเด็็กจมน้ำำ�� ภาพเด็็กหายใจไม่่ออก ภาพเด็็กยิ้้�ม ภาพเด็็กร้้องไห้้
3.	วีีดิิทััศน์์ เรื่่�อง อัันตรายจากแหล่่งน้ำำ�� เสี่่�ยง
4.	ภาพแหล่่งน้ำำ�� เสี่่�ยงในบ้้าน
5.	ภาพแหล่่งน้ำำ�� เสี่่�ยงรอบบ้้าน
6.	ภาพแหล่่งน้ำำ�� เสี่่�ยงในชุุมชน
7.	ภาพแหล่่งน้ำำ�� เสี่่�ยงในโรงเรีียน
8.	ป้้าย “ถููก” “ผิิด”
9.	ภาพพฤติิกรรมที่่�ควรทำำ� เมื่่�อเข้้าใกล้้แหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยง
10.	ภาพพฤติิกรรมที่่�ไม่่ควรทำำ� เมื่่�อเข้้าใกล้้แหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยง
11.	ภาพเด็็กสวมรองเท้้า ภาพเด็็กเข้้าแถว ภาพเด็็กยืืนเงีียบ ๆ
12. แหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยงในโรงเรีียน (สถานที่่�จริิง/ของจริิง)
ตััวเสริิมแรง
1.	ป้้ายสะสมคะแนน
2. เบี้้�ย เช่่น คลิิปหนีีบกระดาษ/ลููกปััด/สติ๊๊�กเกอร์์ เพื่่�อสะสมคะแนน
3.	ป้้ายแสดงของรางวััล
4. ของรางวััล
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การวััดผล/ประเมิินผล
1.
2.
3.
4.

เด็็กเข้้าใจความหมายของแหล่่งน้ำำ�� เสี่่�ยง
เด็็กทราบถึึงอัันตรายจากแหล่่งน้ำำ�� เสี่่�ยง
เด็็กตระหนัักถึึงแหล่่งน้ำำ�� เสี่่�ยงใกล้้ตััว
เด็็กทราบวิิธีีปฏิิบััติิตััวอย่่างเหมาะสม เมื่่�อเข้้าใกล้้แหล่่งน้ำำ��เสี่่�ยง

เมื่่�อเด็็กตอบด้้วยการพููด ชี้้�ภาพ หรืือยกป้้ายได้้ถููกต้้อง ไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 80 ถืือว่่าผ่่าน แต่่ถ้้าเด็็กไม่่ผ่่านการทดสอบ
ขอให้้ครููสอนเรื่่�องนั้้�นใหม่่อีีกครั้้�ง โดยปรัับวิิธีีสอนและใช้้สื่่�อการสอนที่่�ชััดเจนมากขึ้้�น
ข้้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................
...............................................................……………………………………………………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................
...............................................................……………………………………………………………………………………………………....................
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ตััวอย่่างที่่� 2
แผนการสอนเรื่่อ� ง การเลืือกและใส่่เสื้้อ� ชููชีีพ (ผู้อ่่�้ านสามารถศึึกษาเนื้้�อหาได้้ในบทที่่� 3 หน่่วยที่่� 9)
นัักเรีียน 10 คนในชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 4				
ครููผู้้�สอน ครููจัันทรา ฟ้้ามีีดาว
วััน-เวลาที่่จ� ะสอน 2 ตุุลาคม xxxx เวลา 10:00 – 11:00 น.
จำำ�นวนการสอน 1 ครั้้�ง

วััตถุุประสงค์์
1. เด็็กใส่่เสื้้�อชููชีีพทุุกครั้้�งที่่ล� งเรืือ และตลอดเวลาที่่�อยู่่�บนเรืือ
2. เด็็กเข้้าใจถึึงประโยชน์์ของเสื้้�อชููชีีพ
3. เด็็กเลืือกเสื้้�อชููชีีพที่่�ขนาดพอดีีตััว
4. เด็็กเลืือกเสื้้�อชููชีีพที่่�ไม่่ชำำ�รุุด
5. เด็็กทราบวิิธีีใส่่เสื้้�อชููชีีพอย่่างถููกต้้อง
6. เด็็กทราบวิิธีีถอดเสื้้�อชููชีีพอย่่างถููกต้้อง
ก่่อนสอน (ใช้้เวลาประมาณ 3 นาทีี)
ครููกล่่าวทัักทายเด็็ก ๆ ชวนพููดคุุยเกี่่�ยวกัับเรื่่�องทั่่�วไป และทบทวนกติิกาในห้้องเรีียนด้้วยภาพ (สื่่�อทางสายตา) ดัังนี้้�
1. ขณะครููสอน ขอให้้เด็็กนั่่�งอยู่่�กัับที่่� (ภาพเด็็กนั่่�งอยู่่�กัับที่่�) ฟััง (ภาพเด็็กกำำ�ลัังฟััง) และ เงีียบ (ภาพเด็็กนั่่�งเงีียบ ๆ)
2. เมื่่�อครููถาม ขอให้้เด็็กยกมืือเมื่่�อต้้องการตอบคำำ�ถาม (ภาพเด็็กยกมืือ)
3. คนที่่�ตอบคำำ�ถาม (ไม่่ว่่าคำำ�ตอบจะถููกหรืือผิิด) จะได้้คำำ�ตอบละ 1 คะแนน (ครููชี้้�ที่่�ป้้ายคะแนนบนกระดาน)
4. คะแนนที่่�ได้้ให้้สะสมไว้้เอามาแลกรางวััลหลัังเลิิกเรีียน (ครููชี้้�ป้้ายของรางวััล)
ขั้้�นนำำ�เข้้าสู่่บ� ทเรีียน (ใช้้เวลาประมาณ 5 นาทีี)
1. ครููเปิิดวีีดิิทััศน์์เรืือแล่่นอยู่่�ในแม่่น้ำำ��/ทะเล (หรืือใช้้เรืือจำำ�ลองลอยในอ่่างน้ำำ��) แล้้วชวนพููดคุุยว่่าถ้้าคลื่่�นลมแรง
แล้้วเรืือล่่ม เด็็ก ๆ จะเป็็นอย่่างไร (ถ้้าห้้องเรีียนมีีเด็็กที่่�พููดได้้น้้อยหรืือพููดไม่่ได้้เลย ครููควรมีีสื่่�อทางสายตาและช่่องทางสื่่�อสาร
อื่่�น เช่่น ภาพเด็็กสลบ, ภาพเด็็กจมน้ำำ��, ภาพเด็็กหายใจไม่่ออก, ภาพเด็็กยิ้้�ม, ภาพเด็็กร้้องไห้้ เพื่่�อให้้เด็็กที่่�มีีปััญหาด้้านการพููด
สามารถตอบคำำ�ถามของครููด้้วยการชี้้�ภาพ สื่่�อทางสายตาเหล่่านี้้�ทำำ�ให้้เด็็กคนนั้้�นมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมมากขึ้้�น และครููยัังได้้
ทราบถึึงความรู้้�เดิิมของเด็็กคนนั้้�นด้้วย)
2. ครููบอกเด็็ก ๆ ว่่า วัันนี้้�ครููจะแนะนำำ�อุุปกรณ์์อย่่างหนึ่่�งที่่�จะช่่วยให้้เด็็ก ๆ ไม่่จมน้ำำ�� นั่่�นคืือ “เสื้้�อชููชีีพ” (ขณะพููด
ครููนำำ�ของจริิงมาให้้เด็็กดููด้้วย หากไม่่มีีของจริิง ครููสามารถใช้้ภาพแทนได้้ แต่่อาจไม่่ช่ว่ ยให้้เด็็กเข้้าใจได้้ดีีเท่่าการได้้เห็็นของจริิง)
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ขั้้�นสอน (ใช้้เวลาประมาณ 42 นาทีี)
1. ครููอธิิบายและชี้้�ให้้เด็็กดููว่่า เสื้้�อชููชีีพ 1 ตััว ประกอบด้้วยตััวเสื้้�อ ด้้านในมีีโฟม ด้้านหน้้ามีีตััวล็็อค เชืือก แถบ
สะท้้อนแสง และบางตััวอาจมีีนกหวีีด
2. ครููอธิิบายและชููภาพให้้เด็็กดููว่่า เด็็กต้้องใส่่เสื้้�อชููชีีพทุุกครั้้�งที่่�ขึ้้�นเรืือ และตลอดเวลาที่่�อยู่่�บนเรืือ
3. ครููให้้เด็็กท่่องประโยคว่่า “ใส่่บนบก ถอดบนบก” รวมถึึงอธิิบายความหมายของ “ใส่่บนบก” (ก่่อนเด็็กลงเรืือ
เด็็กต้้องใส่่เสื้้�อชููชีีพให้้เรีียบร้้อยก่่อน) และ “ถอดบนบก” (เมื่่�ออยู่่�ในเรืือ เด็็กต้้องใส่่เสื้้�อชููชีีพตลอดเวลา เด็็กจะถอดเสื้้�อชููชีีพ
ได้้ก็็ต่่อเมื่่�อเด็็กขึ้้�นมายืืนบนบกแล้้วเท่่านั้้�น)
4. เสื้้อ� ชููชีีพช่่วยให้้เด็็กลอยอยู่่ใ� นน้ำำ�� ครููใส่่แผ่่นโฟมลงในกะละมัังให้้เด็็กเห็็นว่่าโฟมลอย ครููวางตุ๊๊ก� ตาในน้ำำ��ให้้เห็็นว่่าตุ๊๊ก� ตา
จมน้ำำ�� แล้้วนำำ�ตุ๊๊�กตามาใส่่เสื้้�อชููชีีพขนาดเล็็ก (หรืือถ้้าไม่่มีีเสื้้�อชููชีีพขนาดเล็็ก ครููอาจให้้ตุ๊๊�กตานอนบนแผ่่นโฟม) เพื่่�อให้้เด็็กเห็็น
ว่่าตุ๊๊�กตาลอยได้้ถ้้าใส่่เสื้้�อชููชีีพหรืือมีีแผ่่นโฟม (ครููอาจเชื่่�อมโยงถึึง “วััสดุุลอยน้ำำ��” ที่่�ครููเคยสอนในหน่่วยที่่� 19 ด้้วยก็็ได้้) ดัังนั้้�น
เมื่่�อเด็็กใส่่เสื้้�อชููชีีพแล้้วตกลงไปในน้ำำ�� เด็็กก็็จะลอยได้้เช่่นกััน
5. ครููสอนว่่า เสื้้�อชููชีีพที่่�ช่่วยให้้ลอยได้้ต้้อง “พอดีีตััว” ไม่่ใหญ่่หรืือเล็็กเกิินไป ครููอธิิบายความหมายของคำำ�ว่่า
“พอดีี” “ใหญ่่เกิินไป” และ “เล็็กเกิินไป” โดยให้้เด็็ก 3 คนออกมายืืนหน้้าห้้อง ครููให้้เด็็กคนแรกใส่่เสื้้�อพอดีีตััว คนที่่�สองใส่่
เสื้้�อที่่�ตััวใหญ่่เกิินไป และคนที่่�สามใส่่เสื้้�อที่่�ตััวเล็็กเกิินไป
ครููชี้้�ให้้เด็็กสัังเกตว่่า
“พอดีีตััว” หมายถึึง เมื่่�อใส่่ตััวล็็อกแล้้ว คนอื่่�นไม่่สามารถสอดแขนเข้้าไปในเสื้้�อชููชีีพนั้้�นได้้ จากนั้้�น ครููสาธิิตการสอด
แขนเข้้าในเสื้้�อชููชีีพของเด็็กคนแรก
ครููอธิิบายว่่า
“ใหญ่่เกิิ น ไป” หมายถึึง มีีช่่ อ งให้้ ส อดแขนเข้้ า ไปได้้ และเมื่่� อ ดึึงคอเสื้้� อ ขึ้้� น เหนืื อ ศีีรษะ เสื้้� อ อาจหลุุ ด
ออกจากตััวนัักเรีียนคนนั้้�น แล้้วครููสาธิิตกัับเด็็กคนที่่�สอง
ครููอธิิบายว่่า
“เล็็กเกิินไป” หมายถึึง เด็็กไม่่สามารถติิดตััวล็็อกได้้ครบทุุกจุุด แล้้วให้้เด็็กคนที่่�สามพยายามใส่่ตััวล็็อกให้้เพื่่�อนดูู
ไม่่ว่่าเสื้้�อชููชีีพจะใหญ่่เกิินไปหรืือเล็็กเกิินไป ครููสอนให้้เด็็กหาเสื้้�อตััวอื่่�นที่่�พอดีีตััวที่่�สุุด
6. ครููให้้เด็็กแต่่ละคนเลืือกเสื้้�อชููชีีพที่่�มีีขนาดพอดีีกัับตััวเอง (ถ้้าครููมีีเสื้้�อครบตามจำำ�นวนเด็็ก) แล้้วครููให้้เด็็กจัับคู่่�และ
ตรวจสอบว่่าเพื่่�อนใส่่เสื้้�อพอดีีตััวหรืือยััง
7. ครููให้้เด็็กดููเสื้้�อชููชีีพที่่ชำ� ำ�รุุด (หรืือภาพเสื้้�อชููชีีพที่่ชำ� ำ�รุุด) ได้้แก่่ เสื้้�อขาด เสื้้�อไม่่มีีโฟม เสื้้�อที่่�มีีตััวล็็อกไม่่ครบ เชืือก/สาย
ล็็อคขาด เสื้้�อขึ้้�นรา ครููอธิิบายว่่าเสื้้�อชููชีีพที่่มีีลัั
� กษณะเช่่นนี้้�ชำ�รุ
ำ ุด (ไม่่ดีีแล้้ว) ใช้้งานไม่่ได้้ ไม่่ช่่วยให้้เด็็กลอยตััว เด็็กจึึงต้้องมอง
หาเสื้้�อตััวใหม่่ที่่�สมบููรณ์์
8. ครููติิดป้้าย “เสื้้�อชำำ�รุุด” และ ป้้าย “เสื้้�อไม่่ชำำ�รุุด” บนกระดาน แล้้วนำำ�ภาพเสื้้�อชำำ�รุุด 10 ภาพ และเสื้้�อ
ไม่่ชำำ�รุุด 10 ภาพวางบนพื้้�น จากนั้้�น ครููทำำ�กิิจกรรมโดยให้้เด็็ก ๆ ช่่วยกัันหยิิบภาพเสื้้�อชำำ�รุุดไปติิดใต้้ป้้าย “เสื้้�อชำำ�รุุด”
และภาพเสื้้�อไม่่ชำำ�รุุดไปติิดใต้้ป้้าย “เสื้้�อไม่่ชำำ�รุุด” ครููตรวจสอบความถููกต้้องและแก้้ไขเมื่่�อเด็็กติิดผิิดด้้าน
9. ครููสอนวิิธีีใส่่เสื้้�อชููชีีพ โดยอธิิบาย ทำำ�ให้้ดูู และชี้้�ภาพ (ภาพเด็็กสอดแขนเข้้าในเสื้้�อชููชีีพ ภาพเด็็กใส่่ตััวล็็อกที่่�หน้้าอก
ภาพเด็็กใส่่ตััวล็็อกที่่�เอว ภาพเด็็กใส่่ตััวล็็อกที่่�ต้้นขาซ้้าย ภาพเด็็กใส่่ตััวล็็อกที่่�ต้้นขาขวา ภาพเด็็กดึึงเชืือก 4 จุุดให้้กระชัับ
ภาพเด็็กเก็็บปลายเชืือก 4 จุุด)
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10. ครููให้้เด็็กดููภาพแล้้วทำำ�ตามภาพ (เด็็กสอดแขนเข้้าในเสื้้�อชููชีีพ เด็็กใส่่ตััวล็็อกที่่�หน้้าอก เด็็กใส่่ตััวล็็อกที่่�เอว
เด็็กใส่่ตััวล็็อกที่่ต้� ้นขาซ้้าย เด็็กใส่่ตััวล็็อกที่่�ต้้นขาขวา เด็็กดึึงเชืือก 4 จุุดให้้กระชัับ เด็็กเก็็บปลายเชืือก 4 จุุด)
11. ครููสอนวิิธีีใส่่ตััวล็็อก คืือ เด็็กต้้องเสีียบตััวล็็อคที่่�เป็็นขาให้้ตรงช่่องจนมีีเสีียงดััง “คลิิก” หากเด็็กไม่่สามารถเสีียบ
ให้้ตรงช่่องได้้ ครููอาจทาสีีที่่ตัั� วล็็อกทั้้ง� สองด้้านเพื่่�อให้้เด็็กเห็็น “ขา” และ “ช่่องเสีียบ” ได้้ชััดเจนขึ้้น� หากกล้้ามเนื้้�อมืือของเด็็ก
มีีปััญหาอย่่างมาก ครููอาจใช้้ตััวล็็อกขนาดใหญ่่ ตััวล็็อกที่่�ไม่่แข็็งมาก หรืือเปลี่่�ยนเป็็นตีีนตุ๊๊�กแกไปเลยก็็ได้้
12. ครููย้ำำ��ว่่า เวลาใส่่ “ใส่่จากบนลงล่่าง” พร้้อมอธิิบายและทำำ�ให้้ดูู (เด็็กใส่่ตััวล็็อกที่่�หน้้าอก ตััวล็็อกที่่�เอว ตััวล็็อกที่่�
ต้้นขาซ้้าย และตััวล็็อกที่่�ต้้นขาขวา)
13. หลัังจากเด็็กใส่่เสื้้�อชููชีีพได้้คล่่องแคล่่วแล้้ว ครููสอนวิิธีีถอดเสื้้�อชููชีีพโดยเริ่่�มปลดล็็อกที่่�ต้้นขาซ้้าย ปลดล็็อกที่่ต้� ้นขา
ขวา ปลดล็็อกที่่เ� อว และปลดล็็อกที่่ห� น้้าอก แล้้วจึึงถอดเสื้้อ� ชููชีีพออกจากตััว ครููสอนด้้วยการอธิิบาย ทำำ�ให้้ดูู และชี้้�ภาพไปด้้วย
14. ครููให้้เด็็กดููภาพแล้้วทำำ�ตามภาพ (เด็็กปลดล็็อกที่่ต้� ้นขาซ้้าย เด็็กปลดล็็อกที่่ต้� ้นขาขวา เด็็กปลดล็็อกที่่�เอว เด็็กปลด
ล็็อกที่่�หน้้าอก เด็็กถอดเสื้้�อชููชีีพออกจากตััว) และครููตรวจสอบว่่าเด็็กทำำ�ได้้ถููกต้้องหรืือไม่่ หากเด็็กไม่่สามารถปลดล็็อกได้้
(เพราะมีีปััญหากล้้ามเนื้้�อมืือ หรืือจำำ�วิิธีีการไม่่ได้้) ครููควรสอนวิิธีีการปลดล็็อกให้้ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น
15. ครููย้ำำ��ว่่า เวลาถอด ให้้ “ถอดจากล่่างขึ้้�นบน” พร้้อมอธิิบายและทำำ�ให้้ดูู (เด็็กปลดล็็อกที่่�ต้้นขาซ้้าย ปลดล็็อกที่่�
ต้้นขาขวา ปลดล็็อกที่่�เอว และปลดล็็อกที่่�หน้้าอก)
16. หลัังจากเด็็กได้้เรีียนรู้้�วิธีีิ การเลืือก การใส่่ และการถอดเสื้้อ� ชููชีีพแล้้ว ครููควรให้้เด็็กลองใส่่เสื้้อ� ชููชีีพแล้้วลอยตััวในสระ
ว่่ายน้ำำ��เพื่่�อให้้เด็็กเข้้าใจประโยชน์์ของเสื้้�อชููชีีพจริิง ๆ (การเชื่่�อมโยงสู่่�สถานการณ์์ที่่�ใกล้้เคีียงสถานการณ์์จริิง)
ขั้้�นสรุุป (ใช้้เวลาประมาณ 10 นาทีี)
1. ครููพาเด็็กกลัับห้้องเรีียน แล้้วถามคำำ�ถามเพื่่�อทบทวนสิ่่�งที่่�ได้้เรีียน
- เด็็กต้้องใส่่เสื้้�อชููชีีพเมื่่�อใด
- การเลืือกเสื้้�อชููชีีพ
- เสื้้�อชููชีีพมีีประโยชน์์อย่่างไร
- วิิธีีการใส่่เสื้้�อชููชีีพ
- วิิธีีการถอดเสื้้�อชููชีีพ
2. ครููให้้เด็็กนัับคะแนนของตััวเองและแจ้้งคะแนนกัับครูู (หรืือครููอาจให้้เด็็ก ๆ เขีียนคะแนนของตััวเองบนป้้ายสะสม
คะแนนโดยมีีครููคอยตรวจสอบความถููกต้้อง) หากนัักเรีียนคนใดต้้องการความช่่วยเหลืือ ครููอาจมอบหมายให้้เพื่่�อนช่่วยหรืือ
ครููเข้้าไปช่่วยเหลืือตามความเหมาะสม
สื่่�อการสอนที่่�น่่าสนใจ และหลากหลาย (เมื่่�อครููสอน 30 นาทีี ครููควรมีีสื่่�อการสอนอย่่างน้้อย 8-10 ชิ้้�น)
1.	ภาพเด็็กนั่่�งอยู่่�กัับที่่� ภาพเด็็กฟััง ภาพเด็็กนั่่�งเงีียบ ๆ ภาพเด็็กยกมืือ
2.	ภาพเด็็กสลบ ภาพเด็็กจมน้ำำ�� ภาพเด็็กหายใจไม่่ออก ภาพเด็็กยิ้้�ม ภาพเด็็กร้้องไห้้
3.	วีีดิิทััศน์์เรืือแล่่นในทะเล/แม่่น้ำำ�� หรืือ เรื่่�องการจมน้ำำ��
4. เสื้้�อชููชีีพสำำ�หรัับนัักเรีียนทุุกคน
5. กะละมัังใส่่น้ำำ��
6. เรืือของเล่่นและตุ๊๊�กตาบนเรืือ
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7. เสื้้�อชููชีีพของตุ๊๊�กตาและ/หรืือแผ่่นโฟมสำำ�หรัับตุ๊๊�กตา
8. เสื้้�อชููชีีพที่่�ชำำ�รุดุ
9.	ภาพเสื้้�อชููชีีพที่่ชำ� �รุ
ำ ุด
10. ภาพเสื้้�อชููชีีพที่่�ไม่่ชำำ�รุุด
11. ป้้าย “เสื้้�อชููชีีพชำำ�รุุด” และ ป้้าย “เสื้้�อชููชีีพไม่่ชำำ�รุุด”
12. ภาพเด็็กสอดแขนเข้้าในเสื้้�อชููชีีพ ภาพเด็็กใส่่ตััวล็็อกที่่�หน้้าอก ภาพเด็็กใส่่ตััวล็็อกที่่�เอว ภาพเด็็กใส่่ตััวล็็อก
ที่่�ต้้นขาซ้้าย ภาพเด็็กใส่่ตััวล็็อกที่่�ต้้นขาขวา ภาพเด็็กดึึงเชืือก 4 จุุดให้้กระชัับ และภาพเด็็กเก็็บปลายเชืือก 4 จุุด
13. ตััวล็็อกสำำ�หรัับฝึึกใส่่และถอดตััวล็็อก
14. ตีีนตุ๊๊�กแก
15. ภาพเด็็กปลดล็็อกที่่�ต้้นขาซ้้าย เด็็กปลดล็็อกที่่ต้� ้นขาขวา เด็็กปลดล็็อกที่่�เอว เด็็กปลดล็็อกที่่�หน้้าอก และเด็็กถอด
เสื้้�อชููชีีพออกจากตััว
ตััวเสริิมแรง
1.	ป้้ายสะสมคะแนน
2. เบี้้�ย เช่่น คลิิปหนีีบกระดาษ/ลููกปััด/สติ๊๊�กเกอร์์ เพื่่�อสะสมคะแนน
3.	ป้้ายแสดงของรางวััล
4. ของรางวััล

การวััดผล/ประเมิินผล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เด็็กใส่่เสื้้�อชููชีีพทุุกครั้้�งที่่ล� งเรืือ และตลอดเวลาที่่�อยู่่�บนเรืือ
เด็็กเข้้าใจถึึงประโยชน์์ของเสื้้�อชููชีีพ
เด็็กเลืือกเสื้้�อชููชีีพที่่�ขนาดพอดีีตััว
เด็็กเลืือกเสื้้�อชููชีีพที่่�ไม่่ชำำ�รุุด
เด็็กทราบวิิธีีใส่่เสื้้�อชููชีีพอย่่างถููกต้้อง
เด็็กทราบวิิธีีถอดเสื้้�อชููชีีพอย่่างถููกต้้อง

เมื่่�อเด็็กตอบด้้วยการพููด ชี้้�ภาพ หรืือยกป้้ายได้้ถููกต้้อง ไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 80 ถืือว่่าผ่่าน แต่่ถ้้าเด็็กไม่่ผ่่านการทดสอบ
ขอให้้ครููสอนเรื่่�องนั้้�นใหม่่อีีกครั้้�ง โดยปรัับวิิธีีสอนและใช้้สื่่�อการสอนที่่�ชััดเจนมากขึ้้�น
ข้้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................
...............................................................……………………………………………………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................
...............................................................……………………………………………………………………………………………………....................
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ตััวอย่่างที่่� 3
แผนการสอนเรื่่อ� ง การให้้ความช่่วยเหลืือด้้วยการ “ยื่่น� ” (ผู้อ่่�้ านสามารถศึึกษาเนื้้�อหาได้้ในบทที่่� 3 หน่่วยที่่� 21)
นัักเรีียน 10 คนในชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 4				
ครููผู้้�สอน ครููจัันทรา ฟ้้ามีีดาว
วััน-เวลาที่่จ� ะสอน 22 ธัันวาคม xxxx เวลา 10:00 – 11:00 น.
จำำ�นวนการสอน 1 ครั้้�ง

วััตถุุประสงค์์
1.
2.
3.
4.

เด็็กมองหาวััสดุุที่่�ใช้้ยื่่�นได้้
เด็็กยืืนอย่่างมั่่�นคงได้้
เด็็กยื่่�นวััสดุุไปที่่�คนตกน้ำำ�� ได้้
เด็็กดึึงคนตกน้ำำ�� เข้้าฝั่่�งได้้อย่่างปลอดภััย

ก่่อนสอน (ใช้้เวลาประมาณ 3 นาทีี)
ครููกล่่าวทัักทายเด็็ก ๆ ชวนพููดคุุยเกี่่�ยวกัับเรื่่�องทั่่�วไป และทบทวนกติิกาในห้้องเรีียนด้้วยภาพ (สื่่�อทางสายตา) ดัังนี้้�
1. ขณะครููสอน ขอให้้เด็็กนั่่�งอยู่่�กัับที่่� (ภาพเด็็กนั่่�งอยู่่�กัับที่่�) ฟััง (ภาพเด็็กกำำ�ลัังฟััง) และ เงีียบ (ภาพเด็็กนั่่�งเงีียบ ๆ)
2. เมื่่�อครููถาม ขอให้้เด็็กยกมืือเมื่่�อต้้องการตอบคำำ�ถาม (ภาพเด็็กยกมืือ)
3. คนที่่�ตอบคำำ�ถาม (ไม่่ว่่าคำำ�ตอบจะถููกหรืือผิิด) จะได้้คำำ�ตอบละ 1 คะแนน (ครููชี้้�ที่่�ป้้ายคะแนนบนกระดาน)
4. คะแนนที่่�ได้้ให้้สะสมไว้้เอามาแลกรางวััลหลัังเลิิกเรีียน (ครููชี้้�ป้้ายของรางวััล)
ขั้้�นนำำ�เข้้าสู่่บ� ทเรีียน (ใช้้เวลาประมาณ 10 นาทีี)
1. ครููเปิิดวีีดิิทััศน์์เด็็กกำำ�ลัังจมน้ำำ�� แล้้วชวนพููดคุุยว่่าถ้้าเด็็ก ๆ พบว่่าเพื่่�อนตกน้ำำ�� แต่่เพื่่�อนว่่ายน้ำำ��ไม่่ได้้ เพื่่�อนคงจะ
จมน้ำำ�� หายใจไม่่ออก และอาจตายได้้ ใครอยากช่่วยเพื่่�อนบ้้าง
2. ครููบอกเด็็กว่่า วัันนี้้�ครููจะสอนวิิธีีช่่วยเหลืือคนตกน้ำำ�ด้
� ้วยการ “ยื่่�น”
ขั้้�นสอน (ใช้้เวลาประมาณ 35 นาทีี)
1. ครููแนะนำำ�ให้้นัักเรีียนรู้้�จััก “พี่่�แจ๋๋ว” (ตุ๊๊�กตา) ซึ่่�งจะเป็็นผู้้�ช่่วยครููในวัันนี้้�
2. ครููวางพี่่�แจ๋๋วลงในกะละมัังใส่่น้ำำ�� แล้้วสมมติิว่่าพี่่�แจ๋๋วกำำ�ลัังตกน้ำำ�� ถ้้าเด็็ก ๆ ไม่่ช่่วย พี่่�แจ๋๋วต้้องแย่่แน่่ ๆ
3. ครููสอนเด็็กว่่า เมื่่อ� พบคนตกน้ำำ�� (ชี้้ไ� ปที่่พี่� แ่� จ๋๋ว) เด็็ก ๆ ไม่่ควรตกใจหรืือลงไปช่่วยด้้วยตััวเอง เพราะเมื่่�อคนตกน้ำำ��เกาะ
เด็็กไว้้ ทั้้�งสองคนจะจมน้ำำ��
4. ครููถามเด็็กว่่า เมื่่�อเห็็นคนตกน้ำำ�� นัักเรีียนควรลงไปช่่วยหรืือไม่่ แล้้วให้้นัักเรีียนยกป้้ายว่่า “ถููก” หรืือ “ผิิด”
5. ครููสอนว่่า เราสามารถช่่วยชีีวิิตพี่่�แจ๋๋วได้้ด้้วยการ “ยื่่�น”
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6. (ก่่อนสอน ครููวางท่่อพีีวีีซีี ความยาวประมาณ 2 เมตรไว้้รอบ ๆ ห้้อง) ครููให้้เด็็กมองหาว่่าวััสดุุใดสามารถใช้้ยื่่�นให้้
พี่่�แจ๋๋วจัับได้้บ้้าง เมื่่�อเด็็กเสนอว่่า ท่่อพีีวีีซีี ครููชมเชยและสาธิิตการยื่่�นท่่อพีีวีีซีีให้้พี่่�แจ๋๋ว (ครููยืืนอย่่างมั่่�นคง ขาที่่�ถนััดอยู่่�
ด้้านหน้้า ขาด้้านที่่�ไม่่ถนััดอยู่่�ด้้านหลััง ย่่อเข่่าเพื่่�อให้้ยืืนได้้มั่่�นคงขึ้้�น วาดท่่อพีีวีีซีีไปแตะไหล่่ซ้้ายหรืือไหล่่ขวาของคนตกน้ำำ��
และสอนให้้เด็็กตะโกนว่่า “จัับไว้้ จัับไว้้”)
7. ครููสอนว่่า ถ้้าไม่่มีีท่่อพีีวีีซีี เด็็ก ๆ สามารถใช้้วััสดุุที่่�ยาวและแข็็งแรงแทนได้้ เช่่น ไม้้กวาด กิ่่�งไม้้ ไม้้ไผ่่ ไม้้สอยผลไม้้
ไม้้เท้้า เข็็มขััด เสื้้�อผ้้า ขณะอธิิบายให้้ครููแสดงของจริิงหรืือภาพประกอบให้้เด็็กเห็็นด้้วย
8. ครููสาธิิตการ “ยื่่�น” โดยมีีครููผู้้�ช่่วยสอน 1 คนแสดงบทบาทสมมติิเป็็นคนตกน้ำำ�� (ครููยืืนอย่่างมั่่�นคง ขาที่่�ถนััด
อยู่่�ด้้านหน้้า ขาด้้านที่่�ไม่่ถนััดอยู่่�ด้้านหลััง ย่่อเข่่าลงเพื่่�อให้้ยืืนได้้มั่่�นคงขึ้้�น แล้้ววาดท่่อพีีวีีซีีไปแตะไหล่่ซ้้ายหรืือไหล่่ขวา
ของคนตกน้ำำ�� และตะโกนว่่า “จัับไว้้ จัับไว้้”)
9. หากเด็็กไม่่เข้้าใจว่่าควรวาดท่่อพีีวีีซีีไปทิิศทางใด ครููอาจใช้้สติ๊๊�กเกอร์์สีีสดใสขนาดประมาณ 2” x 2” ติิดบริิเวณ
ไหล่่ซ้้ายหรืือไหล่่ขวาของคนที่่�ตกน้ำำ��เพื่่�อให้้เด็็กวาดท่่อพีีวีีซีีไปแตะที่่�สติิกเกอร์์นั้้�น เมื่่�อเด็็กเข้้าใจแล้้ว ครููจึึงเอาสติ๊๊�กเกอร์์ออก
แล้้วให้้เด็็กฝึึกวาดท่่อพีีวีีซีีไปแตะที่่�ไหล่่ของคนตกน้ำำ�� (โดยไม่่มีีสติิกเกอร์์บอกตำำ�แหน่่ง)
10. เมื่่�อคนตกน้ำำ�จัั
� บอุุปกรณ์์นั้้�นได้้แล้้ว ครููสอนให้้เด็็กดึึงอุุปกรณ์์นั้้�นเข้้าหาตััวเอง เพื่่�อพาคนตกน้ำำ�� กลัับเข้้าฝั่่�ง
11. ครููขอตััวแทนออกมาสาธิิตการให้้ความช่่วยเหลืือด้้วยการ “ยื่่�น” 4 คน โดยให้้จัับคู่่�เป็็น 2 คู่่� ให้้เด็็กสาธิิตทีีละคู่่�
โดยให้้เด็็กสลัับกัันเป็็นคนยื่่�นและคนตกน้ำำ��
12. ครููให้้ เ ด็็ ก ทุุ ก คนฝึึ ก ปฏิิ บััติิ ต ามขั้้� น ตอนที่่� ค รููสอน ครููตรวจสอบว่่ า เด็็ ก ทำำ� ได้้ ถูู กต้้ อ งและยืื น ได้้ มั่่� น คงหรืื อ ไม่่
หากเด็็กยัังทำำ�ไม่่ถููกต้้องและยืืนไม่่มั่่�นคง ครููช่่วยจััดท่่าทาง จัับมืือทำำ� หรืือช่่วยเหลืือตามเหมาะสม เมื่่�อเด็็กเข้้าใจแล้้วให้้
ครููลดความช่่วยเหลืือลง
13. ครููให้้เด็็กพัักเข้้าห้้องน้ำำ�� และทำำ�กิิจกรรมผ่่อนคลาย 10 นาทีี
14. ครููให้้เด็็กทุุกคนสวมรองเท้้า ยืืนเข้้าแถว และเงีียบ (ครููชููภาพเด็็กสวมรองเท้้า ภาพเด็็กเข้้าแถว ภาพเด็็กยืืน
เงีียบ ๆ) เพื่่�อพาเด็็กไปผึึกปฏิิบััติิที่่�สระว่่ายน้ำำ�� (เชื่่�อมโยงสู่่�สถานการณ์์ที่่�คล้้ายสถานการณ์์จริิง)
15. ครููพานัักเรีียนทั้้�งหมดเดิินเป็็นแถวไปยัังสระว่่ายน้ำำ��หรืือแหล่่งน้ำำ��ที่่�จะจำำ�ลองสถานการณ์์คนตกน้ำำ��
16. ครููให้้ผู้้�ช่่วยสอน 1 คน แสดงเป็็นคนตกน้ำำ�� อยู่่�ในสระ แล้้วให้้เด็็กช่่วยเหลืือคนตกน้ำำ��ด้้วยการ “ยื่่�น” ตามขั้้�นตอนที่่�
ได้้เรีียนมา ฝึึกทีีละคน จนครบทุุกคน โดยครููสัังเกตว่่าเด็็กทำำ�ได้้ถููกต้้องและยืืนได้้มั่่�นคงหรืือไม่่ หากเด็็กทำำ�ไม่่ถููกต้้องและยืืนไม่่
มั่่�นคง ครููช่่วยจััดท่่าทาง จัับมืือทำำ� หรืือช่่วยเหลืือตามเหมาะสม เมื่่�อเด็็กเข้้าใจแล้้ว ครููลดความช่่วยเหลืือลง
ขั้้�นสรุุป (ใช้้เวลาประมาณ 12 นาทีี)
1. ครููพาเด็็กกลัับห้้องเรีียน แล้้วถามคำำ�ถามเพื่่�อทบทวนสิ่่�งที่่�ได้้เรีียน
- ครููให้้เด็็กดููภาพ “ลงไปช่่วยคนตกน้ำำ�� ” และ “ยื่่�นไม้้ให้้คนตกน้ำำ�จั
� ับ” แล้้วให้้เด็็กบอกว่่า พฤติิกรรมใดควรทำำ�
หรืือ ไม่่ควรทำำ�
- ครููให้้เด็็กช่่วยกัันตอบ (ด้้วยการพููด ทำำ�ท่่าทาง หรืือชี้้�ภาพ) ว่่า การให้้ความช่่วยเหลืือด้้วยการ “ยื่่�น” มีีขั้้�นตอน
อย่่างไรบ้้าง ตามลำำ�ดัับ
2. ครููให้้เด็็กนัับคะแนนของตััวเองและแจ้้งคะแนนกัับครูู (หรืือครููอาจให้้เด็็ก ๆ เขีียนคะแนนของตััวเองบนป้้ายสะสม
คะแนนโดยมีีครููคอยตรวจสอบความถููกต้้อง) หากนัักเรีียนคนใดต้้องการความช่่วยเหลืือ ครููอาจมอบหมายให้้เพื่่�อนช่่วยหรืือ
ครููเข้้าไปช่่วยเหลืือตามความเหมาะสม
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สื่่�อการสอนที่่�น่่าสนใจ และหลากหลาย (เมื่่�อครููสอน 30 นาทีี ครููควรมีีสื่่�อการสอนอย่่างน้้อย 8-10 ชิ้้�น)
1.	ภาพเด็็กนั่่�งอยู่่�กัับที่่� ภาพเด็็กฟััง ภาพเด็็กนั่่�งเงีียบ ๆ ภาพเด็็กยกมืือ
2.	ภาพเด็็กสลบ ภาพเด็็กจมน้ำำ�� ภาพเด็็กหายใจไม่่ออก ภาพเด็็กยิ้้�ม ภาพเด็็กร้้องไห้้
3.	ท่่อพีีวีีซีี
4.	อุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ยื่่�นได้้ เช่่น ไม้้กวาด กิ่่�งไม้้ ไม้้ไผ่่ ไม้้สอยผลไม้้ ไม้้เท้้า เข็็มขััด เสื้้�อผ้้า (ของจริิงหรืือภาพ)
5.	ตุ๊๊�กตา กะละมัังใส่่น้ำ�ำ�
6.	ป้้าย “ถููก” “ผิิด”
7.	ภาพขั้้�นตอนการยื่่�น
8.	ภาพเด็็กสวมรองเท้้า ภาพเด็็กเข้้าแถว ภาพเด็็กยืืนเงีียบ ๆ
9. สระว่่ายน้ำำ�� เพื่่�อให้้เด็็กฝึึกปฏิิบััติิ
ตััวเสริิมแรง
1.	ป้้ายสะสมคะแนน
2. เบี้้�ย เช่่น คลิิปหนีีบกระดาษ/ลููกปััด/สติ๊๊�กเกอร์์ เพื่่�อสะสมคะแนน
3.	ป้้ายแสดงของรางวััล
4. ของรางวััล

การวััดผล/ประเมิินผล
1.
2.
3.
4.

เด็็กมองหาวััสดุุที่่�ใช้้ยื่่�นได้้
เด็็กยืืนอย่่างมั่่�นคงได้้
เด็็กยื่่�นวััสดุุไปที่่�คนตกน้ำำ�� ได้้
เด็็กดึึงคนตกน้ำำ�� เข้้าฝั่่�งได้้อย่่างปลอดภััย

เมื่่�อเด็็กตอบด้้วยการพููด ชี้้�ภาพ หรืือยกป้้ายได้้ถููกต้้อง ไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 80 ถืือว่่าผ่่าน แต่่ถ้้าเด็็กไม่่ผ่่านการทดสอบ
ขอให้้ครููสอนเรื่่�องนั้้�นใหม่่อีีกครั้้�ง โดยปรัับวิิธีีสอนและใช้้สื่่�อการสอนที่่�ชััดเจนมากขึ้้�น
ข้้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................
...............................................................……………………………………………………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................
...............................................................……………………………………………………………………………………………………....................
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รายชื่่�อคณะผู้้�จััดทำำ�
คณะผู้้�เขีียน
1. ผศ.ดร.ยุุวดีี วิิริิยางกููร	
2. นางสาวภทรา นาพนััง
3. นายณััฐศัักดิ์์� ท้้าวอุุดม
ที่่�ปรึึกษา
1. นางสาวอรุุณรััตน์์ วััฒนผลิิน
2. นางสาวชุุติิมา ทองเต็็ม
3. นางสาวจิิตรกััญญา นามจิิต
ผู้้�ออกแบบรููปเล่่ม
บริิษััท อีีโนว่่า จำำ�กััด	

นายกสมาคมครููการศึึกษาพิิเศษไทย
สมาคมครููการศึึกษาพิิเศษไทย
พนัักงานมหาวิิทยาลััยชั่่�วคราว (ครููการศึึกษาพิิเศษ)
คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ผู้้�ก่่อตั้้�งโครงการสอนว่่ายน้ำำ��เพื่่�อเด็็กด้้อยโอกาส
โครงการสอนว่่ายน้ำำ��เพื่่�อเด็็กด้้อยโอกาส
ผู้้�ประสานงานโครงการสุุขภาพและความปลอดภััยในเด็็ก
องค์์การช่่วยเหลืือเด็็ก ประจำำ�ประเทศไทย
เจ้้าหน้้าที่่�โครงการอาวุุโสโครงการป้้องกัันเด็็กจมน้ำำ��
องค์์การช่่วยเหลืือเด็็ก ประจำำ�ประเทศไทย
ผู้้�ช่่วยโครงการป้้องกัันเด็็กจมน้ำำ��
องค์์การช่่วยเหลืือเด็็ก ประจำำ�ประเทศไทย
ผู้้�จััดทำำ�อาร์์ตเวิิร์์คและกราฟฟิิค

คณะครูู ผู้้�เชี่่�ยวชาญ ผู้้�มีีส่่วนร่่วมจากหน่่วยงานต่่าง ๆ
1. ดร.สามารถ รััตนสาคร
นัักวิิชาการศึึกษาชำำ�นาญการพิิเศษ
สำำ�นัักบริิหารงานการศึึกษาพิิเศษ กระทรวงศึึกษาธิิการ
2. ดร.นัันทนุุช สุุวรรนาวุุธ
นัักวิิชาการศึึกษาชำำ�นาญการ
สำำ�นัักบริิหารงานการศึึกษาพิิเศษ กระทรวงศึึกษาธิิการ
3. นางสุุชาดา เกิิดมงคลการ
หััวหน้้ากลุ่่�มป้้องกัันการบาดเจ็็บทั่่�วไป
กองโรคไม่่ติิดต่่อ กระทรวงสาธารณสุุข
4. นางสาวชฎาพร สุุขสิิริิวรรณ
นัักวิิจััย
ศููนย์์วิิจััยเพื่่�อสร้้างเสริิมความปลอดภััยและป้้องกัันการบาดเจ็็บในเด็็ก
คณะแพทยศาสตร์์ โรงพยาบาลรามาธิิบดีี
5. นายอนุุชิิต เพิ่่�มขึ้้�น
ครูู
โรงเรีียนศุุภวรรณ เขตบางกอกน้้อย จัังหวััดกรุุงเทพมหานคร
6. นายปรีีชา หงส์์นฤชััย
ครูู
โรงเรีียนวััดเวตวัันธรรมาวาส เขตบางซื่่�อ จัังหวััดกรุุงเทพมหานคร
7. นายวััชร อิินทรสมบััติิ
ครููสอนว่่ายน้ำำ��เด็็กออทิิสติิก
8. นายสถาพงษ์์ คงสมพงษ์์
หััวหน้้ากลุ่่�มบริิหารงานวิิชาการ
ศููนย์์การศึึกษาพิิเศษประจำำ�จัังหวััดแพร่่
261

เด็กที่มีความตองการพิเศษตองไดเรียนรูเนื้อหา
ที่จำเปนตอชีวิตเชนเดียวกับเด็กทั่วไปในวัยเดียวกัน
แตครูตองปรับวิธีการสอน สื่อการสอน และการประเมินผล
ใหเหมาะสมกับความตองการพิเศษของเด็กแตละคน
เพื่อใหเด็กสามารถรับขอมูลที่เปนประโยชนเหลานั้นได
คูมือการวายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดสำหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษนี้
ถูกสรางขึ้นสำหรับครูผูสอนเด็กบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย
(Mild Intellectual Disability) และเด็กออทิสติกที่มีความสามารถสูง
(High-Functioning Autism) ในระดับประถมศึกษา
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