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ความรู้ทวัไปเกียวกับการบูรณาการประสาทความรู้สึก 

 1ปนัดดา  วงค์จันตา 

 

 การบูรณาการประสาทความรู้สึก  หมายถึง  การจดัการและการจดักระบวนการเกียวกบัขอ้มูล

ทีไดม้าจากระบบประสาทสัมผสัทีแตกต่างกันเพือนําข้อมูลไปใช้เฉพาะกิจ ระบบเกียวกบัประสาท

สัมผสัทงัห้าบรรจุข้อมูลลงในสมอง การมองเห็น การได้ยิน การได้กลิน และได้รสชาติ ให้ขอ้มูล

เกียวกบัสภาพแวดลอ้มนันๆ การเคลือนไหวของประสาทสัมผสัจะช่วยให้มนุษยไ์ดรั้บขอ้มูล รับรู้ว่า

ร่างกายของคนเรามีปฏิสัมพนัธ์กบัโลกภายนอก  การเรียนรู้จะเกิดขึนต่อเมือเรามีความสามารถทีจะ

รับรู้ขอ้มูลทีถูกตอ้ง มีกระบวนการจดัการเรียนเรียนรู้ รวมทงัมีการใช้ขอ้มูลการสัมผสัเพือการจดัการ

พฤติกรรม (Ayres , 1979, 1972 ; Dunn, 1999)   

Nancy,Janet(2002) กล่ าวว่าก ารบู รณ าก ารประส าท ความ รู้สึ ก  ห ม ายถึง  ก าร ตีค วาม

ประสบการณ์และการตอบสนองอย่างเหมาะสม เป็นความสามารถของระบบประสาทส่วนกลางใน

จดัการกบัขอ้มูลทีมาจากตวัรับความรู้สึกหลายทางตงัแต่การนาํเขา้การดาํเนินการและการตอบสนอง

อยา่งเหมาะสม 

กระบวนการรับความรู้สึกจะเป็นตวัป้องกนัอนัตรายให้แก่มนุษย ์โดยจะหลีกเลียงเมือเจออนัตราย 

เช่น เมือเราถูกผลกัโดยทีเราไม่ทนัตงัตัวร่างกายเราจะมีระบบป้องกนัตนเองโดยอตัโนมตัิ หรือบางครังมี

แมลงมาเกาะทีคอเราจะปัดออกเองในทันทีทนัใด  ความรู้สึกทาํให้มนุษยรู้์สึกปลอดภยั และพึงพอใจ และ

คน้หาสิงเร้าทีทาํให้เราเคยรู้สึกพึงพอใจ เช่น ถา้เรารับประทานช็อกโกแล็ต แลว้รู้สึกว่าอร่อย เราก็จะทาน

ช็อกโกแลต็ทีถือในมือจนหมด   ถา้เรารู้สึกเบือเราจะคน้หาสิงเร้ามากขึนเพอืให้หายเบือ เช่น เมือเราเล่นสเก็ต

เป็นเส้นตรงจนชาํนาญแลว้จะพยายามเล่นสเก็ตในท่าทางทีทา้ทายมากขึน โดยการเล่นเป็นเส้นโคง้ หรือ การ

กระโดดลอยตวั สาํหรับการทาํงานหรือกิจกรรมให้สําเร็จนนัจาํเป็นอยา่งทีจะตอ้งมีการตอบสนองความรู้สึก

ทีเหมาะสม ดงันนัควรเตรียมสมอง (Brain)  ให้มีความสมดุลเพราะสมองเป็นแหล่งปฏิบตัิการของความรู้สึก

ทงัหมด(Ayres , 1972 ,1979; Dunn, 1999)   

โดยสรุปการบูรณาการประสาทความรู้สึก หมายถึง กระบวนการจดัการกบัขอ้มูลการรับความรู้สึก

ของระบบประสาทส่วนกลางมีความสาํคญัต่อการพฒันาความรู้สึกต่อการเคลือนไหว การรับรู้มีความจาํเป็น

ต่อการรู้คิดหรือเชาวน์ปัญญา  ซึงเป็นพืนฐานของ ความจาํ การสือสาร พฤติกรรมกิจกรรมในแต่ละวนั และ

ทกัษะวิชาการ  
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ทฤษฎกีารบูรณาการประสาทความรู้สึก 

Ayres (1979)   ผู ้ส ร้ างท ฤ ษ ฎี ก ารบู รณ าก ารป ระ ส าท ค วาม รู้สึ ก  ได้อ ธิบ ายเกียวกับ

ความสัมพนัธ์ของการบูรณาการประสาทความรู้สึกกบัพฤติกรรม วา่ระบบสมองส่วนกลาง ดาํเนินการ

เกียวกับ การทรงตัว (Vestibular) การรับรู้ข้อต่อ (Proprioceptive) และการสัมผสัผิวกาย เข้าไปใน

ระบบลิมปิค(Limbic system) และระบบเรติคูล่า(reticular system)  ทีอยู่แกนกลางสมอง  ความไม่

สมบูรณ์ของขอ้มูลเกียวกบัการทรงตวัและการรับรู้เรืองขอ้ต่อ มีความสัมพนัธ์กบัการสูญเสียหน้าทีใน

ส่วนการทรงท่า และการปรับแต่งท่าทางทีไม่สมบูรณ์  (Poor Modulation) ซึงประกอบดว้ยความรู้สึก

ไปไม่ปลอดภัยท่ามกลางแรงโน้มถ่วงของโลก  ไม่ชอบการเคลือนไหว  ระบบสัมผัสผิวกายมี

ความสัมพนัธ์กบัท่าทางของร่างกาย และการป้องกนัการรับสัมผสั   

                 ทฤษฎีการบูรณาการประสาทความรู้สึกมีความเกียวขอ้งกับระบบประสาทและพฤติกรรม 

บนพนืฐานของการบูรณาการประสาทความรู้สึก ดงันี  

 1) ระบบประสาทมีความยืดหยุ่น คือ ความสามารถของโครงสร้างสมองในการเปลียนแปลงด้วย

ตนเอง ความยืดหยุ่นของเซลล์สมองเป็นความสามารถของสมองในการทีจะปรับตวัหรือเปลียนแปลงการ

ตอบสนองใหเ้หมาะสมกบัสิงแวดลอ้มซึงหมายถึงการทีสมองของเด็กมีการเชือมโยงระหว่างเซลลส์มองเซลล์

ใหม่ๆ เป็นการสร้างทางเดินประสาทสายใหม่การทีเด็กสามารถทาํกิจกรรมใหม่ไดห้มายถึงมีการสร้างการ

เชือมโยงของเซลลส์มองต่าง ๆ  ในเส้นทางสายใหม่  ทฤษฎี การบูรณาการประสาทความรู้สึก จึงสันนิษฐานว่า

สามารถส่งเสริมหรือช่วยเหลือคนทีมีพฤติกรรมผิดปกติอนัเกิดจากการประสาทสัมผสัไดเ้นืองจากสมองมีการ

เปลียนแปลง ความสามารถของสมองโดยเฉพาะสมองของคนทีอายุนอ้ย โดยธรรมชาติสามารถเปลียนแปลงได้

ทงัโครงสร้างและการทาํหน้าตามความหนาแน่นและอายุของสมอง   ขนาดความจุของสมองเกิดจากการที

บุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้มเพอืสนบัสนุนใหร้ะบบประสาททาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ความผิดปกติ

ในแต่ละจุดจะสอดคลอ้งกบัจุดสําคญัของพฒันาการทางสมองทีเป็นไปตามลาํดบัขนัตอนในทุกความสามารถ  

อย่างประสิทธิภาพ  การชีบอกบริเวณความบกพร่องทีถูกตอ้งทาํให้พฒันาการของเด็กดีขึนใกลก้บัเด็กทวัไป  

Ayres (1979)  มคีวามเห็นสอดคลอ้งเกียวกบัโครงสร้างและความยดืหยุน่ของพฤติกรรมในสมองของเด็ก Ayres 

กล่าวว่า ช่วง อายุ 3-7  ปี เป็นวยัทอง ซึงมีความสําคญัในการพฒันาการบูรณาการประสาทความรู้สึก ของ

มนุษย ์ จากคาํกล่าวนีทาํให้เกิดการเขา้ใจผิดกนัอย่างมากมายในการดูแลเด็กทีมีอายุตงัแต่ 8 ปี ขึนไป โดยทาํ

ให้เด็กไดรั้บโปรแกรมการช่วยเหลือโดยใชท้ฤษฎี การบูรณาการประสาทความรู้สึก นอ้ยลง จากประสบการณ์

ทางคลินิก พบว่าเด็กทีมีอายุตังแต่ 8 ปี ขึนไปถ้าได้รับการช่วยเหลือตามทฤษฎี การบูรณาการประสาท

ความรู้สึก แล้ว มีการเปลียนแปลงพฤติกรรมดีขึนอย่างมีนัยสําคัญ (Ayres , 1979)  นอกจากนี การวิจัยเชิง

ทดลองเกียวกบัสมองชีให้เห็นโครงสร้างสมองว่ามีความยืดหยุ่นสูงตงัแต่ผูใ้หญ่ไปจนตลอดชีวิต  มีหลกัฐาน

เชิงประจกัษจ์าํนวนไม่มากทีใหเ้ห็นการเปลียนแปลงวา่สมองของเด็กกบัของผูใ้หญ่มีการเปลียนแปลงแตกต่าง

กนั หลงัการไดรั้บการช่วยเหลือตามทฤษฎี การบูรณาการประสาทความรู้สึก 

 2)  พฒันาการดา้นการบูรณาการประสาทความรู้สึก  

 พฤติกรรมทีแสดงออกของมนุษย์จะเป็นลําดับขันตอนบนพืนฐานของพัฒนาการทาง

พฤติกรรมจากขนัตอนง่ายๆ ไปสู่พฤติกรรมทีมีความซับซ้อน ถา้การบูรณาการประสาทความรู้สึกมี

ความบกพร่องจะแสดงใหเ้ห็นความไม่สมบูรณ์ตงัแต่เกิด และการสูญเสียหนา้ทีบางอยา่ง ในการเรียนรู้
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ทีมีปัญหานนั   เป้าหมายของการบาํบดัโดยใช ้การบูรณาการประสาทความรู้สึก เป็นการเตรียมสิงเร้าที

สอดคลอ้งกบัระดับความผิดปกติของสมอง ทาํให้สามารถทาํหน้าทีอย่างสมบูรณ์และช่วยให้สมอง

ทาํงานไดป้ระสานกนัทงัระบบ 

 3)  สมองทาํหน้าทีบูรณาการแบบองค์รวม  Ayres (1979)  กล่าวว่า สมองทาํงานอย่างเป็นระบบไป

พร้อมๆ กนั โดยใช้คาํสังขนัสูงในการทาํงาน ขึนอยู่กบัประสบการณ์การรับความรู้สึก โดยศูนยก์ลางคาํสัง

ขนัสูงของสมองเหมือนกบัการตอบสนองทีเป็นนามธรรม  การรับรู้ ความมีเหตุมีผล ภาษาและการเรียนรู้  

โดยเชือว่า การบูรณาการประสาทความรู้สึก เป็นศูนย์กลางคาํสังขนัตาํทีต้องพฒันาให้มีความสมบูรณ์

ตามลาํดบัขนัตอนจนมีวุฒิภาวะไปสู่ระดบัโครงสร้างการทาํงานขนัสูง  

                       4) การประยุกต์เขา้กบัสถานการณ์ต่างๆเป็นผลมาจาการบูรณาการประสาทความรู้สึก คือ  

การปฏิสัมพนัธ์กับสิงแวดล้อมหรือการเรียนรู้สิงใหม่ด้วยตนเองรวมทงัการเปลียนแปลงสิงแวดลอ้ม 

ทฤษฎีการบูรณาการประสาทความรู้สึก เป็นการปรับการปฏิสัมพนัธ์มาสนบัสนุนให้สามารถสะทอ้น

ผลจากการบูรณาการประสาทความรู้สึกอย่างเป็นระบบ ทฤษฎีการบูรณาการประสาทความรู้สึกเป็น

กระบวนการแบบเกลียวมีลกัษณะระบบเปิดมนุษยเ์รียนรู้จากประสบการณ์ทีผ่านมา โดยประสบการณ์

นันมนุษย์ได้ให้ความสําคัญและความจาํเป็นต่อตนเอง ความรู้เกิดจากข้อมูลยอ้นกลับทีประสบ

ความสาํเร็จ เช่น การดาํเนินการเคลือนไหวซึงมาจากการรับความรู้สึกเราเองการทรงตวัและการรับรู้ขอ้

ต่อ เป็นขอ้มูลยอ้นกลบัจากพืนฐานการจาํของระบบประสาท เกียวกบั “รู้สึกอย่างไรทีไดเ้คลือนไหว” 

ขณะเดียวกนัความรู้เกิดจากการถ่ายโยงพืนฐานความจาํของระบบประสาท “อะไรคือผลสัมฤทธิจาก

การเคลือนไหวนัน” รูปแบบของระบบประสาทได้รับมาจากผลการเคลือนไหวซึงมาจากการรับ

ความรู้สึกเราเองการทรงตัวและการรับรู้ข้อต่อและข้อมูลยอ้นกลับจากพืนฐานการจาํของระบบ

ประสาท เกียวกับ “รู้สึกอย่างไรทีได้เคลือนไหว” และรูปแบบการวางแผนทีมีการถ่ายโยงความ

ซับซ้อน ดงันนัการเรียนรู้เกิดจากการไดรั้บความรู้สึกและการเคลือนไหว  ศกัยภาพในการเคลือนไหว

มากขึนแสดงให้เห็นวา่รูปแบบของระบบประสาทไดรั้บการพฒันาแลว้ 

 5)  มนุษย์มีแรงขับภายในทีจะพฒันาการบูรณาการประสาทความรู้สึกผ่านการมีส่วนร่วมของ

กิจกรรมทีหลากหลาย  Ayres (1979) ชีให้เห็นว่าว่าแรงขับภายในและแรงจูงใจนําไปสู่การควบคุมตนเอง

และการรับรู้ในสิงทีเป็นจริงด้วยตนเอง เด็กทีมีปัญหาการบูรณาการประสาท จะมีแรงขบัภายในน้อยทีจะ

ร่วมกิจกรรม   สร้างประสบการณ์ใหม่ๆหรือการเผชิญกบัสิงท่าทายใหม่ๆ  การช่วยเหลือเริมจากการสร้าง

แรงขับภายในว่าเขามีความสามารถและชดเชยได้จากความรอบรู้ความเป็นจริงในสิงแวดล้อม  แรงขับ

ภายในสามารถเห็นได้จากการแสดงความกระตือรือร้น ความมันใจและความมานะพยายามทีเด็กมีต่อ

กิจกรรม  ปัจจัยสําคัญของการช่วยเหลือให้เด็กมีแรงขับภายในสําหรับการค้นหาสิงที เป็นตัวเองหรือ

กิจกรรมทีสนบัสนุนการเจริญเติบโต ทาํใหก้ารบูรณาการประสาทความรู้สึกสูงขึน    
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องค์ประกอบของการบูรณาการประสาทความรู้สึก 

องคป์ระกอบระบบประสาททีสําคญัของระบบประสาทส่วนกลาง ในการส่งเสริมการเรียนรู้ทางดา้น

วิชาการนัน ประกอบด้วย ประสาทสัมผสัทัง 7  คือ   ประสาทการทรงตัว (Vestibular) การรับรู้เรืองขอ้ต่อ 

(Proprioceptive)  การรับผิวสัมผสั (Tactile)  การรับรส  (Olfactory) การมองเห็น (Visual) การไดย้ิน (Auditory) 

และการรับรส (Gustatory)   สมองทาํหนา้ทีบนัทึกและจดักระทาํขอ้มูลทีไดม้าจากระบบสัมผสัเหล่านี ส่งเสริม

พัฒนาการทางด้านความรู้สึกต่อการเคลือนไหว (Sensorimotor) การพฒันาความรู้สึกต่อการเคลือนไหวที

เพียงพอจะช่วยส่งเสริมวุฒิภาวะเกียวกบัทกัษะการรับรู้  ส่งผลต่อเชาวน์ปัญญา การรู้คิด และการเรียนรู้ดา้น

วิชาการ ดงัภาพที 2 

 

การเรียนรู้ด้าน

วชิาการ 

การทํากจิวัตร

ประจําวัน 

การแสดง

พฤติกรรม 

ทักษะการฟัง

ภาษา 

การรับรู้มิติ

สัมพนัธ์ 

มี ส ม า ธิ ใ น

ก า ร ทํ า

กิจกรรม 

ความสัมพนัธ์

ตากับมือ 

การควบคุม

กล้ามเนือตา 

การตัดสินใจ

เกียวกับท่าทาง 

การรับรู้ร่างกาย วฒุภิาวะการ

สะท้อนกลบั 

ความสามารถใน

การเลือกรับสิงเร้า 

การป้องกันตนเอง 

 

การตระหนักรู้เกียวกับ

ร่างกายทังสองข้าง 

การวางแผนการ

เคลือนไหว 

การรับรส การมองเห็น การได้ยิน การรับรส 

กายสัมผัส การทรงตัว การรับรู้เรืองข้อต่อ 

ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System) 

  ปิรามิดองคป์ระกอบสนบัสนุนการเรียนรู้ดา้นวิชาการ  (Williams & Shellenberger, 1996) 

 

จากภาพ แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของการบูรณาการประสาทความรู้สึกทีสนับสนุนการ

เรียนรู้ มีรายละเอียด ดงันี 

1)   ระบบกายสัมผสั (Tactile system)   ตวัรับความรู้สึกของระบบ Tactile system อยู่

ในผิวหนงัจะเป็นตวัทีให้ขอ้มูลสิงแวดลอ้มทีอยูร่อบตวัเรา ระบบนีตอบสนองต่อสิงทีแตกต่างกนัและ

ยงัใหข้อ้มูลเกียวกบัคุณภาพของสิงของทีอยูร่อบๆและยงัป้องกนัตวัเราดว้ยการเตือนถึงอนัตราย  ระบบ

กายสัมผสัเป็นระบบทีใหญ่ทีสุดระบบหนึงในร่างกายมนุษย์ มีบทบาทสําคญัต่อความสามารถของ

ปฏิกิริยาการตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้ม ทาํหน้าทีจดจาํคุณลกัษณะของสิงของ เช่น หยาบ ละเอียด 

ประสาทสัมผสั

การเคลือนไหว 

(Sensory Motor) 

 

การรบัรู้การเคลือนไหว 

(Perceptual Motor) 

การรู้คิด 

(Cognitive) 

เชาวน์ปัญญา 

(Intellect) 

การพฒันา 

(Development) 

การพฒันา 

(Development) 

ระบบ 

(Systems) ประสาทสัมผสั 

(Sensory) 
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นุ่มแหลม เหลียม ทู่ นอกจากนียงัรับรู้เกียวกับคุณลกัษณะของอุณหภูมิ ร้อน  เยน็ และลกัษณะของ

สิงของซึงจะช่วยใหม้นุษยท์ราบวา่กาํลงัสัมผสัอะไรและควรแสดงปฏิกิริยาตอบสนองอยา่งไร   

  2)  ระบบการรับรู้ขอ้ต่อ (Proprioceptive)   จุดรับสิงเร้า (Receptor) ของระบบ การ

รับรู้ขอ้ต่ออยู่ตรงกลา้มเนือและขอ้ต่อ ระบบนีทาํให้มนุษยท์ราบว่าส่วนต่างๆของร่างกายอยู่ตรงไหน 

และกาํลงัทาํหน้าทีอะไรอยู่ สิงเร้าของระบบนีช่วยให้เราเคลือนไหวหรือจบัตอ้งวตัถุใดๆ โดยไม่ตอ้ง

มองดูอวยัวะแต่ละส่วนขณะเคลือนไหว  การใช้ระบบการรับรู้ขอ้ต่อ เพือเปลียนระดับความตืนตวั 

ระบบนีมีความสําคญัอีกอย่างหนึงของความสามารถมนุษย ์ในการเคลือนยา้ยหรือทาํสิงต่างๆ ได้เอง 

ขอ้มูลทีไดจ้ากระบบประสาทส่วนนีทาํให้เราเคลือนไหวไดอ้ย่างอิสระโดยไม่ตอ้งกงัวลว่าอวยัวะของ

ร่างกายสัมพนัธ์กบัส่วนไหนของวตัถุในสภาวะแวดลอ้มนันๆ โดยสือให้เราทราบว่าวตัถุทีจบัตอ้งอยู่

นนัแขง็หรืออ่อน 

  3)  ระบบประสาทความรู้สึกการทรงตวั (Vestibular) และการเคลือนไหวจุดรับสิงเร้า

ของระบบ Vestibular  อยู่ตรงหูชนัในและไดรั้บการกระตุน้โดยการเคลือนไหวของศีรษะและ  input 

จากประสาทส่วนอืนๆ  ระบบนีจะบอกเราวา่ร่างกายของเราอยูต่รงไหนของพืนที  มนัจะช่วยให้เรารู้ว่า

การเคลือนไหวของเราดีแค่ไหนและช่วยให้ทราบว่าเป็นอวยัะของร่างกายชองเราหรือสิงแวดลอ้มกนั

แน่ทีกาํลงัเคลือนไหวอยู่ขณะนนั 

  4)  ระบบประสาทความรู้สึกการฟัง  จุดรับสิงเร้าของระบบ ประสาทอยู่บริเวณหู

ชนัใน  โดยจะไดรั้บการกระตุน้จากคลืนอากาศซึงจะส่งขอ้มูลเกียวกบัเสียงในสิงแวดลอ้มไปยงัสมอง

เพอืทาํการตีความ 

    5)   ระบบประสาทความรู้สึกการใชส้ายตา จุดรับสิงเร้าของระบบ สายตาอยูใ่นเรตินา

ของลูกตา  ซึงถูกกระตุ้นโดยแสง  แล้วจะส่งข้อมูลไปยงัสมองเกียวกับวัตถุหรือผู ้คนทีเห็นใน

สิงแวดลอ้ม  ช่วยให้เรากาํหนดเขตแดนได ้ ช่วยกาํหนดตาํแหน่งต่างๆ  ในสิงแวดลอ้ม  และกาํหนด

ทิศทางทีเราเคลือนไหวโดยผา่นช่วงเวลาและระยะห่าง 

  6)   ระบบประสาทความรู้สึกการสูดดม จุดรับสิงเร้าของระบบการสูดดมอยู่ตรง

บริเวณโครงสร้างจมูก  ซึงมีผลทางเคมีและสําคญัต่อการรับรู้สิงรอบตวัเรา  และการตอบสนองเชิงลบ

เพือการอยู่รอดขนัพืนฐานต่อประสาทสัมผสัการสูดมีผลต่อพฤติกรรม  ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม  การจบั

ตอ้งวตัถุ การเคลือนไหว  และการดูแลตนเอง 

7) ระบบประสาทความรู้สึกการชิมรส (Gustatory sense) จุดรับสิงเร้าของระบบการ

ลิมรสอยู่ทีลิน  มีผลเชิงเคมี  และมีความสําคญัต่อการรับรู้สิงแวดลอ้มรอบตวัเรา  และ ขอ้มูลนําเขา้

ประสาทสัมผสั  การเคลือนไหวอวยัวะในปาก  เพือการมีชีวิตรอดพืนฐานมกัจะมีบทบาทสาํคญัในการ

รักษาระดบัการกระตุน้ของเราตลอดทุกช่วงชีวิต 

จากทีกล่าวมาสรุปได้ว่า ตามหลกัการของทฤษฎีการบูรณาการประสาทความรู้สึก  คือ  1)  การ

เรียนรู้ขึนอยู่กับความสามารถในการรับและกระบวนการจัดการกับข้อมูลทีได้จากสิงแวดล้อม ละการ

เคลือนไหว ซึงส่งผลต่อการวางแผนและการจัดการกับพฤติกรรม 2)  บุคคลใดทีมีความสามารถใน

กระบวนการจดัการกบัขอ้มูลการสัมผสันอ้ย จะมีความยุง่ยากในการแสดงออกมาอยา่งเหมาะสม ครอบคลุม

ทังการเรียนรู้และพฤติกรรม   3)  การเพิมการรับสัมผสัโดยใช้กิจกรรมทีมีความหมาย ส่งผลต่อการมี
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ปฏิสัมพนัธ์เพิมขึน การเพิมความสามารถในกระบวนการจดัการกบัขอ้มูลการสัมผสั จะทาํให้มีการเรียนรู้

และการแสดงพฤติกรรมทีเหมาะสมเพิมขึน    การบูรณาการประสาทความรู้สึก เริมจากระบบประสาท

ส่วนกลางทีทาํหน้าที รับขอ้มูล  ตีความขอ้มูลและ ส่งขอ้มูลออกมาเป็นการตอบสนองทีเหมาะสม  จาก

ระบบการบูรณาการประสาทความรู้สึก ประกอบดว้ย ระบบประสาททีเป็นพืนฐานของการรับรู้ 3 ระบบ คือ 

ระบบการ กายสัมผสั  การทรงตวั  การรับรู้เรืองขอ้ต่อ รับสัมผสัทีอยู่ภายในร่างกาย  ซึงส่งผลต่อการรับรู้

ระบบสัมผสัรับรส  การมองเห็น การไดย้ิน การรับรส  โดยประสาทสัมผสัทัง 7 นี จะพฒันาเป็นประสาท

สัมผสัการเคลือนไหว โดยเด็กจะแสดงพฤติกรรมการป้องกนัตนเอง  การตระหนกัรู้เกียวกับตนเอง สามารถ

เลือกรับสิงเร้าทีมาสัมผัส  หลังจากนันเด็กจะพัฒนาไปสู่การรับรู้การเคลือนไหว โดยเด็กจะแสดง

ความสามารถด้าน ความสัมพันธ์ตากับมือ  การควบคุมกล้ามเนือตา  การตัดสินใจเกียวกับท่าทางการ

เคลือนไหวทีซับซ้อน   รับรู้มิติสัมพนัธ์  มีพฒันาการทางภาษาและมีสมาธิในการทาํกิจกรรมไดน้าน  ทาํให้

เด็กสามารถการแสดงพฤติกรรมทีเหมาะสมและการทํากิจวัตรประจําวนัได้อย่างสมบูรณ์ตามวยั ซึง

ความสามารถนีเป็นการพัฒนาระดับเชาวน์ปัญญาของเด็กส่งผลให้เด็กมีความสามารถทางการรู้คิด และ

เรียนรู้ดา้นวิชาการไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

ลักษณะความบกพร่องของการบูรณาการประสาทความรู้สึก 

 การสูญเสียหน้าทีของการบูรณาการการรับความรู้สึก เป็นความผิดปกติของระบบประสาททีถูก

คน้พบเมือ  กว่าปีมาแลว้ โดย A. Jean Ayres (1972) ไดพ้ฒันาทฤษฎีการบูรณาการการรับรู้ประสาทสัมผสั 

ขนึ เพอือธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมทีแสดงออกกบัหนา้ทีของสมองโดยสมองจะตอ้งจดัการและ

บูรณาการประสาทสัมผสัทุกอย่าง ในคนทัวไปทีมีการเคลือนไหวและเรียนรู้ปกติ  ความรู้ทวัไปทีเราได้

เรียนรู้มาคือ มนุษยมี์ประสาทสัมผสัทงัหมด  ดา้น คือ ประสาทสัมผสัผิวกาย การลิมรส  การดมกลิน การได้

ยนิ และการมองเห็น  ทีทาํหน้าทีตอบสนองสิงเร้าทีมากระตุน้ภายนอก การสูญเสียหนา้ทีของการบูรณาการ

การรับความรู้สึกเป็นตวัอย่างหนึงวา่กระบวนการอะไรของสมองทีผิดพลาด ปัญหาของการบูรณาการการรับ

ความรู้สึกแบ่งประเภทของคนทีแสดงพฤติกรรมการรับความรู้สึกบกพร่องให้เห็น  คือ  1)  กระบวนการรับ

ความรู้สึกน้อยกว่าปกติ  2)  กระบวนการรับความรู้สึกมากกว่าปกติ  และ3)  กระบวนการรับความรู้สึกที

ครอบคลุมทงั  ขอ้1) และ ขอ้ 2)   

การสูญเสียหน้าทีของการบูรณาการประสาทความรู้สึกเป็นสิงทีสังเกตไดจ้ากพฤติกรรมทวัไปหนึงอย่าง

หรือมากกว่า ด้วยความถี ความเข้ม  ช่วงเวลา  ทีแสดงในหนึงวนั โดยความถี หมายถึง จํานวนครังในการแสดง

พฤติกรรมในหนึงวนั  ความเขม้  หมายถึง ความเขม้ขน้ในการตอบสนองต่อสิงเร้า ช่วงเวลา หมายถึง ระยะเวลาในการ

แสดงพฤติกรรมทีผิดปกติในระยะเวลาทีนาน การบูรณาการประสาทความรู้สึกประกอบด้วยประสาทสัมผสั  

ประเภท แสดงดงัตารางที  คือ  (Ayres, 1979; Terri, 2006; Dunn, 1999; Nancy, Janet, 2002  ; Carol,2005) 
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ตารางที     เปรียบเทียบพฤติกรรมทีเกิดจากความผิดปกติของการบูรณาการประสาทความรู้สึก 
 

พฤติกรรมการรับความรู้สึกมากกวา่ปกติ

คน้หาสิงเร้านอ้ย    

(Oversensitive Child Seeks less Stimulation) 

ความรู้สึก

สัมผสั 

พฤติกรรมการรับความรู้สึกนอ้ยกวา่ปกติ

คน้หาสิงเร้ามาก   

(Undersensitive Child Seeks more Stimulation) 

พฤติกรรมโต้ตอบอย่างแรงต่อการสวมเสือผา้ 

การหวีผม การแปรงฟัน สิงสกปรกโดยการ

สัมผัสนันไม่ได้รุนแรงจนทําให้ เกิดอาการ

เจ็บปวด หนาว หรือไม่สะดวกสบายแต่อย่างใด 

หรือหลีกเลียงการใกลชิ้ดกบับุคคลอืน การถูก

จกัจี และการโอบกอด 

การแตะสัมผัส 

(Touch) 

พฤติกรรมไม่ รู้เจ็บปวด ไม่ รู้อุณหภูมิ

ร้อ น  ห น าว  ไ ม่ รู้ว่ าวัต ถุมี ผิ ว สั ม ผัส

อย่างไร  ชอบเล่นโคลน ลูบหรือเกาของ

เล่น เคียวสิงทีไม่ เหมาะสม ถูฝาผนัง 

หรือเฟอร์นิเจอร์หรือเดินชนสิงของหรือ 

คนอืน 

พฤติกรรมหลีกเลียงการเคลือนไหวหรือไม่

ยอมเคลือนไหว กลวัความสูงหรือกลวัเมือ

เทา้ไม่สัมผสัพืน วิตกกังวลต่อการสูญเสีย

การท รงตัวและ เด็ก จะเดิน บนพื น ดิน 

หลีกเลียงการวิง การปีนป่าย ห้อย โหน 

โยกตวั รู้สึกเมารถหรือเมาลิฟต ์

การเคลือนไหว 

(Movement/Ve

stibular sense) 

พฤติกรรมปรารถนาความเร็วและการ

เคลือนไหวทีรวดเร็ว เช่น การแกว่งไกว 

การโยก การหมุน การขีมา้หมุนทีวนอยา่ง

รวดเร็ว เด็กจะเคลือนไหวอย่างต่อเนือง อยู่

ไม่สุข เด็กจะมีความสุขกับการทาํท่าทาง

ขนึ- ลง หรือกลา้เสียง ไม่กลวัตวั 

แส ด งท่ าท างแ ข็งทื อๆไม่ประสาน กัน

หลีกเลียงกิจกรรมทีสนามเด็กเล่น  

การรั บรู้ท่ าทาง

ของร่างกาย (Body 

Position 

Proprioceptive 

sense) 

เด็กมกัจะโก่งหลงั นัง ยืนหรือเดินงอตวั 

มกัจะชนสิงของ เดินกระทืบเทา้ หักหรือ

กระดิกนิวมือชอบ เคาะโต๊ะ กระโดด

หรือเคลือนไหวบ่อย 

พ ฤ ติ ก รร ม ตื น ตัว เป็ น พิ เศ ษ เมื อ เห็ น

ตวัหนงัสือทีแสดงคาํศพัท ์ของเล่นหรือเด็ก

คนอืนๆ โดยจะปิดตา หรือสบตาน้อย ไม่

ส น ใจ ทํา กิ จกรรมบ นโต๊ ะ ห รือ แส ด ง

ปฏิกริยาอย่างรุนแรงต่อแสงสว่าง ตืนตัว

ต่อสถานการณ์ทีมีสิงกระตุน้สายตาจาํนวน

มาก หรือหอ้งทีวุ่นวาย  มกัจะจะอยูมุ่มห้อง

หรือในทีทีมีแสงสว่างน้อยรู้สึกเหมือนถูก

ก่อนกวนจากสีทีสวา่ง (Bright colors) 

การมอง (Sight) พฤติกรรมมกัจะใช้มือในการเรียนรู้สิงรอบ

ขา้งมากกว่าการใชส้ายตาจอ้งมอง เนืองจาก

การประสานสัมพนัธ์ด้านการมองของเด็ก

ไม่มีประสิทธิภาพ เด็กจะละเลยสิงกระตุ ้น

เตือนทีสําคัญทางสายตา เช่น การแสดงสี

หนา้ ท่าทาง ป้ายโฆษณา หรือป้ายจราจรไม่

สามารถมองเพอืเลือกสิงใดสิงหนึงออกจาก

พืนหลังรูปภาพทีมีรายละเอียด หรือเห็น

รายละเอียดของตวัต่อ Puzzle 
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ตารางที  2   เปรียบเทียบพฤติกรรมทีเกิดจากความผิดปกติของการบูรณาการประสาทความรู้สึก (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการรับความรู้สึกมากกวา่ปกติ

คน้หาสิงเร้านอ้ย    

(Oversensitive Child Seeks less 

Stimulation) 

 

ความรู้สึกสัมผสั 

พฤติกรรมการรับความรู้สึกนอ้ยกวา่

ปกติคน้หาสิงเร้ามาก   

(Undersensitive Child Seeks more 

Stimulation) 

พฤติกรรมใชมื้อปิดหูเพือไม่ให้ไดย้ินเสียง 

บ่นหรือแสดงความคบัขอ้งใจต่อเสียงทีได้

ยิน เช่น เสียงเครืองปัน เสียงเครืองดูดฝุ่ น 

แต่ไม่แสดงพฤติกรรมคบัขอ้งใจต่อเสียงอืน 

ก าร ไ ด้ ยิน เสี ย ง 

(Sound)  

พฤติกรรมเพิกเฉยต่อเสียง มีความ

ยากลําบากในการทําตามคําสัง  ไม่

สามารถตังใจฟังได้ด้วยตนเอง  พูด

เสียงดัง ชอบดูโทรทัศน์หรือฟังวิทยุ

เสียงดงั 

พฤติกรรมโต้ตอบอย่างรุนแรงต่อกลิน  

ชอบวตัถุหรือสิงของทีมีกลิน เช่น  กลิน

กล้วยสุก ซึงเด็กคนอืนๆไม่ได้แสดง

ความชืนชอบ 

ก า ร รั บ ก ลิ น 

(Smell) 

พฤติกรรมเพิกเฉยต่อกลินทีรุนแรง 

เช่น ผ้าอ้อมทีสกปรก มักจะชอบสูด

ก ลิ น อ าห าร  ค น  ห รื อ สิ ง ข อ งไ ม่

สามารถบอกความแตกต่างของกลิน 

พฤติกรรมหลีกเลียงอาหารทีหลากหลาน

สัมผสัและอุณหภูมิ แสดงอาการสําลัก

เมือรับประทานอาหาร ปฏิเสธอาหารทุก

อยา่งยกเวน้อาหารทีมีรสชาติอ่อนๆ   

การรับรส พฤติกรรมเลียสิงของทีไม่เหมาะสม เช่น 

ดินนํามันหรือของเล่น ชอบอาหารรส

จดั ทงัเผด็ เคม็ และรอ้นไม่สามารถบอก

ความแตกตา่งของรสชาติอาหาร กินหรือ

ดูดสิงทีไม่ใช่อาหาร 

    

   ความรู้ทัวไปเกียวกบัการบูรณาการประสาทความรู้สึกในบุคคลออทิสติก 

        Ayres(1972) ไดป้ระยุกตท์ฤษฎีนีไปสู่การพฒันายุทธศาสตร์การช่วยเหลือสําหรับบุคคล

ทีมีความบกพร่องดา้นต่างๆ  การบูรณาการประสาทความรู้สึกเป็นการจดัการและเป็นกระบวนการของ

ขอ้มูลประสาทสัมผสัจากระบบประสาทสัมผสัทีแตกต่างกันแล้วนํามาใช้อย่างเฉพาะเจาะจงการ

ประยุกต์ทฤษฎี การบูรณาการประสาทความรู้สึกเป็นการกาํหนดขอ้แนะนําสําหรับบุคคลทีมีความ

ยุ่งยากในการจัดกระทาํข้อมูลดา้นการสัมผสั เช่น เด็กทีมีปัญหาทางการเรียนรู้ (Learning disabilities) 

เด็กทีมีความบกพร่องทางสติปัญญา (Chronic mental illness) และเด็กทีมีความบกพร่องในการจัด

ระเบียบหรือควบคุมตนเอง (Regular Disorders) การสังเคราะห์ความรู้ด้านการทาํหน้าทีของระบบ

ประสาทวิทยา ทําให้ความเข้าใจเกียวกับการทําหน้าทีของ การบูรณาการประสาทความรู้สึก การ

ประยกุตเ์ขา้กบัความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาศกัยภาพของบุคคลออทิสติกโดยผา่นการทดลองตาม

หลกัการของประสาทวิทยาและระบบการสัมผสั ระบบประสาทดาํเนินการเพือสนบัสนุนศกัยภาพใน

การเลือกและออกแบบกิจกรรมร่วมกับการทาํหน้าทีของระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous  

System : CNS)  ทฤษฎี และเทคนิค เกียวกับ การบูรณาการประสาทความรู้สึกเป็นเครืองหมายของ
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ประโยชน์ทีถูกสร้างโดยหลกัการทางประสาทวิทยาเพือตอบสนองความต้องการของเด็กทีมีความ

บกพร่อง  ความรู้และการประยุกต์ทางประสาทวิทยา ช่วยให้เข้าใจลักษณะพฤติกรรมว่า   ความ

บกพร่องของบุคคลออทิสติก ทีประกอบดว้ย ความสนใจ  การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมบกพร่องหรือมี

ความล่าช้า ความบกพร่องทางการสือสาร มีความสนใจซําๆ (American Psychological Association, 

2000) สอดคลอ้งกบัการรายงานผลจากครอบครัวบุคคลออทิสติก ว่าความบกพร่องในการทาํกิจกรรม

ของบุคคลออทิสติกเป็นความผิดปกติจากความต้องการค้นหาหรือหลีกเลียงต่อสิงเร้าดา้นประสาท

สั ม ผั ส  ( Anderson& Emmons ,1996 ; Angell ,1993; Kientz ,1996 อ้ า ง ถึ ง ใ น  Richard and 

Brenda ,1998)  Likewise  ซึงเป็นบุคคลทีแพทยร์ะบุว่าเป็นออทิสติกอธิบายว่า บุคคลออทิสติกทีมี

ปัญหาการจดักระทาํขอ้มูลประสาทสัมผสับกพร่องจะส่งผลร้ายต่อบุคคลออทิสติกเป็นอยา่งมากเพราะ

จะทาํให้บุคคลออทิสติกมีความยุ่งยากในการดาํเนินกิจกรรมในชีวิตประจาํวนั (Grandin & Scariano, 

1986; Williams, 1994  อา้งถึงใน Simpson and Myles ,1998)   

ความเป็นมาของการบูรณาการ การรับรู้สัมผัสในบุคคลออทิสติก  

ในปี  3  Leo Kanner ได้อธิบาย ความหมายของ  Autism ว่าเกิดจากความผิดปกติทาง

ชีววิทยา โดยแสดงอาการทางการรับความรู้สึก (Sensory symptoms) คลา้ยกบัความผิดปกติทางร่างกาย

หรือทางสติปัญญา มีความยากลาํบากในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  โดย Kanner พบว่า พฤติกรรมของ

บุคคลออทิสติก 7 ใน11 คน อาการจอ้งมองลูกบอลทีตกลงพนื ตืนตวัพร้อมกบักระโดดไปมา กลวัเสียง

ในชีวิตประจาํวนั เคลือนไหวมากกวา่ปกติบางครังเคลือนไหวบนจกัรยานสามลอ้ กลวัอุปกรณ์ทีมีเสียง 

โยก แกว่งตัวมีการตอบสนองต่อเสียง  กินในสิงทีไม่เหมาะสม  กลัววตัถุทีหมุนๆ  เคาะหรือเขย่า

สิงของ หวาดกลวัเมือมีสิงของคลุมศีรษะ 

ปี -   นักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความสนใจกบัสาเหตุทางอารมณ์ของมารดา มากกว่า

สาเหตุทางชีววิทยา โดยมีความเห็นสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Bruno Bethlehem แต่ทฤษฎีนีไม่ได้รับ

ความนิยมมากนกัต่อมานกัวิชาการไดใ้ห้ความสนใจวา่สาเหตุเกิดจากความบกพร่องทางระบบประสาท 

งานวิจัยขณะนันให้ความสนใจกับส่วนทีเป็นปัญหา โดยมุ่งประเด็นไปทีปัญหาการรับรู้และ

กระบวนการรับรู้ประสาทสัมผสั 

ปี  Eric Schopler ไดส้ังเกตพบวา่ มีการตอบสนองต่อสิงเร้าทีผิดปกติจากการมอง  การรับรู้

ความสมดุลของร่างกาย  และระบบการรับรู้เกียวกับการได้ยิน หลังจากนันก็ได้ให้ความหมายของว่า 

Autism คือ ความผิดปกติของการบูรณาการการรับรู้สัมผสัและไดแ้ยกปัญหาออกมาว่าเกิดจากการรับรู้

ขอ้มูลประสาทสัมผสัและการแสดงพฤติกรรมออกมา  

ปี   Carl  Delacoto ได้เขียนหนังสือ “The  Ultimate Stranger and described autism as 

resulting from a brain injury which cause perceptual dysfunction ซึงอธิบายหลักการพืนฐานและ

ลกัษณะของ Autism ซึงมีผลมาจากการบาดเจ็บของสมอง ส่งผลให้การรับรู้ผิดปกติ   Carl  เชือว่าจะ

สามารถจดัระบบไดถ้า้เราสามารถพฒันาระบบประสาทสัมผสัใหท้าํงานตามรูปแบบทีตอ้งการเราจะสามารถ

ลดพฤติกรรมผดิปกติและเพมิความสามารถของเด็กดา้นความสนใจและการทาํงานใหส้าํเร็จได ้
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ปี 1979  Jean Ayres เป็นนักกิจกรรมบําบัดได้อธิบายว่า การบูรณาการการรับรู้สัมผสัเป็นการ

จดัการกบัประสาทสัมผสัเพือการใช้งานและอภิปรายถึงผลทีจะเกิดขึนกับพฤติกรรมและพฒันาการ เมือ

กระบวนการบูรณาการการรับรู้สัมผสับกพร่อง โดยทฤษฎีและสมมุติฐานของเธอสอดคลอ้งกบั Delacoto 

ปี  1980  Knickerbocker ได้ตังสมมุติฐานว่าพฤติกรรมของเด็กทีไวหรือเพิกเฉยต่อการรับรู้

ประสาทสัมผสั มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข้อมูลของระบบประสาท โดยเขาเชือว่าถ้ามีการวาง

แผนการรับรู้ขอ้มูลประสาทสัมผสัโดยใชกิ้จกรรมทีเฉพาะเจาะจงจะสามารถช่วยให้มีการตอบสนองที

เหมาะสมกบัขอ้มูลทีรับเขา้และเป็นการปรับพฤติกรรมทีไมเ่หมาะสมให้ดีขึนได ้

ในระหว่างปี  -   Ornizt  ไดใ้ห้คาํจาํกดัความซึงอธิบายถึงความยากลาํบากและการ

กระตุน้การบูรณาการการรับรู้สัมผสัและวิธีการรับรู้ขอ้มูลรวมทงัวิธีการทีจะทาํอย่างไรจึงจะสามารถ

จดัการกบัขอ้มูลและนาํไปใชก้บัสถานการณ์สิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ผลกระทบของความยุ่งยากในการจดักระทาํขอ้มูลด้านประสาทสัมผสัของบุคคลออทิสติก

ส่งผลต่อการทาํกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจาํวนัของบุคคลออทิสติกเป็นอย่างมากดงันนัในการวินิจฉัย

แยกโรคออทิสติกนนัจึงมกันาํขอ้มูลความยุ่งยากในการจดักระทาํขอ้มูลดา้นประสาทสัมผสัมาร่วมใน

การวินิจฉัยดว้ย เพราะความยุ่งยากดงักล่าวเป็นมีผลต่อการมีขอ้จาํกดัการทาํกิจกรรมการสนใจซาํๆการ

มีปฏิสัมพนัธ์กบัสังคม การดาํเนินชีวิตประจาํวนัและส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ทีลดลง 

แนวทางการส่งเสริมการบูรณาการประสาทความรู้สึกในบคุคลออทิสติก 

 แนวทางการส่งเสริมการบูรณาการประสาทความรู้สึกในบุคคลออทิสติกมีดงันี (Woolfson, 1991;; 

Terri , 2006) 

)  การรับรู้สัมผสัจากผิวกาย  

. )  กิจกรรมทีทาํให้เด็กมีความตืนตวั  ประกอบดว้ยกิจกรรม  การสัมผสัทีแผ่ว

เบาบริเวณฝ่ามือ การจับของทีเย็น การตบหรือแตะสัมผสัแลว้ถูอย่างรวดเร็วทีบริเวณผิวหนัง  การ

อาบนาํเยน็ดว้ยฝักบวั หรือการทาํความสะอาดใบหนา้ด้วยผา้เยน็  การเกาหลงัเบาๆ การจกัจี หรือการ

อุม้สุนขัหรือแมวทีมีขนปุยจะทาํใหเ้ด็กรู้สึกหงุดหงิดและตืนตวั 

. )   กิจกรรมทีทาํให้เด็กสงบลง ประกอบดว้ยกิจกรรม การให้เด็กจบัมือทงั   

ขา้ง พร้อมกนั  จดัสถานทีทีสงบเงียบไม่มีเสียงรบกวนและเต็มไปดว้ยหมอนหรือผา้ห่มนิมๆ ให้เด็ก

สวมเสือเชิตใยสังเคราะห์ทียืดหยุ่นและเสือเชิตทีเพิมแรงกดลงบริเวณผิวหนัง การกอดรัดอย่างแรงๆ 

สวมเสือทีมีนาํหนักมาก หรือใช้ถุงทรายรัดขอ้เทา้  อาบนาํอุ่น การกอดรัดโดยใชผ้า้ห่มหรือผา้ขนหนู

นิมๆ หรือเล่นดินนาํมนั แป้งโดหรือดินนาํมนัทีมีความนุ่มพอสมควร 

)  การรับรู้สัมผสัจากกลา้มเนือ เอน็และขอ้ต่อ 

    . )    กิจกรรมทีทาํให้เด็กมีความตืนตัว  ประกอบด้วยกิจกรรม การให้เด็ก

กระโดดบนแทมโพลีน  การปีนป่าย อุปกรณ์ในสนามเด็กเล่น  การนังโยกบนลูกบอลบาํบัดหรือนัง

เกา้อีโยกในหอ้งเรียน การแกว่งตวัหรือแขน การลบคาํหรือขอ้ความบนกระดาน การออกกาํลงักาย การ

เตน้ทีมีการขยบัตวัไปมา 
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  2. )  กิจกรรมทีทาํให้เด็กสงบลง   ประกอบด้วย กิจกรรม การผลกัเฟอร์นิเจอร์ทีวาง

อย่างมนัคงและหนัก  เช่น โต๊ะ โซฟา ฯลฯ  การเข็นรถเข็นบรรทุกหนังสือในห้องสมุดหรือการยกถงัขยะ

ไปเท  การยกกล่อง ตะกร้าผา้  การกระโดดลงบนกองหมอนหรือทีนอนนุ่ม  ๆ การเข็นรถขนดินดว้ยสองมือ 

)   การรับรู้การทรงตวั/สมดุลของร่างกาย 

                     3. )  กิจกรรมทีทาํให้เด็กมีความตืนตวั  เป็นกิจกรรมให้เด็กทาํบ่อยๆ ซาํๆ เช่น 

การกระโดดบนแทมโพลีน  ปีนป่ายขึนลงโดยใชบ้นัไดลิง เล่น Scooter board บนทางลาด นังโยกตวั

บนบอลบาํบดั ยนืและหมุนเป็นวงกลมอยา่งรวดเร็ว  ยนืแลว้กม้ตวัเอามือลงมาแตะขอ้เทา้ 

     3. )   กิจกรรมทีทาํให้เด็กสงบลง   ประกอบดว้ยกิจกรรมทีให้เด็ก เล่นมา้หมุน  นงับน

เกา้อีโยก  นงับนกระดานหก  นงับนถุงลมหรือนงับนบอลบาํบดั และการมว้นหนา้มว้นหลงั หรือขณะเรียน

อยู่ในหอ้งเรียนอาจจะผูเ้รียนเดินไปส่งจดหมาย ส่งหนงัสือ    

4)  การรับรู้สัมผสัจากการไดย้นิ  

          4. )  กิจกรรมทีทาํให้เด็กมีความตืนตัว   การเตรียมเพลงทีมีจังหวะแตกต่างกัน ทงั

เสียง ความดงั หรือการเปลียนแปลงจงัหวะจากเร็วไปช้าหรือจากจังหวะชา้ไปจงัหวะเร็ว การพูดให้เด็กได้

ยนิอย่างมีชีวิตชีวา  ใช้เสียงสูงเสียงตาํ การสร้างโอกาสให้เด็กไดล้องเล่นของเล่นหรือทดสอบเสียงจากการ

เล่นของเล่น  เช่น การทาํเสียงฝนตกจากการเคาะของเล่นเบาๆ แลว้ค่อยเพิมความเร็วขึน การฟังเสียงของ

ของเล่น เครืองดนตรี นกหวีด และการใชป้ระโยชน์จากวสัดุอุปกรณ์ทมีีอยู่ในหอ้งในการทาํใหเ้กิดเสียง 

    4. )  กิจกรรมทีทาํให้เด็กสงบลง   ประกอบดว้ย การเตรียมเพลงทีมีจงัหวะเบาและช้า 

การเคาะ การใช้หูฟังเพือช่วยลดเสียงจากสิงแวดลอ้มทีอาจจะทาํให้เด็กหันเหความสนใจง่าย  การร้องเพลง

หรือฮมัเพลงเบา  ๆให้เด็กฟัง พูดเสียงระดบัเดียว (Monotone) การผิวปากเบา  ๆและการให้เด็กทาํกิจกรรมใน

สภาพแวดลอ้มทีสงบเงียบและยอมให้ผูเ้รียนใชหู้ฟังในห้องเรียนกรณีทีเสียงในหอ้งหรือนอกหอ้งดงัมากๆ 

         )  การรับรู้สัมผสัจากการมองเห็น 

      . )   กิจกรรมทีทาํให้เด็กมีความตืนตวั  ประกอบด้วย  การเปิดแสงไฟในห้องให้

สวา่ง อาจจะใชไ้ฟฉายช่วยเพิมความสนใจหรืออุปกรณ์ทีใหแ้สงสว่างมากๆ  ฝาผนงัควรเป็นสีทีมีความ

สว่างหรือสือสิงพิมพท์ีใช้ในการเรียนควรมีสว่างกระตุ้นความสนใจ  อาจจะใช้ปากกาเน้นขอ้ความ

หรือปากกาทีเป็นสีสะทอ้นแสง  ใชช้อลก์สีในการเขียนกระดาน  และใช้กระดานสามเหลียมสําหรับ

วางหนงัสือหรือสมุดขณะเรียนเพือกระตุน้ให้สนใจมองสิงทีอยูข่า้งหนา้ 

               . )  กิจกรรมทีทาํให้เด็กสงบลง   ประกอบด้วย การลดแสงไฟไม่ให้มีแสงสว่างมากหรือหรีไฟ

ลง ในห้องเรียน  ป้องกนัการหันเหความสนใจง่ายโดยอาจจะมีการใช้ผา้ม่าน  ใชอุ้ปกรณ์กนัห้อง หรือใชก้ระดาษ

บงัแสงทีลอดตามกระจกหนา้ต่าง บานประตู   ใชแ้วน่กนัแดด ใชสี้ทึบบนพนืที วางกระดาษหรือหนังสือทีจะอ่าน  

ควรลดหนงัสือทีกระตุน้สายตามาก  ๆ ใชข้องเล่น เช่น เกมตกปลา โดยใหเ้ล่นในถงันาํ หรือใชบ้่อปลาเลก็ ๆ  

        )  การรับรู้สัมผสัจากการดมกลิน   

              6. )  กิจกรรมทีทาํให้เด็กมีความตืนตวั ประกอบดว้ยกิจกรรมการหยดนาํหอมลงจุดที

ตอ้งการหรือใชด้ินสอทีมีกลิน  ใชส้บู่  โลชนั ทีมีกลินเฉพาะ  ระหว่างทาํกิจกรรมในห้องควรฉีดสเปรย์

นาํหอมในห้องเรียนและใชก้ลินทีเด็กชอบเป็นรางวลัโดยใหด้มกลินหรือถูกลินตามตวั  
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             6. ) กิจกรรมทีทาํให้เด็กสงบลง   ประกอบดว้ยกิจกรรม การเผาเทียนทีมีกลินเฉพาะ  

เช่น วานิลลา พิจารณาจัดห้องให้มีกลินเฉพาะหรือมีกลินทีเด็กคุ ้นเคย พิจารณามุมถังขยะทีอยู่ใน

ห้องเรียนว่าเหมาะสมหรือไม่ ห้องอาบนาํ หรือห้องอาหาร ห้องเหล่านีควรพิจารณาว่าควรใช้นาํหอม

หรือไม่ โลชนัและแชมพู สบู่ ไม่ควรมีกลินหรือมีก็ควรเป็นกลินเฉพาะทีเด็กชอบ เพราะจะทาํให้เด็ก

รําคาญหรือวา้วุ่นใจ หรือเลือกใชป้ากกาทีมีกลินทีเด็กคุน้เคย  

     )  การรับรู้สัมผสัจากการลิมรส 

          . )  กิจกรรมทีทาํให้เด็กมีความตืนตวั  ประกอบดว้ย การรับประทานอาหารกรอบๆ เช่น 

ขนมปังกรอบ แครอท ผกัขึนฉ่าย แอปเปิล อาหารทีตอ้งขบเคียว เช่น ชะเอม ลูกอม เนือววัแผ่น หมากฝรัง 

นกหวีด ของเล่นทีใชเ้ป่า เช่น เป่าขนนก  เป่านกหวีด เป่าบอลลูน เป่ากอ้นสําลี หรือรับประทานอาหารทีมีรส

เปรียวเหมือนหัวนาํส้มคน้ ไอศกรีมแท่งและครูควรอนุญาตให้เด็กพกขวดนาํติดตวัมาโรงเรียน  

         . )  กิจกรรมทีทาํใหเ้ด็กสงบลง   ประกอบดว้ยกิจกรรมีตอ้งเคียวหรือดูด เช่น เยลลี  เป่า

นกหวีดของเล่น(เช่น หลอดเป่าทีเสียบอยู่หัวปากกา หรือหลอดเป่าทีติดกับลูกโป่ง เป็นตน้) การเล่น

เครืองดนตรีประเภทเป่าต่าง ๆ การผิวปาก การเคียวลูกชิน หรือการซดนาํแกงอุ่นๆ รสชาติเหมือนกบั

นาํซุป และการดืมช็อกโกแลต ร้อน  

จากทีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นว่ามีหลายกิจกรรมทีคาบเกียวกนัระหว่างประสาทการรับรู้สัมผสั 

เราสามารถแยกกิจกรรมทีเหมือนกัน ทีเป็นส่วนประกอบของทังกิจกรรมทีกระตุ้นให้ตืนตัวและ

กิจกรรมทีทําให้สงบลง ขึนอยู่กับความแตกต่างของเด็กแต่ละคน ผู ้ปกครองควรร่วมมือกับนัก

กิจกรรมบาํบดัในการพิจารณาว่าควรใชกิ้จกรรมอะไรเพือสนบัสนุนการตืนตวัหรือทาํให้สงบลง  การ

ทาํให้เด็กคุน้เคยกบัการรับรู้สัมผสัเป็นสิงทีควรอยู่ในแผนหรือตาราง สําหรับพฒันาศกัยภาพเด็กทีมี

ความต้องการจําเป็นพิเศษเกียวกับประสาทสัมผสั การใช้ประสาทสัมผสัจนคุน้เคยเป็นการทาํงาน

ร่วมกันระหว่างข้อมูลการรับรู้สัมผสั  การประมวลผลข้อมูลเดิมทีมีกับขอ้มูลทีรับมาใหม่ เพือให้

บรรลุผลและคงสภาพระดบัการกระตุน้และศกัยภาพของระบบประสาทนนัไว ้ เมือการบูรณาการการ

รับรู้สัมผสัได้รับการพฒันาเราตอ้งให้แนวทางทีเหมาะสมแก่เด็กในการเลือกใช้ประสาทสัมผสั เรา

สามารถเริมปรับแต่งพฤติกรรมได ้หลงัจากทีเด็กแสดงพฤติกรรมเหล่านนัแลว้  
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