เด็กน้ อยที่หดั เดินอยู่ ของแม่
12 เดือนถึง 2 ขวบ
พัฒนาการของลูกน้ อยในช่วงเวลานี ้ จะสร้ างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในช่วงชีวิตการเป็ นพ่อแม่ให้ กบั คุณ ลูกของคุณจะเริ่ มใช้
ภาษาในการสือ่ สาร และขยับเขยื ้อนร่างกายในรูปแบบต่างๆ ซึง่ การพัฒนาทังสองสิ
้
ง่ นี ้จะส่งเสริ มซึง่ กันและกัน กล่าวคือ
ระหว่างที่ลกู ของคุณกําลังสนุกกับการเพิ่มพูนทักษะใช้ ภาษา การเคลือ่ นไหวร่างกายก็จะพัฒนาเพิม่ ขึ ้นทุกวัน
พัฒนาการด้ านการสื่อสาร
• พูดได้ อย่างน้ อย 1 คํา เมื่ออายุ 1 ขวบ ถือเป็ นกฎมาตรฐานของพัฒนาการด้ านภาษาของทารก
• คุณคือต้ นแบบที่สาํ คัญที่สดุ ในเรื่องภาษาและการสือ่ สาร ลูกจะเฝ้ามองริมฝี ปากของคุณเมื่อคุณพูด และสังเกต
วิธีการขยับปากเพื่อเปล่งเป็ นคําพูดออกมา หากคุณต้ องการสือ่ สิง่ ใดกับลูกโดยใช้ มือประกอบ อาจต้ องระวังเพราะ
เขาอาจจะมัวจดจ่อกับการดูริมฝี ปากของคุณอยู่
• การตังชื
้ ่อสิง่ ต่างๆ ที่อยูร่ อบตัวเด็ก จะช่วยเพิม่ พูนคําศัพท์ให้ เขาจดจํา
• ลูกน้ อยของคุณจะสนุกกับการอ่านหนังสือไปกับคุณ หรื ออ่านด้ วยตัวเอง ดังนัน้ การมีหนังสือดีๆ เนื ้อหาง่ายๆ ที่มี
คําศัพท์ 1-2 คําในหนึง่ หน้ า จะช่วยสร้ างความสนใจให้ กบั พวกเขาได้ เป็ นอย่างดี
พัฒนาการด้ านการเคลื่อนไหว
เด็กบางคนเดินได้ ตงแต่
ั ้ ก่อนครบหนึง่ ขวบ ขณะที่บางคนต้ องใช้ เวลาถึง 16 เดือนหรื อมากกว่านัน้ ลูกของคุณก็เช่นกัน เด็ก
ทุกคนจะมีเวลาของเขาเองในเรื่ องนี ้ โดยทัว่ ไปพัฒนาการของเด็กจะเป็ นดังนี ้
• การเริ่ มหัดเดินด้ วยเท้ าเปล่าจะช่วยให้ เด็กรับความรู้สกึ รับรู้สมั ผัสจากเท้ าได้ ดีกว่า ทําให้ เรี ยนรู้วิธีเดินได้ ง่ายขึ ้น
• เด็กหัดเดินมักจะล้ ม จึงควรจัดเตรี ยมสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมและปลอดภัยไว้ ให้ พวกเขา
• เด็กมักสนุกกับการหัดเดินขึ ้นลงบันได หรื อปี นขึ ้นเนินแล้ ววิ่งลงมา ดังนันการจั
้
ดเตรียมพื ้นที่สาํ หรับพัฒนาการเรื่ องนี ้
ก็เป็ นสิง่ จําเป็ น
• การเล่นเกมให้ เด็กแตะส่วนต่างๆ ของร่างกาย จะช่วยสอนให้ เด็กเรี ยนรู้เรื่ องร่ายกายของตนเอง
• แม้ วา่ จะจัดเตรี ยมพื ้นที่ปลอดภัยไว้ ให้ แต่โอกาสที่ลกู ของคุณจะหกล้ มก็เกิดขึ ้นได้ ตลอดเวลา จําเป็ นที่จะต้ องสอนให้
พวกเขาเรียนรู้วิธีการล้ มอย่างปลอดภัย รวมทังรู้ ้ จกั ป้องกันตนเองไม่ให้ ล้มง่ายๆ
ความรักและความผูกพัน
• เด็กเล็กต้ องการความมัน่ คงทางอารมณ์และความสัมพันธ์ที่เปี่ ยมด้ วยความรัก ซึง่ จะช่วยไม่ให้ พวกเขาเกิด
ความเครี ยด ความสัมพันธ์นี ้รวมถึงกับพ่อ แม่ ญาติพี่น้อง และบรรดาผู้ที่อยูร่ ายล้ อมพวกเขา ทํางานใกล้ ชิด เช่น พี่
เลี ้ยง หรื อเจ้ าหน้ าทีข่ องสถานเลี ้ยงเด็ก เป็ นต้ น สัมผัสแห่งความรักและความอบอุน่ นี ้ จะช่วยส่งเสริ มพัฒนาการทาง
สมองของเด็กได้ เป็ นอย่างดี

•
•

•

•

การได้ รับความรักและการยอมรับ จะช่วยให้ ลกู ของคุณมีพฒ
ั นาการด้ านอารมณ์และสังคมทีด่ ี
เด็กๆ จะซึมซับพฤติกรรมทางสังคม ผ่านการมองผู้ใหญ่ท่อี ยูร่ ายล้ อมในชีวิต ดังนัน้ อย่าลืมว่าพวกคุณคือต้ นแบบของ
พวกเขา
ช่วงเวลานี ้ เป็ นเวลาสําคัญที่คณ
ุ จะเริ่ มสอนเด็กเกี่ยวกับเรื่ องอารมณ์ วิธีที่งา่ ยที่สดุ คือ อยูเ่ คียงข้ างเมื่อพวกเขามี
ปั ญหา อาจใช้ คําพูด เช่น หนูกําลังเสียใจอยูใ่ ช่ไหม หรื อการแสดงออกอย่างอื่น เช่น การโอบกอด ซึง่ จะช่วยให้ เด็ก
รับรู้วา่ คุณเข้ าใจและช่วยให้ เด็กรู้จกั อารมณ์ความรู้สกึ แบบต่างๆ ที่เกิดขึ ้นกับตน สิง่ ที่สาํ คัญคือ เด็กจะต้ องเข้ าใจ
ความรู้สกึ ของตนเอง และรู้วา่ คุณจะไม่ทิ ้งเขาไปไหน แต่จะช่วยปลอบประโลมเมื่อเขามีปัญหา
นอกจากนี ้ คุณอาจสอนให้ เด็กได้ เรี ยนรู้วา่ อารมณ์นนเป็
ั ้ นสิง่ ที่ไม่คงที่ ตอนนี ้อาจเศร้ าเสียใจ แต่อกี ไม่นานมันก็จะ
หายไป ซึง่ จะเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการเรี ยนรู้ในเรื่ องความแตกต่างระหว่าง “อารมณ์” และ “ตัวตน”

ระเบียบวินัย
•

•

•

วินยั นัน้ สร้ างได้ จากการ “สัง่ สอน” มากกว่า จาก “การลงโทษ” เราสามารถใช้ โอกาสที่เด็กแสดงพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม หรื อเวลาทีเ่ ด็กขัดแย้ งกัน ในการปลูกฝังเรื่ องนี ้ให้ พวกเขาได้ เรี ยนรู้และพัฒนาทักษะในด้ านนี ้
เนื่องจากเด็กเล็กยังไม่สามารถสร้ างวินยั ของตนเองได้ จึงจําเป็ นต้ องอาศัยการเรี ยนรู้จากพวกเราว่าสิง่ ใดถูก
สิง่ ใดควร เพื่อกําหนดเป็ นพฤติกรรมที่เหมาะสมของตนเอง
เมื่ อต้ องการสัง่ สอนลูก น้ อ ยเกี่ ยวกับ เรื่ องนี ้ อย่าลืม ที่จะเป็ นฝ่ ายเดี ยวกับ เขาก่อนแล้ วจึงค่อ ยๆ สัง่ สอนเพื่ อปรั บ
พฤติกรรมของเขา ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกของคุณไปกัดเด็กคนอื่น คุณควรที่จะแสดงความรักความเข้ าใจกับเขาก่อน
เช่น ถามว่า เป็ นเพราะหนูโกรธใช่ไหม และเมื่อเขาสงบลง ก็เลือกใช้ คําสอนสันๆ
้ ที่กระชับ และจะช่วยให้ เขาได้ คิด
เช่น “ไปกัดเขา เขาก็เจ็บแย่ ลูกเป็ นเด็กดีนี่นา” แล้ วจึงเบี่ยงเบนความสนใจ โดยพาเขาออกไปสูส่ ิ่งอื่น เช่น ไปดูปลา
ในบ่อกันดีกว่า เป็ นต้ น

พัฒนาการในขวบปี ที่ 2 -3
ขวบปี ที่ 3 ถือเป็ นช่วงสําคัญของการพัฒนาสมองของลูกน้ อยของคุณ ยิ่งเขาได้ สาํ รวจ เรียนรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์ในโลกนี ้
มากขึ ้นเท่าไร ก็จะช่วยให้ เขาได้ สร้ างเสริ มพัฒนาการและขีดความสามารถของตนมากขึ ้นเท่านัน้ เด็กส่วนใหญ่จะก้ าวมาถึง
หลักชัยแรกของพัฒนาการด้ านการใช้ ภาษาและการเคลือ่ นไหวในขวบปี นี ้ ต่อจากนี ้ไปพวกเขาจะเข้ าสูช่ ่วงเวลาของการต่อยอด
พัฒนาการทังสองด้
้
านตามโอกาสที่ได้ รับและความสามารถเฉพาะตัวที่มีอยู่
พัฒนาการด้ านการสื่อสาร
•

•

อย่าลืมว่า คุณคือแหล่งคําศัพท์และต้ นแบบการใช้ ภาษาของลูก หากคุณใช้ ถ้อยคําสุภาพอยูต่ ลอดเวลา เช่น
ได้ โปรด… หรื อ ขอบคุณ ลูกของคุณก็จะพูดแบบเดียวกัน
การเอ่ยเรี ยกชื่อสิง่ ต่างๆ รอบๆ ตัวพวกเขา จะทําให้ ลกู ของคุณได้ เรี ยนรู้คําศัพท์ใหม่ๆ และมีพฒ
ั นาการด้ านภาษาที่ดี
ยิ่งขึ ้น

•

•
•

การอ่านหนังสือให้ ลกู ฟั ง นอกจากจะช่วยให้ เด็กรักการอ่านและเรียนรู้เรื่ องราวต่างๆ แล้ ว เด็กจะพัฒนาความชอบ
ของตนขึ ้นมา และเมื่อคุณทราบว่าลูกคุณชื่นชอบเรื่ องใดเป็ นพิเศษ คุณก็จะสามารถพูดคุยกับเขาถึงที่มาที่ไปของ
เรื่ องราวนันๆ
้ ได้ ซึง่ จะช่วยเสริ มสร้ างทักษะด้ านความเข้ าใจเรื่ องราวให้ กบั เด็ก
ประโยคที่ประกอบด้ วย 3 คํา เป็ นการเสริ มสร้ างพัฒนาการด้ านภาษาทีเ่ หมาะสมกับเด็กวัย 3 ขวบ
ลูกของคุณจะเริ่ มสนใจจับดินสอวาดรูปหรื อเขียนตัวอักษร ซึง่ การจับและบังคับทิศทางของดินสอ จําเป็ นต้ องอาศัย
ทักษะในเรื่ องการควบคุมการเคลือ่ นไหว

พัฒนาการด้ านการเคลื่อนไหว
•

•
•

•

•

แม้ วา่ ในขวบปี นี ้ ลูกของคุณจะเดินได้ แล้ ว แต่ก็ยงั ต้ องพัฒนาทักษะการเคลือ่ นไหวให้ ดยี ิ่งขึ ้น รวมทังต้
้ องสร้ างความ
แข็งแกร่งของร่างกายให้ มากยิง่ ขึ ้น
ลูกของคุณจะชื่นชอบการวิ่ง การกระโดด การปี นป่ าย การผลัก การดึง การทรงตัว และการยกของ เป็ นพิเศษ
สมองของเด็กน้ อยถูกออกแบบมาให้ เรียนรู้การทําสิง่ ง่ายๆ โดยการมองและเลียนแบบผู้อื่น ดังนันในช่
้ วงนี ้ พวกเขาจะ
สนุกสนานกับการลอกเลียนแบบ พูดหรื อทําท่าทางต่างๆ ตามคนในบ้ านหรื อคนรอบๆ ตัว
การเคลือ่ นไหวมีสว่ นสําคัญยิ่งต่อการเรี ยนรู้ ดังนัน้ อย่าปล่อยให้ ลกู นัง่ จมอยูก่ บั เก้ าอี ้เป็ นเวลานานๆ ให้ พวกเขาได้ มี
โอกาสทํากิจกรรมและมีการเคลือ่ นไหวอยูเ่ สมอ เพื่อส่งเสริ มพัฒนาการด้ านสมอง
ผลการวิจยั ระบุวา่ ไม่ควรให้ เด็กอายุตาํ่ กว่าสามขวบ อยูห่ น้ าจอโทรทัศน์หรื อโทรศัพท์เกินวันละ 1 ชัว่ โมง

พัฒนาการด้ านอารมณ์ และสังคม
•

•

•

•

•

การนอนหลับอย่างเพียงพอมีความสําคัญยิ่งต่อพัฒนาการด้ านสมองของเด็ก เด็กบางคนอาจเลิกนอนกลางวันในช่วง
นี ้ ขณะที่บางคนยังคงนอนกลางวัน ควรจัดให้ เด็กได้ อยูใ่ นสภาพแวดล้ อมที่เงียบสงบ เพื่อให้ พวกเขาได้ ทบทวนสิง่ ที่
เกิดขึ ้นในแต่ละวัน และรู้สกึ ผ่อนคลาย
ในช่วงนี ้ ลูกของคุณพร้ อมแล้ วทีจ่ ะมีประสบการณ์ทางสังคมกับเด็กรุ่นราวคราวเดียวกัน ซี่งจะช่วยให้ พวกเขามี
โอกาสได้ พฒ
ั นาทักษะในการเข้ าสังคม
ช่วงเวลานี ้ เป็ นเวลาสําคัญที่คณ
ุ จะเริ่ มสอนเด็กเกี่ยวกับเรื่ องอารมณ์ วิธีที่งา่ ยที่สดุ คือ อยูเ่ คียงข้ างเมื่อพวกเขามี
ปั ญหา อาจใช้ คําพูด เช่น หนูกําลังเสียใจอยูใ่ ช่ไหม หรื อการแสดงออกอย่างอื่น เช่น การโอบกอด ซึง่ จะช่วยให้ เด็ก
รับรู้วา่ คุณเข้ าใจและช่วยให้ เด็กรู้จกั อารมณ์ความรู้สกึ แบบต่างๆ ที่เกิดขึ ้นกับตน สิง่ ที่สาํ คัญคือ เด็กจะต้ องเข้ าใจ
ความรู้สกึ ของตนเอง และรู้วา่ คุณจะไม่ทิ ้งเขาไปไหน แต่จะช่วยปลอบประโลมเมื่อเขามีปัญหา
เด็กในช่วงวัยนี ้ จะเรี ยนรู้และมีพฒ
ั นาการทางอารมณ์ได้ อย่างมาก หากเราสามารถกระตุ้นให้ เขาบอกเล่าเรื่ องที่กําลัง
รบกวนจิตใจหรื อทําให้ เขาไม่สบายใจ โดยอาจจะเริ่ มถามว่า หนูดเู ศร้ าๆ นะ หนูเสียใจใช่ไหม แล้ วก็เริ่มเล่าเรื่ อง
เพื่อให้ ลกู เกิดความสนใจ โดยอาจใส่อารมณ์ ความรู้สกึ และอารมณ์ขนั ลงไป จนทําให้ ลกู ยอมเล่าเรื่ องหรื อปั ญหา
ของตนให้ ฟัง พวกเขาอาจจะเล่าซํ ้าๆ จนคุณอาจรํ าคาญ แต่อย่าลืมว่าการเล่าเรื่ อง หรื อการพูดถึงปั ญหาจะช่วยให้
เด็กเกิดความเข้ าใจ ช่วยเยียวยา และสร้ างความเป็ นหนึง่ เดียวกันระหว่างคุณและลูกน้ อย
นอกจากนี ้ คุณอาจสอนให้ เด็กได้ เรี ยนรู้วา่ อารมณ์นนเป็
ั ้ นสิง่ ที่ไม่คงที่ ตอนนี ้อาจเศร้ าเสียใจ แต่อกี ไม่นานมันก็จะ
หายไป ซึง่ จะเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการเรี ยนรู้ในเรื่ องความแตกต่างระหว่าง “อารมณ์” และ “ตัวตน”

ระเบียบวินัย
•

•

เนื่องจากเด็กเล็กยังไม่สามารถสร้ างวินยั ของตนเองได้ จึงจําเป็ นต้ องอาศัยการเรี ยนรู้จากพวกเราว่าสิง่ ใดถูก
สิง่ ใดควร เพื่อกําหนดเป็ นพฤติกรรมที่เหมาะสมของตนเอง
เมื่ อต้ องการสัง่ สอนลูก น้ อ ยเกี่ ยวกับ เรื่ องนี ้ อย่าลืม ที่จะเป็ นฝ่ ายเดี ยวกับ เขาก่อนแล้ วจึงค่อ ยๆ สัง่ สอนเพื่ อปรั บ
พฤติกรรมของเขา ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกของคุณไปกัดเด็กคนอื่น คุณควรที่จะแสดงความรักความเข้ าใจกับเขาก่อน
เช่น ถามว่า เป็ นเพราะหนูโกรธใช่ไหม และเมื่อเขาสงบลง ก็เลือกใช้ คําสอนสันๆ
้ ที่กระชับ และจะช่วยให้ เขาได้ คิด
เช่น “ไปกัดเขา เขาก็เจ็บแย่ ลูกเป็ นเด็กดีน่ีนา” แล้ วจึงเบี่ยงเบนความสนใจ โดยพาเขาออกไปสูส่ ิ่งอื่น เช่น ไปดูปลา
ในบ่อกันดีกว่า เป็ นต้ น

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