
เด็กน้อยที่หดัเดินอยู่ ของแม่ 

12 เดือนถงึ 2 ขวบ 

พฒันาการของลกูน้อยในช่วงเวลานี ้จะสร้างประสบการณ์ท่ีแปลกใหมใ่นช่วงชีวิตการเป็นพอ่แมใ่ห้กบัคณุ ลกูของคณุจะเร่ิมใช้

ภาษาในการสือ่สาร และขยบัเขยือ้นร่างกายในรูปแบบตา่งๆ ซึง่การพฒันาทัง้สองสิง่นีจ้ะสง่เสริมซึง่กนัและกนั กลา่วคือ

ระหวา่งท่ีลกูของคณุกําลงัสนกุกบัการเพ่ิมพนูทกัษะใช้ภาษา การเคลือ่นไหวร่างกายก็จะพฒันาเพ่ิมขึน้ทกุวนั 

พัฒนาการด้านการสื่อสาร 

• พดูได้อยา่งน้อย 1 คาํ เมื่ออาย ุ1 ขวบ ถือเป็นกฎมาตรฐานของพฒันาการด้านภาษาของทารก 
• คณุคือต้นแบบท่ีสาํคญัท่ีสดุในเร่ืองภาษาและการสือ่สาร ลกูจะเฝา้มองริมฝีปากของคณุเมื่อคณุพดู และสงัเกต

วธีิการขยบัปากเพ่ือเปลง่เป็นคาํพดูออกมา หากคณุต้องการสือ่สิง่ใดกบัลกูโดยใช้มือประกอบ อาจต้องระวงัเพราะ

เขาอาจจะมวัจดจ่อกบัการดริูมฝีปากของคณุอยู ่
• การตัง้ช่ือสิง่ตา่งๆ ท่ีอยูร่อบตวัเดก็ จะชว่ยเพ่ิมพนูคาํศพัท์ให้เขาจดจํา 
• ลกูน้อยของคณุจะสนกุกบัการอา่นหนงัสอืไปกบัคณุ หรืออา่นด้วยตวัเอง ดงันัน้ การมีหนงัสอืดีๆ เนือ้หางา่ยๆ ท่ีมี

คําศพัท์ 1-2 คาํในหนึง่หน้า จะชว่ยสร้างความสนใจให้กบัพวกเขาได้เป็นอยา่งดี  

พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 

เด็กบางคนเดินได้ตัง้แตก่่อนครบหนึง่ขวบ ขณะท่ีบางคนต้องใช้เวลาถึง 16 เดือนหรือมากกวา่นัน้ ลกูของคณุก็เช่นกนั เด็ก

ทกุคนจะมเีวลาของเขาเองในเร่ืองนี ้ โดยทัว่ไปพฒันาการของเดก็จะเป็นดงันี ้  

• การเร่ิมหดัเดินด้วยเท้าเปลา่จะชว่ยให้เดก็รับความรู้สกึ รับรู้สมัผสัจากเท้าได้ดีกวา่ ทําให้เรียนรู้วิธีเดินได้ง่ายขึน้  
• เด็กหดัเดินมกัจะล้ม จึงควรจดัเตรียมสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและปลอดภยัไว้ให้พวกเขา 
• เด็กมกัสนกุกบัการหดัเดินขึน้ลงบนัได หรือปีนขึน้เนินแล้ววิ่งลงมา ดงันัน้การจดัเตรียมพืน้ท่ีสาํหรับพฒันาการเร่ืองนี ้

ก็เป็นสิง่จําเป็น 
• การเลน่เกมให้เดก็แตะสว่นตา่งๆ ของร่างกาย จะชว่ยสอนให้เด็กเรียนรู้เร่ืองร่ายกายของตนเอง 
• แม้วา่จะจดัเตรียมพืน้ท่ีปลอดภยัไว้ให้ แตโ่อกาสท่ีลกูของคณุจะหกล้มก็เกิดขึน้ได้ตลอดเวลา จําเป็นท่ีจะต้องสอนให้

พวกเขาเรียนรู้วิธีการล้มอยา่งปลอดภยั รวมทัง้รู้จกัปอ้งกนัตนเองไมใ่ห้ล้มงา่ยๆ 

ความรักและความผูกพนั 

• เด็กเลก็ต้องการความมัน่คงทางอารมณ์และความสมัพนัธ์ท่ีเป่ียมด้วยความรัก ซึง่จะช่วยไมใ่ห้พวกเขาเกิด

ความเครียด ความสมัพนัธ์นีร้วมถึงกบัพอ่ แม ่ญาติพ่ีน้อง และบรรดาผู้ ท่ีอยูร่ายล้อมพวกเขา ทํางานใกล้ชิด เช่น พ่ี

เลีย้ง หรือเจ้าหน้าท่ีของสถานเลีย้งเด็ก เป็นต้น สมัผสัแหง่ความรักและความอบอุน่นี ้จะช่วยสง่เสริมพฒันาการทาง

สมองของเด็กได้เป็นอยา่งด ี



• การได้รับความรักและการยอมรับ จะช่วยให้ลกูของคณุมีพฒันาการด้านอารมณ์และสงัคมท่ีด ี
• เด็กๆ จะซมึซบัพฤตกิรรมทางสงัคม ผา่นการมองผู้ใหญ่ท่ีอยูร่ายล้อมในชีวิต ดงันัน้ อยา่ลมืวา่พวกคณุคือต้นแบบของ

พวกเขา 
• ช่วงเวลานี ้เป็นเวลาสาํคญัท่ีคณุจะเร่ิมสอนเด็กเก่ียวกบัเร่ืองอารมณ์ วิธีท่ีงา่ยท่ีสดุคือ อยูเ่คยีงข้างเมื่อพวกเขามี

ปัญหา อาจใช้คําพดู เช่น หนกํูาลงัเสยีใจอยูใ่ช่ไหม หรือการแสดงออกอยา่งอ่ืน เช่น การโอบกอด ซึง่จะช่วยให้เด็ก

รับรู้วา่คณุเข้าใจและช่วยให้เด็กรู้จกัอารมณ์ความรู้สกึแบบตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้กบัตน สิง่ท่ีสาํคญัคือ เดก็จะต้องเข้าใจ

ความรู้สกึของตนเอง และรู้วา่คณุจะไมทิ่ง้เขาไปไหน แตจ่ะช่วยปลอบประโลมเมื่อเขามีปัญหา  
• นอกจากนี ้คณุอาจสอนให้เด็กได้เรียนรู้วา่ อารมณ์นัน้เป็นสิง่ท่ีไมค่งท่ี ตอนนีอ้าจเศร้าเสยีใจ แตอี่กไมน่านมนัก็จะ

หายไป ซึง่จะเป็นจดุเร่ิมต้นของการเรียนรู้ในเร่ืองความแตกตา่งระหวา่ง “อารมณ์” และ “ตวัตน” 

ระเบียบวินัย 

• วินยั นัน้ สร้างได้จากการ “สัง่สอน” มากกวา่ จาก “การลงโทษ”   เราสามารถใช้โอกาสท่ีเดก็แสดงพฤติกรรมท่ีไม่

เหมาะสม หรือเวลาท่ีเด็กขดัแย้งกนั ในการปลกูฝังเร่ืองนีใ้ห้พวกเขาได้เรียนรู้และพฒันาทกัษะในด้านนี ้  
• เน่ืองจากเด็กเลก็ยงัไมส่ามารถสร้างวินยัของตนเองได้ จึงจําเป็นต้องอาศยัการเรียนรู้จากพวกเราวา่สิง่ใดถกู             

สิง่ใดควร เพ่ือกําหนดเป็นพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมของตนเอง 
• เมื่อต้องการสัง่สอนลูกน้อยเก่ียวกับเร่ืองนี ้อย่าลืมท่ีจะเป็นฝ่ายเดียวกับเขาก่อนแล้วจึงค่อยๆ สัง่สอนเพ่ือปรับ

พฤติกรรมของเขา  ตวัอย่างเช่น เมื่อลกูของคณุไปกดัเด็กคนอ่ืน คณุควรท่ีจะแสดงความรักความเข้าใจกบัเขาก่อน 

เช่น ถามว่า เป็นเพราะหนโูกรธใช่ไหม และเมื่อเขาสงบลง ก็เลือกใช้คําสอนสัน้ๆ ท่ีกระชับ และจะช่วยให้เขาได้คิด 

เช่น “ไปกดัเขา เขาก็เจ็บแย่ ลกูเป็นเด็กดีน่ีนา”  แล้วจึงเบ่ียงเบนความสนใจ โดยพาเขาออกไปสูส่ิ่งอ่ืน เช่น ไปดปูลา

ในบอ่กนัดีกวา่ เป็นต้น  

พัฒนาการในขวบปีที่ 2 -3  
 
ขวบปีท่ี 3 ถือเป็นช่วงสาํคญัของการพฒันาสมองของลกูน้อยของคณุ ยิ่งเขาได้สาํรวจ เรียนรู้ และเพ่ิมพนูประสบการณ์ในโลกนี ้

มากขึน้เทา่ไร ก็จะช่วยให้เขาได้สร้างเสริมพฒันาการและขีดความสามารถของตนมากขึน้เทา่นัน้ เด็กสว่นใหญ่จะก้าวมาถึง

หลกัชยัแรกของพฒันาการด้านการใช้ภาษาและการเคลือ่นไหวในขวบปีนี ้ตอ่จากนีไ้ปพวกเขาจะเข้าสูช่่วงเวลาของการตอ่ยอด

พฒันาการทัง้สองด้านตามโอกาสท่ีได้รับและความสามารถเฉพาะตวัท่ีมีอยู ่ 
 

พัฒนาการด้านการสื่อสาร 

• อยา่ลมืวา่ คณุคือแหลง่คาํศพัท์และต้นแบบการใช้ภาษาของลกู หากคณุใช้ถ้อยคาํสภุาพอยูต่ลอดเวลา เช่น                      

ได้โปรด…  หรือ ขอบคณุ ลกูของคณุก็จะพดูแบบเดียวกนั  
• การเอย่เรียกช่ือสิง่ตา่งๆ รอบๆ ตวัพวกเขา จะทําให้ลกูของคณุได้เรียนรู้คําศพัท์ใหม่ๆ  และมีพฒันาการด้านภาษาท่ีดี

ยิ่งขึน้ 



• การอา่นหนงัสอืให้ลกูฟัง นอกจากจะชว่ยให้เดก็รักการอา่นและเรียนรู้เร่ืองราวตา่งๆ แล้ว เด็กจะพฒันาความชอบ

ของตนขึน้มา และเมื่อคณุทราบวา่ลกูคณุช่ืนชอบเร่ืองใดเป็นพิเศษ คณุก็จะสามารถพดูคยุกบัเขาถงึท่ีมาท่ีไปของ

เร่ืองราวนัน้ๆ ได้ ซึง่จะชว่ยเสริมสร้างทกัษะด้านความเข้าใจเร่ืองราวให้กบัเด็ก  
• ประโยคท่ีประกอบด้วย 3 คํา เป็นการเสริมสร้างพฒันาการด้านภาษาท่ีเหมาะสมกบัเด็กวยั 3 ขวบ  
• ลกูของคณุจะเร่ิมสนใจจบัดินสอวาดรูปหรือเขียนตวัอกัษร ซึง่การจบัและบงัคบัทิศทางของดินสอ จําเป็นต้องอาศยั

ทกัษะในเร่ืองการควบคมุการเคลือ่นไหว 

พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 

• แม้วา่ในขวบปีนี ้ลกูของคณุจะเดนิได้แล้ว แตก็่ยงัต้องพฒันาทกัษะการเคลือ่นไหวให้ดยีิ่งขึน้ รวมทัง้ต้องสร้างความ

แข็งแกร่งของร่างกายให้มากยิง่ขึน้ 
• ลกูของคณุจะช่ืนชอบการวิ่ง การกระโดด การปีนป่าย การผลกั การดงึ การทรงตวั และการยกของ เป็นพิเศษ 
• สมองของเด็กน้อยถกูออกแบบมาให้เรียนรู้การทําสิง่งา่ยๆ โดยการมองและเลยีนแบบผู้ อ่ืน ดงันัน้ในช่วงนี ้พวกเขาจะ

สนกุสนานกบัการลอกเลยีนแบบ พดูหรือทําทา่ทางตา่งๆ ตามคนในบ้านหรือคนรอบๆ ตวั 
• การเคลือ่นไหวมีสว่นสาํคญัยิ่งตอ่การเรียนรู้ ดงันัน้ อยา่ปลอ่ยให้ลกูนัง่จมอยูก่บัเก้าอีเ้ป็นเวลานานๆ ให้พวกเขาได้มี

โอกาสทํากิจกรรมและมกีารเคลือ่นไหวอยูเ่สมอ เพ่ือสง่เสริมพฒันาการด้านสมอง  
• ผลการวิจยัระบวุา่ ไมค่วรให้เดก็อายตุํา่กวา่สามขวบ อยูห่น้าจอโทรทศัน์หรือโทรศพัท์เกินวนัละ 1 ชัว่โมง 

พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม 

• การนอนหลบัอยา่งเพียงพอมคีวามสาํคญัยิ่งตอ่พฒันาการด้านสมองของเดก็ เดก็บางคนอาจเลกินอนกลางวนัในชว่ง

นี ้ขณะท่ีบางคนยงัคงนอนกลางวนั ควรจดัให้เด็กได้อยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีเงียบสงบ เพ่ือให้พวกเขาได้ทบทวนสิง่ท่ี

เกิดขึน้ในแตล่ะวนั และรู้สกึผอ่นคลาย  
• ในช่วงนี ้ลกูของคณุพร้อมแล้วท่ีจะมีประสบการณ์ทางสงัคมกบัเด็กรุ่นราวคราวเดยีวกนั ซี่งจะชว่ยให้พวกเขามี

โอกาสได้พฒันาทกัษะในการเข้าสงัคม  
• ช่วงเวลานี ้เป็นเวลาสาํคญัท่ีคณุจะเร่ิมสอนเด็กเก่ียวกบัเร่ืองอารมณ์ วิธีท่ีงา่ยท่ีสดุคือ อยูเ่คยีงข้างเมื่อพวกเขามี

ปัญหา อาจใช้คําพดู เช่น หนกํูาลงัเสยีใจอยูใ่ช่ไหม หรือการแสดงออกอยา่งอ่ืน เช่น การโอบกอด ซึง่จะช่วยให้เด็ก

รับรู้วา่คณุเข้าใจและช่วยให้เด็กรู้จกัอารมณ์ความรู้สกึแบบตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้กบัตน สิง่ท่ีสาํคญัคือ เดก็จะต้องเข้าใจ

ความรู้สกึของตนเอง และรู้วา่คณุจะไมทิ่ง้เขาไปไหน แตจ่ะช่วยปลอบประโลมเมื่อเขามีปัญหา  
• เด็กในชว่งวยันี ้จะเรียนรู้และมีพฒันาการทางอารมณ์ได้อยา่งมาก หากเราสามารถกระตุ้นให้เขาบอกเลา่เร่ืองท่ีกําลงั

รบกวนจิตใจหรือทําให้เขาไมส่บายใจ  โดยอาจจะเร่ิมถามวา่ หนดูเูศร้าๆ นะ หนเูสยีใจใช่ไหม แล้วก็เร่ิมเลา่เร่ือง

เพ่ือให้ลกูเกิดความสนใจ โดยอาจใสอ่ารมณ์ ความรู้สกึ และอารมณ์ขนัลงไป จนทําให้ลกูยอมเลา่เร่ืองหรือปัญหา

ของตนให้ฟัง พวกเขาอาจจะเลา่ซํา้ๆ จนคณุอาจรําคาญ แตอ่ยา่ลมืวา่การเลา่เร่ือง หรือการพดูถงึปัญหาจะชว่ยให้

เด็กเกิดความเข้าใจ ชว่ยเยียวยา และสร้างความเป็นหนึง่เดียวกนัระหวา่งคณุและลกูน้อย 
• นอกจากนี ้คณุอาจสอนให้เด็กได้เรียนรู้วา่ อารมณ์นัน้เป็นสิง่ท่ีไมค่งท่ี ตอนนีอ้าจเศร้าเสยีใจ แตอี่กไมน่านมนัก็จะ

หายไป ซึง่จะเป็นจดุเร่ิมต้นของการเรียนรู้ในเร่ืองความแตกตา่งระหวา่ง “อารมณ์” และ “ตวัตน” 



ระเบียบวินัย 

• เน่ืองจากเด็กเลก็ยงัไมส่ามารถสร้างวนิยัของตนเองได้ จึงจําเป็นต้องอาศยัการเรียนรู้จากพวกเราวา่สิง่ใดถกู             

สิง่ใดควร เพ่ือกําหนดเป็นพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมของตนเอง 
• เมื่อต้องการสัง่สอนลูกน้อยเก่ียวกับเร่ืองนี ้อย่าลืมท่ีจะเป็นฝ่ายเดียวกับเขาก่อนแล้วจึงค่อยๆ สัง่สอนเพ่ือปรับ

พฤติกรรมของเขา  ตวัอย่างเช่น เมื่อลกูของคณุไปกดัเด็กคนอ่ืน คณุควรท่ีจะแสดงความรักความเข้าใจกบัเขาก่อน 

เช่น ถามว่า เป็นเพราะหนโูกรธใช่ไหม และเมื่อเขาสงบลง ก็เลือกใช้คําสอนสัน้ๆ ท่ีกระชับ และจะช่วยให้เขาได้คิด 

เช่น “ไปกดัเขา เขาก็เจ็บแย่ ลกูเป็นเด็กดีน่ีนา”  แล้วจึงเบ่ียงเบนความสนใจ โดยพาเขาออกไปสูส่ิ่งอ่ืน เช่น ไปดปูลา

ในบอ่กนัดีกวา่ เป็นต้น  

Source: https://montessori.org.au/my-toddler 
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