
การบรหิารกลามเนื้อปากตามแนวทาง DIR/Floortime 

คุณแมนองมารค 

  ฝกพูดของลูกตองใชเวลานานกวา 8 เดือน ลูกถึงพูดออกมาได     ลูกพูดชามากทั้งๆท่ีมี

ความเขาใจบางแลว 

 แรกทีเดียวในการฝก แมใชวิธีพูดพากษในส่ิงท่ีลูกทํา  สิ่งท่ีลูกเห็น   ทําใหลูกเขาใจ เม่ือ

สั่งใหลูกทําตามคําส่ังอยางงายๆ หรือหยิบรูปภาพท่ีแมบอก ลูกก็สามารถทําได     แตลูกก็ไมพูด

ซักที                       

   ในตอนท่ีลูกยังพูดไมได เมื่อปที่แลว เครียดมากเหลือเกิน  

ทําไมยังไมพูดอีก  คนอ่ืนก็พูดกันเยอะแยะแลว ทําไมลูกของเรา

ยังไมพูดอีก  เราเคยถามนกเอ้ียงท่ีเลี้ยงไว  นกเอี้ยงๆ    ...... เธอ

เปนนก  ยังพูดได ......  แลวทําไมลูกฉันเปนคน   ถึงพูดไมได 

เราเอาลูกไปฝกพูด ครูใหลูกพูดตาม ลูกดูครูแลวเฉยๆไม

พูด บางครั้งก็รองไหงอแงไมอยากฝก  หนาตาเราหมกมุนมาก พยายามหาสาเหตุวาฝกกันทั้งวัน

ทั้งคืนแลว ทําไมยังพูดไมได  ในตอนน้ันเราจะไมเห็นภาพท่ีชัดเจนเทากับตอนท่ีเราผาน

เหตุการณนั้นมาแลว  

   ใครๆก็อยากมีลูกแข็งแรง นารัก ฉลาด เราก็อยากมี  แต

ทําอยางไรไดเมื่อพระเจาใหเรามาแบบน้ี ...... เมื่อกอนคิดวา

พระเจาลงโทษเรา แตตอนนี้รูแลววาพระเจาทาทายเรา ใหเรา

ไดทําขอสอบชีวิต  ทดสอบความอดทน   ทดสอบความขยัน 

และสติปญญาของเรา    เม่ือผานการฝกฝน  ความยากลําบาก

ตางๆแลว.........เราพบวาลูกนารักเหลือเกิน ลูกกระซิบบอกกับ

แมเบาๆวา “ แมคราบ  แมคราบ............ ลูกรักแมมาก   มากเทาเครื่องบินเลย”  ลูกใหรางวัลเรา 

ลูกบอกรักแมแลวใหความรูสึกที่ดีเหลือเกิน  ยากท่ีจะบรรยายออกมาได 



  ตอนน้ัน  เมื่อมาหยุดดูลูกอยางใกลชิด  ก็พบวากลามเน้ือบริเวณรอบปากของลูกเราท่ี

เปนสวนหนึ่งของกลามเนื้อมัดเล็กนั้น   ทั้งแข็งท่ือและไมขยับเลย  

 และกลามเนื้อมัดใหญเองก็มีปญหา  เวลาลูกนั่งยองๆเลนกับเราลูกตองลมแผละลงไป  

เวลาว่ิงเร็วลูกก็เซและลม เปนเรื่องของการส่ังการกลามเนื้อและความแข็งแรงของกลามเนื้อ 

  แรกๆลูกไมอยากกินขาวเลย    เราก็ปนอาหารใหลูกหวังใหลูกไดสารอาหารครบ  แตเมื่อ

มาคิดวาทําแบบน้ีแลวเมื่อไรลูกจะควบคุมกลามเนื้อปากเพ่ือออกเสียงได    ยิ่งลูกไมเค้ียว ตองฝก

ใหเค้ียวเยอะๆ เพ่ือใหกลามเน้ือรอบปากแข็งแรง  เหมือนคนท่ีกลามเนื้อแขนขาออนลีบแทนที่

จะตองใหพักผอนนอนน่ิงๆ  หมอกลับสั่งใหทํากายภาพบําบัด  ฝกลุกนั่ง ฝกเกาะราว และฝกเดิน  

 เหมือนกับลูกเราเมื่อลูกเราเขาใจคําศัพทแลวแตไมสามารถพูดออกมาได  เราตองชวยลูก

หลายทาง  ทางแรกที่เราทําคือฝกเค้ียว    เค้ียวอาหารทีละนิด เราเริ่มจากส่ิงท่ีลูกชอบกอน คือ   

 - ฝกเค้ียวพวกเสนบะหม่ีนิ่มๆ    แบงเปนหลาย

มื้อใน 1 วัน    เม่ือทําไดแลวลองใหทานซามูไรเบอร

เกอรหมูของแมคโดนัลด  ตัวหมูสับจะนุมอรอย ห่ัน

เปนชิ้นเล็กๆใหลูกทานจะทานงาย   ทานไดแลวก็

เปลี่ยนตามไปดวยไกนุมๆ  กอนจะไปอาหาร

ที่แข็งข้ึน 

 



- ฝกการเคลื่อนไหวของลิ้น เอาโยเกิรตปายท่ีรอบปาก   อยู

หนากระจกแลวใหลูกแลบลิ้นออกมาเลีย  เลียตรงโนน  เลียตรงน้ี   

แลวใหลูกทําเสียง ลัน ลัน ลา ลา กอนจะไดกินโยเกิรตคําตอไป  

  

 

-  ฝกเลียและสุดทายของมื้ออาหารใหลูกกินขนมอรอยๆ วิธีนี้พอแมบางทาน

อาจไมเห็นดวย แตเราเองทําแลวไดผลเมื่อทานเสร็จแลวตองขยันไปแปรงฟน

ทุกครั้ง เชน อมยิ้ม ลูกตองแลบลิ้นออกมากิน  เราก็แลบลิ้นแยงเลียกับลูก 

 

 ‐ ฝกกัด  ปลาทาโรแบบไมเผ็ดเปนเสนๆ หัดให

ลูกใชฟนหนากัดทีละนอย   ทีละนอย  หรือ อาจะเปน 

ขนมปงกรอบแบบแทง ที่ ทําใหลูก กัด และพยายามเค้ียว 

เพ่ิมการบริหาร กลามเนื้อปาก  

     

    ‐ ฝกดูด   ไอติมท่ีเปนแทงใหดังจวบ จวบ ..... ดูดใหลูกดู  

จวบ จวบ  ดังๆ  ของอรอยลูกก็จะพยายามทํา  ถึงจะเลอะเทอะก็ไม

เปนไร   อาบนํ้าก็หาย 

 

 - ฝกเมมปาก ใชไมไอติมวางบนปากลูก แรกๆลูกจะคาบ

ไมได ถาลูกคาบไดก็จะชวยในเรื่องของตัวสะกด แมกบ กับ แมกม 

 



   ‐ ฝกเปา   เลนเปนทหารเปานกหวีด  แลวเดินสวนสนามกับ

ลูก  ลูกเปา...เราเดิน    ยกมือยกเทาใหสูงๆเกินจริง พรอมออกเสียง 

ปด ป ปด ........ ป ปด.......ป ปด 

   

 - ฝกเปา    เอาแกวน้ํา ใสหลอดใหลูกเปาเปนฟอง บางครั้งก็

ใสน้ําหวาน   เปาๆ ดูดๆ  ชวงแรกก็ยังเปาไมได   ยังดูดก็ยังไมดี ดูด

บางไมดูดบาง ลองพยายามหลายครั้ง เด๋ียวเปาเปนวาเลน   เวลาเปา

ตองทําเสียงเอฟเฟกซ   ของรถบาง เรือ บาง    บรื้อ  บรื้อ. . . . . 

สนุกสนานมากถากินน้ําหวานไปนิดหนอยก็ไมเปนไร    

   ‐   ฝกเปาบับเบ้ิล    ตอนอาบนํ้าทําใหลูกผอนคลายและสนุก เราเปากอน  จับมือลูก

ควาบับเบิล    ตอมาใหลูกเปา  เราความ่ัง  ลูกชอบ อยากเปา จะพยายามและทําไดในท่ีสุด 

 

 

 

 

 

  ‐ นวดปาก  ใชแปรงไฟฟา กอนใชเอามาเลนกันกอน   กดปุม

แลวเอามาจ๋ีตรงเอว ตรงเล็บทีละเล็บ  ออกเสียง อ่ี  อ่ีๆๆๆ ใหลูกชอบ  

เมื่อลูกรูวามันไมทําอันตรายลูก  แลวคอยเอาไปนวดในชองปากของ

ลูก  แมจะจับปากบนของลูกใหพลิกออกมาแลวใสแปรงลงไป อ่ี อ่ี  

ไดผลตรงที่ปากบนที่เคยแข็ง พอแปรงมันสั่นอยูระหวางปากกับฟน



เรื่อยๆ  ทําใหปากน่ิมข้ึน  เวลาท่ีเราใหลูกทํารูปปากตางๆ  เขาก็ทําไดเหมือนมากข้ึน จากเดิมท่ี

เขาทําไมไดเลย บอกวาใหพูดกบแลวปดปาก พูดเปน โกะ โกะทุกที  

  คือ  ลูกอยากทําแตทําไมได หลังจากท่ีปากเขาโดนนวด

แบบนี้แลวรวมกับการฝก เขาก็ทํากบแลวปดปากตามแมได   

                 

 

 - เลนดวยกันแลวฝกพูด  เลนรถที่ลูกชอบกอน บึ้นๆๆลงทางลาดแบบสนุกๆ  ทําเสียงให

นาสนใจดวย แลวหยุดเลน มองตาลูก  ถามเอาอีกไม    ถา  “เอา” ออกเสียง อี ใหแม 1 คํานะ อี 

...........ทําปากเหยียดแบบนี้นะ แรกๆใหลูกดูกระจกดวย   

                       

 

 

                                

 

 ทําอู  ...แลวไดรถ  ดูซิ

ของใครอูกวา ของแมอูแลว ลูกยังไมอูเลย  ถายังทําไมไดอีก ก็บอก  ขอแมจับปากลูกเบาๆนะ  

ใหแมชวยลูกนะ   อูแบบนี้  ลูกอาจจะรองไหถาแมทําแลวมันไมสนุก หรือวามันยากเกินไป แมก็

ใหลูกออกเสียงทีเดียวกอนก็ใหรถ        ทําได 1 ครั้งก็เพ่ิมเปน 2 ครั้งนะ  แลวคอยเพ่ิมเปน5 ครั้ง      

หรือใชวิธีชู 5 นิ้ว เมื่อลูกออกเสียงแลวก็ลดลงนิ้วทีละน้ิว 



             - ฝกทุกวัน   ต้ังเปาหมายในใจวาอาทิตยนี้จะฝกคําไหน เชน  อู  อา,  อา  อู เวลาเราเลน

กับลูก ชวงไหนที่ลูกสนุกปุบ เราก็แทรกการฝกปบ  แทรกเขาไปตอนท่ี  ลูกอยากไดของเลน 

หรือตอนที่ลูกอยากใหของเลนไปหา หรือ หรือตอนที่ลูกอยากออกจากหอง 

 - ฝกการออกกําลังกายเพื่อใหกลามเนื้อมัดใหญแข็งแรงดวย ว่ิงเลนไลจับในที่กวางๆ ข่ี

จักรยาน  เตะบอล  กระโดด เลนเครื่องเลนท่ีสนามเด็กเลน ตองลงไปเลนกับลูกดวยลูกจะได

สนุกและอยากออกกําลังกาย                      

 

        

 

 

 

 

 

 เมื่อลูกออกกําลังกายเยอะกลามเนื้อขาแขน ลําตัวก็แข็งแรง  ออกแรงเยอะก็จะอยากกิน 

ทําใหฝกเค้ียวฝกทานอาหารไดดี  เรยีกวาดีไปทั้งหมด   

 แลวของเลนทั้งหมดของลูก เราเก็บ

ไวในท่ีสูง   เพ่ือให ลูกส่ือสารกับเรากอน  

จะดวยทาทางหรือการพูด    เมื่อลูกอยากได

ก็จะชี้มั่ง  ดึงมือมั่ง   เราถามวาเอาอะไร  ลูก

ก็พูดไมได  เราก็หยิบผิดหยิบถูก ถามวา ใช



หรือไมใช และในท่ีสุดลูกก็เปลงเสียงออกมา วา.....................ชาย. 

 ตอนท่ีลูกพูดคําวา “รถ” ไมได  ลูกจะทําทาเอาน้ิวชี้มาปด

ข้ึนลงตรงปาก  แลวออกเสียง ปน  ปน  แปลวา “รถ”    แมไม

เขาใจจริง จริง  ลูกจะออกเสียงดังข้ึนๆ จนกวาแมจะให  ตอนหลัง

เมื่อแมใชวิธีฟลอรไทม  ถึงเขาใจลูกแลว  ก็ตองทําเปนไมเขาใจอยู

ดี   เมื่อลูกออกเสียงจึงมีอารมณในนํ้าเสียง ถูกใจแม 

  - ครูฝก ควรพบครูฝกเพ่ือใหเปนผูประเมินลูก  โดยไมทิ้งการฝกใหเปนหนาท่ีครู  เพราะ

การฝกอาทิตยละ 1 ชั่วโมงน้ันไมพอเลย   เปนหนาท่ีของแมลวนๆคะ  ครูจะเปนผูแนะนําวาลูก

เราขาดตรงไหน แตละชวงเวลาตองฝกคําไหน  เมื่อไดแลวจะฝกคําไหนตอ  เพราะการท่ีเราอยู

ใกลลูกเกินไป อาจทําใหรูสึกวาเราเขาใจลูกพูดทุกคํา แตคนอ่ืนเขาฟงลูกเราไมรูเรื่อง  ครูฝกจะ

มองออกและใหการบานเราไปฝก   ยิ่งเราฝกมาก ลูกเราก็จะพูดชัดมากข้ึน  สิ่งที่ตองระวังเม่ือฝก

มากๆ คือ ความเครียดของเรา ถาเราเครียดและไมสนุก ลูกจะเครียดดวยและไมใหความรวมมือ

และก็จะไมพูดดวย  

 ทายสุด คือ ตองเขาใจลูก    วาเปนเรื่องยาก เปน

เรื่องลําบากของลูกที่จะพูด  เปนความบกพรองทางสมอง

ในสวนท่ีสั่งการกลามเนื้อ   เมื่อเขาใจลูกไดดีแลวจะเห็น

ใจลูกวาลูกก็พยายามทําแลวแตไมมีเสียงออกมา  ลูกเราก็

อยากทําแตทําไมได เมื่อเราเขาใจความบกพรองน้ีแลว  

เราก็จะพยายามฝกลูกดวยทาทีที่ผอนคลาย สนุก และเปน

กันเอง   เมื่อเราลองวิธีนี้ไมไดผล เราก็จะพยายามหาวิธี

อ่ืนไปเรื่อยๆจนกวาจะไดผล การบังคับลูกมากเกินไป  

อยูๆก็จับลูกนั่งโตะแลวใหลูกทําปากยากๆ ออกเสียงยากๆ  เปนการกดดันลูก ลูกจะรองไห 

ทําลายความสัมพันธอันดีที่แมทุกคนอุตสาหสรางไว  แลวก็ไมเกิดประโยชนอะไรท้ังแมและลูก   



เมื่อยอนกลับไปดูเหตุการณที่ลูกผานการฝกมาแลว  ก็พบวาเปนเรื่องยากท่ีจะหาวิธีฝก

พูดท่ีเหมาะสําหรับเด็กแตละคน ตองใชความเปนแมทั้งตัว ทั้งหัวใจ และสติปญญา จริงๆ คะ 

 

_______________________ 

 

 

 


