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บทคดัย่อ  
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบทกัษะท่ีมีอิทธิพลต่อทกัษะพ้ืนฐานดา้นการเขียน 5 

ดา้น คือ (1)กาํลงัการกาํของมือขา้งถนดั (2)ความมัน่คงในการทรงท่า (3)การรับความรู้สึกของมือและน้ิว 
(4)สหสมัพนัธ์การเคล่ือนไหวของมือทั้งสองขา้ง และ (5)ความคล่องแคล่วในการใชมื้อก่อนและหลงัการใช้
ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมทกัษะพื้นฐานดา้นการเขียนสาํหรับเดก็ดาวน์ซินโดรม และปรียบเทียบทกัษะพื้นฐาน
ดา้นการเขียนของเดก็ดาวน์ซินโดรมก่อนและหลงัการใชชุ้ดอุปกรณ์ส่งเสริมทกัษะพื้นฐานดา้นการเขียน
สาํหรับเดก็ดาวน์ซินโดรม ทาํการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งเดก็ดาวน์ซินโดรมอาย ุ5-6 ปี ท่ีมีปัญหาทกัษะ
พื้นฐานดา้นการเขียนและทกัษะท่ีมีอิทธิพลต่อทกัษะพื้นฐานดา้นการเขียนอยา่งนอ้ย 3 ใน 5 ดา้น จาํนวน 8 
คน จากหน่วยบริการส่งเสริมพฒันาการ 3 แห่ง คือ(1)สถาบนัราชานุกลู (2)ศูนยส่์งเสริมพฒันาการคลองกุ่ม 
และ(3)ศูนยส่์งเสริมพฒันาการม่วงแค 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมทกัษะพื้นฐานดา้นการเขียนสาํหรับเดก็ดาวน์ซิน
โดรม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเปรียบเทียบ Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks Test  

ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี ค่าเฉล่ียคะแนนทกัษะท่ีมีอิธิพลต่อทกัษะพ้ืนฐานดา้นการเขียนทั้ง 5 ดา้น คือ 
(1)กาํลงัการกาํของมือขา้งถนดั (2)ความมัน่คงในการทรงท่า (3)การรับความรู้สึกของมือและน้ิว (4)สหสมัพนัธ์
การเคล่ือนไหวของมือทั้งสองขา้ง และ (5)ความคล่องแคล่วในการใชมื้อหลงัใชชุ้ดอุปกรณ์ส่งเสริมทกัษะ
พ้ืนฐานดา้นการเขียนสาํรับเด็กดาวน์ซินโดรมสูงข้ึนกวา่ก่อนใชชุ้ดอุปกรณ์ส่งเสริมทกัษะพ้ืนฐานดา้นการเขียน
สาํรับเดก็ดาวน์ซินโดรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และทกัษะพ้ืนฐานดา้นการเขียนหลงัใชชุ้ดอุปกรณ์ส่งเสริม
ทกัษะพื้นฐานดา้นการเขียนสาํรับเดก็ดาวน์ซินโดรมสูงข้ึนกวา่ก่อนใชชุ้ดอุปกรณ์ส่งเสริมทกัษะพื้นฐานดา้น
การเขียนสาํรับเดก็ดาวน์ซินโดรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 
คาํสําคญั : เดก็ดาวน์ซินโดรม, ผลการใชชุ้ดอุปกรณ์ , ทกัษะพื้นฐานดา้นการเขียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Abstract 
 

The purposes of this study were to (1)compares 5 factors (strength of dominace 
hand,stability,sensation,bilateral hand coordination and dexterity)that relate to pre-writing skills before 
and after using equipment to improve prewriting skills for Down’s Syndrome childrens         (2) compares 
pre-writing skills before and after using equipment to improve prewriting skills for Down’s Syndrome 
childrens.The target focuses on 8 Down’s Syndrome childrens age 5-6 years ,that lack of pre-writing skills 
and at least 3 in 5 factors. The participants were recruited 3 organizations (1) Rajanukul Instiute (2) 
Kongkum Early Intervention Instiute (3) Maungkae Early Intervention Instiute. 

The instrument that use in this study is equipment to improve prewriting skills for Down’s 
Syndrome childrens , be valuable IOC 0.96 , analyse the data by Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks 
Test . 

The conclusions are (1) means of 5 factors (strength of dominace hand,stability,sensation,bilateral 
hand coordination and dexterity) after  using equipment to improve prewriting skills for Down’s 
Syndrome childrens are higer than before using equipment to improve prewriting skills for Down’s 
Syndrome childrens by 0.05 statistic cally(2)pre-writing skills affected after  using equipment to improve 
prewriting skills for Down’s Syndrome childrens are higer than before using equipment to improve 
prewriting skills for Down’s Syndrome childrens by 0.05 statistic cally. 
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การทาํวิจยัฉบบัน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาเป็นอยา่งยิง่จาก รองศาสตราจารย ์ดร.นนัทณี เสถียรศกัด์ิ
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วิจยัคร้ังน้ีอยา่งใกลชิ้ดตลอดมานบัตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่สาํเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ คณะผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึงใน
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ขอขอบพระคุณนางผสุดี โพธาราม นกักิจกรรมบาํบดั โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ท่ีกรุณารับเป็นท่ี
ปรึกษโครงการและผูเ้ช่ียวชาญ ไดก้รุณาใหค้วามรู้และใหค้าํแนะนาํเป็นอยา่งดีตลอดมา  

ขอขอบพระคุณนายนิพนธ์ธร แสงทองศรี นกักิจกรรมบาํบดั สถาบนัสุขภาพเดก็แห่งชาติมหาราชินี 
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กาํลงัใจแก่คณะวจิยัเป็นอยา่งดีตลอดมา  

ขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีและบุคลกรสถาบนัราชานุกลู ศูนยส่์งเสริมพฒันาการคลองกุ่ม และศูนย์
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กาํลงัใจแก่คณะผูว้ิจยั จนงานวิจยัสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี  
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บทที่ 1  

 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 ดาวนซินโดรมเปนโรคทางพันธุกรรมที่มักพบบอยที่สุด ซ่ึงเกิดจากความผิดปกติของ
โครโมโซมและเปนสาเหตุของภาวะปญญาออน ซ่ึงผูดูแล ครู ผูปกครอง และบุคลากรทาง
สาธารณสุข ควรมีความเขาใจและมีทักษะในการดูแลเด็กกลุมนี้ เนื่องจากเด็กดาวนซินโดรมจะมี
ลักษณะทางกายภาพที่ผิดปกติ นพวรรณ ศรีวงคพานิช (2545) คือ ศีรษะเล็ก ทายทอยแบนราบ  
หนาแบน ดั้งจมูกแบน ตาเฉียงขึ้น ขอบหนังตาบน ยื่นมาจรดบริเวณหัวตา ใบหูเล็กและอยูต่ํา          
รูหูสวนนอกจะตีบกวาปกติ เพดานปากโคงนูน ขากรรไกรบนไมเจริญเติบโต ทําใหชองปากแคบ 
ล้ินยื่น ฟนขึ้นชาและไมเปนระเบียบ คอสั้น ผิวหนังดานหลังคอคอนขางหนา สะดือจุน มีอาการ
ทองผูกไดบอย มือแบนกวาง นิ้วมือส้ัน นิ้วกอยโคงงอเนื่องจากกระดูกขอกลางมีขนาดเล็ก เสนลาย
มือตัดขวาง ชองระหวางนิ้วเทาที่ 1 และที่ 2 กวาง และมีรองลึกจากชองนี้พาดไปบนฝาเทา 
กลามเนื้อออนนิ่ม และอาจมีความผิดปกติในระบบตางๆของรางกาย เชน ระบบหัวใจและหลอด
เลือด ระบบตอมไรทอและอื่นๆอีกหลายระบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบกลามเนื้อ ซ่ึง (Pueschel 
,2001) ไดกลาววาระบบกลามเนื้อที่มีภาวะความตึงตัวของกลามเนื้อต่ํา (Hypotonia / Low muscle 
tone) ทําใหมีลักษณะกลามเนื้อออนนิ่ม มีความยากลําบากในการเรียนรูดานพัฒนาการเคลื่อนไหว
ในทาตั้งตรง(Upright position) ซ่ึงสงผลกระทบตอการหยิบจับที่เห็นไดชัด คือ เด็กจะมีปญหาใน
การเอื้อมและการหยิบจับ มีความยากลําบากในการทรงทาของนิ้วมือในการถือวัตถุไวในมือ  
นอกจากนี้ยากลําบากในการทรงทาและการวบคุมการเคลื่อนไหวยังทําใหเด็กขาดการเรียนรูในการ
เคลื่อนไหวที่เหมาะสมตามพัฒนาการ จนอาจสงผลใหเด็กมีปญหากลามเนื้อออนแรง และขาดการ
เรียนรูทักษะในการทํากิจวัตรประจําวัน เชน  การกินอาหารและการจับดินสอขีดเขียน 
 การเขียนหนังสือในเด็กดาวนซินโดรมนั้นถือไดวาเปนทักษะที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับเด็ก
กลุมนี้ เนื่องจากปจจุบันเด็กกลุมนี้ไดมีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยจัดเปนรูปแบบการ
จัดการเรียนรวมกับเด็กปกติทั่วไป  หองเรียนคูขนาน หรือโรงเรียนเฉพาะทางสําหรับเด็กที่มีความ
บกพรองทางสติปญญา  ไมวาจะเปนการจัดการศึกษาในรูปแบบใดก็ตามเด็กดาวนซินโดรม
จําเปนตองมีความสามารถในทักษะการเขียนเพื่อใชเปนเครื่องมือส่ือสารทางการเรียน แตเนื่องจาก
ลักษณะความผิดปกติที่กลาวขางตน จึงทําใหเด็กดาวนซินโดรมตองการการสงเสริมดานการเขียน
มากกวาเด็กปกติ แตการสงเสริมดานการเขียนในเด็กดาวนซินโดรมปจจุบันบุคลากรที่เกี่ยวของและ



ครูผูสอน ยังขาดองคความรูเกี่ยวกับการสงเสริมความสามารถดานการเขียนในเด็กดาวนซินโดรม 
มักแกปญหาโดยการจับมือเด็กเขียนซํ้าๆเพราะไมทราบถึงสาเหตุที่มาจากองคประกอบพื้นฐานดาน
การเขียน ซ่ึงเปนการแกปญหาจากสาเหตุความบกพรองของเด็กโดยตรง ผกาวรรณ สุทธิวงศ(2551) 
ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะพื้นฐานการเขียนในเด็กดาวนซินโดรม ผลการศึกษา
พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเขียนมากที่สุด คือ ความคลองแคลวในการใชมือ รองลงมาคือกําลัง
การกํามือขางถนัด สหสัมพันธการเคลื่อนไหวมือของมือทั้งสองขาง ความมั่นคงของการทรงทา 
และการรับความรูสึกของมือและนิ้ว 
 ปจจัยทั้ง 5 ดานที่มีอิทธิตอทักษะพื้นฐานดานการเขียน ถือวาเปนองคความรูใหมแกนัก
กิจกรรมบําบัด ครูและบุคลากรที่เกี่ยวของกับเด็กดาวนซินโดรมในการสงเสริมทักษะพื้นฐานดาน
การเขียน ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีผูใดสรางชุดอุปกรณที่สงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียน
สําหรับเด็กดาวนซินโดรมโดยตรง ประกอบกับเปนการพัฒนางานบริการของสถาบันราชานุกูลที่
มุงสูการเปนตติยภูมิ  ผูศึกษาจึงทําโครงการวิจัยเร่ืองผลของการใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐาน
ดานการเขียนสําหรับเด็กดาวนซินโดรมขึ้น  โดยผูศึกษามุงหวังวาการวิจัยครั้งนี้จะเปนแนวทางใน
การสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียนสําหรับเด็กดาวนซินโดรม  และพัฒนาศักยภาพดานการ
เขียนในเด็กดาวนซินโดรม รวมถึงเผยแพรความรูที่ไดจากงานวิจัยคร้ังนี้ใหกับบุคลากรหรือผูที่
สนใจตอไป 
 
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

1.   เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะที่มีอิทธิพลตอทักษะพื้นฐานดานการเขียนไดแก 
      กําลังการกําของมือขางถนัด ความมั่นคงในการทรงทา การรับความรูสึกของมือและนิ้ว     
      สหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองขาง และ ความคลองแคลวในการใชมือ   
      กอนและหลังการใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียนสําหรับเด็กดาวน 
      ซินโดรม 
2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานดานการเขียนของเด็กดาวนซินโดรมกอนและ  

หลังการการใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียนสําหรับเด็กดาวน 
ซินโดรม 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. ไดชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียนที่เหมาะสมสําหรับ 
        เด็กดาวนซินโดรม 
2. มีแนวทางในการใหความชวยเหลือดานการสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียน

สําหรับเด็กดาวนซินโดรม 
3. เด็กดาวนซินโดรมมีทกัษะพื้นฐานดานการเขียนดีขึ้น 
 

ขอบเขตการวจัิย 
 โครงการวิจัยครั้งนี้เปนโครงการวิจัยและพัฒนา (Reseach and Development) เพื่อศึกษา   
ผลของการใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานกอนการเขียนสําหรับเด็กดาวนซินโดรม ในกลุม
เด็กดาวนซินโดรมอายุ 5- 6 ป ที่มารับบริการที่สถาบันราชานุกูล ศูนยสงเสริมพัฒนาการคลองกุม 
และศูนยสงเสริมพัฒนาการมวงแค กรุงเทพมหานครประจําปการศึกษา 2553  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 เด็กดาวนซินโดรม (Down Syndrome) หมายถึง เด็กกลุมอาการดาวนที่เปนโรคทาง
พันธุกรรมจากความผิดปกติของโครโมโซม มีลักษณะทางกายภาพที่เห็นไดชัดและเหมือนกันทั่ว
โลก เชน ศีรษะเล็กและแบน หนาแบน  ดั้งจมูกแบน ตาเฉียงขึ้น ปากเล็ก ใบหูเล็ก คอส้ัน มือแบน
กวาง  ซ่ึงในความหมายของการศึกษานี้ หมายถึง เด็กอายุ 5-6 ป ที่ไดรับการวินิจฉัยทางการแพทยวา
เปนเด็กดาวนซินโดรม มารับบริการที่สถาบันราชานุกูล ศูนยสงเสริมพัฒนาการคลองกุม และศูนย
สงเสริมพัฒนาการมวงแค กรุงเทพฯ ประจําปการศึกษา 2553 

ชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียน (Equipment to Improve Prewriting 
Skills  ) หมายถึง ชุดอุปกรณที่ผูศึกษาไดสรางขึ้นเพื่อฝกใหเกิดทักษะที่จําเปนในการควบคุมการจับ
ดินสอขีดเขียนแกเด็กดาวนซินโดรม 5 ดานคือ กําลังการกําของมือขางถนัด ความมั่นคงในการทรง
ทา การรับความรูสึกของมือและนิ้ว สหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองขาง และความ
คลองแคลวในการใชมือ ซ่ึงทักษะที่จําเปนในการควบคุมการจับดินสอขีดเขียนนี้จะชวยสงเสริม
ทักษะพื้นฐานดานการเขียนของเด็กดาวนซินโดรมตอไป 
 ทักษะพื้นฐานดานการเขียน(Prewriting skill) หมายถึง ทักษะการควบคุมการจับดินสอใน
การขีดเขียน วาดรูปอยางมีจุดมุงหมาย ในการศึกษานี้วัดไดจากแบบทดสอบ The Beery – 
Buktenica Developmental Test of Visual - Motor Integration (VMI) (Beery, 1997) ซ่ึงทักษะ
พื้นฐานดานการเขียนในการศึกษาครั้งนี้ ตองอาศัยทักษะที่จําเปนในการควบคุมการจับดินสอขีด



เขียน 5 ดานคือ กําลังการกําของมือขางถนัด ความมั่นคงในการทรงทา การรับความรูสึกของมือและ
นิ้ว สหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองขาง และความคลองแคลวในการใชมือ  
 กําลังการกําของมือขางถนัด(Strength of dominance hand) หมายถึง แรงในการบีบมือ
ของดานที่เด็กใชเขียน ในการศึกษานี้วัดโดยการใชลูกยางขนาดเล็กของ Vigorimeter 
 ความมั่นคงในการทรงทา (Stability) หมายถึง ความสามารถในการหดตัวของกลามเนื้อที่
จะคงทาไวในชวงเวลาหนึ่ง ในการศึกษานี้ หมายถึง ความสามารถของกลามเนื้อในการคงทางอใน
ทานอนหงาย วัดโดยแบบทดสอบ The Miller Assessment for Preschooler (MAP) (Miller,1988) 
ขอที่ 17 
 สหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือท้ังสองขาง (Bilateral hand coordination) หมายถึง 
ความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของมือท้ังสองขางใหมีการทํางานประสานกันอยางไม
ติดขัด ในการศึกษานี้วัดโดยแบบทดสอบ Bruinink - oseretsky test of  motor proficiency 
(Bruininks, 1978) ขอที่ 8 ขอยอย 4 การรอยลูกปดอยางรวดเร็วในระยะเวลา 15 วินาที 
 การรับความรูสึกของมือและนิ้ว (Sensation) หมายถึงความสามารถในการรับความรูสึก
สัมผัสของมือและนิ้ว ในการศึกษานี้ หมายถึง ความสามารถในการรับความรูสึกสัมผัสของนิ้วเมื่อ
ถูกแตะบริเวณขอใดขอหนึ่งของนิ้วขณะหงายมือ วัดโดยแบบทดสอบ The Miller Assessment for 
Preschooler (MAP) (Miller,1988) ขอที่ 6 เกมนิ้วไหนเอย 
 ความคลองแคลวในการใชมือ (Dexterity) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมการ
เคล่ือนไหว ของมือในการจับของชิ้นเล็กๆดวยทาทางที่ถูกตองและมีความรวดเร็วในการศึกษานี้วัด
โดย แบบทดสอบ Bruininks - oseretsky test of motor proficiency (Bruininks, 1978) ขอยอยที่ 1 
การหยิบเหรียญใสกลองอยางรวดเร็วในระยะเวลา 15 วินาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 ในโครงการวิจัยเร่ืองผลการใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียนสําหรับเด็ก
ดาวนซินโดรม ผูศึกษาไดนําเสนอขอมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยเรียงตามลําดับดังนี้ 

1. พัฒนาการของทักษะพื้นฐานดานการเขียน 
2. ปจจัยที่สงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียน 
3. เด็กดาวนซินโดรม 
4. การใหความชวยเหลือเด็กดาวนซินโดรมในการสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียน 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

พัฒนาการของทักษะพื้นฐานดานการเขียน 
 อมันสัน (Admunson ,2005) ไดกลาวถึงพัฒนาการของทักษะพื้นฐานดานการเขียน
(Prewriting) และทักษะการเขียน(Handwriting) โดยอางอิงจากงานวิจัยของ Tan-Lin ในป 1981     
ที่ทดสอบในเด็กอเมริกันชวงอายุ 3 – 5 ป จํานวน 110 คน โดยพบวา เด็กจะมีการพัฒนาดานทักษะ
พื้นฐานการเขียน(Prewriting) และทักษะการเขียน (Handwriting) เปนลําดับขั้นตามชวงอายุ         
ซ่ึงสามารถนําเสนอเปนรูปแบบตารางไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงพัฒนาการดานทักษะพื้นฐานการเขียน (Prewriting) และทักษะการเขียน
(Handwriting) ตามชวงอายุ (อางอิงจาก Amundson, 2005: หนา 546) 
 

ทักษะที่เด็กสามารถทําได ชวงอายุเฉล่ีย 
การขีดเขียนบนกระดาษ 10 -  12 เดือน 
การเลียนแบบการเขียนเสนตรงแนวตั้ง แนวนอนและแนวโคงบนกระดาษ 2  ป 
การเขียนเสนตามแบบเสนตรงแนวตั้ง แนวนอนและวงกลม 3  ป 
การเขียนตามแบบกากบาท เสนตรงแนวเฉียง รูปสี่เหล่ียม เสนทแยงมุม 
ตัวอักษรหรือตัวเลขบางตัว และอาจเขียนชื่อตัวเองได 

4 – 5 ป 

การเขียนตามแบบรูปสามเหลี่ยม เขียนชื่อตัวเองไดรวมทั้งตัวอักษร
ภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กและตัวพิมพใหญ 

5 – 6 ป 

 



 
 
ปจจัยท่ีสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียน 
 ทักษะพื้นฐานดานการเขยีน (Prewriting)ตามแนวคดิของบรันนี่(Bruni, 1998) เปนสวน
หนึ่งของพัฒนาการดานการผสมผสานการมองเห็นกับการเคลื่อนไหว (Visual Motor skill) ซ่ึง
พื้นฐานทกัษะการเขียนเปรยีบเหมือนบาน ที่ตองอาศัยความสามารถพื้นฐานดานความมั่นคงในการ
ทรงทา (Stability) การรับความรูสึกของมือและนิว้ (sensation) และสหสัมพันธของการเคลื่อนไหว
ของมือทั้งสองขาง (Bilateral coordination) เปนเหมือนรากฐานที่สําคัญของบาน และตองอาศัย
ความสามารถพื้นฐานดานความคลองแคลวในการใชมือ (Dexterity) ซ่ึงเปนความสามารถพื้นฐานที่
มีความซับซอนขึ้นในระดับถัดมา ทําหนาที่เหมือนเปนตวับานที่ชวยคํ้าจุนสวนบนของบาน หรือ
ชวยสงเสริมความสามรถพื้นฐานดานการเขียน ซ่ึงเปนทกัษะในระดับที่สูงขึ้นไป ดังแสดงในรูปที่ 1 
 

    
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะพื้นฐานการเขียน 

ความคลองแคลวในการใชมือ 
- ความสามารถในการหยิบจบัและการปลอยวัตถุ 
- ความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของ 
       นิ้วหวัแมมอืเพื่อทํางานกับนิ้วอ่ืนๆในการจับของชิ้นเล็กๆ 
- การทํางานรวมกันของนิว้มอือยางมีสหสัมพันธ 

 

ความมั่นคงในการทรงทา 
- ความมั่นคงของลําตัว 
- ความมั่นคงของขอไหล 
- ความมั่นคงของมือ 

 

สหสัมพันธการเคล่ือนไหวของ
มือท้ังสองขาง 
-    การใชมือสองขางทํา 
        กิจกรรมรวมกัน 
-    การพัฒนาการหยิบจับทีม่ี  
       มือขางถนัดเปนหลักในการ 
       ทํากิจกรรม 

การรับความรูสึกของมือและนิ้ว 

- การรับรูสัมผัส 
- การรับรูการเคลื่อนไหว

และตําแหนงของขอตอ 

รูปท่ี 1 รูปแบบความสามารถพื้นฐานที่จําเปนในการสงเสริมทักษะพืน้ฐานการเขียน (อางอิงจาก 
Bruni, 1998:หนา 35, 45, 55 และ 63) 



ความมั่นคงในการทรงทา (Stability) 
 เปนความสามารถในการหดตัวของกลามเนื้อรอบๆขอตอที่จะคงไวเพื่อใหทรงทานิ่งๆ
ในชวงระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงตองอาศัยการพัฒนาอยางเพียงพอในการทรงทาที่มั่นคงและความแข็งแรง
ของกลามเนื้อ ความมั่นคงในการทรงทาชวยใหเด็กสามารถเขียนโดยใชแรงกดที่พอดีและชัดเจน 
เพราะถาเด็กไมมีความสมดุลในการทรงทา เด็กจะเสียสมาธิจากการเขียนโดยไปมุงความสนใจไปที่
การทรงตัวบนเกาอี้ใหปลอดภัยไมใหตกลงมา จนตองใชมืออีกขางชวยในการพยุงลําตัวหรือมีการ
ค้ํายันตัวเองกับโตะที่เขียน ซ่ึงสมดุลการทรงทาที่จําเปนตอทักษะพื้นฐานการเขียน ไดแก 

1.   ความมั่นคงของลําตัว (Body stability) การพัฒนาความมั่นคงของลําตัวจะชวยสงเสริม
ใหเด็กสามารถเคลื่อนไหวแขนไดโดยอิสระ โดยปราศจากความกังวลในการสูญเสียการทรงตัว   
การจัดทาที่เหมาะสมในการสงเสริมความมั่นคงของลําตัว หรือการทรงตัวในทานั่ง (Sitting 
balance)  จะชวยใหเด็กสามารถใชมือทั้งสองขางในการทํางาน หรือสามารถจัดวางมือทั้งสองขาง
ใหอยูในแนวกลางลําตัว ซ่ึงเปนการสงเสริมสหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองขาง 
(Bilateral hand coordination) หรือการทํางานรวมกันของมือสองขางในการทํากิจกรรม 

2.   ความมั่นคงของขอไหล (Shoulder stability) การพัฒนาความมั่นคงของไหลชวยใหเด็ก
สามารถเคลื่อนไหวแขนสวนปลายไดอยางอิสระในขณะที่ไหลถูกจัดทาใหนิ่ง ซ่ึงพบในกิจกรรมตัด
กระดาษและการเขียน และยังชวยใหแขนสามารถพยุงน้ําหนักตัวขณะที่ตองทํากิจกรรมที่ตองออก
แรงผลักหรือดันลําตัวขึ้น 

3.   ความมั่นคงของมือ (Hand stability) เมื่อเด็กพัฒนาความสามารถในการหยิบจับที่
ซับซอนขึ้น เด็กจะตองเรียนรูที่จะใชสวนหนึ่งของมือในการทรงทานิ่งๆในขณะที่อีกสวนของมือ
ขางเดียวกันกําลังเคลื่อนไหว และการทรงทานิ่งๆของมือขางหนึ่งขณะที่มืออีกขางกําลังเคลื่อนไหว 
ซ่ึงพบในการเขียนที่ตองใชมืออีกขางทับกระดาษใหนิ่ง และการที่มือทางดานนิ้วกอยทรงทานิ่งๆ
ขณะที่ดานนิ้วหัวแมมือกําลังเคลื่อนไหวเพื่อควบคุมการจับเครื่องเขียน 

ความมั่นคงในการทรงทาในเด็กดาวนซินโดรม เปนความสามารถที่ยากลําบากสําหรับเด็ก
กลุมนี้ เนื่องจากการที่มีปญหาความตึงตัวของกลามเนื้อท่ีต่ํา ทําใหมีความยากลําบากในการควบคุม
การหดตัวของกลามเนื้อไดอยางตั้งใจ จนบางครั้งอาจจะสังเกตไดวาเด็กกลุมนี้มีความแข็งแรงมาก
ในการถือถุงขนมแตกลับมีความยากลําบากในการปลอยถุงขนมออกจากมือ เพราะการจับและการ
ปลอยวัตถุเปนการทํางานของกลามเนื้อที่ตองอาศัยการหดตัวที่ตรงขามกันซึ่งยากแกการควบคุม 
หรือบางครั้งจะพบวาเด็กมีความยากลําบากในการทรงทาของแขนและขอมือใหนิ่งขณะที่ใชมือตอ
แทงไมใหสูงขึ้น ซ่ึงการทรงทาใหกลามเนื้อรอบๆขอตอสวนตนมีการหดตัวคงที่ระยะหนึ่งแลวให
ขอตอสวนปลายมีการทํางานหรือการหดตัวในลักษณะตรงกันขามเปนทักษะที่มีความสําคัญตอการ
สงเสริมทักษะพื้นฐานการเขียน 
 



 
สหสัมพันธการเคล่ือนไหวของมือท้ังสองขาง (Bilateral hand coordination) 
 ในการเรียนรูตามลําดับพัฒนาการ เด็กจะมีการสํารวจสิ่งแวดลอมโดยใชมือท้ังสองขาง ซ่ึง
มีขางหนึ่งที่ทํางานไดดีและมีความเร็วกวาอีกขางที่เรียกวา “ขางถนัด” โดยระหวางขวบปแรกเด็กจะ
มีพัฒนาการในการใชมือเคลื่อนยายสิ่งของไปในทิศทางตางๆและเริ่มพัฒนาทักษะการสับเปลี่ยน
ส่ิงของที่อยูในมือ (Transferring) ซ่ึงจะชวยสงเสริมทักษะที่สําคัญ ไดแก การหยิบจับและการปลอย
วัตถุอยางมีจุดมุงหมาย การมองตามวัตถุและการทํางานอยางมีสหสัมพันธระหวางสองซีกของ
รางกาย จนเมื่อยางเขาวัยสองขวบเด็กจะเริ่มมีการใชสองมือจับของชิ้นเดียวกันโดยสองมือมา
รวมกันที่กึ่งกลางลําตัว มีการนําของเลนสองชิ้นมาเคาะกันโดยจะมีการทํางานรวมกันอยางมี
สหสัมพันธมากขึ้น และเริ่มมีการใชมือขางใดขางหนึ่งเปนหลักในการเคลื่อนไหวขณะที่มืออีกขาง
คอยชวยเหลือหรือจับวัตถุใหอยูนิ่ง 
 สหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองขางในเด็กดาวนซินโดรม เนื่องจากเด็กกลุมนี้มี
ความยากลําบากในการทํางานประสานสัมพันธกันของมือทั้งสองขาง เพราะมีความมั่นคงของลําตัว
บกพรอง (Poor body stability) จากความตึงตัวของกลามเนื้อที่ต่ํา ทําใหตองใชมืออีกขางในการทรง
ตัวในทานั่ง จึงเหลือมือเพียงขางเดียวในการทํากิจกรรม เด็กจึงขาดโอกาสในการใชมือสองขางทํา
กิจกรรม รวมทั้งการจับวัตถุมาไวแนวกลางลําตัว เปนเหตุใหขาดการเรียนรูในการเปลี่ยนถายมือใน
การหยิบจับและการพัฒนามือขางถนัด 
 
การรับความรูสึกของมือและนิ้ว (Sensation) 
 มือเปนสวนหนึ่งของรางกายที่มีความไวอยางมากตอการรับรู เพราะมีปลายกระประสาท
(Nerve ending) มากมายในมือและนิ้วที่จะสงขอมูลความรูสึกไปยังสมอง ทําใหมือมีการพัฒนาใน
การเคลื่อนไหวที่หลากหลายและมีสหสัมพันธอันเปนลักษณะเฉพาะตัวของมนุษยซ่ึงการรับรูตางๆ
ไดแก การรับสัมผัส การรับรูตําแหนงและการรับรูการเคลื่อนไหว โดยสงผานมาจากตัวรับสัญญาณ
การรับรู (Receptor) บริเวณผิงหนัง ขอตอ และกลามเนื้อ ซ่ึงการรับสัมผัสของมือชวยใหเด็ก
สามารถแยกแยะความแตกตางระหวางของที่จับ และการรับรูตําแหนงและการเคลื่อนไหวของขอ
ตอ ชวยใหเด็กเรียนรูการเคลื่อนไหวมือและนิ้วในทิศทางตางๆและพัฒนาการหยิบจับไปสูทักษะที่
ซับซอนหรือสูงขึ้น ในสวนของการสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียน การรับรูการเคลื่อนไหว
และตําแหนงของขอตอ ชวยใหเด็กสามารถเลือกการใหแรงกดที่เหมาะสมในการเขียนและการออก
แรงในการจับดินสอ สวนการรับรูและแยกแยะสัมผัสจะชวยใหเด็ก สามารถควบคุมการเคลื่อนไหว
ในการจับดินสอโดยไมตองอาศัยการมองเห็น 
 การรับความรูสึกของมือและนิ้วในเด็กดาวนซินโดรม การพัฒนาการรับสัมผัสในมือของ
เด็กกุลมนี้คอนขางชา ซ่ึงจะเห็นไดจากเด็กมีระยะเวลาในการสํารวจของเลนโดยการนําเขาปาก



คอนขางนานกวาเด็กปกติ จึงทําใหเด็กมีความลาชาในการเรียนรูจากการใชมือสํารวจสิ่งแวดลอม
รอบตัว นอกจากนี้ เด็กดาวนซินโดรมยังมีความลาชาในกระบวนการสงขอมูลการรับรูสูสมองทํา
ใหเด็กมีความบกพรองในการสงขอมูลดานขนาด และน้ําหนักของวัตถุที่เด็กหยิบจับสูสมอง  เด็กจึง
แยกแยะความแตกตางของวัตถุที่หยิบจับไมได มีความยากลําบากในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
เคล่ือนไหวของมือและนิ้วหรือการหยิบจับตามขนาดของวัตถุรวมทั้งมีปญหาในการใชแรงมาก
เกินไปในการจับวัตถุ นอกจากนี้การที่เด็กดาวนซินโดรมมีภาวะความตึงตัวของกลามเนื้อต่ําและ
ภาวะขอตอหลวม ยังทําใหมีความยากลําบากในการเพิ่มระดับการหดตัวของกลามเนื้อในการ
เคล่ือนไหว โดยตองใชการหดตัวของกลามเนื้อหลายครั้งเพื่อทําใหเกิดการเคลื่อนไหวในการเอื้อม
และหยิบจับ เด็กกลุมนี้จึงตองการประสบการณการรับรูสัมผัสที่หลากหลายเพื่อสงเสริมพัฒนาการ
การรับรู และความสามารถในการปรับรูปแบบการเคลื่อนไหวของมือและนิ้วในการหยิบจับ 
 
ความคลองแคลวในการใชมือ (Dexterity) 
 เปนทักษะการหยิบจับที่ไดรับการพัฒนามากขึ้น เมื่อเด็กมีความมั่นคงในการทรงทา 
(Stability) การเรียนรูดานสหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองขาง (Bilateral hand 
coordination) และการรับความรูสึกของแขนและมือ (Sensation) กอนนําไปสูการพัฒนาทักษะที่
ซับซอนและจําเปนในการดําเนินชีวิตประจําวันและการเรียน ซ่ึงมีความคลองแคลวในการใชมือ
ตองไดรับการฝกอยางสม่ําเสมอในการควบคุมการเคลื่อนไหว ทาทางในการจับและความเร็วโดย
สามารถพัฒนาไดตามลําดับ ดังนี้ 

1.    ความสามารถในการหยิบจับและการปลอยวัตถุ (Grasp and release) ประกอบดวยการ
เอื้อมจับวัตถุ การถือวัตถุไวในมือและปลอยโดยตั้งใจ ซ่ึงการหยิบจับของเด็กในชวงแรกจะ
เกิดปฏิกิริยาการกํา (Grasp reflex) และจะคอยๆหายไปในชวง 3 – 6 เดือน แลวเปลี่ยนมาเปนการ
หยิบจับโดยตั้งใจ โดยเริ่มจากการใชทั้งมือจับวัตถุ (Palmar grasp) การใชมือเคลื่อนยายวัตถุไปใน
ทิศทางตางๆ และการสับเปลี่ยนส่ิงของที่อยูในมือ (Transferring) 

2.   ความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของนิ้วหัวแมมือเพื่อทํางานกับนิ้วอ่ืนๆใน
การจับของชิ้นเล็กๆ (Pinch and thumb control) เปนการพัฒนาของการหยิบจับจากการใชทั้งมือจับ
วัตถุมาเปนการแยกนิ้วในการจับวัตถุ โดยตองอาศัยการควบคุมการเคลื่อนไหวของนิ้วหัวแมมือและ
การรับรูที่จะปรับรูปแบบการเคลื่อนไหวของมือตามลักษณะวัตถุ 

3.   การทํางานรวมกันของนิ้วมืออยางมีสหสัมพันธ (Finger coordination) เปนการ
พัฒนาการเคลื่อนไหวในการหยิบจับที่สูงขึ้นที่พัฒนามาจากความมั่นคงของมือ (Hand stability) 
เมื่อนิ้วแตละนิ้วสามารถทํางานแบบแยกสวน และมีการเคลื่อนไหวอยางมีสหสัมพันธเปนอิสระ
แยกจากการควบคุมการเคลื่อนไหวของมือและขอมือ โดยมีการทรงทาในสวนดานนิ้วกอย (Ulna 



side) ใหนิ่ง ในขณะที่นิ้วในดานนิ้วหัวแมมือ (Radial side) มีการเคลื่อนไหวอยางประสานสัมพันธ
กัน ซ่ึงจะพบในการเปดฝาภาชนะ การไขกุญแจ และการเขียนหนังสือ 

1. การเคลื่อนไหวของขอมือ (Wrist movement) การเคลื่อนไหวของขอมือมีสวน
ชวยเหลือในการจัดทาการทํางานของมือ โดยขอมือตองสามารถเคลื่อนไหวขึ้น – ลง (Flex - 
extend) และไปทางดานขางซาย – ขวา รวมทั้งการเคลื่อนไหวรวมกันกับขอศอกในการหมุนปลาย
แขนขึ้น – ลงใหเปนลักษณะของการคว่ํา – หงายมือ 
 ความคลองแคลวในการใชมือในเด็กดาวนซินโดรม เด็กกลุมนี้การพัฒนาความ
คลองแคลวในการใชมือตามลําดับขั้นเหมือนเด็กปกติ แตมีความลาชากวาดังนี้ 

1.   ความสามารถในการหยิบจับ และปลอยวัตถุ (Grasp and release) เด็กดาวนซินโดรมจะ
มีความลาชาในการหายไปของการหยิบจับที่เกิดจากปฏิกิริยาการกํา (Grasp reflex) โดยปกติจะ
คอยๆหายไปในชวง 3 – 6 เดือนกอนเปลี่ยนมาเปนการหยิบจับโดยตั้งใจ แตเด็กกลุมนี้ปฏิกิริยาการ
กําอาจคงอยูถึงชวงอายุ 4 – 10 เดือน ประกอบกับความตึงตัวของกลามเนื้อที่ต่ําที่สงผลถึงการพัฒนา
ความแข็งแรงของกลามเนื้อในการถือวัตถุในมือ และความมั่นคงในการทรงทา จึงทําใหเด็กมีความ
ลาชาในการพัฒนาไปสูการหยิบจับและปลอยโดยตั้งใจ 

2.   ความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของนิ้วหัวแมมือเพื่อทํางานกับนิ้วอ่ืนๆใน
การจับของชิ้นเล็กๆ (Pinch and thumb control) จากปญหาการควบคุมการหยิบจับและการรับรู
ความแตกตางของขนาด รูปราง และลักษณะของวัตถุ ทําใหเด็กดาวนซินโดรมใชระยะเวลาในการ
หยิบจับในทากําทั้งมือ (Palmar grasp) นานมาก จนถึง 1 ขวบครึ่ง – 3 ขวบครึ่ง เด็กกลุมนี้จึงคอยมี
การพัฒนาของการควบคุมการเคลื่อนไหวของนิ้วหัวแมมือในการทํางานแยกจากนิ้วอ่ืนๆโดยจะ
เห็นไดจากเด็กจะชอบใชนิ้วหัวแมมือในการชี้ และเริ่มมีการพัฒนาใหมีการทํางานรวมกับนิ้วอ่ืนๆ
ในการหยิบจับ แตเนื่องจากนิ้วหัวแมมือมีขนาดที่ส้ัน ความตึงตัวต่ําและขอตอหลวมจนมีการแอน
ไปทางดานหลัง (Hyperextened) ทําใหการโคงของนิ้วหัวแมมือไมเพียงพอในการนําสวนปลายของ
นิ้วไปแตะกับนิ้วช้ี จึงมีการชดเชยโดยการนําไปแตะกับสวนปลายของนิ้วกลางที่ยาวกวาทําใหมีการ
พบเห็นอยูบอยๆวาเด็กกลุมนี้มักใชนิ้วหัวแมมือกับนิ้วกลางจับของชิ้นเล็กๆมากกวานิ้วช้ี การฝก
การหยิบจับในทาตางๆตามขนาดวัตถุจึงควรมีการพัฒนานิ้วหัวแมมือเปนหลัก ทั้งการสงเสริมความ
แข็งแรง การทรงทา และการควบคุมการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ถูกตอง 

3.   การทํางานรวมกันของนิ้วมืออยางมีสหสัมพันธ (Finger coordination) จากการที่เด็ก
ดาวนซินโดรมมีปญหาในการทํางานของนิ้วที่แยกกันอยางอิสระ โดยเฉพาะนิ้วกอยที่ผิดรูปและ
ยากลําบากในการควบคุม เด็กจึงไมสามารถที่จะจัดใหนิ้วกอยอยูในแนวดานขางของมือ ทําใหขณะ
ทํากิจกรรมที่ตองมีการทรงทาของดานนิ้วกอย เชน การเขียน เด็กจะเสียสมดุลของการทรงทาที่
สงผลตอการควบคุมการทํางานของมือ เพราะนิ้วกอยของเด็กจะเอียงออกมานอกแนวของมือหรือ



ถูกยกขึ้นจากพื้น จนทําใหดานนิ้วหัวแมมือ (Radial side) ไมสามารถที่จะทําการเคลื่อนไหวอยาง
ประสานสัมพันธกันได 

4.   การเคลื่อนไหวของขอมือ (Wrist movement) ในเด็กปกติขณะหยิบจับส่ิงของจะมีการ
งอของขอมือเล็กนอยอยางอัตโนมัติเพื่อเปนการชวยใหการหยิบจับมั่นคงขึ้น แตเด็กดาวนซินโดรม
จะไมมีพัฒนาการในสวนนี้ 

 
เด็กดาวนซินโดรม 
 กลุมอาการดาวน(Down Syndrome) เปนโรคทางพันธุกรรมจากความผิดปกติของ
โครโมโซมที่พบบอยที่สุดวาเปนสาเหตุของภาวะปญญาออน โดยมีสัดสวนอยูที่ 1 ใน 3 ของภาวะ
ปญญาออนระดับปานกลางถึงรุนแรง (นพวรรณ ,2545) เปนกลุมอาการที่สามารถเกิดไดทุกประเทศ 
ทุกเชื้อชาติ วัฒนธรรมและเศรษฐสถานะ โดยมีลักษณะทางกายภาพที่เห็นไดชัดและเหมือนกันทั่ว
โลก (Pueschel, 2001)  
 
ลักษณะทั่วไปท่ีสามารถสังเกตไดในเด็กดาวนซินโดรม 
 เด็กกลุมนี้จะมีศีรษะเล็ก คอสั้น ทายทอยแบนราบ หนาแบน สันจมูกแบน ตาหางและเฉียง
ขึ้น ใบหูเล็กและต่ํา ชองปากเล็ก คอสั้น สะดือจุน กระดูกรยางคส้ัน มือและฝาเทาแบนกวาง นิ้วส้ัน 
มีเสนลายมือเพียงเสนเดียว (Simean Crease) นิ้วกอยโคงงอ ชองระหวางนิ้วเทาที่ 1 และ 2 กวาง 
และกลามเนื้อที่ออนนิ่ม (Pueschel, 2001) 
  
สาเหตุของกลุมอาการดาวน 
 สาเหตุของความผิดปกติยังไมทราบแนชัด แตที่พบบอยที่สุดคือการมีโครโมโซมเกินไป
หนึ่งแทงในโครโมโซมที่ 21 (Trisomy21) โดยพบถึงรอยละ 95 รองลงมาคือโครโมโซมคูที่ 14 มา
ชิดติดกับคูที่ 21 (Translocation) ซ่ึงพบถึงรอยละ 4 และรอยละ 1 เปนความผิดปกติของการมี
โครโมโซม 2 แบบในคนเดียวกัน คือ บางเซลลปกติมีโครโมโซม 46 แทงแตก็มีบางเซลลที่ผิดปกติ
มีโครโมโซม 47 แทง (Mosaicism) (Pueschel, 2001) 
 
อุบัติการณของกลุมอาการดาวน 
 สถิติในประเทศสหรัฐอเมริกาแตละปจะมีเด็กเกิดใหมเปนกลุมอาการดาวนประมาณ 
10,000 คน สวนในประเทศไทยอุบัติการณของโรคพบประมาณ 1 ตอ 800 ในทารกเกิดใหมแต
อุบัติการณนี้ต่ํากวาความเปนจริง เนื่องจากหากทารกในครรภเปนกลุมอาการดาวนจะมีการแทงไป
เองถึงรอยละ 75 และอุบัติการณของโรคจะเพิ่มขึ้นเมื่อมารดามีอายุมากขึ้น นพวรรณ ศรีวงคพานิช
(2545)ดังขอมูลแสดงในตารางที่ 2 



ตารางที่ 2 แสดงอุบัติการณของกลุมอาการดาวนที่เพิ่มตามอายุของมารดา (อางอิงจาก นพวรรณ, 
2545: หนา 8 - 9) 
 
อายุมารดา อุบัติการณท่ีพบ 
20 – 24 
25 – 29 
30 – 31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 ปขึ้นไป 

1 ตอ 1,400 
1 ตอ 1,100 
1 ตอ 900 
1 ตอ 750 
1 ตอ 625 
1 ตอ 500 
1 ตอ 350 
1 ตอ 275 
1 ตอ 225 
1 ตอ 175 
1 ตอ 140 
1 ตอ 100 
1 ตอ 85 
1 ตอ 65 
1 ตอ 50 
1 ตอ 40 
1 ตอ 25 
 

 
ปญหาที่พบในเด็กดาวนซินโดรม 
 ปญหาที่พบในเด็กดาวนซินโดรม เปนปญหาทางพัฒนาการที่สามารถแยกเปนรายขอตาม
สาเหตุดังตอไปนี้ (Pueschel, 2001) 

1. ความผิดปกติของระบบประสาทสวนกลาง เด็กดาวนซินโดรมจะมีสมองนอย 
(Cerebellum) และกานสมอง (Brain stem) ขนาดเล็ก สงผลใหเกิดความบกพรองในการประสาน
สัมพันธระหวางระบบประสาทและกลามเนื้อ ทําใหกลามเนื้อมีความตึงตัวต่ํา หรือมีลักษณะออน
นิ่ม (Hypotonia) สงผลใหกลามเนื้อออนแรง และขอตอหลวมถูกยืดไดงายมากกวาปกติ เด็กกลุมนี้
จึงมีพัฒนาการดานการเคลื่อนไหวลาชากวาปกติ ทั้งการทรงตัว สหสัมพันธการเคลื่อนไหว ทาทาง
การเดิน และการหยิบจับ ซ่ึงความลาชาทางพัฒนาการดังกลาวจะมีแนวโนมมากขึ้นถาเด็กมีอายุมาก



ขึ้นและขาดการพัฒนาทักษะที่ เหมาะสม  โดยทารกดาวนซินโดรมจะมีพัฒนาการทางการ
เคล่ือนไหวในชวง 6 เดือนแรกใกลเคียงกับเด็กปกติ จนเมื่ออายุ 1 ปถึงแมการเคลื่อนไหวจะมีการ
พัฒนาตามลําดับขั้นเหมือนเด็กปกติ แตจะมีความลาชากวาประมาณ 4 – 5 เดือน ซ่ึงประมาณไดวา
เมื่อเด็กดาวนซินโดรมอายุ 5 ป จะพัฒนาการชากวาเด็กปกติประมาณ 2 ป 

2. ความบกพรองของระดับสติปญญาที่มีสาเหตุมาจากขีดจํากัดของการเรียนรูจากปญหา
ความบกพรองของการไดยิน การมองเห็น การรับรูทางประสาทสัมผัส การส่ังการของสมอง 
รวมทั้งสมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือดที่ต่ํากวาปกติ สงผลใหเด็กดาวนซินโดรมไมสามารถ
ตอบสนองตอส่ิงแวดลอมไดอยางรวดเร็ว มีขีดจํากัดในการทํางานประสานสัมพันธของกลามเนื้อ 
และทําใหมีการเคลื่อนไหวที่ชากวาปกติ 

3. ขอตอหลวม (Ligament and joint laxity) เสนเอ็นของเด็กที่ใชพยุงขอตอจะมีลักษณะ
หลวม ทําใหขอตอมีการเคลื่อนไหวหรือถูกยืดไดมากกวาปกติ ที่เห็นไดชัดคือนิ้วหัวแมมือที่มี
ปญหาในการควบคุมการเคลื่อนไหวเพื่อหยิบจับของชิ้นเล็กๆและมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะขอ
เล่ือนหรือหลุด (Joint subluxation / dislocation) 

4. แขนขาสั้น (Shorter limbs) เด็กดาวนซินโดรมจะมีรยางคแขนขาที่ส้ันตามลักษณะ
กระดูก ซ่ึงเปนโครงสรางทั่วไปของเด็กดาวนซินโดรม ทําใหมีปญหาในการกะระยะการเอื้อมใน
การทํากิจกรรมตางๆ เชน การใสรองเทา ที่สงผลตอการทรงตัวของเด็กขณะทํากิจกรรม 

5. นิ้วกอยโคงงอและขนาดมือเล็ก (Smaller hands) เด็กกลุมนี้จะมีลักษณะมือเล็กและนิ้ว
ที่ส้ันกวาปกติ ทําใหมีความยากลําบากในการกําและถือวัตถุที่มีขนาดใหญ เชน การเปดขวดหรือ
การจับลูกบอลดวยมือเดียว รวมทั้งกิจกรรมที่ตองใชชวงของการกางนิ้วมือท่ีกวาง เชน การเปดขวด
หรือการจับลูกบอลดวยมือเดียว รวมทั้งกิจกรรมที่ตองใชชวงของการกางนิ้วมือที่กวาง เชน การใช
แปนคอมพิวเตอร การเลนกีตารหรือเปยโน 

6. กระดูกขอมือ (Wrist bones) เด็กดาวนซินโดรมมีขนาดกระดูกขอมือที่เล็กและไมมีการ
พัฒนาเต็มที่ในชวงวัยเด็กจนกวาจะถึงชวงวัยรุน ทําใหเด็กเล็กมีปญหาการทรงทาของขอมือในการ
ชวยใหนิ้วกางและปลอยวัตถุขณะทํากิจกรรม และเมื่อกระดูกขอมือไมมีการพัฒนาเด็กจะสูญเสีย
ความมั่นคงของขอมือ (Wrist stability) ที่สงผลตอการเคลื่อนไหวของมือหรือการหยิบจับ 

7. ภาวะความผิดปกติทางการแพทย (Medical conditions) เด็กดาวนซินโดรมรอยละ     
40 – 60 มักมีปญหาภาวะโรคหัวใจโดยกําเนิด โดยรอยละ 51 เปนกลุมอาการผนังหัวใจรั่วทั้งหอง
บนและหองลาง รองลงมาคือผนังหัวใจหองลางรั่วรอยละ 28 และผนังหัวใจหองบนรั่วรอยละ 11 
ภาวะโรคหัวใจสงผลตอความคงทนในการทํากิจกรรมหรือการเคลื่อนไหวของเด็ก นอกจากนี้ภาวะ
ติดเชื้อที่พบบอยในระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากภูมิคุมกันต่ํา ก็สงผลใหเด็กเจ็บปวยบอยและขาด
โอกาสที่จะเรียนรูตามระดับพัฒนาการเชนกัน 



8. ระดับความคิดความเขาใจ (Cognitive level) ทักษะดานความคิดความเขาใจและทักษะ
การหยิบจับเปนส่ิงที่ตองการพัฒนาคูกันในชวงแรกของพัฒนาการ ดังนั้นเมื่อเด็กดาวนซินโดรมมี
ความยากลําบากในการหยิบจับ เด็กก็จะขาดโอกาสในการสํารวจสิ่งแวดลอมรอบตัวและสงผลให
เด็กกลุมนี้มีการเรียนรูทักษะดานความคิดความเขาใจตามระดับพัฒนาการลดนอยลง 

9. ภาวะความตึงตัวของกลามเนื้อต่ํา (Hypotonia / Low muscle tone) เด็กดาวนซินโดรม
จะมีความตึงตัวของกลามเนื้อต่ํากวาปกติ ทําใหมีลักษณะกลามเนื้อที่ออนนิ่มปวกเปยก (Floppy) 
และมีความยากลําบากในการเรียนรูดานพัฒนาการเคลื่อนไหวในทาตั้งตรง (Upright position) เชน 
การทรงทาของศีรษะ การใชแขนค้ํายัน การยกมือและเทา และการทรงตัวในทานั่ง ซ่ึงมีผลกระทบ
ตอการหยิบจับที่เห็นไดชัดคือ เด็กจะมีปญหาในการเอื้อมและการหยิบจับ เพราะความตึงตัวของ
กลามเนื้อในการควบคุมการเคลื่อนไหวของขอไหลและหลังสวนบนต่ํา และความตึงตัวของ
กลามเนื้อในการควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนสวนปลายและมือต่ํา ยังทําใหเด็กมีความ
ยากลําบากในการทรงทาของขอนิ้วมือในการถือวัตถุไวในมือ รวมถึงการแยกนิ้วในการหยิบจับ 
และเคลื่อนยายวัตถุในมือ นอกจากนี้ความยากลําบากในการทรงทาและการควบคุมการเคลื่อนไหว
ยังทําใหเด็กขาดการเรียนรูในการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมตามพัฒนาการ จนอาจสงผลใหเด็กมี
ปญหากลามเนื้อออนแรง และขาดการเรียนรูทักษะในการทํากิจวัตรประจําวัน เชน การกินอาหาร
และการจับดินสอขีดเขียน จึงทําใหเด็กดาวนซินโดรมมีความสามารถดานนี้ดอยกวาเด็กปกติ ดัง
ขอมูลที่แสดงในตารางที่ 2 และตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 แสดงตัวอยางกิจกรรมการหยิบจับของเด็กดาวนซินโดรมในการทํากิจวัตรประจําวันเมื่อ
เทียบกับเด็กปกติ (อางอิงจาก Pueschel, 2001: หนา 88) 
 

ชวงอายุความสามารถเฉลี่ยท่ีเด็กทําได (เดือน) กิจกรรม 

เด็กดาวนซินโดรม เด็กปกติ 
การหยิบขนมใสปาก 12 8 
การใชชอนตักอาหาร 20 13 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 4 แสดงตัวอยางรูปแบบการจับดินสอของเด็กดาวนซินโดรมเมื่อเทียบกับเด็กปกติ (อางอิง
จาก Bruni, 1998: หนา 93) 
 

ชวงอายุความสามารถเฉลี่ยท่ีเด็กทําได รูปแบบการจับดินสอ 
เรียงตามลําดับพัฒนาการ เด็กดาวนซินโดรม เด็กปกติ 
Palmar supinate 13 – 36 เดือน 12 – 24 เดือน 
Digital pronate 24 เดือน – 5 ป 24 เดือน – 3 ป 
Static tripod 4 – 8 ป 3 – 4 ป 
Dynamic tripod 5 – 12 ป 4 – 6 ป 
 
การใหความชวยเหลือทางกิจกรรมบําบัดในกลุมเด็กดาวนซินโดรม 
 จากปญหาของเด็กดาวนซินโดรมที่กลาวมาขางตน ทําใหครอบครัวของเด็กกลุมนี้ตองการ
ความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญทั้งดานการสงเสริมพัฒนาการ การสงเสริมการเรียนรู และการ
สงเสริมดานการศึกษาพิเศษ เพื่อใหเด็กสามารถดําเนินชีวิตไดตามศักยภาพที่มีอยู (Rogers et. al., 
2001)  กิจกรรมบําบัดเปนวิชาชีพหนึ่งในทีมวิทยาศาสตรการแพทย ที่มีความเชี่ยวชาญดานการ
สงเสริมพัฒนาการเด็ก ซ่ึงในประเทศแคนาดาจะมีนักกิจกรรมบําบัดที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ในการใหความชวยเหลือแกเด็กดาวนซินโดรมโดยตรง ทํางานทั้งในโรงพยาบาลของรัฐและของ
เอกชน ศูนยใหคําปรึกษาดานพัฒนาการและครอบครัว ศูนยดูแลเด็กเล็กหรือคลินิกที่ใหการดแูลเดก็
พิเศษ โดยการใหความชวยเหลือจะเนนที่การใหคําปรึกษาแนะนําแกครอบครัว และการทํางานเปน
ทีมกับบุคลากรที่เกี่ยวของในดานการสงเสริมพัฒนาการที่จําเปนแกเด็กดาวนซินโดรม ดังตอไปนี้
(Bruni, 2001) 

1.  การแกไขความบกพรองในการกินอาหารและการสื่อสาร เด็กดาวนซินโดรมจะมี
ปญหาความออนแรงของกลามเนื้อภายในชองปาก ล้ินและริมฝปาก ที่มีความจําเปนในการดูด การ
เคี้ยว การกลืน และการเปลงเสียงพูด ซ่ึงนักกิจกรรมบําบัดจะมีการประสานงานกับนักแกไขการพูด 
(Speech Pathologist) ในการแกไขปญหาดังกลาว โดยการฝกควบคุมกลามเนื้อภายในชองปาก การ
ควบคุมการเคลื่อนไหวของลิ้นและริมฝปาก รวมถึงการจัดทาทาง เพื่อใหเด็กดาวนซินโดรมกิน
อาหาร และส่ือสารความตองการของตนเองได 

2. การแกไขความบกพรองดานการเคลื่อนไหว เด็กดาวนซินโดรมจะมีปญหาความตึงตัว
ของกลามเนื้อที่ต่ํา กลามเนื้อออนแรง และขอตอหลวม ทําใหมีพัฒนาการดานการเคลื่อนไหวชา
กวาเด็กปกติ เด็กกลุมนี้จึงจําเปนตองไดรับการสงเสริมพัฒนาการดานการเคลื่อนไหวจากนัก
กิจกรรมบําบัด โดยมุงเนนไปที่การสงเสริมพัฒนาการดานการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อมัดใหญ 
เชน การชันคอ การพลิกตัว การนั่ง การคืบ การคลาน การยืน การเดิน และการสงเสริมพัฒนาการ



ดานเคลื่อนไหวของกลามเนื้อมัดเล็ก ซ่ึงสงเสริมความสามารถดานการเคลื่อนไหวของแขนและมือ 
ไดแก การเอื้อม การกํา การนํา และการปลอยวัตถุส่ิงของ 

3. การใหความชวยเหลือดานการดูแลตนเองดานกิจวัตรประจําวัน เมื่อเด็กดาวนซินโดรม 
เริ่มมีการพัฒนาทักษะดานการเคลื่อนไหวและการหยิบจับไดดีขึ้น เด็กจะเริ่มสนใจสํารวจ
ส่ิงแวดลอมรอบตัว และเริ่มเรียนรูที่จะมีปฏิสัมพันธกับบุคคลรวมถึงส่ิงแวดลอมรอบตัวมากขึ้น 
ดังนั้น นักกิจกรรมบําบัดจะใหคําปรึกษาแนะนําแกผูปกครองในการเปดโอกาสใหเด็กดาวน         
ซินโดรมไดทํากิจวัตรประจําวันงายๆดวยตนเอง เชน การกินอาหาร การถอดหรือสวมใสเส้ือผา 
โดยนักกิจกรรมบําบัดอาจสอนผูปกครองใหมีการแบงกิจกรรมออกเปนขั้นตอนงายๆเพื่อใหเด็ก
สามารถทําไดเองทีละขั้นตอน และผูปกครองสามารถสอนหรือชวยเหลือในขั้นตอนที่เด็กยังทํา
ไมได นอกจากนี้ นักกิจกรรมบําบัดสามารถเสนอแนะการใหกิจกรรมหรือการเลนในการสงเสริม
พัฒนาการดานการหยิบจับ เพื่อจะนําไปสูการพัฒนาทักษะดานการทํากิจวัตรประจําวัน เชน การใช
ของเลนที่มีความหลากหลายทั้งขนาด รูปราง และพื้นผิว การใชของเลนที่ฝกใหเด็กไดมีการนํามา
เรียงตอกันเปนแถวหรือนํามาตอกันใหสูงขึ้น การปดเปดฝาถาชนะ และการแกะหรือใสกระดุม นัก
กิจกรรมบําบัดยังสามารถใหความชวยเหลือในการจัดทา และการออกแบบอุปกรณเสริมสําหรับเด็ก
แตละราย ใหสามารถทํากิจวัตรประจําวันไดดวยตนเอง เชน การใชชอนเสริมดาม ในกรณีที่เด็ก
ดาวนซินโดรมมีกลามเนื้อมือออนแรงมากทําใหการจับวัตถุไมมั่นคง 

4. การแนะนําผูปกครองใหสังเกตความบกพรองดานการรับความรูสึกของเด็กเบื้องตน 
ปญหาดานการรับความรูสึก เปนความบกพรองที่มักพบในเด็กดาวนซินโดรม ที่นักกิจกรรมบําบัด
สามารถแนะนําผูปกครอง ใหสามารถสังเกตความบกพรองดานนี้เบื้องตนดวยตนเอง ขณะเด็กทํา
กิจวัตรประจําวัน เชน การหลีกเลี่ยงการทํากิจวัตรประจําวัน ทั้งการอาบน้ําและหวีผม การชอบนํา
ของเลนเขาปากมากผิดปกติ การจับของเลนแนนเกินไป หรือทําของเลนหลุดมือบอยๆซ่ึงถาปญหา
เหลานี้มีการตรวจพบไดอยางรวดเร็ว ก็จะสงผลใหเด็กดาวนซินโดรมไดรับการแกไขความ
บกพรองหรือสงเสริมพัฒนาการดานการรับความรูสึกที่เหมาะสมตามระดับพัฒนาการ 

5. การใหความชวยเหลือทางการศึกษา เด็กดาวนซินโดรมในวัยเรียนตองการพัฒนา
ทักษะดานการทํากิจวัตรประจําวัน ที่มีความหลากหลายและมีความซับซอน ซ่ึงนักกิจกรรมบําบัดที่
ทํางานรวมกับระบบการศึกษา จะมีบทบาทในการสรางโปรแกรมเพื่อเตรียมความพรอมแกเด็ก
ดาวนซินโดรมทางการศึกษา เชน การสงเสริมทักษะพื้นฐานการเขียน การเขียน การตัดกระดาษ 
และการใชแปนคอมพิวเตอร  โดยนักกิจกรรมบําบัดจะเขาไปชวยเหลือตั้งแตการจัดทาทางการ
เคล่ือนไหวใหเหมาะสมกับแตละกิจกรรม การจัดโตะหรือเกาอ้ีใหเหมาะสมกับเด็กแตละคน การให
อุปกรณเสริม และการใหกิจกรรมฝกทักษะนอกเหนือจากการเรียนในหองเรียน เพื่อแกไขความ
บกพรองของเด็กแตละราย นอกจากนี้ นักกิจกรรมบําบัดยังมีบทบาทในการใหคําแนะนําแกครูและ
ผูปกครอง ใหเขาใจถึงปญหาหรือลักษณะเฉพาะของเด็กดาวนซินโดรม การใหความสําคัญของการ



สงเสริมความสามารถในการทํากิจกรรมหรือการทํากิจวัตรประจําวันดวยตนเอง ซ่ึงอาจตองมีการ
ใหแรงเสริมแกเด็ก การฝกซ้ําๆที่ใชระยะเวลานาน และการฝกเปนขั้นตอนตั้งแตการทําเปนตนแบบ
ใหเด็กดู และการที่ผูบําบัดใหคําชี้แนะหรือการจับใหเด็กทํา (Prompt) เพื่อใหเด็กไดเรียนรูทักษะ
การเคลื่อนไหวที่ถูกตอง และมีความพรอมในการเรียนรูทักษะที่สูงขึ้นไป 
 
การใหความชวยเหลือเด็กดาวนซินโดรมดานการสงเสริมทักษะพื้นฐานการเขียน 
 นักกิจกรรมบําบัดยังมีหนาที่ในการสงเสริมความสามารถพื้นฐานที่จําเปนตอทักษะพื้นฐาน
การเขียน และการฝกทักษะพื้นฐานการเขียนโดยการเลียนแบบ(Imitate) และการเขียนตามแบบ 
(Copy) การลากเสนและรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน บรูนนี่ (Bruni, 1998) ยังไดเสนอแนะการใหความ
ชวยเหลือเด็กดาวนซินโดรม ดานการสงเสริมความสามารถที่จําเปนตอทักษะพื้นฐานการเขียน
เพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ความสามารถในการจับดินสอ การจับดินสอจะมีรูปแบบของการจับเปลี่ยนแปลงไป
ตามพัฒนาการของการหยิบจับ โดยในชวงแรกที่เด็กเริ่มมีการเรียนรูการกําและปลอยวัตถุ เด็กก็จะมี
การจับดินสอแบบกําทั้งมือ ทั้งแบบที่ปลายดินสออยูใกลนิ้วหัวแมมือขณะเขียน (Palmar supinate 
grasp) และแบบที่ปลายดินสออยูใกลนิ้วกอยขณะเขียน (Palmar  grasp) จากนั้นเด็กมีการควบคุมนิ้ว
มือดีขึ้น การจับดินสอแมจะเปนแบบกําทั้งมือ แตจะมีการเหยียดของนิ้วทั้งหาไปทางปลายดินสอ 
(Radial palma / digital pronate grasp) เพื่อ ทําหนาที่ในการควบคุมดินสอขณะเขียนมากขึ้น กอนจะ
พัฒนาไปสูการจับดินสอแทนฝามือ (Static tripod grasp) แตยังคงการเคลื่อนไหวขณะเขียนสวน
ใหญเปนการเคลื่อนไหวของมือและแขน และเมื่อเด็กมีการพัฒนาการเคลื่อนไหวในการหยิบจับ 
โดยการใชนิ้วหัวแมมือทํางานรวมกับนิ้วช้ีและนิ้วกลางในการจับของชิ้นเล็กๆ การจับดินสอก็จะมี
การพัฒนาโดยใชปลายนิ้วหัวแมมือจับดินสอรวมกับปลายนิ้วช้ีและนิ้วกลาง (Dynamic tripod 
grasp) และการเคลื่อนไหวขณะเขียนจะเกิดจาการเคลื่อนไหวของขอมือและขอตอภายในมือ 

จากแนวคิดของบรูนนี่ เด็กดาวนซินโดรมจะมีพัฒนาการในการจับดินสอลาชากวาเด็กปกติ
(ดังขอมูลที่แสดงในตารางที่ 3) เนื่องจากปญหาความตึงตัวของกลามเนื้อต่ํา และขอตอท่ีหลวมของ
นิ้วหัวแมมือ ทําใหเด็กดาวนซินโดรมมักมีทาของการจับดินสออยู 2 แบบ คือ การใชทั้งมือกําดินสอ 
(Palmar grasp / Palmar supinate grasp) และการใชฐานของนิ้วหัวแมมือคีบดินสอไวกับดานขาง
ของมือ (Thumb wrap grasp) การใหความชวยเหลือเด็กกลุมนี้ในการจับดินสอจึงเนนที่การชวยให
เด็กมีการพัฒนาความแข็งแรงของมือในการหยิบจับ การฝกการควบคุมการเคลื่อนไหวของ
นิ้วหัวแมมือ และการฝกทักษะดานสหสัมพันธการเคลื่อนไหวของนิ้วมือ นอกจากนี้ การดัดแปลง
อุปกรณที่ใชเขียนแทนการใชดินสอทั่วไป เชน การใชแทงสีเทียนหรือแทงชอลคที่มีขนาดเล็ก        
ก็สามารถชวยใหเด็กดาวนซินโดรมมีการพัฒนาการจับดินสอที่เหมาะสมตามระดับพัฒนาการ หรือ
ชวยสงเสริมใหเด็กดาวนซินโดรมใชนิ้วมือจับดินสอแทนการใชฝามือได 



2.   ความสามารถในการขีดเขียน เมื่อเด็กดาวนซินโดรมเริ่มควบคุมการจับดินสอไดดี เด็ก
จะมีความชอบกิจกรรมการขีดเขียนมากขึ้น แตจากปญหาความตึงตัวของกลามเนื้อต่ํา และขอตอ
หลวม  ทําให เด็กกลุมนี้มีความบกพรองของความมั่นคงของไหลและขอมือ  ที่สงผลตอ
ความสามารถดานทักษะพื้นฐานการเขียน เด็กดาวนซินโดรมจึงตองมีการดัดแปลงการฝกเขียนจาก
การขีดเขียนซ้ําๆบนกระดาษที่วางบนโตะ มาเปนการเขียนหรือการวาดรูปบนกระดาน ผนัง และ
พื้นรองเขียนที่ปรับเอียงได ซ่ึงจะชวยใหเด็กมีการพัฒนาความมั่นคงของขอไหลและขอมือ และยัง
ชวยสงเสริมทักษะดานสหสัมพันธของตาและมืออีกดวย นอกจากนี้ เด็กดาวนซินโดรมยังมีความ
บกพรองของการเรียนรูสหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองขาง ทําใหมีความลาชาของการ
พัฒนามือขางถนัด เด็กกลุมนี้จึงมีปญหาในการใชมือทั้งสองขางรวมกัน เชน การใชมือขางถนัด
เขียนหนังสือและการใชมืออีกขางทับกระดาษใหนิ่งขณะเขียน ดังนั้น ในชวงแรกของการฝกเขียน
อาจมีการชวยยึดกระดาษที่เด็กเขียนอยูใหนิ่งดวยเทปกาว จากนั้นเมื่อเด็กมีการพัฒนาการทํางาน
รวมกันของมือทั้งสองขางดีขึ้น จึงใหเด็กใชมือยึดกระดาษที่เด็กเขยีนใหนิ่งดวยตัวเอง 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ผกาวรรณ สุทธิวงศ (2551) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะพื้นฐานการเขียนในเด็ก
ดาวนซินโดรม โดยทําการศึกษาในประชากรเด็กดาวนซินโดรมอายุ 5-9 ป จํานวน 43 คน จาก
หนวยบริการสงเสริมพัฒนาการเด็ก 4 แหง คือ (1) สถาบันราชานุกูล (2) ศูนยสงเสริมพัฒนาการ
คลองกุม (3) ศูนยสงเสริมพัฒนาการมวงแค กรุงเทพฯ (4) โรงเรียนกาวิละอนุกูล เชียงใหม 
เด็กดาวนซินโดรมแตละคนไดรับการประเมินแบบหนึ่งตอหนึ่ง ในทักษะพื้นฐานการเขียนและ
ความสามารถพื้นฐาน 5 ดาน คือ (1) กําลังการกํามือของมือขางถนัด (2) ความมั่นคงในการทรงทา 
(3) สหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองขาง (4) การรับความรูสึกของมือและนิ้ว และ (5) 
คงามคลองแคลวในการใชมือ ผลการศึกษาพบวาปจจัยความสามารถพื้นฐานทั้ง 5 ดานที่ศึกษาตางมี
ความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางถึงมากกับทักษะพื้นฐานการเขียนในเด็กดาวนซินโดรมที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต โดยปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ ความคลองแคลวในการใชมือ 
รองลงมาคือกําลังการกํามือขางถนัด สหสัมพันธการเคลื่อนไหวมือของมือท้ังสองขาง ความมั่นคง
ของการทรงทา และการรับความรูสึกของมือและนิ้ว 
 อิสสริยภรณ วานิชพิพัฒน (2549) ศึกษาการใชชุดกิจกรรมสงเสริมการประสานสัมพันธ
ระหวางตาและมือของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาชุด
กิจกรรมที่สงเสริมการประสานสัมพันธระหวางตาและมือของนักเรียนที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาและศึกษาความสามารถการประสานสัมพันธระหวางตาและมือ ประชากรที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ช้ันอนุบาลปที่ 1/2 ที่มีระดับสติปญญา 
50-70 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม จํานวน 3 คน 



เครื่องมือที่ใชในการศึกษาประกอบดวย ชุดกิจกรรมที่สงเสริมการประสานสัมพันธระหวางตาและ
มือ จํานวน 6 กิจกรรม ใชเวลากิจกรรมละ 15 นาทีตอ 1 วัน ตอ 1 กิจกรรมและชุดกิจกรรมทดสอบ
การวิเคราะหขอมูลโดยนําคะแนนจากการทดสอบกอนและหลังการใชชุดกิจกรรมที่สงเสริมการ
ประสานสัมพันธระหวางตาและมือมาเทียบกับเกณฑ และนําเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง 
ประกอบการบรรยาย ผลการศึกษาพบวา 1. ไดชุดกิจกรรมที่สงเสริมการประสานสัมพันธระหวาง
ตาและมือของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาที่พัฒนาขึ้น จํานวน 6 กิจกรรม ไดแก 
กิจกรรมเสียบลูกคิดลงหลักไม ติดกระดุมขนาดกลาง ใชกรรไกรตัดกระดาษตามเสน พับกระดาษ
ตามรอยที่ขีดไว รอยลูกปดขนาดกลางและลากเสนตามรอยประ มีความเหมาะสมกับพัฒนาการของ
นักเรียน 2.  หลังการใชชุดกิจกรรมที่สงเสริมการประสานสัมพันธระหวางตาและมือ คะแนนหลัง
การใชชุดกิจกรรมสูงกวากอนการใชชุดกิจกรรม 
 สุกฤตา พิริยะกูลธร (2548) ศึกษาการวาด-เขียนของเด็กปฐมวัยสัมพันธกับกําลังมือ นิว้และ
วิธีการจับดินสอ การศึกษานี้ดําเนินการในกลุมเด็กที่เปนประชากรในโรงเรียน ซ่ึงเปนการศึกษา
เปรียบเทียบระหวางเด็กที่จับดินสอถูกวิธีและผิดวิธี จํานวน 72 คู ที่มีเพศเดียวกันและอายุตางกันไม
เกิน 6 เดือน เปนกลุมตัวอยางทั้งหมด 144 คน ซ่ึงมีอายุเฉลี่ย 64.39 เดือน (51-76 เดือน) ที่กําลัง
ศึกษาชั้นอนุบาล 1 และ 2 ของโรงเรียน 3 แหงในตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางวิธีการจับดินสอกําลังมือและนิ้ว ความสามารถ
ในการวาดรูปและการเขียน ขอออน ประสบการณในการเรียนรูดานกลามเนื้อมัดเล็กและการ
ชวยเหลือตนเองทั้งที่บานและที่โรงเรียน ผลการศึกษาพบวา จากการสํารวจเด็กชั้นอนุบาล 1 และ 2 
จํานวน 225 คน พบรอยละ 47 เปนเด็กที่จับดินสอผิดวิธี เมื่อเปรียบเทียบเด็กที่จับดินสอผิดวิธีและที่
จับถูกวิธี 72 คู พบวากําลังมือและนิ้วหัวแมมือกับนิ้วช้ีขางที่ถนัดของเด็กผูชายมากกวาเด็กผูหญิง 

(p-value <0.01) และเพิ่มขึ้นตามอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.001 ) แตไมมี
ความสัมพันธกับวิธีการจับดินสอ การจับดินสอผิดวิธีที่พบมากที่สุดคือแบบ Quadropod grasp (จับ
ดวยส่ีนิ้ว)การจับดินสอผิดวิธีของครู และแมมีแนวโนมที่มีความสัมพันธกับการจับดินสอผิดวิธีของ
เด็กแมวาจะไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนประสบการณเรียนรูดานกลามเนื้อมัดเล็ก และการ

ชวยเหลือตนเอง มีความสัมพันธกับกําลังมือและนิ้วอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.05 )แตไม
มีความสัมพันธกับวิธีการจับดินสอ สวนความสามารถในการวาดรูปที่เหมาะสมตามวัย(VMI) และ
การเขียนไมมีความสัมพันธกับวิธีการจับดินสอ กําลังมือและนิ้วในเด็กกลุมนี้  
 นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ (2545) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถดานการเขียน
ของกลุมตัวอยางที่เปนเด็กอนุบาลอายุ 3-6 ปในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 90 คน กลุมตัวอยางแตละ
คนไดรับการประเมินความสามารถ 5 ดาน คือ (1) กําลังของการกํามือ โดยใช Vigorimeter (2) 
กําลังของการหยิบ โดยใช Preston Pinch Gauge (3) การรับรูตําแหนง โดยใชแบบประเมินดานการ
รับรูตําแหนงของฟรอสติก และ (5) ความสามารถดานการเขียน โดยใชแบบประเมิน Visual – 



Motor Integration ฉบับดัดแปลง มีการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ
(Mutiple Regression) ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะการเขียนของเด็กปกติกลุม
ตัวอยาง เรียงระดับจากมากไปนอยคือ การรับรูตําแหนงสหสัมพันธของตาและมือ กําลังของการ
หยิบและกําลังของการกํามือ ซ่ึงเมื่อนําปจจัยทั้ง 4 เขาสมการถดถอย จะไดรูปแบบสมการเปน         
– 22.273 + 0.449 (กําลังของการกํามือ) + 2.092 (กําลังของการหยิบ) + 1.177 (สหสัมพันธของตา
และมือ) + 3.433 (การรับรูตําแหนง) โดยปจจัยทั้ง 4 สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของทักษะการ
เขียนของกลุมตัวอยางไดถึง 77 % อยางมีนัยสําคัญ ( F = 70.048,p <0.001) 
 Volman, Schendel & Jongmans (2006) ศึกษาปจจัยพื้นฐานที่สงผลตอความบกพรองใน
การเขียนของเด็กประถมตน ซ่ึงกลุมตัวอยางเปนเด็กนักเรียนระดับประถมปที่ 2 และปที่ 3 ที่ครูระบุ
วามีปญหาดานการเขียนไมวาจะเปนดานความเร็วหรือคุณภาพดานการเขียนจํานวน 29 คนและ
เพื่อนรวมหองจํานวน 20 คนที่เปนเด็กปกติ โดยกลุมตัวอยางตองไดรับการประเมิน 5 แบบ คือ    
(1) การรับรูทางสายตา (Visual perception) โดยใช Visual Perception subtest ของ Developmental 
Test of Visual – Motor Integration (Beery,1997) (2) สหสัมพันธการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อมัด
เล็ก(Fine motor coordination) โดยใชแบบทดสอบ Manual dexterity subtest ของ Movement ABC 
test (Henderson & Sugden,1992) (3) การวางแผนความคิดความเขาใจ (Cognitive planning) โดยใช
แบบทดสอบ Trail Making Test,part B (Reitan & Wolfson,1985 ) และ (4) การบูรณาการระหวาง
การมองเห็นและการเคื่อนไหว (Visual– Motor Integration ) โดยใชแบบทดสอบ VMI ของ Beery 
1997 ผลการวิจัยพบวา ถึงแมเด็กที่ปญหาดานการเขียนจะมีคะแนนการรับรูทางสายตา สหสัมพันธ
การเคลื่อนไหวของกลามเนื้อมัดเล็ก การวางแผนความคิดความเขาใจ และการบรูณาการระหวาง
การมองเห็นและการเคลื่อนไหว ต่ํากวาปกติอยางมีนัยสําคัญ แตจากการวิเคราะหพบวามีเพียง
ความสามารถดานการบูรณาการระหวางการมองเห็นและการเคลื่อน (Visual – Motor Integration  ) 
เทานั้นที่มีคุณภาพอยางมีนัยสําคัญในการใชพยากรณความสามารถหรือคุณภาพในการเขียนของ
เด็กที่มีปญหาดานการเขียน ดังนั้น ในการใหความชวยเหลือเด็กที่มีปญหาดานการเขียน จึงควรมุง
พัฒนาทักษะเปนพื้นฐานในการสงเสริมการบูรณาการระหวางการมองเห็นและการเคลื่อนไหว 
(Visual– Motor Integration) เปนสําคัญ 
 
 
 



บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินงานวิจัย 
 

โครงการวิจัยเร่ืองผลของการใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียนสําหรับเด็ก
ดาวนซินโดรมในครั้งนี้ เปนรูปแบบการวิจัยเปนแบบกอนทดลอง(Pre - experimental) กลุมเดียว
ทดสอบกอนหลัง (One group pretest – posttest Dsign) มีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

1. ประชากร 
2. กลุมเปาหมาย 
3. เครืองมือที่ใชในการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูล 
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
กลุมประชากร 

 เด็กดาวนซินโดรมอายุ 5- 6ป ที่มารับบริการที่สถาบันราชานุกูล ศูนยสงเสริมพัฒนาการ
คลองกุม และศูนยสงเสริมพัฒนาการมวงแค กรุงเทพฯ ซ่ึงมีปญหาทักษะพื้นฐานดานการเขียน 
ประเมินโดยใช Developmental test of  Visual – motor Integration (VMI)  และมีปญหาเกี่ยวกับ
ทักษะที่จําเปนในการควบคุมการจับดินสอขีดเขียนอยางนอย 3 ใน 5 ดาน คือ(1)ดานกําลังการกํา
ของมือขางถนัด (2)ความมั่นคงในการทรงทา (3)การรับความรูสึกของมือและนิ้ว (4)สหสัมพันธ
การเคลื่อนไหวของมือทั้งสองขาง (5)ความคลองแคลวในการใชมือ โดยใชเครื่องมือประเมินที่มี
มาตรฐานของนักกิจกรรมบําบัด 
 

กลุมตัวอยาง 
 เด็กดาวนซินโดรมที่มี ลักษณะเหมือนประชากร  มารับบริการที่สถาบันราชานุกูล          
ศูนยสงเสริมพัฒนาการคลองกุม และศูนยสงเสริมพัฒนาการมวงแค กรุงเทพฯ ชวงเดือนพฤษภาคม 
– กรกฏาคม 2553 โดยการเลือกแบบเจาะจง ซ่ึงมีเกณฑการคัดเขา ดังตอไปนี้ 

1. สามารถทรงตัวในทานั่งไดขณะใชมือ 2 ขางทํากิจกรรม 
2.  นั่งทํากิจกรรมไดนาน 15 นาทีขึ้นไป 
3. ฟงคําส่ังเขาใจ 
4. ไมมีปญหาการมองเห็นหรือมีปญหาแตไดรับการแกไขโดยการใสแวนตา 



5. ผูปกครองยินดีใหความรวมมือในการวิจัย 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง  
 1.  ชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียนสําหรับเด็กดาวนซินโดรมและแผนการ
สอน   ที่อางอิงจากกัญญารัตน เหล็กมูล(2554)สรางขึ้นโดยผานผูเช่ียวชาญ 3 ทานตรวจและนํามา
ทดลองใชเด็กดาวนซินโดรมที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง 
  
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แบบประเมินทักษะพื้นฐานการเขียนอางอิงจากผกาวรรณ สุทธิวงศ (2551) ที่ใช
รูปแบบการประเมินและการใหคะแนนจาก subtest ของแบบประเมินมาตรฐานไดแก 

1.1   Beery – Buktenica Development Test of Visual – Motor Integration (VMI) 
(Beery,1997) Subtest ที่ 1-12 ใชวัดทักษะพื้นฐานการเขียน 

2.    แบบประเมินที่ใชวัดทักษะที่จําเปนในการควบคุมการจับดินสอขีดเขียน อางอิงจาก
ผกาวรรณ สุทธิวงศ (2551) ที่ใชรูปแบบการประเมินและการใหคะแนนจาก subtest ของแบบ
ประเมินมาตรฐาน ไดแก 
        2.1   The Miller Assessment for Preschooler (MAP) (Miller, 1988) Subtest 6 ใชวัด
การรับความรูสึกของมือและนิ้ว (Sensation) และ subtestที่ 17 ใชวัดความมั่นคงในการทรงทา
(Sability) 
       2.2  Bruinink - oseretsky test of  motor proficiency (Bruininks, 1978) subtestที่ 8 ขอท่ี 
4 ใชวัดสหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองขาง (Bilateral hand coordination) และ subtestที่ 8 
ขอที่ 1 ใชวัดความคลองแคลวในการใชมือ (Dexterity) 
      2.3   Vigorimeter ใชวัดกําลังการกํามือ 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

1. คนหากลุมประชากรที่มารับบริการ โดยผูศึกษาคนหาเด็กดาวนซินโดรมตามคุณสมบัติ
ที่กําหนดไว โดยการศึกษาจากแฟมประวัติ การสังเกตและสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากผูดูแล จากนัน้
จึงทําการประเมินทักษะพื้นฐานดานการเขียนและทักษะที่จําเปนในการควบคุมการจับดินสอขีด
เขียน 

2. คัดเลือกกลุมเปาหมายโดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง   ซ่ึงมี เกณฑการคัดเขา 
ดังตอไปนี้ 



  3.1    สามารถทรงตัวในทานั่งไดขณะใชมือ 2 ขางทํากิจกรรม 
3.2    นั่งทํากิจกรรมไดนาน 15 นาทีขึ้นไป 
3.4    ฟงคําส่ังเขาใจ 
3.5    ไมมีปญหาการมองเห็นหรือมีปญหาแตไดรับการแกไขโดยการใสแวนตา 
3.6    ผูปกครองยินดีใหความรวมมือในการวิจัย 

3. ใหกลุมเปาหมาย ใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียนสําหรับเด็กดาวน
ซินโดรม โดยผูศึกษาทําการสอนเปนรายบคุคลเปนเวลา 5 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน(จันทรถึงศุกร) 
รวมใชเวลาในการสอนวันละ 1 ช่ัวโมง 15 นาทีโดยในแตละดานจะเรยีงลําดับกิจกรรมการสอนจาก
งายไปยากในแตละสัปดาห ดังตอไปนี ้
 

กําลังการกํามอื
ของมือขางถนดั 
 

 

สหสัมพันธการ
เคล่ือนไหวของมือ
ท้ังสองขาง 
 

ความคลองแคลวใน    
การใชมือ 
 

 

 
สัปดาห

ท่ี 

15 นาที 15 นาที 

 

15 นาที 

ความมั่นคงในการ
ทรงทา 
 

 
15 นาที 

การรับความรูสึก
ของมือและนิว้ 

 
 

15 นาที 
1 ไลนิ้วบนคยีบอรด บีบตุกตายาง ผลักบอลสองมือ

ระดับอก 
คลานลอดอุโมงค นวดตวัดวยโลช่ัน 

2 เสียบหมุดขนาด
ตางๆ 

มากระโดด เปดหนังสือเลมใหญ โยนบอลไปดาน
เหนือศีรษะ 
โดยใชสองมือ 

บีบตุกตายางทีม่ีพื้น
ผิวสัมผัส 
แตกตางกัน 

3 ตักลูกแกวใสขวด ดึงแผนยาง
พลาสติก 

ตอทอพีวีซี คบีลูกบาศกใสขวด เปดหนังสือขนาด
ตางๆ 
ที่มีพื้นผิวสัมผัส
แตกตางกัน 

4 จับเวลาเปดหนังสือ เลน putty ฉีกกระดาษ กิจกรรมบนพืน้โดย
ใชแผนยางพลาสติก 

วาดรูปดวยนิ้วมือ 

5 หยอดเหรียญใส
กระปุก 

หนีบไมหนีบผา รอยลูกปดขนาด
ตางๆ 

วาดรูปกับผนงัดวย
นิ้วมือ 

คนหาเหรยีญจาก
กลองโฟม 

 
 



การวิเคราะหขอมูล 
 นําขอมูลที่ไดจากการประเมินทักษะที่จําเปนในการควบคุมการจับดินสอขีดเขียนและ
ทักษะพื้นฐานการเขียนทั้งกอนและหลังการใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานกอนการเขียน
สําหรับเด็กดาวนซินโดรม มาวิเคราะหโดยใชสถิติเปรียบเทียบ Wilcoxon Matched Pairs Signed 
Ranks Test  สรุปผลการศึกษาคนควาดวยการบรรยาย 
 
 
ระยะเวลาที่ดําเนินการวิจัย 
 ปงบประมาณ 2553 ชวงเดือนตุลาคม 2552 -  กันยายน 2553 
 
สถานที่ทําการวิจัย 
 ดําเนินการวิจัยและการรวบรวมขอมูลที่ สถาบันราชานุกูล ศูนยสงเสริมพัฒนาการคลองกุม 
และศูนยสงเสริมพัฒนาการมวงแค กรุงเทพมหานคร 

 
 



บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
  โครงการวิจัยเร่ืองผลการใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพืน้ฐานดานการเขียน
สําหรับเด็กดาวนซินโดรม มผีลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอ ดังนี ้

1. จํานวนของกลุมตัวอยาง รอยละอายุ เพศ และมือขางถนัด 

2. เปรียบเทียบความมั่นคงในการทรงทา กอนและหลังใชอุปกรณสงเสริมทักษะ

พื้นฐานดานการเขียนสําหรบัเด็กดาวนซินโดรม 

3. เปรียบเทียบการรับความรูสึกของมือและนิ้ว กอนและหลังใชอุปกรณสงเสริม

ทักษะพื้นฐานดานการเขยีนสําหรับเด็กดาวนซินโดรม 

4. เปรียบเทียบสหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองขาง กอนและหลงัใช

อุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียนสําหรับเด็กดาวนซินโดรม 

5. เปรียบเทียบความคลองแคลวในการใชมือ กอนและหลังใชอุปกรณสงเสริม

ทักษะพื้นฐานดานการเขยีนสําหรับเด็กดาวนซินโดรม 

6. เปรียบเทียบกาํลังการกําของมือขางถนัด กอนและหลังใชอุปกรณสงเสริม

ทักษะพื้นฐานดานการเขยีนสําหรับเด็กดาวนซินโดรม 

7. เปรียบเทียบทกัษะพื้นฐานดานการเขียนกอนและหลังใชอุปกรณสงเสริม

ทักษะพื้นฐานดานการเขยีนสําหรับเด็กดาวนซินโดรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนของกลุมตัวอยาง รอยละอายุ เพศ และมือขางถนัด(N=8) 
 

                ลักษณะ                        จํานวน/คน คิดเปนรอยละ 
อายุ (Mean= 5.44  SD= .39   ) 
          อายุ 5 ป (60-71 เดือน) 
          อายุ 6 ป (72 เดือน) 
เพศ 
         ชาย   
         หญิง 
มือขางถนดั 
        ขวา 
        ซาย 
        ไมมีมือขางถนัด 

 
6 
2 
 

6 
2 
 

8 
- 
- 

 
75 
25 
 

75 
25 
 

100 
- 
- 

 
 
 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐาน
ดานการเขียนสําหรับเด็กดาวนซินโดรม ทําการศึกษาในกลุมตัวอยางจํานวน 8 คน ที่มารับบริการ 
ณ. 3 แหงคือ (1)สถาบันราชานุกูล  (2)ศูนยสงเสริมพัฒนาการคลองกุม (3)ศูนยสงเสริมพัฒนาการ
มวงแค กรุงเทพมหานครประจําปการศึกษา 2553 เด็กดาวนซินโดรมในการศึกษานี้มีอายุตั้งแต 5 ป 
0 เดือน ถึง 6 ป 0 เดือน อายุเฉล่ียเทากับ 5.44 ป และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .39  เปนเพศชาย 
6 คน คิดเปนรอยละ 75 และเปนเพศหญิง 2 คน รอยละ 25 เด็กทั้ง 8 คนถนัดขวา คิดเปรอยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความมั่นคงในการทรงทา กอนและหลังใชอุปกรณสงเสริมทักษะพืน้ฐาน
ดานการเขยีนสําหรับเด็กดาวนซินโดรม 
 

กอน หลัง                              
Mean            SD Mean        SD 

 
p-value 

ความมั่นคงในการทรงทา  
2.29 

 
2.60 

 
3.99 

 
4.58 

 
.036 

 
 ตารางที่ 6 พบวาความมัน่คงในการทรงทาของเด็กดาวนซิมโดรม กอนใชชุดอุปกรณ
สงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียนมีคาเฉลี่ย= 2.29 คะแนน และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 2.60  
สวนความมัน่คงในการทรงทาของเด็กดาวนซินโดรมหลังใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพืน้ฐานดาน
การเขียนมีคาเฉลี่ย = 3.99 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน =  4.58  และจากการศึกษาพบวาความมั่นคง
ในการทรงทาของเด็ดดาวนซินโดรมหลังใชชุดอุปกรณสูงกวากอนใชชุดอุปกรณอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการรับความรูสึกของมือและนิว้ กอนและหลังใชอุปกรณสงเสริมทักษะ
พื้นฐานดานการเขียนสําหรบัเด็กดาวนซินโดรม 
 

กอน หลัง                              
Mean            SD Mean        SD 

 
p-value 

การรับความรูสึกของมือและ
นิ้ว 

 
.62 

 
.52 

 
2.37 

 
.92 

 
.010 

 

 
 ตารางที่ 7 พบวาการรับความรูสึกของมือและนิว้ของเดก็ดาวนซิมโดรม กอนใชชุดอุปกรณ
สงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียนมีคาเฉลี่ย= .62 คะแนน และมีคาเบีย่งเบนมาตรฐาน = .52    

สวนความมัน่คงในการทรงทาของเด็กดาวนซินโดรมหลังใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพืน้ฐานดาน
การเขียนมีคาเฉลี่ย = 2.37 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .92   และจากการศึกษาพบวาการรับ
ความรูสึกของมือและนิว้ของเด็กดาวนซินโดรมหลังใชชุดอุปกรณสูงกวากอนใชชุดอปุกรณอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 



 
 
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบสหสมัพันธการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองขาง กอนและหลังใชอุปกรณ
สงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียนสําหรบัเด็กดาวนซินโดรม 
 
 

กอน หลัง                              
Mean            SD Mean        SD 

 
p-value 

สหสัมพันธการเคลื่อนไหว
ของมือทั้งสองขาง 

 
1.06 

 
.42 

 
2.25 

 
.46 

 
.016 

 
 ตารางที่ 8 พบวาสหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองขางของเด็กดาวนซิมโดรม  
กอนใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขยีนมีคาเฉลี่ย=  1.06 คะแนน และมีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = .42 สวนสหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองขางของเด็กดาวนซินโดรมหลังใช
ชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพืน้ฐานดานการเขียนมีคาเฉลี่ย = 2.25  และมคีาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  = .46  
และจากการศกึษาพบวาสหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองขางของเด็กดาวนซินโดรมหลัง
ใชชุดอุปกรณสูงกวากอนใชชุดอุปกรณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบความคลองแคลวในการใชมือ กอนและหลังใชอุปกรณสงเสริมทักษะ
พื้นฐานดานการเขียนสําหรบัเด็กดาวนซินโดรม 
 
 

กอน หลัง                              
Mean            SD Mean        SD 

 
p-value 

ความคลองแคลวในการใชมอื  
4.87 

 
1.36 

 
8.37 

 
2.06 

 
.010 

 
 ตารางที่ 9  พบวาความคลองแคลวในการใชมือของเด็กดาวนซิมโดรม กอนใชชุดอุปกรณ
สงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียนมีคาเฉลี่ย=  4.87 คะแนน และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.36

สวนความคลองแคลวในการใชมือของเดก็ดาวนซินโดรมหลังใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐาน
ดานการเขยีนมีคาเฉลี่ย = 8.37  และมีคาเบีย่งเบนมาตรฐาน = 2.06และจากการศึกษาพบวาความ
คลองแคลวในการใชมือของเด็กดาวนซินโดรมหลังใชชุดอุปกรณสูงกวากอนใชชุดอปุกรณอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 



 
 
 
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบกําลังการกําของมอืขางถนัด กอนและหลังใชอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐาน
ดานการเขยีนสําหรับเด็กดาวนซินโดรม 
 
 

กอน หลัง                              
Mean            SD Mean        SD 

 
p-value 

กําลังการกําของมือขางถนัด  
14.62 

 
5.94 

 
24.67 

 
5.78 

 
.012 

 
 ตารางที่ 10  พบวากําลังการกําของมือขางถนัด ของเด็กดาวนซิมโดรม กอนใชชุดอปุกรณ
สงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียนมีคาเฉลี่ย = 14.62    คะแนน และมคีาเบี่ยงเบนมาตรฐาน            
=  5.94 สวนกาํลังการกําของมือขางถนัดของเด็กดาวนซินโดรมหลังใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะ
พื้นฐานดานการเขียนมีคาเฉลี่ย =  24.67     และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน =  5.78  และจากการศึกษา
พบวากําลังการกําของมือขางถนัดของเด็กดาวนซินโดรมหลังใชชุดอปุกรณสูงกวากอนใชชุด
อุปกรณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 11 เปรียบเทียบทกัษะพื้นฐานดานการเขียน กอนและหลังใชอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐาน
ดานการเขยีนสําหรับเด็กดาวนซินโดรม 
 
 

กอน หลัง                              
Mean            SD Mean        SD 

 
p-value 

ทักษะพื้นฐานดานการเขยีน  
3.50 

 
2.51 

 
11.50 

 
.93 

 
.011 

 
 ตารางที่ 11  พบวาทักษะพืน้ฐานดานการเขียน ของเดก็ดาวนซิมโดรม กอนใชชุดอุปกรณ
สงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียนมีคาเฉลี่ย =  3.50 คะแนน และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 2.51   
สวนทักษะพืน้ฐานดานการเขียนของเดก็ดาวนซินโดรมหลังใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐาน
ดานการเขยีนมีคาเฉลี่ย =  11.50  และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน =  .93 และจากการศึกษาพบวาทักษะ
พื้นฐานดานการเขียนของเดก็ดาวนซินโดรมหลังใชชุดอุปกรณสูงกวากอนใชชุดอปุกรณอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 



บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 ผลของการใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพืน้ฐานดานการเขียนสําหรับเด็กดาวนซินโดรม  

มีผลสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังนี ้
 
สรุปการประเมินผล 

1. จํานวนของกลุมตัวอยาง รอยละอายุ เพศ และมือขางถนัด 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพืน้ฐาน

ดานการเขยีนสําหรับเด็กดาวนซินโดรม โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางเดก็ดาวนซินโดรมอายุตั้งแต  
5 ป 0 เดือน ถึง 6 ป 0 เดือน ที่มารับบริการ ณ. หนวยบริการสงเสริมพัฒนาการ 3 คือ (1)สถาบันรา
ชานุกูล (2)ศูนยสงเสริมพัฒนาการคลองกุม(3)ศูนยสงเสริมพัฒนาการมวงแค กรุงเทพมหานคร
ประจําปการศึกษา 2553 ซ่ึงมีปญหาทักษะพื้นฐานดานการเขียน ประเมินโดยใช Developmental 
test of  Visual – motor Integration (VMI)  และมีปญหาเกี่ยวกับทักษะที่จําเปนในการควบคุมการ
จับดินสอขีดเขียนอยางนอย 3 ใน 5 ดาน คือ(1)ดานกําลังการกําของมือขางถนัด (2)ความมั่นคงใน
การทรงทา (3)การรับความรูสึกของมือและนิ้ว (4)สหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองขาง 
(5)ความคลองแคลวในการใชมือ โดยใชเครื่องมือประเมินที่มีมาตรฐานของนักกิจกรรมบําบัด และ
ผานเกณฑเกณฑการคัดเขา ดังตอไปนี้ 

1. สามารถทรงตัวในทานั่งไดขณะใชมือ 2 ขางทํากิจกรรม 
2. นั่งทํากิจกรรมไดนาน 15 นาทีขึ้นไป 
3. ฟงคําส่ังเขาใจ 
4. ไมมีปญหาการมองเห็นหรือมีปญหาแตไดรับการแกไขโดยการใสแวนตา 
5. ผูปกครองยินดีใหความรวมมือในการวิจัย 

              โดยไดเด็กดาวนซินโดรมตามเกณฑการคัดเขาจํานวน 8 คน  ซ่ึงมีอายุเฉล่ีย 5.44 ป 
เปนเพศชาย 6 คน คิดเปนรอยละ 75 และเปนเพศหญิง 2 คน รอยละ 25 เด็กทั้ง 8 คนถนัดขวา        
คิดเปนรอยละ 100 

2.  เปรียบเทียบความมั่นคงในการทรงทา กอนและหลังใชอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐาน 
ดานการเขียนสําหรับเด็กดาวนซินโดรม 

การรับความรูสึกของมือและนิว้ของเด็กดาวนซิมโดรม กอนใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะ
พื้นฐานดานการเขียนมีคาเฉลี่ย= .62 คะแนน และมีคาเบีย่งเบนมาตรฐาน = .52    สวนความมั่นคง



ในการทรงทาของเด็กดาวนซินโดรมหลังใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียนมี
คาเฉลี่ย = 2.37 และมีคาเบีย่งเบนมาตรฐาน = .92   และจากการศึกษาพบวาการรับความรูสึกของมือ
และนิว้ของเดก็ดาวนซินโดรมหลังใชชุดอุปกรณสูงกวากอนใชชุดอปุกรณอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 

3.   เปรียบเทียบการรับความรูสึกของมือและนิ้ว กอนและหลังใชอุปกรณสงเสริมทักษะ
พื้นฐานดานการเขียนสําหรบัเด็กดาวนซินโดรม 

การรับความรูสึกของมือและนิว้ของเด็กดาวนซิมโดรม กอนใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะ
พื้นฐานดานการเขียนมีคาเฉลี่ย= .62 คะแนน และมีคาเบีย่งเบนมาตรฐาน = .52    สวนความมั่นคง
ในการทรงทาของเด็กดาวนซินโดรมหลังใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียนมี
คาเฉลี่ย = 2.37 และมีคาเบีย่งเบนมาตรฐาน = .92   และจากการศึกษาพบวาการรับความรูสึกของมือ
และนิว้ของเดก็ดาวนซินโดรมหลังใชชุดอุปกรณสูงกวากอนใชชุดอปุกรณอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 

4.   เปรียบเทียบสหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองขาง กอนและหลังใชอุปกรณ
สงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียนสําหรบัเด็กดาวนซินโดรม 

สหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองขางของเด็กดาวนซิมโดรม  กอนใชชุดอุปกรณ
สงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียนมีคาเฉลี่ย=  1.06 คะแนน และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .42 
สวนสหสัมพนัธการเคลื่อนไหวของมือทัง้สองขางของเด็กดาวนซินโดรมหลังใชชุดอุปกรณ
สงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียนมีคาเฉลี่ย = 2.25  และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  = .46  และจาก
การศึกษาพบวาสหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองขางของเด็กดาวนซินโดรมหลังใชชุด
อุปกรณสูงกวากอนใชชุดอปุกรณอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5.   เปรียบเทียบความคลองแคลวในการใชมือ กอนและหลังใชอุปกรณสงเสริมทักษะ
พื้นฐานดานการเขียนสําหรบัเด็กดาวนซินโดรม 
 ความคลองแคลวในการใชมอืของเด็กดาวนซิมโดรม กอนใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะ
พื้นฐานดานการเขียนมีคาเฉลี่ย=  4.87 คะแนน และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.36สวนความ
คลองแคลวในการใชมือของเด็กดาวนซินโดรมหลังใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพืน้ฐานดานการ
เขียนมีคาเฉลี่ย = 8.37  และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 2.06และจากการศกึษาพบวาความคลองแคลว
ในการใชมือของเด็กดาวนซินโดรมหลังใชชุดอุปกรณสูงกวากอนใชชุดอุปกรณอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 6.   เปรียบเทียบกําลังการกําของมือขางถนัด กอนและหลังใชอุปกรณสงเสริมทักษะ
พื้นฐานดานการเขียนสําหรับเด็กดาวนซินโดรม 
 กําลังการกําของมือขางถนัด ของเด็กดาวนซิมโดรม กอนใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะ
พื้นฐานดานการเขียนมีคาเฉลี่ย = 14.62    คะแนน และมคีาเบี่ยงเบนมาตรฐาน            =  5.94 สวน



กําลังการกําของมือขางถนัดของเด็กดาวนซินโดรมหลังใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานดาน
การเขียนมีคาเฉลี่ย =  24.67     และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน =  5.78  และจากการศึกษาพบวากําลัง
การกําของมือขางถนัดของเด็กดาวนซินโดรมหลังใชชุดอุปกรณสูงกวากอนใชชุดอปุกรณอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 7.   เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานดานการเขียน กอนและหลังใชอุปกรณสงเสริมทักษะ
พื้นฐานดานการเขียนสําหรับเด็กดาวนซินโดรม 
 ทักษะพื้นฐานดานการเขยีน ของเด็กดาวนซิมโดรม กอนใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะ
พื้นฐานดานการเขียนมีคาเฉลี่ย =  3.50 คะแนน และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 2.51 สวนทักษะ
พื้นฐานดานการเขียนของเดก็ดาวนซินโดรมหลังใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียน
มีคาเฉลี่ย =  11.50  และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน =  .93 และจากการศึกษาพบวาทักษะพื้นฐานดาน
การเขียนของเด็กดาวนซินโดรมหลังใชชุดอุปกรณสูงกวากอนใชชุดอปุกรณอยางมนีัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษานีพ้บวาเดก็ดาวนซินโดรม มีคะแนนเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของ
ความมั่นคงในการทรงทากอนการใชอุปกรณสงเสริมทักษะพืน้ฐานดานการเขียนสําหรับเด็กดาวน
ซินโดรมเทากบั 2.29 ± 2.60  สวนคะแนนความมั่นคงในการทรงทาของเด็กดาวนซินโดรมหลังใช
ชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพืน้ฐานดานการเขียนสําหรับเด็กดาวนซินโดรมมีคะแนนคาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  3.99 ± 4.58 จากการศึกษายังพบวาความมั่นคงในการทรงทาของเด็ก
ดาวนซินโดรมหลังใชชุดอปุกรณสูงกวากอนใชชุดอุปกรณอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(p-value = .036) แตจากรายงานของมิลเลอร(Miller,1988)ที่ทําการศึกษาความมั่นคงในการทรงทา
ในเด็กปกติซ่ึงทําการศึกษาในกลุมตัวอยาง 1,204 คน พบวากลุมตัวอยางที่เปนเด็กปกติจํานวน
ดังกลาวอายุ 5 ปจะไดคะแนนอยูระหวาง 10-12 คะแนน ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมตัวอยางที่ศึกษา
ครั้งนี้ที่เปนเด็กดาวนซินโดรมอายุเฉลี่ย 5.44 ป ก็ยังมีความมั่นคงในการทรงทาต่ํากวาเด็กปกติ ซ่ึง
สอดคลองกับขอมูลของบรันนี่(Bruni,1998)ที่กลาวถึงความยากลําบากในความสามารถทรงทาใน
เด็กดาวนซินโดรม เนื่องจากปญหาความตีงตัวของกลามเนื้อในเด็กกลุมนี้ที่คอนขางต่ํา ทําใหเด็ก
ดาวนซินโดรมมีความยากลําบากในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงการหดตัวของกลามเนื้อไดอยาง
ตั้งใจ รวมถึงการคงไวซ่ึงระดับการหดตัวของกลามเนื้อรอบขอตอใหคงที่ในชวงระยะเวลาหนึ่งแลว
ใหขอตอสวนปลายมีการหดตัวในลักษณะตรงกันขาม ซ่ึงทักษะนี้มีความจําเปนสําหรับเด็กในการ
เรียนรูการทรงทา รวมถึงการควบคุมการจับและการปลอยวัตถุ  
 เด็กดาวนซินโดรมในการศึกษานี้ มีคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับ
ความรูสึกของมือและนิ้วกอนใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียนเทากับ .62 ± .52    



สวนความมั่นคงในการทรงทาของเด็กดาวนซินโดรมหลังใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานดาน
การเขียนมีคาเฉลี่ยของคะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  2.37  ±  .92   และจากการศึกษา
พบวาการรับความรูสึกของมือและนิ้วของเด็กดาวนซินโดรมหลังใชชุดอุปกรณสูงกวากอนใชชุด
อุปกรณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value =.010) ซ่ึงเมื่อเทียบกับการรายงานของ     
มิลเลอร(Miller,1988)ที่ทําการศึกษาการรับความรูสึกของมือและนิ้วในเด็กปกติจํานวน 1,204 คน 
พบวากลุมตัวอยางอายุ 5 ปจะไดคะแนนดานนี้ 3 คะแนน ซ่ึงเมื่อเทียบกับเด็กดาวนซินโดรม           
ที่ทําการศึกษาครั้งนี้พบวามีจํานวน 2 คน(เพศชาย)ที่ไดคะแนนเปนไปตามเกณฑของเด็กปกติ 
และขอมูลของบรันนี่(Bruni,1998)อธิบายวาปญหาดานการรับความรูสึกของมือและนิ้วเกิดจาก
ความลาชาในกระบวนการสงขอมูลการรับรูสูสมอง ทําใหเด็ดดาวนซินโดรมมีความบกพรองใน
การสงขอมูลดานขนาดและน้ําหนักของวัตถุที่เด็กหยิบจับสูสมอง จึงทําใหเด็กดาวนแยกแยะความ
แตกตางของวัตถุที่หยิบจับไมได อีกทั้งยังมีความยากลําบากในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
เคล่ือนไหวของมือและนิ้วในการหยิบจับตามขนาดของวัตถุ มีปญหาในการใชแรงมากเกินไปใน
การจับวัตถุ นอกจากนี้เด็กดาวนซินโดรมยังมีพัฒนาการการรับรูสัมผัสคอนขางชา ซ่ึงจะเห็นไดจาก
การที่เด็กมีระยะเวลาในการสํารวจของเลนโดยการนําเขาปากคอนขางชา ทําใหเด็กมีความลาชาใน
การเรียนรูจากการใชมือสํารวจสิ่งแวดลอมรอบตัว เด็กกลุมนี้จึงตองการประสบการณการรับสัมผัส
ที่หลากหลายเพื่อสงเสริมการรับสัมผัส ในการศึกษาครั้งนี้จึงไดนํากิจกรรมการกระตุนการรับ
สัมผัสของมือและนิ้วทั้งหมด 5 กิจกรรมมากระตุนคือ (1) นวดโลชั่น ( 2)  บี บ ตุ ก ต า ย า ง ที่ มี พื้ น
ผิวสัมผัสแตกตางกัน (3) เปดหนังสือขนาดตางๆที่มีพื้นผิวสัมผัสแตกตางกัน (4)วาดรูปดวยนิ้วมือ 
(5) คนหาเหรียญจากกลองโฟม  

 เด็กดาวนซินโดรมในการศกึษาครั้งนี้ มีคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของสหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองขางกอนใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพืน้ฐานดานการ
เขียนสําหรับเด็กดาวนซินโดรมเทากับ 1.06 ± .42 สวนสหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือทั้งสอง
ขางของเด็กดาวนซินโดรมหลังใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพืน้ฐานดานการเขียนมีคาคะแนนเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.25 ±  .46  และจากการศึกษาพบวาสหสัมพันธการเคลื่อนไหว
ของมือทั้งสองขางของเด็กดาวนซินโดรมหลังใชชุดอุปกรณสูงกวากอนใชชุดอุปกรณอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value =.016) ถึงแมจากการศึกษาจะพบวาสหสัมพนัธการ
เคล่ือนไหวของมือทั้งสองขางของเด็กดาวนซินโดรมหลังการใชชุดอุปกรณสูงกวากอนใชชุด
อุปกรณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตจะเห็นวาคะแนนที่เพิ่มขึ้นไมไดสูงมากนัก และเมื่อนํารายงาน
ของบรูนนิค(Bruininks,1978)ที่ทําการศึกษาสหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองขางในเดก็
ปกติจํานวน 765 คน พบวากลุมตัวอยางอายุ 5 ปจะมีคะแนนเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน
เทากับ 18.3 ± 4.9 โดยจะเหน็ไดวาเดก็ดาวนซินโดรมทีศ่ึกษาในครั้งนีย้ังมีความสามารถดาน
สหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองขางต่ํากวาเด็กปกติ ซ่ึงอธิบายไดวา(Bruni,1998)เด็กดาวน



ซินโดรมมีความตึงตัวของกลามเนื้อที่ต่ําทําใหมีปญหาในการทรงตัวในทานั่ง เดก็จึงมักใชมืออีก
ขางยันตวัเองไวขณะนั่งทําใหมีเพียงมือขางเดียวในการทาํกิจกรรม เดก็จึงขาดโอกาสในการใชมือ
สองขางทํากิจกรรม การจับวัตถุมาไวแนวกลางลําตัว การเปลี่ยนถายมอืในการหยิบจบัและการ
พัฒนามือขางถนัด ที่เปนสวนสําคัญในการพัฒนาไปสูความสามารถพื้นฐานดานสหสัมพันธการ
เคล่ือนไหวมือทั้งสองขาง 

เด็กดาวนซินโดรมในการศกึษานี้ มีคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
คลองแคลวในการใชมือกอนใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียน เทากบั4.87 ± 1.36

สวนความคลองแคลวในการใชมือของเดก็ดาวนซินโดรมหลังใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐาน
ดานการเขยีนมีคาคะแนนเฉลี่ยและเบีย่งเบนมาตรฐาน เทากับ  8.37 ±  2.06และจากการศึกษาพบวา
ความคลองแคลวในการใชมอืของเด็กดาวนซินโดรมหลังใชชุดอุปกรณสูงกวากอนใชชุดอุปกรณ
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value =.010 ) ถึงแมจากการศกึษาจะพบวาความ
คลองแคลวในการใชมือของเด็กดาวนซินโดรมหลังการใชชุดอุปกรณสูงกวากอนใชชุดอุปกรณ
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ แตจากรายงานของบรูนนิค(Bruininks,1978)ที่ทําการศึกษาความ
คลองแคลวในการใชมือในเด็กปกตจิํานวน 765 คนพบวา กลุมตัวอยางอายุ 5 ปจะมคีะแนนเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานนี้เทากับ 18.3 ± 4.9 ซ่ึงเมื่อเทียบกับเดก็ดาวนซินโดรมที่ศึกษา
พบวายังมีความสามารถพื้นฐานดานความคลองแคลวในการใชมือต่ํากวาเดก็ปกติ ซ่ึงสอดคลองกับ 
(Bruni,1998)ที่อธิบายวาเด็กดาวนซินโดรมมีปญหาดานคลองแคลวในการใชมือจากความลาชาของ
การพัฒนาดานการทํางานของนิ้วที่ตองมีการทํางานประสานแตแยกกันอยางอิสระ  การหยิบจับและ
การปลอยอยางตั้งใจรวมทั้งลักษณะของนิ้วหัวแมมือที่ส้ัน มีความตึงตัวต่ํา และขอตอหลวมจนมี
การแอนไปทางดานหลัง(Hyperextend) ทําใหมีความยากลําบากในการควบคุมการเคลื่อนไหวของ
นิ้วหัวแมมือเพื่อทํางานกับนิ้วอ่ืนๆในการจับของชิ้นเล็กๆ จึงทําใหความคลองแคลวในการใชมือ
ของเด็กดาวนซินโดรมต่ํากวาเด็กปกติ  
 เด็กดาวนซินโดรมการศึกษานี้ มีคะแนนเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานกําลังการกาํมือ
ของมือขางถนัดการกําของมอืขางถนัด กอนใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพืน้ฐานดานการเขียน
เทากับ14.62  ±  5.94 สวนกาํลังการกําของมือขางถนัดหลังใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพืน้ฐานดาน
การเขียนมีคาคะแนนเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 24.67 ±  5.78  และจากการศึกษา
พบวากําลังการกําของมือขางถนัดของเด็กดาวนซินโดรมหลังใชชุดอปุกรณสูงกวากอนใชชุด
อุปกรณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value =.012) จากรายงานวิจัยของนั้นทณ(ี2545) 
ที่ศึกษากําลังการกํามือของมือขางถนัดในเด็กปกติ จํานวน 90 คน อายุ 5 ปพบวามีคะแนนเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานนี้เทา 21.96 ± 5.13 ซ่ึงเมื่อเปรียบกับคาคะแนนเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบน
มาตรฐานของเด็กดาวนซินโดรมพบวาหลังการใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานการเขียน
สําหรับเด็กดาวนซินโดรมเทยีบเทากับเด็กปกติ  



 เด็กดาวนซินโดรมการศึกษานี้ มีคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะ
พื้นฐานดานการเขียนกอนใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียนเทากับ   3.50  ±  2.51 
สวนทักษะพื้นฐานดานการเขียนของเด็กดาวนซินโดรมหลังใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐาน
ดานการเขียนมีคาคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 11.50  ±  .93 และจากการศึกษา
พบวาทักษะพื้นฐานดานการเขียนของเด็กดาวนซินโดรมหลังใชชุดอุปกรณสูงกวากอนใชชุด
อุปกรณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05(p-value = .011 ) ซ่ึงจะเห็นไดวาคะแนนเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังการใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียนมีคาคอนขางสูง
กวากอนใช ชุดอุปกรณสง เสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียน  และจากรายงานของเบีย ร่ี
(Beery,1997)ที่ศึกษาทักษะพื้นฐานดานการเขียนในเด็กปกติอายุ 5 ป จํานวน 2,614 คนพบวาได
คะแนนอยูระหวาง11-12 คะแนน จะเห็นไดวาเด็กดาวนซินโดรมหลังใชชุดอุปกรณสงเสริมทักษะ
พื้นฐานดานการเขียนมีความสามารถเทากับเด็กปกติ ซ่ึงสอดคลองกับผกาวรรณ(2551)ที่ทําการวิจัย
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะพื้นฐานดานการเขียนในเด็กดาวนซินโดรม ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่มีอิธิ
พลตอทักษะพื้นฐานดานการเขียนของประชากรดาวนซิรโดรมมากที่สุดคือ ความคลองแคลวใน
การใชมือ รองลงมาคือ กําลังการกําของมือขางถนัด สหสัมพันธการเคลื่อนไหวมือทั้งสองขาง 
ความมั่นคงในการทรงทา และการรับความรูสึกของมือและนิ้ว โดยแนวคิดที่สงเสริมวาแตละปจจัย
มี อิทธิพลหรือมีความสํ าคัญตอทักษะพื้นฐานด านการ เขียนไดแก  แนวคิดของบรันนี่
(Bruni,1998)ดานการวางรากฐานความสามารถพื้นฐานที่จําเปนตอการพัฒนาดานการบูรณาการ
ระหวางการมองเห็นและการเคลื่อนไหว (Visual Motor skill) เพื่อสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการ
เขียน ซ่ึงประกอบดวยความมั่นคงในการทรงทา(Stability) การรับความรูสึกของมือและนิ้ว 
(Sensation) สหสัมพันธของการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองขาง(Bilteral hand coordination) และ
ความคลองแคลวในการใชมือ และแนวคิดของเชาเดอร(Saunder,2001)โดยใหความสําคัญกับการ
พัฒนาหรือเตรียมความพรอมของมือในดานความแข็งแรง ความคลองแคลวในการใชมือ 
(Dexterity) ความมั่นคงในการทรงทา (Stability) สหสัมพันธการเคลื่อนไหว(Coordination) และ
การสงเสริมความสามารถดานการผสมผสานการรับรูสัมผัส การรับรูการเคลื่อนไหวและตําแหนง
ของขอตอ รวมกับการมองเห็นเพื่อใหสามารถควบคุมการเคลื่อนไหว หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ทํางานของมือในการหยิบจับและการขีดเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนการสงเสริมทักษะ
พื้นฐานดานการเขียนของเด็กกอนวัยเรียน 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 

1. ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเด็กดาวนซินโดรมจํานวน
มากขึ้น อาจเก็บเพิ่มสถานที่ในการเก็บขอมูลเพิ่มมากขึ้น เพื่อเปนตัวแทนของ
ประชากรไดดีขึ้น 



2. ในการศึกษาครั้งตอไปควรเพิ่มระยะเวลาในการการสอนเปนรายบุคคลจากเวลา 6 
สัปดาห เปน 12 สัปดาหหรือมากกวานี้ เพราะถึงแมวาแตละดานจะมีคาคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นแต ขอจํากัดของเด็กดาวนซินโดรมเรื่องการรับรูและสติปญญาจําเปน
จําเปนตองอาศัยการฝกซ้ําๆและสม่ําเสมอ 

3. ในการศึกษาครั้งตอไปอาจมีการเพิ่มอายุกลุมตัวอยางเพิ่มขึ้นจากเด็กดาวนซินโดรม
อายุ 5 ปเปน 5- 9 ป เนื่องจากเด็กดาวนซินโดรมสวนใหญมีพัฒนาการลาชากวาเด็ก
ปกติโดยเฉลี่ยประมาณ 2 ป (Pueschel,2001) 
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ลักษณะชุดอุปกรณ 
ชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพืน้ฐานดานการเขียนสําหรับเด็กดาวนซินโดรม อางอิงจาก 

กัญญารัตน เหล็กมูล(2554)ออกแบบชุดอุปกรณโดยอาศัยกรอบแนวคิดจาก Bruni (1998) และ 
Kristin(1991)  โดยผูศึกษาไดนํามาใชทําการสอนเปนรายบุคคลเปนเวลา 5 สัปดาห แตละกจิกรรม
ใชเวลา 15 นาที โดยชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียนสําหรับเด็กดาวนซินโดรม
ประกอบดวย 2 สวนดังนี้คือ 

1. อุปกรณสงเสริมทักษะพืน้ฐานดานการเขียนสําหรับเดก็ดาวนซินโดรม เปนชุดอุปกรณที่
สงเสริมทักษะที่มีอิธิพลตอทักษะพื้นฐานดานการเขียน 5 ดาน คือ (1)ดานกําลังการกําของมือขาง
ถนัด (2)ความมั่นคงในการทรงทา (3)การรบัความรูสึกของมือและนิว้ (4)สหสัมพันธการ
เคล่ือนไหวของมือทั้งสองขาง (5)ความคลองแคลวในการใชมือ   

1.  ความคลองแคลวในการใชมือ 
1.1  คียบอรด 
1.2   หมุดขนาดตางๆพรอมกระดานเสยีบ 
1. 3   ลูกแกว 



1.4    ชอนตวงและถวยตวงขนาดตางๆ 
1.5    ขวดปากแคบ  
1. 6   หนังสือที่มขีนาดแตกตางกันและมพีื้นผิวสัมผัสตางกัน  
1. 5   นาฬิกาจบัเวลา 
1.6   กระปุกพลาสติก 
1.7   เหรียญสิบบาท หาบาทและสองบาท 
1.8  ชุดกระดาษรูปดอกไม 

2.  กําลังการกํามือของมือขางถนัด 
2.1  ตุกตายางพื้นผิวสัมผัส 
2.2  เครื่องเลนมากระโดด 
2.3  กระดาษสีกําหนดระยะทาง 
2.4  เทปกาวส ี
2.5  Thera band 
2.6 putty 
2.7 ไมหนีบผาขนาดตางๆ 
2.8 ชุดราวเกาะสําหรับหนีบไมหนีบผาจํานวน 1 ชุด 
2.9 บัตรภาพอวัยวะในรางกาย / บตัรคําศัพทผลไม 

3. สหสัมพันธการเคล่ือนไหวของมือท้ังสองขาง 
3.1 ลูกบอลขนาดเสนผานศนูยกลาง 15-20 เซนติเมตร 
3.2  หนังสือเลมใหญที่มีหลายพื้นผิวสัมผัส 
3.3 ชุดกระดาษรูปดอกไม 
3.3  ทอพีวีซี 
3.4  กระดาษA4และแบบฝกการฉีกกระดาษรูปหม ู
3.5 กาว 
3.5  ลูกปดขนาดตางๆ 

4. ความมั่นคงในการทรงทา 
4.1 ชุดอุโมงคผา 
4.2 บัตรภาพอวัยวะในรางกาย 
4.3  บอลขนาดเสนผานศูนยกลาง 15-20เซนติเมตร 
4.4  คีมคีบน้ําแข็งจํานวน 1 อัน 
4.5  ลูกบาศกไม 
4.6 ขวดพลาสติกปากแคบจํานวน 1 ขวด 



4.7 แผนยางพลาสติก 
4.8 นาฬิกาจับเวลา 
4.9 กระดาษรูปภาพแบบฝกหัดจํานวนทั้งหมด 6 แบบ 
4.10 สีน้ําจํานวน 1 กลองและจานสีจํานวน 1 จาน 
4.11 เทปใสสําหรับติดการะดาษรูปภาพบนผนังจํานวน 1 มวน  

 
5. การรับความรูสึกของมือและนิ้ว 

5.1  โลช่ัน 
5.2  ตุกตายางพื้นผิวสัมผัสแตกตางกัน 5 คู 
5.3  ถุงผาดําสําหรับใสตุกตายาง 
5.4  หนังสือที่มีขนาดแตกตางกันและมีพื้นผิวสัมผัสตางกัน 
5.5  กระดาษรปูภาพจํานวนทั้งหมด 5 แบบ 
5.6  สีน้ําจํานวน 1 กลองและจานสีจํานวน 1 จาน 
5.7  เหรียญสิบบาท 10 เหรียญและหาบาท 10 เหรียญ 
5.8  กลองบรรจุโฟมและกระปุกออมสิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. แผนการสอน ประกอบดวย 5 ดาน คือ (1)ดานกําลังการกําของมือขางถนัด (2)ความ

มั่นคงในการทรงทา (3)การรบัความรูสึกของมือและนิว้ (4)สหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือทั้ง
สองขาง (5)ความคลองแคลวในการใชมือ  ในแตละดานจะประกอบดวยกิจกรรมการสงเสริมทักษะ 
5 กิจกรรม โดยในแตละกิจกรรมจะใชเวลาในการสอน 15 นาที โดยผูศกึษาทําการสอนเปน
รายบุคคลเปนเวลา 5 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน(จันทรถึงศุกร) รวมใชเวลาในการสอนวันละ 1 
ช่ัวโมง 15 นาทีโดยในแตละดานจะเรียงลําดับกิจกรรมการสอนจากงายไปยากในแตละสัปดาห 
ดังตอไปนี ้
 
 
 

 ความคลองแคลวใน    
การใชมือ 
 

 

กําลังการกํามือ
ของมือขางถนดั 
 

 

สหสัมพันธการ
เคล่ือนไหวของมือ
ท้ังสองขาง 
 

สัปดาห
ท่ี 

15 นาที 15 นาที 

 

15 นาที 

ความมั่นคงในการ
ทรงทา 
 

 
15 นาที 

การรับความรูสึก
ของมือและนิว้ 

 
 

15 นาที 
1 ไลนิ้วบนคยีบอรด บีบตุกตายาง ผลักบอลสองมือ

ระดับอก 
คลานลอดอุโมงค นวดตวัดวยโลช่ัน 

2 เสียบหมุดขนาด
ตางๆ 

มากระโดด เปดหนังสือเลมใหญ โยนบอลไปดาน
เหนือศีรษะ 
โดยใชสองมือ 

บีบตุกตายางทีม่ีพื้น
ผิวสัมผัส 
แตกตางกัน 

3 ตักลูกแกวใสขวด ดึงแผนยาง
พลาสติก 

ตอทอพีวีซี คบีลูกบาศกใสขวด เปดหนังสือขนาด
ตางๆ 
ที่มีพื้นผิวสัมผัส
แตกตางกัน 

4 จับเวลาเปดหนังสือ เลน putty ฉีกกระดาษ กิจกรรมบนพืน้โดย
ใชแผนยางพลาสติก 

วาดรูปดวยนิ้วมือ 

5 หยอดเหรียญใส
กระปุก 

หนีบไมหนีบผา รอยลูกปดขนาด
ตางๆ 

วาดรูปกับผนงัดวย
นิ้วมือ 

คนหาเหรยีญจาก
กลองโฟม 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
กิจกรรมสงเสริมความคลองแคลวในการใชมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียน 

สําหรับเด็กดาวนซินโดรม 
กิจกรรมที่ 1 (สัปดาหที ่1)    อายุ 5-6 ป 
ชื่อกิจกรรม ไลนิ้วบนคียบอรด    เวลา 15 นาที / วัน 
วันท่ีจัดกิจกรรม………… 
……………………………………………………………………………………………………..... 
สาระสําคัญ   

 กิจกรรมไลนิว้บนคียบอรดชวยสงเสริมความคลองแคลวในการใชมือ ซ่ึงเปนทักษะที่
จําเปนในการควบคุมการจบัดินสอขีดเขยีน โดยจะชวยสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียนของเด็ก
ดาวนซินโดรมตอไป 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. เพื่อสงเสริมความคลองแคลวในการใชมือ 
2. เพื่อใหนักเรยีนสามารถไลนิ้วบนคียบอรดตามที่ครูสอนได 

กิจกรรมการเรียนรู
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

1. ครูเตรียมความพรอมนักเรียน ดวยการยืดและคลายกลามเนื้อ 
ขั้นสอน 
2. ขั้นตอนที่ 1 ครูสาธิตวิธีการใหเดก็ดู โดยเริ่มจากการวางนิ้วทีละนิ้วตั้งแตนิว้โปงวางไว

ที่ โด นิ้วช้ีวางไวที่ เร นิว้กลางวางไวที่ มี นิ้วนางวางไวที่ ฟาและนิว้กอยวางไวที่ ซอล 
จนครบ 5 นิ้ว จากนั้นกดไลนิ้วนิว้ละ 3 คร้ังดังนี้ โดโดโด เรเรเร มีมีมี ฟาฟาฟา ซอล
ซอลซอล จากนั้นใหเดก็ทําตาม ครูใหความชวยเหลือในขั้นตอนที่เดก็ยังทําไมได 
จากนั้นลดการชวยเหลือลง จนเด็กสามารถทําไดดวยตนเอง 

3. ขั้นตอนที่ 2 เมื่อเด็กทําขั้นตอนที่ 1 ไดเองแลว จากนัน้ครูสาธิตและสอนขั้นตอนที่ 2 
โดยเริ่มจากการวางนิ้วทีละนิว้ตั้งแตนิ้วโปงวางไวที่ โด นิว้ช้ีวางไวที่ เร นิ้วกลางวางไว
ที่ มี นิ้วนางวางไวที่ ฟาและนิ้วกอยวางไวที่ ซอล จนครบ 5 นิ้วเชนกัน จากนั้นกดไล
นิ้วดังนี้ โด เร มี ฟา ซอล จากนั้นใหเด็กทําตาม ครูใหความชวยเหลือในขั้นตอนที่เดก็
ยังทําไมได จากนั้นลดการชวยเหลือลง จนเด็กสามารถทําไดดวยตนเอง 

ขั้นสรุป 
4. ครูใหเดก็ไลนิว้บนคียบอรดเองทั้ง 2 ขั้นตอน  

 



สื่อการจัดการเรียนรู 
1. คียบอรด 

การวัดประเมินผล
1. จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทํากิจกรรมแลวบันทึกพฤติกรรม 
2. จากการปฏิบัตจิริงโดยเดก็สามารถไลนิ้วบนคียบอรดไดเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียน 
สําหรับเด็กดาวนซินโดรม 

กิจกรรมที่ 1 (สัปดาหที ่2)    อายุ 5-6 ป 
ชื่อกิจกรรม เสียบหมุดขนาดตางๆ    เวลา 15 นาที / วัน 
วันท่ีจัดกิจกรรม………… 
……………………………………………………………………………………………………..... 
สาระสําคัญ   

 กิจกรรมเสียบหมุดขนาดตางๆชวยสงเสริมความคลองแคลวในการใชมอื ซ่ึงเปนทักษะที่
จําเปนในการควบคุมการจบัดินสอขีดเขยีน ซ่ึงจะชวยสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียนของเดก็
ดาวนซินโดรมตอไป 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. เพื่อสงเสริมความคลองแคลวในการใชมือ 
2. นักเรียนสามารถเสียบหมุดขนาดใหญ ได 20 ตัวและเสียบหมุดขนาดกลาง 

 ได 20 ตัว 
กิจกรรมการเรียนรู
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

1. ครูเตรียมความพรอมนักเรียน โดยรวมกันสนทนา ซักถามและตอบคําถามเกี่ยวกับ
อุปกรณการเรยีน การสอน ซ่ึงประกอบดวย กระดานเสยีบหมุดขนาดใหญ กระดาน
เสียบหมุดขนาดกลาง  หมุดขนาดใหญและขาดกลาง  

ขั้นสอน 
2. ครูสาธิตกิจกรรมเสียบหมุดขนาดตางๆ โดย เร่ิมจากขั้นตอนที่ 1 คือ ถอดหมุดขนาด

ใหญกอน ครูนํากระดานหมุดขนาดใหญวางบนโตะ  จากนั้นใชมือขางถนัดถอดหมนุ
ขนาดใหญทีละตัวจนครบทัง้ 20 ตัว 

3. ครูใหเดก็ถอนหมุดขนาดใหญบาง โดยเริ่มจากครูนํากระดานหมดุขนาดใหญวางบน
โตะ  จากนั้นใหเด็กใชมือขางถนัดถอดหมนุขนาดใหญทลีะตัวจนครบทั้ง 20 ตัว ครูให
การชวยเหลือในขั้นตอนทีเ่ด็กยังทําไมได จากนั้นลดการชวยเหลือลง จนเดก็สามารถ
ถอดหมุดขนาดใหญดวยตัวเองทั้งหมด 

4. ครูสาธิตขั้นตอนที่ 2 คือ ถอดหมุดขนาดกลาง ครูนํากระดานหมดุขนาดกลางวางบน
โตะ  จากนั้นใชมือขางถนัดถอดหมุนขนาดกลางทีละตัวจนครบทั้ง 20 ตัว 

5. ครูใหเดก็ถอนหมุดขนาดกลางบาง โดยเริ่มจากครูนํากระดานหมดุขนาดกลางวางบน
โตะ  จากนั้นใหเด็กใชมือขางถนัดถอดหมนุขนาดกลางทีละตัวจนครบทั้ง 20 ตัว ครูให



การชวยเหลือในขั้นตอนทีเ่ด็กยังทําไมได จากนั้นลดการชวยเหลือลง จนเดก็สามารถ
ถอดหมุดขนาดกลางดวยตวัเองทั้งหมด 

6. ครูสาธิตขั้นตอนที่ 3 คือ เสียบหมุดขนาดใหญ โดยเริ่มจากครูนํากระดานขนาดใหญ 2 
กระดานมาวางบนโตะ กระดานแรกเปนกระดานที่มีเทปกาวตดิเพื่อกําหนดแถววางไว
ใกลมือขางถนัด อีกกระดานวางไวใกลมืออีกขางโดยมีระยะหางจากกระดานแรก 10 
เซนติเมตรและครูเสียบหมดุขนาดใหญตามแนวตั้งจํานวน 2 แถวๆละ 10 ตัวจากนั้นครู
ใชมือขางถนัดหยิบหมดุขนาดใหญจากกระดานอีกขางมาใสยังกระดานที่วางไวขาง
ถนัดตามแถวที่กําหนดทีละตัวจนครบ 20 ตัว ครูใหการชวยเหลือในขัน้ตอนที่เดก็ยัง
ทําไมได จากนั้นลดการชวยเหลือลง จนเด็กสามารถทําไดดวยตนเองทุกขั้นตอน 

7. ครูใหเดก็เสียบหมุนขนาดใหญดวยตนเอง โดยเริ่มจากครูนํากระดานขนาดใหญ 2 
กระดานมาวางบนโตะ กระดานแรกเปนกระดานที่มีเทปกาวตดิเพื่อกําหนดแถววางไว
ใกลมือขางถนัด อีกกระดานวางไวใกลมืออีกขางโดยมีระยะหางจากกระดานแรก 10 
เซนติเมตรและครูเสียบหมดุขนาดใหญตามแนวตั้งจํานวน 2 แถวๆละ 10 ตัวจากนั้นครู
ใหนกัเรียนใชมือขางถนัดหยิบหมุดขนาดใหญจากกระดานอีกขางมาใสยังกระดานที่
วางไวขางถนัดตามแถวทีก่ําหนดทีละตัวจนครบ 20  

8. ครูสาธิตขั้นตอนที่ 4 คือเสียบหมุนขนาดกลางครูทําเชนเดียวกับขอ 6 โดยเปลี่ยนจาก
หมุนขนาดใหญเปนขนาดกลาง 

9. ครูใหเดก็เสียบหมุนขนาดกลางดวยตนเอง โดยมีวิธีการเชนเดียวกับขอ 7 
10. ครูใหเดก็เสียบหมุดขนาดใหญและขนาดกลางดวยตนเอง โดยมีวิธีการเชนเดียวกับขอ 

7 และ 9  
ขั้นสรุป 
11. ครูใหเดก็เสียบหมุดขนาดใหญเอง 20 ตัว 
12. ครูใหเดก็เสียบหมุดขนาดกลางเอง 20 ตัว 

สื่อการจัดการเรียนรู 
1. หมุดขนาดใหญ 20 ตัว 
2. หมุดขนาดกลาง 20 ตัว 
3. กระดานสําหรับเสียบหมุดขนาดใหญ 2 กระดาน 
4. กระดานสําหรับเสียบหมุดขนาดกลาง 2 กระดาน 
 
 
 
 



การวัดประเมินผล
1.  จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทํากิจกรรมแลวบันทึกพฤตกิรรม 
2. จากการปฏิบัตจิริงโดยเดก็สามารถเสียบหมุดขนาดใหญได 20 ตัว     
       และสามารถเสียบหมุดขนาดกลางได 20 ตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียน 
สําหรับเด็กดาวนซินโดรม 

กิจกรรมที่ 1 (สัปดาหที ่3)    อายุ 5-6 ป 
ชื่อกิจกรรม ตักลูกแกวใสขวด    เวลา 15 นาที / วัน 
วันท่ีจัดกิจกรรม………… 
……………………………………………………………………………………………………..... 
สาระสําคัญ   

 กิจกรรมตักลูกแกวใสขวดชวยสงเสริมความคลองแคลวในการใชมือ ซ่ึงเปนทักษะที่
จําเปนในการควบคุมการจบัดินสอขีดเขยีน ซ่ึงจะชวยสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียนของเดก็
ดาวนซินโดรมตอไป 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. เพื่อสงเสริมความคลองแคลวในการใชมือ 
2. นักเรียนตักลูกแกวใสขวดไดเอง 10 ลูก 

กิจกรรมการเรียนรู
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

1. ครูและนักเรยีนรวมกนัสนทนา ซักถามและครูแนะนําอุปกรณการเรยีนใหกับนักเรียน 
ขั้นสอน 
2. ครูสาธิตการตักลูกแกวใสขวด โดยเริ่มขั้นตอนที่ 1 จากการใชมือขางถนัดจับชอนตวง

ขนาดใหญ มืออีกขางจับขวดปากแคบ จากนั้นครูใชชอนตักลูกแกวจากถวยตวงขนาด
ใหญ แลวนํามาใสขวดปากแคบ  

3. ครูใหเดก็ตักลูกแกวใสขวดบาง โดยเริ่มจากการใชมือขางถนัดจับชอนตวงขนาดใหญ 
มืออีกขางจับขวดปากแคบ จากนั้นใชชอนตักลูกแกวจากถวยตวงขนาดใหญ แลวนํามา
ใสขวดปากแคบ จนครบ 10 ลูก โดยครูคอยชวยเหลือในขั้นตอนที่เดก็ทําไมได เมื่อเด็ก
ทําไดแลวลดการชวยเหลือลง จนเดก็สามารถทําเองไดทุกขั้นตอน 

4. ครูสาธิตการตักลูกแกวใสขวด โดยเริ่มขั้นตอนที่ 2 จากการใชมือขางถนัดจับชอนตวง
ขนาดกลาง มอือีกขางจับขวดปากแคบ จากนั้นครูใชชอนตักลูกแกวจากถวยตวงขนาด
กลาง แลวนํามาใสขวดปากแคบ 

5. ครูใหเดก็ตักลูกแกวใสขวดบาง โดยเริ่มจากการใชมือขางถนัดจับชอนตวงขนาดกลาง 
มืออีกขางจับขวดปากแคบ จากนั้นใชชอนตักลูกแกวจากถวยตวงขนาดกลาง แลว
นํามาใสขวดปากแคบ จนครบ 10 ลูก โดยครูคอยชวยเหลือในขั้นตอนที่เด็กทําไมได 
เมื่อเด็กทําไดแลวลดการชวยเหลือลง จนเดก็สามารถทําเองไดทุกขั้นตอน 

 



6. ครูสาธิตการตักลูกแกวใสขวด โดยเริ่มขั้นตอนที่ 3 จากการใชมือขางถนัดจับชอนตวง
ขนาดเล็ก มืออีกขางจับขวดปากแคบ จากนั้นครูใชชอนตักลูกแกวจากถวยตวงขนาด
เล็ก แลวนํามาใสขวดปากแคบ 

7. ครูใหเดก็ตักลูกแกวใสขวดบาง โดยเริ่มจากการใชมือขางถนัดจับชอนตวงขนาดเลก็
มืออีกขางจับขวดปากแคบ จากนั้นใชชอนตักลูกแกวจากถวยตวงขนาดเล็ก แลวนํามา
ใสขวดปากแคบ จนครบ 10 ลูก โดยครูคอยชวยเหลือในขั้นตอนที่เดก็ทําไมได เมื่อเด็ก
ทําไดแลวลดการชวยเหลือลง จนเดก็สามารถทําเองไดทุกขั้นตอน 

ขั้นสรุป 
8. ครูใหเดก็ใชชอนขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็กตกัลูกแกวใสขวดปากแคบเอง

ขนาดละ 10 ลูก 
สื่อการจัดการเรียนรู 

1. ชอนตวงขนาดใหญ  
2. ชอนตวงขนาดกลาง 
3. ชอนตวงขนาดเล็ก 
4. ถวยตวงขนาดใหญ 
5. ถวยตวงขนาดกลาง 
6. ถวยตวงขนาดเล็ก 
7. ลูกแกว 10 ลูก 

การวัดประเมินผล
1. จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทํากิจกรรมแลวบันทึกพฤติกรรม 
2. จากการปฏิบัตจิริงโดยเดก็สามารถใชชอนขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็กตกั

ลูกแกวใสขวดปากแคบเองขนาดละ 10 ลูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียน 

สําหรับเด็กดาวนซินโดรม 
กิจกรรมที่ 1 (สัปดาหที ่4)    อายุ 5-6 ป 
ชื่อกิจกรรม จับเวลาเปดหนงัสือ    เวลา 15 นาที / วัน 
วันท่ีจัดกิจกรรม………… 
……………………………………………………………………………………………………..... 
สาระสําคัญ   

 กิจกรรมจับเวลาเปดหนังสือชวยสงเสริมความคลองแคลวในการใชมือ ซ่ึงเปนทักษะที่
จําเปนในการควบคุมการจบัดินสอขีดเขยีน ซ่ึงจะชวยสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียนของเดก็
ดาวนซินโดรมตอไป 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. ชวยสงเสริมความคลองแคลวในการใชมือ 
2. นักเรียนสามารถเปดหนังสือเลมเล็ก เลมกลาง และเลมใหญเพื่อหาดอกไมที่ครูซอนไว

ไดในเวลาเลมละไมเกิน 5 นาที 
กิจกรรมการเรียนรู
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

1. ครูและนักเรยีนรวมกนัสนทนา ซักถามและครูแนะนําอุปกรณการเรยีนใหกับ 
นักเรียน 

ขั้นสอน 
2. ครูสาธิตการเปดหนังสือ โดยเริ่มจากหนังสือเลมเล็ก ใชมือขางถนัดเปดหนังสือทีละ

หนาและใชมอือีกขางวางทบัหนาที่เปด จากนั้นใชมือหยิบดอกไมที่ครูซอนไวออกมาที
ละหนา บอกเด็กใหทําดวยความรวดเร็ว  

3. ครูใหเดก็เปดหนังสือ โดยใชมือขางถนัดเปดหนังสือทีละหนาและใชมอือีกขางวางทบั
หนาที่เปด จากนั้นใชมือหยบิดอกไมที่ครูซอนไวออกมาทุกหนาจนครบ  

4. ครูคอยชวยเหลือในขั้นตอนที่เด็กทําไมได เมื่อเด็กทําไดแลวลดการชวยเหลือลง 
5. ครูใหเดก็ทําซํ้า และคอยชวยในขั้นตอนทีจ่าํเปน 
6. เมื่อเด็กสามารถทําไดเองแลวใหเปล่ียนเปนเลมกลางและเลมใหญตามลําดับ  
ขั้นสรุป 
7. ครูใหเดก็เปดหนังสือเลมใหญ เลมกลาง และเลมเล็ก จับเวลาใหไดเลมละไมเกิน 5 

นาที 
 



 
 
สื่อการจัดการเรียนรู 

1. หนังสือเลมใหญ 
2. หนังสือเลมกลาง 
3. หนังสือเลมเล็ก 
4. ดอกไมเทากับจํานวนหนาหนังสือ 
5. นาฬิกาจับเวลา 

การวัดประเมินผล
1. จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทํากิจกรรมแลวบันทึกพฤติกรรม 
2. จากการปฏิบัตจิริงโดยเดก็สามารถเปดหนังสือเลมใหญ เลมกลาง และเลมเล็ก จับเวลา

ใหไดเลมละไมเกิน 5 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียน 
สําหรับเด็กดาวนซินโดรม 

กิจกรรมที่ 1 (สัปดาหที ่5)    อายุ 5-6 ป 
ชื่อกิจกรรม หยอดเหรยีญใสกระปุก   เวลา 15 นาที / วัน 
วันท่ีจัดกิจกรรม………… 
……………………………………………………………………………………………………..... 
สาระสําคัญ   

 กิจกรรมหยอดเหรียญใสกระปุกชวยสงเสริมความคลองแคลวในการใชมือ ซ่ึงเปนทักษะที่
จําเปนในการควบคุมการจบัดินสอขีดเขยีน โดยจะชวยสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียนของเด็ก
ดาวนซินโดรมตอไป 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. เพื่อสงเสริมความคลองแคลวในการใชมือ 
2. นักเรียนสามารถหยอดเหรยีญขนาดตางๆใสกระปุกไดเองขนาดละ 10 เหรียญ 

กิจกรรมการเรียนรู
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

1. ครูและนักเรยีนรวมกนัสนทนา ซักถามและครูแนะนําอุปกรณการเรยีนใหกับนักเรียน 
ขั้นสอน 
2. ครูอธิบายและสาธิตการหยอดเหรียญใสกระปุกใหเดก็ดู โดยเริ่มจากการจัดวางเหรียญ

สิบบาททั้ง 10 เหรียญไวบนโตะ และนํากระปุกออมสินไวดานขาง ครูใชมือขางถนัด
หยิบเหรียญสบิบาทไปใสในกระปกุและใชมืออีกขางจับกระปุกออมสนิไว ครูหยอด
เหรียญสิบบาทใสกระปุกจนครบ 10 เหรียญ 

3. ครูใหเดก็ทําบางโดยเริ่มจาก ใหเดก็ใชมือขางถนัดหยิบเหรียญสิบบาทไปใสในกระปกุ
และใชมืออีกขางจับกระปุกออมสินไว โดยกระตุนใหเดก็หยอดเหรยีญสิบบาทใส
กระปุกจนครบ 10 เหรียญ ครูคอยชวยเหลือในขั้นตอนที่เด็กทําไมได ถาเด็กทําไดแลว
ลดการชวยเหลือลง 

4. ครูใหเดก็ทําซํ้า และคอยชวยในขั้นตอนทีจ่าํเปน 
5. เมื่อเด็กทําไดดวยตนเองทุกขัน้ตอน จึงเปลีย่นจากเหรยีญสิบบาทเปนหาบาทและ

เหรียญสองบาทตามลําดับ 
ขั้นสรุป 
1. ครูใหเดก็หยอดเหรียญสิบบาท หาบาทและสองบาท ใสกระปุกเองขนาดละ 10 เหรียญ 

 
 



 
สื่อการจัดการเรียนรู 

1. กระปุกออมสนิ 
2. เหรียญสิบบาท 10 เหรียญ 
3. เหรียญหาบาท 10 เหรียญ 
4. เหรียญสองบาท 10 เหรียญ 

การวัดประเมินผล
1. จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทํากิจกรรมแลวบันทึกพฤติกรรม 
2. จากการปฏิบัตจิริงโดยเดก็สามารถหยอดเหรียญสิบบาท หาบาทและสองบาท ใส

กระปุกเองขนาดละ 10 เหรียญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 

กิจกรรมสงเสริมกําลังการกาํมือของมือขางถนัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียน 

สําหรับเด็กดาวนซินโดรม 
กิจกรรมที่ 2 (สัปดาหที ่1)    อายุ 5-6 ป 
ชื่อกิจกรรม บีบตุกตายาง     เวลา 15 นาที / วัน 
วันท่ีจัดกิจกรรม………… 
……………………………………………………………………………………………………..... 
สาระสําคัญ   

 กิจกรรมบีบตุกตายางชวยสงเสริมกําลังการกํามือของมือขางถนัด ซ่ึงเปนทักษะที่จําเปนใน
การควบคุมการจับดินสอขีดเขียน ซ่ึงจะชวยสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียนของเด็กดาวนซิน
โดรมตอไป 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. เพื่อสงเสริมกําลังการกํามือของมือขางถนัด 
2. นักเรียนสามารถบีบตุกตายางดวยมือขางถนัดใหเกดิเสียงไดอยางนอย 5 ตัว 

กิจกรรมการเรียนรู
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

1. ครูและนักเรยีนรวมกนัสนทนา ซักถามและครูแนะนําอุปกรณการเรยีนใหกับ 
นักเรียน 

ขั้นสอน 
2. ครูเลานิทานเรื่องเจาเปดเพื่อนรัก พรอมกับสาธิตวิธการบีบตุกตายางแลวใหเด็กทาํตาม

ดังนี ้
เจาเปดเพื่อนรัก 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว มีสัตวอยูหลายตวัท่ีอาศัยอยูในสวนสัตวทั้งหมดเปนเพื่อนรัก
กัน สัตวที่อาศยัอยูในสวนสตัวไดแก (ครูชูสัตวแตละตวัข้ึนแลวครูกระตุนใหเด็กตอบ )  
แมว เตา  ปลา จระเขและเปด  เจาเปดเปนสัตวที่นารักและคอยดูแลเพื่อนๆอยูเสมอ เพื่อนๆ
จึงชอบเลนกับเจาเปดมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ทุกวันเจาเปดจะรองเพลงเสยีงดัง(ครูสาธิต
การบีบตุกตายางรูปเปดใหเดก็ดูแลวใหเด็กทําตาม)……จึงเปนที่หวัเราะชอบใจของเพือ่นๆ
เปนอยางมาก อยูมาวันหนึ่งเจาเปดอยากรองเพลงแตปรากฏวาเจาเปดไมมีเสียงเลย จงึทําให
เจาเปดรองเพลงไมได เจาเปดเสียใจมาก รองไหไมราเริงเหมือนเกา แยกตัวออกจากเพื่อน 
ไมยอมพูดคยุกับใคร  เมื่อเพือ่นทั้งส่ีตัวรูขาวก็หาวิธีการชวยเหลือ โดยเจาแมวอาสา
ชวยเหลือ เจาแมวบอกวาตนเปนเพื่อนรักกับเจาเปดมากที่สุดจึงจําเสียงรองของเจาเปดได 
เจาแมวจึงขอสอนเจาเปดรองเพลงเอง วาแลวเจาแมวก็เลียนเสียงรองเพลงของเปด(ครูหยิบ



ตุกตาแมวขึ้นมา จากนัน้ออกแรงบีบตุกตาแมวจนเกดิเสยีง แลวใหเด็กทําตาม)….เจาเปดดี
ใจแตปรากฏวาเสียงของเจาเปดก็ยังไมออกอยูด ีเจาเตาจงึอาสาชวยสอนเจาเปดอีกตวั เจา
เตาจึงเลียนเสียงรองเพลงของเปด(ครูหยบิตุกตาแมวขึน้มา จากนั้นออกแรงบีบตุกตาเตาจน
เกิดเสียง แลวใหเด็กทําตาม)……เปดดีใจมากที่เตาจําเสยีงรองของเปดไดแตปรากฏวาเสียง
ก็ยังไมออก เจาปลาจึงอาสามาชวยสอนเจาเปดรองเพลงดวยอีกคน(ครูหยิบตุกตาปลาขึ้นมา 
จากนั้นออกแรงบีบตุกตาปลาจนเกิดเสียง แลวใหเดก็ทําตาม)….ยิ่งทําใหเจาเปดดใีจและ
ปล้ืมใจมากยิ่งขึ้น ที่เพื่อนๆจาํเสียงรองเพลงของเขาได แตปรากฏวาเสยีงก็ยงัไมออกอยูดี 
เจาจระเขจึงอาสามาชวยสอนดวยอีกคน(ครูหยิบตุกตาจระเขขึ้นมา จากนัน้ออกแรงบีบ
ตุกตาจระเขจนเกิดเสียง แลวใหเด็กทาํตาม)….แตแลวเจาเปดกย็ังรองเพลงไมไดอยูดี 
เพื่อนๆทุกคนก็ไมไดลดความพยามยามพลัดเปลี่ยนกนัไปสอนเจาเปดอยูเร่ือยๆโดยเริ่มจาก
(ใหเด็กเปนคนเลือกสัตวเอง แลวใหเดก็บบีตุกตายางใหเกิดเสียงเองทั้งสี่ตัว) ฝกกนัไปอยู
หลายวนัโดยที่เพื่อนแตละตัวก็เต็มใจสอนเปนอยางดี จนในที่สุด เปดก็กลับมารองเพลงได
ดังเดิม(ครูใหเด็กหยิบตุกตายางรูปเปดขึ้นมา ใหเด็กออกแรงบีบจนเกิดเสียง)  เจาเปดดีใจ
อยางมากและขอบใจเพื่อนๆทุกคนที่ชวยสอนเจาเปดรองเพลง สัตวทั้ง 5 ตัวจึงเลนดวยกัน
อีกครั้งอยามีความสุข พรอมกับไดฟงเสียงรองเพลงของเจาเปดทุกวัน 
3. ใหเดก็ทําซํ้าครูคอยชวยเหลือในขั้นตอนทีเ่ด็กทําไมไดและเมื่อเด็กทําไดแลวลดการ

ชวยเหลือลง 
ขั้นสรุป 
4. ครูใหเดก็บีบตุกตายางใหเกิดเสียงดวยตนเอง 

สื่อการจัดการเรียนรู 
1. ตุกตายาง 

การวัดประเมินผล
1. จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทํากิจกรรมแลวบันทึกพฤติกรรม 
2. จากการปฏิบัตจิริงโดยเดก็สามารถบีบตุกตายางใหเกิดเสียงดวยตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 



ชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียน 
สําหรับเด็กดาวนซินโดรม 

กิจกรรมที่ 2 (สัปดาหที ่2)    อายุ 5-6 ป 
ชื่อกิจกรรม มากระโดด     เวลา 15 นาที / วัน 
วันท่ีจัดกิจกรรม…………  
……………………………………………………………………………………………………..... 
สาระสําคัญ   

 กิจกรรมมากระโดดชวยสงเสริมกําลังการกํามือของมือขางถนัด ซ่ึงเปนทักษะที่จําเปนใน
การควบคุมการจับดินสอขีดเขียน ซ่ึงจะชวยสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียนของเด็กดาวนซิน
โดรมตอไป 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. เพื่อสงเสริมกําลังการกํามือของมือขางถนัด 
2. นักเรียนสามารถบีบลูกยางตุกตามากระโดดเองจนทําใหมากระโดดไปจนถึงเสนชัยได

ไกล 30 เซนติเมตร 
กิจกรรมการเรียนรู
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

1. ครูและนักเรยีนรวมกนัสนทนา ซักถามและครูแนะนําอุปกรณการเรยีนใหกับ 
นักเรียน 

ขั้นสอน 
2. ครูสาธิตกิจกรรมมากระโดดโดยนําตุกตามากระโดดไปวางไวยังจุดเริ่มตนบนกระดาษ

สีกําหนดระยะทาง จากนั้นออกแรงบีบลูกยางเพื่อใหมากระโดดไปถึงเสนชัยดวย
ระยะทาง 30 เซนติเมตร 

3.  ครูใหเดก็ทําบางโดยการนําตุกตามากระโดดไปวางไวยงัจุดเริ่มตนบนกระดาษสี
กําหนดระยะทาง จากนัน้ใหเด็กออกแรงบีบลูกยางเพื่อใหมากระโดดไปถึงเสนชัยดวย
ระยะทาง 30 เซนติเมตร ครูคอยใหการชวยเหลือในขั้นตอนที่เด็กยังทําไมได 

4. ใหเดก็ทําซํ้าและเมื่อเด็กทําไดแลวลดการชวยเหลือลง 
ขั้นสรุป 
5. ครูใหเดก็บีบลูกยางตุกตามากระโดดเองจนทําใหมากระโดดไปถึงเสนชัยไดไกล 30 

เซนติเมตร 
 
 



สื่อการจัดการเรียนรู 
1. ตุกตามากระโดด 
2. กระดาษสีกําหนดระยะทาง 

การวัดประเมินผล
1. จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทํากิจกรรมแลวบันทึกพฤติกรรม 
2. จากการปฏิบัตจิริงโดยเดก็สามารถบีบลูกยางตุกตามากระโดดเองจนทําใหมากระโดด

ไปถึงเสนชัยไดไกล 30 เซนติเมตร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียน 
สําหรับเด็กดาวนซินโดรม 

กิจกรรมที่ 2 (สัปดาหที ่3)    อายุ 5-6 ป 
ชื่อกิจกรรม ดึงแผนยางพลาสติก    เวลา 15 นาที / วัน 
วันท่ีจัดกิจกรรม…………  
……………………………………………………………………………………………………..... 
สาระสําคัญ   

 กิจกรรมดึงแผนยางพลาสติกชวยสงเสริมกําลังการกํามอืของมือขางถนัด ซ่ึงเปนทักษะที่
จําเปนในการควบคุมการจบัดินสอขีดเขยีน ซ่ึงจะชวยสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียนของเดก็
ดาวนซินโดรมตอไป 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. เพื่อสงเสริมกําลังการกํามือของมือขางถนัด 
2. นักเรียนสามารถดึงแผนยางพลาสติกตามทาที่ครูสอนได 10 ครั้ง 

กิจกรรมการเรียนรู
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

1. ครูและนักเรยีนรวมกนัสนทนา ซักถามและครูแนะนําอุปกรณการเรยีนใหกับ 
นักเรียน  

ขั้นสอน 
2. ครูสาธิตวิธีการดึงแผนยางพลาสติก โดยเริม่จากการจดัทาทางในการนัง่ครูนั่งตัวตรง 

จากนั้นวางมือทั้งสองขางไวบนโตะ ครูใชมือทั้งสองขางจับแผนยางพลาสติกพรอมกบั
ใหศอกตั้งฉากกับโตะและสัมผัสกับโตะโดยอยาใหศอกลอย จากนัน้ออกแรงดึงแผน
ยางพลาสติกใหไดมากที่สุด 

3. ครูใหเดก็ดึงแผนยางพลาสติกบาง โดยเริ่มจากการจดัทาทางในการนั่งครูใหเดก็นั่งตวั
ตรง จากนั้นวางมือทั้งสองขางไวบนโตะ ครูใหเดก็ใชมือทั้งสองขางจับแผนยาง
พลาสติกพรอมกับใหศอกตัง้ฉากกับโตะและสัมผัสกับโตะโดยอยาใหศอกลอย 
จากนั้นออกแรงดึงแผนยางพลาสติกโดยใชสองมือดึงออกแรงใหไดมากที่สุด 

4.   ครูใหเดก็ทําซ้ําและเมื่อเดก็ทําไดแลวลดการชวยเหลือลง จนเดก็สามารถทําไดเองทุก
ขั้นตอน 

5. จากนั้นครูและเด็กแขงกันดงึแผนยางพลาสติก โดยครูนําแผนยางพลาสติกไวบนโตะ
จากนั้นใชเทปกาวสีติดเพื่อแบงแผนยางพลาสติกออกเปนสองดานวางธงตรงกับ
ตําแหนงเทปกาวสี จากนัน้ครูและเด็กใชมอืขางถนัดออกแรงดึงแผนยางพลาสติกโดย



ใหศอกตั้งฉากกับโตะ ใครออกแรงดึงแผนยางพลาสติกจนเทปกาวสีบนแผนยาง
พลาสติกเลยตาํแหนงธงมาใกลตัวเองกอนถือวาชนะ 

 ขั้นสรุป 
6. ครูใหนักเรียนดึงแผนยางพลาสติกตามทาที่ครูสอนจํานวน 10 ครั้ง 

สื่อการจัดการเรียนรู 
1. แผนยางพลาสติก 
2. เทปกาวส ี

การวัดประเมินผล
1. จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทํากิจกรรมแลวบันทึกพฤติกรรม 
2. จากการปฏิบัตจิริงโดยเดก็นกัเรียนสามารถดึงแผนยางพลาสติกไดเองตามทาที่ครูสอน

ได 10 คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียน 
สําหรับเด็กดาวนซินโดรม 

กิจกรรมที่ 2 (สัปดาหที ่4)    อายุ 5-6 ป 
ชื่อกิจกรรม เลน putty     เวลา 15 นาที / วัน 
วันท่ีจัดกิจกรรม…………  
……………………………………………………………………………………………………..... 
สาระสําคัญ   

 กิจกรรมการเลน putty ชวยสงเสริมกําลังการกํามือของมือขางถนัด ซ่ึงเปนทักษะทีจ่ําเปน
ในการควบคุมการจับดินสอขีดเขียน โดยจะชวยสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขยีนของเด็กดาวน
ซินโดรมตอไป 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. เพื่อสงเสริมกําลังการกํามือของมือขางถนัด 
2. เพื่อใหนักเรยีนสามารถเลนputty ตามแบบที่ครูสอนได 

กิจกรรมการเรียนรู
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

1. ครูและนักเรยีนรวมกนัสนทนา ซักถามและครูแนะนําอุปกรณการเรยีนใหกับ 
นักเรียน 

ขั้นสอน 
2. ครูสาธิตวิธีการเลนputty โดยเริ่มจากการจดัทาทางในการเลน วิธีการคือนั่งบนเกาอ้ี

ลําตัวตรง วางมือทั้งสองขางบนโตะ จากนัน้ใชมือขางถนดัไปจับกระปกุputtyแลวใช
มืออีกขางเปดฝาออก นําputtyออกมา ครูสอนวิธีการเลนทั้งหมด 6 ทาโดยครูสาธิตที
ละทาแลวใหเด็กทําตามทีละทาดังนี ้ 

2.1 ใชมอืทั้งสองขางออกแรงขยาํและนวดputty ใหเปนเนื้อเดียวกัน 
2.2 ใชมอืทั้งสองขางคลึงและกลิ้งputtyใหเปนทรงกระบอกความยาวขนาด 10 

เซนติเมตร  
2.3 จากนั้นใชมือขางไมถนัดวางทับputtyไว แลวใชมือขางถนัดดึงputtyออกเปน 5 

กอนแลวนํามาวางบนโตะ       
2.4 นําputty 5 กอนมาปนเปนวงกลมทีละกอน  
2.5 นาํputty 5 กอนที่ปนเปนวงกลมมาวางเรียงกันดวยระยะหางกอนละ 2 

เซนติเมตร 
2.6 จากนั้นนําputtyที่ปนเปนวงกลมใสไวในมอืออกแรงบีบโดยขณะบีบแขนตอง

แนบลําตัวและศอกงอ 90 องศา 



3.   ครูคอยใหการชวยเหลือในขั้นตอนที่เดก็ยังทําไมได 
4. ใหเดก็ทําซํ้าและเมื่อเด็กทําไดแลวลดการชวยเหลือลง 
 
ขั้นสรุป 
5. เด็กเลนputtyตามแบบที่ครูสอนไดทั้ง 6 แบบ 

สือ่การจัดการเรียนรู 
1. putty 

การวัดประเมินผล
1. จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทํากิจกรรมแลวบันทึกพฤติกรรม 
2. จากการปฏิบัตจิริงโดยเดก็สามารถเลนputtyตามแบบที่ครูสอนไดทั้ง 6 แบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียน 
สําหรับเด็กดาวนซินโดรม 

กิจกรรมที่ 2 (สัปดาหที ่5  )    อายุ 5-6 ป 
ชื่อกิจกรรม หนีบไมหนีบผา    เวลา 15 นาที / วัน 
วันท่ีจัดกิจกรรม…………  
……………………………………………………………………………………………………..... 
สาระสําคัญ   

 กิจกรรมหนีบไมหนีบผาชวยสงเสริมกําลังการกํามือของมือขางถนัด ซ่ึงเปนทักษะที่
จําเปนในการควบคุมการจบัดินสอขีดเขยีน โดยจะชวยสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียนของเด็ก
ดาวนซินโดรมตอไป 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.    เพื่อสงเสริมกําลังการกาํมือของมือขางถนัด 
 2.    เพื่อใหนักเรียนสามารถหนีบไมหนีบผาขนาดใหญจํานวน 5 ตัวและ 

      หนีบไมหนีบผาขนาดเลก็จํานวน10 ตัวดวยตนเองโดยครูไมตองชวยเหลือ 
กิจกรรมการเรียนรู
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

1. ครูและนักเรยีนรวมกนัสนทนา ซักถามและครูแนะนําอุปกรณการเรยีนใหกับ 
นักเรียน 

ขั้นสอน 
2. ครูสาธิตกิจกรรมหนีบไมหนบีผาที่มีทั้งหมด 5 ขั้นตอนโดยครูทําการอธิบายและสาธิต

พรอมกับใหเดก็ทําตามทีละขัน้ตอน เร่ิมการจัดทาทางในการนั่งใหตวัตั้งตรง แลวสอน
ทีละขั้นตอนดงันี้ 

2.1 ครูสอนใหเดก็ดึงไมหนบีผาขนาดเล็กจํานวน 10 ตัวออกจากกระดาษแข็ง 
2.2 ครูสอนใหเดก็หนีบไมหนีบผาขนาดเล็กจํานวน 10 ตัวลงบนกระดาษแข็ง 
2.3 ครูสอนใหเดก็หนีบไมหนีบผาขนาดขนาดใหญจํานวน 5 ตัวออกจาก

กระดาษแข็ง 
2.4  ครูสอนใหเดก็หนีบไมหนบีผาขนาดใหญจํานวน 5 ตวัลงบนกระดาษแข็ง 
2.5 ครูสอนใหเดก็หนีบไมหนีบผาขนาดเล็กจํานวน 10 ตัวและขนาดใหญ

จํานวน 5 ตัวตามราวเชือกทีค่รูเตรียมไว 
2.6 ครูสอนใหเดก็เลือกภาพอวัยวะในรางกายที่ครูเตรียมไวแลวใชไมหนบีผา

ขนาดเล็กหนบีภาพติดกับราวเชือกภาพละ 1 ตัวจนครบ 10 ตัว ใชไมหนีบ



ผาขนาดใหญหนีบภาพอวยัวะในรางกายติดกับราวเชือกภาพละ 1 ตัวจน
ครบ 5 ตัว 

3. ครูใหเดก็ทําบางโดยครูใหเดก็ทําทีละขั้นตอน ขั้นตอนไหนที่เดก็ยังไมสามารถทําได
ครูคอยใหการชวยเหลือ จากนั้นลดการชวยเหลือลง จนเด็กสามารถทําเองได จึงเปลีย่น
ใหเดก็ทําขั้นตอนถัดไปจนครบทั้ง 5 ขันตอน 

 ขั้นสรุป 
4. ครูใหเดก็หนบีไมหนีบผาขนาดเล็กจํานวน10 ตัวและไมหนีบผาขนาดใหญจํานวน 5 

ตัวดวยตวัเองโดยครูไมชวยเหลือ 
สื่อการจัดการเรียนรู 

1. ไมหนีบผาขนาดใหญจํานวน 5 ตัว 
2. ไมหนีบผาขนาดเล็กจํานวน 10 ตัว 
3. ชุดราวเกาะสําหรับหนีบไมหนับผาจํานวน 1 ชุด 
4. รูปภาพอวยัวะในรางกาย 

การวัดประเมินผล
1. จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทํากิจกรรมแลวบันทึกพฤติกรรม 
2. จากการปฏิบัตจิริงโดยเดก็สามารถหนีบไมหนีบผาขนาดใหญได 5 ตัวและสามารถ

หนีบไมหนีบผาขนาดเล็กได 10 ตัวโดยไมตองชวยเหลือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

กิจกรรมสงเสริมสหสัมพันธการเคลือ่นไหวของมือทั้งสองขาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียน 
สําหรับเด็กดาวนซินโดรม 

กิจกรรมที่ 3 (สัปดาหที ่1 )    อายุ 5-6 ป 
ชื่อกิจกรรม ผลักบอลสองมือระดับอก   เวลา 15 นาที / วัน 
วันท่ีจัดกิจกรรม…………  
……………………………………………………………………………………………………..... 
สาระสําคัญ   

 กิจกรรมผลักบอลสองมือระดับอกชวยสงเสริมสหสมัพันธการเคลื่อนไหวของมือทั้งสอง
ขางซึ่งเปนทักษะที่จําเปนในการควบคุมการจับดินสอขีดเขียน โดยจะชวยสงเสริมทักษะพืน้ฐาน
ดานการเขยีนของเด็กดาวนซินโดรมตอไป 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. เพื่อสงเสริมสหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองขาง 
2. เพื่อใหนักเรยีนสามารถผลักบอลสองมือระดับอกไดเองอยางนอย 10 คร้ัง 

 กิจกรรมการเรียนรู
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

1. ครูและนักเรยีนรวมกนัสนทนา ซักถามและครูแนะนําอุปกรณการเรยีนใหกับ 
นักเรียน 

ขั้นสอน 
2. ครูสาธิตวิธีการผลักบอลสองมือระดับอก เร่ิมจากการจดัทาโดยยนือยูในทาตั้งตรง

จากนั้นจับบอลดวยสองมือข้ึนมาระดับอก แลวออกแรงผลักบอลดวยสองมือไป
ดานหนา  

3.  ครูใหเดก็ทําบางโดยเริ่มจากการจัดทาโดยยืนอยูในทาตั้งตรงจากนั้นจับบอลดวยสอง
มือขึ้นมาระดบัอก แลวออกแรงผลักบอลดวยสองมือไปดานหนา ครูใหการชวยเหลือ
ในขั้นตอนทีเ่ด็กยังทําไมได จากนั้นลดการชวยเหลือลงจนเดก็สามารถทําเองได
ทั้งหมด 

4.  ครูนําเปารูปวงกลมไปติดผนังในระดับความสูงเทากับอกเด็กจากนัน้ใหเดก็ใชสองมือ
ผลักบอลระดับอกใหไปโดนเปาวงกลมที่ครูติดไว 

 ขั้นสรุป 
5. ครูใหเดก็ผลักบอลดวยสองมือระดับอกเองอยางนอย 10 คร้ัง  
 
 



สื่อการจัดการเรียนรู 
1. ลูกบอลขนาดเสนผานศูนยกลาง  15-20   เซนติเมตร 
 

การวัดประเมินผล
1. จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทํากิจกรรมแลวบันทึกพฤติกรรม 
2. จากการปฏิบัตจิริงโดยเดก็สามารถผลักบอลสองมือระดับอกไดเองอยางนอย 10 คร้ัง 

โดยไมตองชวยเหลือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียน 
สําหรับเด็กดาวนซินโดรม 

กิจกรรมที่ 3 (สัปดาหที ่2 )    อายุ 5-6 ป 
ชื่อกิจกรรม เปดหนังสือเลมใหญ    เวลา 15 นาที / วัน 
วันท่ีจัดกิจกรรม…………  
……………………………………………………………………………………………………..... 
สาระสําคัญ   

 กิจกรรมเปดหนังสือเลมใหญชวยสงเสริมสหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองขาง 
ซ่ึงเปนทักษะที่จําเปนในการควบคุมการจบัดินสอขีดเขยีน และยังชวยสงเสริมทักษะพื้นฐานดาน
การเขียนของเด็กดาวนซินโดรมตอไป 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. เพื่อสงเสริมสหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองขาง 
2. นักเรียนสามารถเปดหนังสือขนาดใหญ ไดดวยตนเองโดยไมตองชวยเหลือ  

 กิจกรรมการเรียนรู
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

1. ครูและนักเรยีนรวมกนัสนทนา ซักถามและครูแนะนําอุปกรณการเรยีนใหกับ 
นักเรียน 

ขั้นสอน 
2. ครูอธิบายพรอมกับสาธิตการเปดหนังสือขนาดใหญ โดยครูนั่งตัวตรง มือทั้งสองขาง

วางบนโตะ จากนั้นครูหยิบหนังสือขนาดใหญขึ้นมาวาง ใชมือทั้งสองขางเปดหนังสือ
ทีละหนาจนครบทุกหนา 

3.  ครูใหเดก็ทําบางโดยเริ่มจากใหเดก็นั่งตวัตรง มือทั้งสองขางวางบนโตะ จากนั้นครู
หยิบหนังสือขนาดใหญขึ้นมาวาง จากนั้นใหเด็กใชมือทั้งสองขางเปดหนังสือทีละหนา
จนครบทุกหนา ครูใหการชวยเหลือในขั้นตอนที่เด็กทําไมได เมื่อเดก็ทําไดแลวครูลด
การชวยเหลือลง จนเด็กสามารถเปดหนังสือโดยใชสองมอืไดดวยตนเอง 

4. ครูนํากระดาษรูปดอกไมซอนไวในแตละหนาของหนังสือเลมใหญจากนั้นใหเด็กใช
สองมือเปดหนังสือและหยบิกระดาษรูปดอกไมออกมาใหครบทุกหนา 

ขั้นสรุป 
5. ครูใหเดก็เปดหนังสือขนาดใหญ ดวยตนเองโดยไมตองชวยเหลือ  

สื่อการจัดการเรียนรู  
1. หนังสือเลมใหญจํานวน 1 เลม 



2. ชุดกระดาษรูปดอกไม 
การวัดประเมินผล

1. จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทํากิจกรรมแลวบันทึกพฤติกรรม 
2. จากการปฏิบัตจิริงโดยเดก็สามารถเปดหนังสือขนาดใหญ ไดดวยตนเองโดยไมตอง

ชวยเหลือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียน 
สําหรับเด็กดาวนซินโดรม 

กิจกรรมที่ 3 (สัปดาหที ่3 )    อายุ 5-6 ป 
ชื่อกิจกรรม ตอทอพีวีซี     เวลา 15 นาที / วัน 
วันท่ีจัดกิจกรรม…………  
……………………………………………………………………………………………………..... 
สาระสําคัญ   

 กิจกรรมตอทอพีวีซีชวยสงเสริมสหสมัพันธการเคลื่อนไหวของมือทัง้สองขางซึ่งเปน
ทักษะทีจ่ําเปนในการควบคุมการจับดินสอขีดเขียน โดยจะชวยสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขยีน
ของเด็กดาวนซินโดรมตอไป 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. เพื่อสงเสริมสหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองขาง 
2. เพื่อใหนักเรยีนสามารถตอทอพีวีซีขนาด 6 หุน  ตามแบบที่ครูสอนไดอยางนอย 2 แบบ 

จาก 4 แบบ 
 กิจกรรมการเรียนรู
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

1. ครูและนักเรยีนรวมกนัสนทนา ซักถามและครูแนะนําอุปกรณการเรยีนใหกับ 
นักเรียน 

ขั้นสอน 
2. ครูสาธิตวิธีการตอทอพีวีซีทั้ง 4 แบบ โดยครูทําการสาธิตทีละแบบแลวใหเด็กทาํตามที

ละแบบดังนี ้
2.1 แบบที่ 1 ครูสาธิตการตอทอพีวีซีแบบ 2 แทง โดยเริ่มจากครูวางทอพวีซีี 2 แทง

และขอตอ 1 แทงไวตรงหนาเด็ก ครูใชมือขางไมถนัดหยบิทอพีวีซีแทงหนึ่งไวใน
มือ จากนั้นใชมือขางถนัดหยิบขอตอมาตอเขากับแทงพวีีซีที่ถือไวแลวจึงนํา
ทอพีวีซีอีกแทงมาตอตามลําดับ 

2.2 แบบที่ 2 ครูสาธิตการตอทอพีวีซีทีแบบ 3 แทง โดยเริ่มจากครูวางทอพวีีซี 3 แทง
และขอตอ 2 แทงไวตรงหนาเด็ก ครูใชมือขางไมถนัดหยบิทอพีวีซีแทงหนึ่งไวใน
มือ จากนั้นใชมือขางถนัดหยิบขอตอ ทอพีวีซี ขอตอ และทอพีวีซีมาตอตามลําดับ
ทีละขอ 

2.3 แบบที่ 3 ครูสาธิตการตอทอพีวีซีทีแบบ 4 แทง โดยเริ่มจากครูวางทอพวีีซี 4 แทง
และขอตอ 3 แทงไวบนโตะ ครูใชมือขางไมถนัดหยิบทอพีวีซีแทงหนึ่งไวในมือ 
จากนั้นใชมือขางถนัดหยิบขอตอ ทอพีวซีี สลับกันไปจนตอทอพวีีซีครบ 4 แทง 



2.4 แบบที่ 4 ครูสาธิตการตอทอพีวีซีทีแบบ 5 แทง โดยเริ่มจากครูวางทอพวีีซี 5 แทง
และขอตอ 4 แทงไวบนโตะ ครูใชมือขางไมถนัดหยิบทอพีวีซีแทงหนึ่งไวในมือ 
จากนั้นใชมือขางถนัดหยิบขอตอ ทอพีวซีี ตอสลับกันไปจนตอทอพวีีซีครบ 5
แทง 

3. ครูใหเดก็ทําบางโดยเริ่มจากการตอทอพีวซีีแบบที่ 1 กอน โดยครูคอยชวยเหลือใน
ขั้นตอนที่เดก็ยังทําไมได จากนั้นลดการชวยเหลือลงจนเด็กสามารถตอทอพีวีซีตาม
แบบไดดวยตวัเอง จึงใหเด็กตอแบบที่ 2  3 และ 4   ตามลําดับ 

 ขั้นสรุป 
4. ครูใหเดก็ตอทอพีวีซีทอพีวีซีขนาด 6 หุน  ตามแบบที่ครูสอนทั้ง 4 แบบ  

 สื่อการจัดการเรียนรู  
1. ทอพีวีซีขนาด 6 หุน  
2. ขอตอทอพีวีซีขนาด 6 หุน  

การวัดประเมินผล
1. จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทํากิจกรรมแลวบันทึกพฤติกรรม 
2. จากการปฏิบัตจิริงโดยเดก็สามารถตอทอพีวีซีขนาด 6 หุนไดตามแบบที่ครูสอนอยาง

นอย 2 แบบจาก 4 แบบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียน 
สําหรับเด็กดาวนซินโดรม 

กิจกรรมที่ 3 (สัปดาหที ่4 )    อายุ 5-6 ป 
ชื่อกิจกรรม ฉีกกระดาษ     เวลา 15 นาที / วัน 
วันท่ีจัดกิจกรรม…………  
……………………………………………………………………………………………………..... 
สาระสําคัญ   

 กิจกรรมฉีกกระดาษชวยสงเสริมสหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือทัง้สองขางซึ่งเปน
ทักษะทีจ่ําเปนในการควบคุมการจับดินสอขีดเขียน โดยจะชวยสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขยีน
ของเด็กดาวนซินโดรมตอไป 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. เพื่อสงเสริมสหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองขาง 
2. นักเรียนสามารถฉีกกระดาษตามรอยที่กําหนดได 

 กิจกรรมการเรียนรู
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

1. ครูสนทนากับนักเรียนถึงศิลปะการฉีกกระดาษ ซ่ึงมีประโยชนคือเปนการฝก การใช
มือและสหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองขาง 

ขั้นสอน 
2. ครูอธิบายพรอมสาธิตวิธีการฉีกกระดาษ โดยนํากระดาษรูปหมูมาฉีก เมื่อฉีกเสร็จแลว 

นํามาทากาวตดิลงในกระดาษ A4 อีกแผนที่ครูเตรียมไว 
3.  ครูใหเดก็ทําบางโดยเริ่มจากการฉีกกระดาษ โดยนํากระดาษรูปหมูมาฉีก เมื่อฉีกเสร็จ

แลวนํามาทากาวติดลงในกระดาษ A4 อีกแผนที่ครูเตรียมไว ครูใหความชวยเหลือใน
ขั้นตอนที่เดก็ยังทําไมได 

4. ครูใหเดก็ฉีกกระดาษพรอมกับทากาวและนําไปติดบนกระดาษ A4 เอง ] 
ขั้นสรุป 
5. ครูรวมสนทนากับนักเรยีนถึงวิธีการฉีกกระดาษ โดยนกัเรียนจะตองมีความอดทนไม 

ใจรอน และตองรักษาความสะอาด จึงจะทําใหผลงานออกมาสวยงาม เมื่อนักเรียนทาํ
สําเร็จจะทําใหเกิดความภาคภูมิใจ และเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

สื่อการจัดการเรียนรู  
1. แบบฝกการฉกีกระดาษรูปหมู 
2. กาว 



3. กระดาษ A4 
การวัดประเมินผล

1. จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทํากิจกรรมแลวบันทึกพฤติกรรม 
2. จากการปฏิบัตจิริงโดยเดก็สามารถฉีกกระดาษไดรูปรางเคาโครงเดิม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมที่ 3 (สัปดาหท่ี 4 )    อายุ 5-6 ป 
ชื่อกิจกรรม ฉีกกระดาษ     เวลา 15 นาที / วัน 
ชื่อ……………………………………………………………………………… 
คําสั่ง ใหนักเรียนฉีกกระดาษรูปหมู แลวนํามาทากาว จากนั้นนํามาตดิลงในกระดาษ A4 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชุดอุปกรณสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียน 

สาํหรับเด็กดาวนซินโดรม 
กิจกรรมที่ 3 (สัปดาหที ่5 )    อายุ 5-6 ป 
ชื่อกิจกรรม รอยลูกปดขนาดตางๆ    เวลา 15 นาที / วัน 
วันท่ีจัดกิจกรรม…………  
……………………………………………………………………………………………………..... 
สาระสําคัญ   

 กิจกรรมรอยลูกปดขนาดตางๆชวยสงเสริมสหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองขาง
ซ่ึงเปนทักษะที่จําเปนในการควบคุมการจบัดินสอขีดเขยีน และชวยสงเสริมทักษะพืน้ฐานดานการ
เขียนของเดก็ดาวนซินโดรมตอไป 
จุดประสงคการเรียนรู 

นักเรียนสามารถรอยลูกปดขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็กไดดวยตวัเองโดยไมตอง
ชวยเหลือไดขนาดละ 10 ลูก 
 กิจกรรมการเรียนรู
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

1. ครูและนักเรยีนรวมกนัสนทนา ซักถามและครูแนะนําอุปกรณการเรยีนใหกับ 
นักเรียน 

ขั้นสอน 
2. ครูอธิบายพรอมกับสาธิตการรอยลูกปด โดยเริ่มจากครูใชมือขางถนัดถือเชือก  

และใชมืออีกขางหยิบลูกปด ซ่ึงเริ่มรอยจากลูกปดขนาดใหญกอนครูสาธิตโดยรอย 
ทีละลูกจนครบทั้ง 10 ลูก จากนั้นจึงรอยลูกปดขนาดกลางและขนาดเล็กตามลําดับ 

3.  ครูใหเดก็ทําบางโดยเริ่มจากการรอยลูกปดขนาดใหญกอน จากนัน้เปนขนาดกลางและ
ขนาดเล็กตามลําดับ โดยครูคอยชวยเหลือในขั้นตอนทีเ่ด็กยังทําไมได จากนั้นลดการ
ชวยเหลือลง 

ขั้นสรุป 
4. ครูใหเดก็รอยลูกปดขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็กดวยตวัเองโดยไมตอง 

ชวยเหลือขนาดละ 10 ลูก 
สือ่การจัดการเรียนรู  

1. ลูกปดขนาดใหญ 10 ลูก 
2. ลูกปดขนาดกลาง10 ลูก 
3. ลูกปดขนาดเลก็ 10 ลูก 



4. เชือกสําหรับรอยลูกปด 3 เสน 
 

การวัดประเมินผล
1. จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทํากิจกรรมแลวบันทึกพฤติกรรม 
2. จากการปฏิบัตจิริงโดยเดก็สามารถรอยลูกปดขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก 

ไดดวยตวัเองโดยไมตองชวยเหลือไดขนาดละ 10 ลูก 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




