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จากผูปกครองถึงผูปกครอง 

 

บทความตอไปนี้ เกิดเน่ืองจากดิฉันสังเกตวาผูปกครองทีเ่ขามาในเว็ปนี้ใหม ๆ มักจะสับสนและ

เริ่มตนไมถูก เพราะบทความท่ีเตรียมไวใหนั้น "มากเกินไป" สําหรับผูเริ่มตนใหม สวนคําแนะนําสําหรับ             

ผูเริ่มตนใหมของดิฉันก็นอยจนเกินไป และดิฉันบังเอิญไปพบบทความซ่ึงดูวาเหมาะสําหรับผูเริ่มตนใหม ๆ 

แตการแปลตรง ๆ จากองักฤษมาเปนไทยก็ดูจะไมคอยเหมาะสม นาจะตองผสานกับประสบการณของ

ผูปกครองไทยดวย (http://www.floortimerepository.com/Wpage/home-program-guide) 

ดิฉันจึงขอรองใหคุณ Krongkan ชวย "แปลและแปลง" บทความนี ้ เพื่อเปนประโยชนแกผูที่เพิ่ง

เขามาศึกษาฟลอรไทมใหม ๆ พอดีพอนองเฌอแตมสนใจจะชวยอีกคน ภายในเวลาไมนาน ก็ไดผลงานช้ินนี้

ออกมา ก็ตองขอบคุณทั้งสองทานแทนผูปกครองทานอื่นดวยคะ  

                           กิ่งแกว    

กอนรูจักฟลอรไทม   

กอนจะเริ่มบทความน้ี คงตองบอกกลาวกันกอนวาดิฉันเปนแมที่โชคดีที่มีโอกาสไดใชฟลอรไทมกับ

ตัวเองและลูกชาย 3 คน ที่มีอายุ 8 ขวบ 5 ขวบ และ 3 ขวบ ตอนเริ่มตนนั้นดิฉันเริ่มใชกับลูกชายคนกลาง 

ขณะน้ันเขามีอายุ 4 ขวบ 4 เดือน ลูกมักตีหัวและโขกหัวตัวเองเม่ือมีอารมณโกรธ จริงๆ แลวเขาเริ่มตีหัวโขก

หัวตัวเองต้ังแตอายุ 2 ขวบ ตอนนั้นคิดแตวาคงเปนเพราะเขาสูวัยตอตาน และเมื่อภาษาไมดี เขาก็อึดอัดคับ

ของใจ เลยแสดงออกดวยการทํารายตัวเอง กอนหนาน้ันเปนเด็กอารมณดี เล้ียงงาย แตเวลาที่จองมอง

อะไรหรือสนใจอะไรอยู เขาจะอยูกับส่ิงนั้นไดนาน ก็นึกวาเขาสมาธิดี เขาเปนเด็กความจําดี และเปนตัวของ

ตัวเองสูง คือจะเอาอะไรตองเอาใหได แตภาษาพูดไมดีเลย ความสามารถในการพูดและความเขาใจตํ่ากวา

อายุจริงมากนัก ภาษากายลูกไมชัด สบตานอย พูดไดนอย ฟงอะไรไมคอยเขาใจ ตอนนั้นดิฉันนึกวาเด๋ียวก็

คงจะพรอมเอง               

ดิฉันเองสงสัยอยูตลอดเวลาวา ลูกเปนอะไรหรือมีอะไรผิดปกติหรือไม แตคนรอบขางมักบอกวา

เด๋ียวเขาก็พรอมเอง มาถึงตอนนี้ เมื่อนึกถึงคราวใดก็จะอดตําหนิตัวเองไมไดสักที มีอะไรตั้งหลายอยางที่เขา

แสดงออกมาใหรูวาเขาตองการความชวยเหลือ เรามองเห็น แตเราก็เขลาเกินกวาจะรูวา นั่นคือสัญญาณขอ

ความชวยเหลือ เชน 2 ขวบแลวเขายังหมุนลูกบิดประตูเปดไมได ในขณะที่พี่ชายของเขาทําไดตั้งแตขวบกวา 

“คนเราไมควรเปรียบเทียบกัน” ดิฉันไดแตบอกตัวเองอยางน้ัน แตใจจริงแลว ดิฉันไมเคยยอมรับส่ิงนั้น

อยางแทจริง นอกจากไมยอมรับแลว ยังคาดหวังใหเขาทําน่ันทําน่ีไดเหมือนพี่ จนกลายเปนความกดดัน เมื่อ

กดดัน ลูกชายตัวนอยที่พูดไมออกบอกไมถูก ทําอะไรไมได ก็ถูกตําหนิ ดุวา แมกระทั่งถูกตี ความอึดอัดคับ

ของใจก็ย่ิงทวีมากข้ึน กลายเปนเด็กที่เล้ียงยาก ไมสามารถจัดการกับอารมณของตัวเองได และแสดงออก
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ดวยการทํารายตัวเอง สบตานอยลง และดิฉันไมเคยสังเกตเลยวาภาษากายของลูกไมชัดเจน เหตุการณย่ิง

เลวรายลงเม่ือดิฉันคลอดนองคนที่ 3 การดูแลเอาใจใสถูกทุมเทไปใหนองเล็ก จากลูกที่เคยติดแม ผูกพันกับ

แมมาก กลับตองถูกนองมาแทนที่ จากที่ตองนอนกอดแมทุกคืน กลายเปนนองแทน ดิฉันเองบอกกับ

ตัวเองวายังไงก็ตองใสใจเขาถึงแมวาเขาจะเริ่มรูเรื่องแลว แตนองยังไมรู แตนั่นเปนแคการบอกการเตือน

ดวยลมปากลมกระซิบ ไมไดเปนเริ่มทําอะไร คิดอะไรอยางจริงจังเลย ทุกอยางยังคงเปนเชนเดิม ปญหาของ

ลูกรุมเราพอกพูนโดยที่ดิฉันไมไดรูตัวเลยวาเปนตนเหตุ จนเกือบยากจะแกไข ขณะนั้นเขาเริ่มมีอาการ

ตาเหลือกลอยเวลาโกรธจัด ซึ่งเปนอาการที่ดิฉันเริ่มกลัว และบอกตัวเองวาอยูนิ่งไมไดแลว   

ความนากลัวของเหตุการณนี้ คือการที่พอแมเองน้ันไมรูวาลูกปวย ตองการความชวยเหลือ ไมรูวา

ส่ิงที่พอแมเปนและทําน้ัน ย่ิงทําใหปญหาของลูกเลวรายย่ิงข้ึน เราไดแตบอกตัวเองใหรอเวลาที่ลูกจะพรอม 

เราไมรูเลยวาเขาจะไมมีวันพรอม ถาเราเองยังไมเคยมองเห็นปญหาและแกไขชวยเหลือ เราไมเคยมองเห็นใน

ส่ิงที่เขาเปนและยอมรับกับส่ิงนั้นอยางหมดหัวใจ ขณะนั้นดิฉันยังใชชีวิตอยูในวงจรแหงการทําลาย เมื่อลูก

ทําไมไดดวยเหตุผลกลใดก็ตาม และถูกตําหนิ ดวยความไมเขาใจ ลูกก็ถดถอย ความม่ันใจก็ถูกทําลาย ก็ย่ิง

ทําไมได ก็ย่ิงถูกตําหนิ ก็ย่ิงถดถอยลงเรื่อยๆ วนเวียนเปนอยางน้ัน ไมจบส้ิน 

 

 

ฟลอรไทมที่ใช ถูกตองหรือไม 

เหตุการณที่เปนเหมือนการตดัเชือกใหดิฉันเริ่มกาวเดินสูเสนทางใหม คือวันที่พาลูกไปพบแพทย 

ครั้งแรกแพทยยังไมวินิจฉัย เพราะลูกผูกพันกับแมมาก แตผลการประเมนิของแพทย บอกใหทราบวาลูกยัง

มีพัฒนาการทีต่่ํากวาอายุจริงมาก วันนั้นแพทยประเมินวาลูกมีพัฒนาการเทาเด็กอายุ 1 ขวบกวาๆ และ

แนะนําใหฝกฟลอรไทมและ OT   

นั่นเปนครั้งแรกที่ดิฉันไดยินช่ือทั้ง 2 ช่ือนี้ คุณหมอแนะนําใหดิฉันหาซ้ือหนังสือ “ชวยใหลูกอยูได

และอยูดี ดวยฟลอรไทม” และอานเรื่องเด็กทุกคนลวนแตกตาง แตดิฉันกวานซื้อทั้งหมดทุกเลม และดีวีดี

ทุกแผน ดวยคิดวาดิฉันตองรูขอมูลใหมากที่สุด เพื่อจะไดรูวาตองทําอะไรกับลูกบาง แตทานไมไดแนะนํา

หลักการที่สําคัญของฟลอรไทม โดยที่ทานก็ไดออกตัวแลววา ยังไมคอยเขาใจฟลอรไทมเทาไหร ในวันนั้น

ทานสงใหประเมิน Motor Planning และ Sensory Processing ที่อีกสถานที่แหงหนึ่ง ผลการประเมิน

ออกมาพบวาลูกน้ันมีปญหาการประมวลขอมูลผานการไดยิน และมีปญหาการวางแผนส่ังการกลามเนื้อ แต

ไมมีปญหาการมอง   

นักกิจกรรมบาํบัดที่ประเมินแนะนําใหลูกฝก SI 3 ครั้งตอสัปดาห และการศึกษาพิเศษอีก 1 ครั้ง

ตอสัปดาห แตไมมีช่ือฟลอรไทมจากที่นั่น ดวยความมึนงงและไมรูวาอะไรควรตองเปนเชนไร ดิฉันเลือกที่จะ

ทําตามที่คุณหมอทานแรกแนะนํา ดวยการเริ่มฝกฟลอรไทมที่โรงพยาบาลแหงนั้น ดิฉันกมหนากมตา

ฝกฟลอรไทมทีโ่รงพยาบาลแหงนั้นสัปดาหละ 1 ครั้ง รวมทั้งฝก SI เพิ่ม ดวยตามท่ีคุณหมอเคยแนะนําไว 

การเริ่มฝก SI ที่นี่ ทําใหดิฉันรูเพิ่มข้ึนวา ลูกมีปญหากลามเน้ือมัดใหญและมัดเล็กไมแข็งแรง การไป
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ฝกฟลอรไทมทีน่ั่นโดยที่ดิฉันเองไมไดเขาใจหลักการเลย ซ้ํายังไมรูดวยวาตองเขาใจอะไร ส่ิงที่ไดคือจากการ

อานหนังสือและทําตาม แตนั่นไมเพียงพอที่จะทําใหดิฉันเขาใจ  ทุกครั้งที่ไปฝกจึงขอแตคําแนะนําสําหรับ

พฤติกรรมของลูกที่ดิฉันไมชอบ และครูฝกก็จะแนะนําใหทําอยางน้ันอยางน้ีอยูทุกเที่ยวไป แตนั่นไมเคยทํา

ใหพฤติกรรมเหลาน้ันของลูกหายไปเลย แตส่ิงที่ยังคงทําใหดิฉันพาลูกไปฝกอยู ก็คือความใจเย็นของครฝูก 

ลูกกาวหนาข้ึน สดใสข้ึนและสนุกสนานข้ึนพอสมควร แตเม่ือดิฉันเริ่มหาหลักยึดเพื่อจะ “เดินตอเอง” ดิฉัน

กลับไมพบอะไรเลย ทุกครั้งที่ไปพบครฝูก ดิฉันจึงเริ่มต้ังคําถามท่ีไมเขาใจจากการอานหนังสือกับครูฝก แต

คําตอบที่ไดไมตรงกับที่หนังสือเขียนไว ดิฉันจึงเกิดคําถามกับตัวเองเสมอวา “ส่ิงใดคือใชและสิ่งใดคือไมใช” 

ประกอบกบัครัง้ลาสุดของการฝก SI ครูฝกจับหนาลูกใหหันมามอง ซ่ึงเหตุการณนั้นกระตุกความรูสึกของ

ดิฉันอยางแรง ยอมรับอยางเต็มปากเลยวา ดิฉันไมชอบวิธีการนั้นเลย นั่นคือเวลาที่ดิฉันคิดวาตองออก

เดินทางคนหาอีกครั้ง  

ดิฉันเสียเวลาอันมีคาไป 6 เดือนเต็มๆ แตทุกอยางลวนมเีหตุปจจัย เพยีง 3 วันหลังจากที่ลูกไป

พบแพทย ดิฉันก็ไดรับขาวรายอีกขาววา คุณพอเปนมะเร็งระยะแพรกระจาย ครั้งนัน้พัฒนาการของดิฉัน

หลนลงไปอยูระดับต่ํากวาศูนย ในฐานะแมก็ตองดูแลรักษาลูกอยางสุดความสามารถ และในฐานะลูก ดิฉัน

ก็ตองการที่จะทําหนาที่ลูกทีดี่ในวาระสุดทายของชีวิตพออยางสุดความสามารถเชนกัน ยอมรับวาน่ันเปน

ชวงเวลาที่โหดรายที่สุดในชีวิตของดิฉันก็วาได                       

หากมองยอนกลับไปในวันนั้น ส่ิงที่ทําใหดิฉันฉุกคิดไดและเริ่มตนคนหาอีกครั้ง คงเปนเพราะปญหา

ใหญเรื่องพอนั้นคล่ีคลายลง แมจะเปนเสนทางแสนธรรมดาที่ทุกชีวิตตองเดินผาน แตในฐานะของลูกสาวที่

อยูไกล ดิฉันใชเวลาทุกขใจพอสมควร แตเม่ือเวลาผานชีวิตตองดําเนิน ลูกตัวนอยก็รอคอยเราอยู ดิฉันจึงหัน

กลับมาใชเวลาคิดเรื่องลูกอยางจริงๆ จังๆ เม่ือใจน่ิงข้ึนจึงมีสติมากข้ึนพอที่จะคิดวิเคราะหวาส่ิงใดใชส่ิงใด

ไมใช นั่นคือจุดเริ่มตนของการเขามาปรึกษาในเวปแหงนี้            

แตไมวาจะอยางไร ดิฉันก็ตองขอบคุณแพทยทานแรกที่แนะนําใหรูจักฟลอรไทม ผูเปรียบเสมือน 

ผูช้ีชองทางให และครูฝกทั้ง 2 ทานที่แนะนําใหรูจักการฝกตางๆ ที่ดิฉันไดนํามาปรับใชกับลูกในลําดับตอมา  

 

หลักการฟลอรไทม          

จุดประสงคที่ดิฉันเขียนบทความน้ี ก็เพื่อชวยผูปกครองทีเ่พิ่งเริ่มตนเรียนรูฟลอรไทมและตั้งใจจะ

ทําใหเปนการทําฟลอรไทมที่บานโดยพอแมผูปกครองที่ใกลชิด โดยมีทีมงานรวมสนับสนุน เพื่อใหทางเดิน

นั้นงายข้ึน ส้ันข้ึน และประสบผลสําเร็จเร็วข้ึน     

ฟลอรไทม เปนชวงเวลาสนุกสนานที่พอแมใชกับลูก โดยเปดโอกาสใหลูกเปนผูนําการเลนทุกอยาง 

สนุกไปดวยกัน ลูกจะไปไหน พอแมจะตามโดยไมมีขอแม ไมคาดหวัง ตามไปสนุกไปหัวเราะดวยกัน กอนที่

จะขยายไปสูทักษะการส่ือสาร และการคิดตอไป โดยเขาใจความแตกตางของระบบประสาทของลูก (นั่นคือ

ความเขาใจวาเด็กๆ น้ันมีการรับรูที่แตกตาง และหาขอมูลความแตกตางน้ันเพื่อหาชองทางที่จะเขาใจวาลูก
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เห็นอยางไร ฟงอยางไร เรียนรูอยางไร และวางแผนสั่งการกลามเน้ืออยางไรกับผูคนหรอืแมกระทั่งกับของ

เลนอยางไร)  

 

ออทิสซ่ึม 

ในขณะที่อานคําแนะนําน้ี พึงระลึกไววาเด็กออทิสซึ่มและเด็กกลุมที่มีปญหาความสัมพันธและการ

ส่ือสารนั้นเปนเพียงเด็กอีกกลุมที่มีความสนใจ มีจุดเดนและจุดดอยที่แตกตางเทาน้ันเอง เพราะนั่นสําคัญ

มากสําหรับการปรับโปรแกรมใหเหมาะสมกับลูกของคุณ ซึ่งมีระบบรบัรูและรูปแบบการเรียนรูที่เฉพาะตัว

ของเขา เราหวังวาคําแนะนําของเรา จะชวยใหคุณมองและจินตนาการออก เมื่อคุณเริ่มที่จะคิดถึงวาอะไรที่

ลูกของคุณสนใจ ไมมีใครรูจักลูกของคุณดีเทาตัวคุณเอง   

จุดประสงคที่เขียนคําแนะนําน้ีข้ึนมาก็เพื่อเพิม่ความใสใจตอลูกของคุณดวยการ 

 เรียนรูหลักการวาจะเริ่มตนอยางไรและจะสงเสริมตออยางไร 

 อานเพื่อรับรูวาครอบครัวอ่ืนๆ เขาปรับใชหลักการกบัลูกของเขา ครอบครัวและสภาพแวดลอมที่

บานอยางไร 

 ตระหนักวาการท่ีคุณยอมใหลูกเปนผูนําน้ัน มีเปาหมายเพื่อทําใหคุณสามารถชวยใหลูกของคุณไต

ระดับพัฒนาการข้ึนมาตามข้ันตามตอน 

 รับฟงจากหลายๆ ครอบครัวที่ตองการใหคณุไดรับรูวาไมมวีิธีที่ "สําเร็จรปู" คุณหมอกรนีสแปนได

กลาวไววา "รูปแบบพัฒนาที่ถกูออกแบบมาสําหรับเด็กคนใด ก็เหมาะสมสําหรับเด็กคนนัน้เทาน้ัน" 

 การออกแบบการเล้ียงดูลูกของคุณนั้นตองคํานึงถึงชองทางที่เหมาะสมตรงความตองการของเขา 

รวมทั้งระบบรบัรูและสัมพันธภาพในครอบครัวของคุณ ซึ่งส่ิงเหลาน้ีคือกุญแจสําคัญสําหรับการทํา

ฟลอรไทม 

ดิฉันเพียงหวังจะชวยใหคุณสามารถออกแบบการเล้ียงดูลูก รวมทั้งชวยใหลูกกาวหนาข้ึนตามระดับ

ข้ันพัฒนาการที่สูงข้ึนตอไป 

 

ทําไมตองใชฟลอรไทม     

สําหรับดิฉัน ฟลอรไทมคือกุญแจสําคัญที่ทําใหเรารูจกัและเขาใจลูกอยางแทจริง รูและเขาใจวาลูก

นั้นแทจริงแลวเขาเพียงแคแตกตาง ซึ่งเราเองทุกคนกแ็ตกตางกันอยูแลว เพียงแตลูกของเราอาจจะ

แตกตางมากเกินไปหนอย ก็เทาน้ันเอง และยังตองรูลึกไปอีกวาส่ิงที่เขาแตกตางน้ันคืออะไร ทั้งระบบการ

รับรู การส่ังการกลามเน้ือ มิติสัมพันธ ความแข็งแรงทนทานของกลามเน้ือทุกสวน หมายรวมไปถึงชอง
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ทางการเรียนรู     

ส่ิงที่ทําใหฟลอรไทมทรงคุณคาที่สุดคือ ความเขาใจ และการตระหนักรู เม่ือคุณใชฟลอรไทมในการ

ชวยพัฒนาลูกใหไตบันไดพัฒนาการ คุณจะกลายเปนผูเช่ียวชาญในการพัฒนาอารมณ และตระหนักรูใน

ความสามารถในการเรียนรูของลูก ความสามารถท่ีจะพัฒนาการส่ังการกลามเน้ือและมิติสัมพันธ และที่

สําคัญชองทางหลักที่ลูกใชในการรบัรูขอมูลและใชขอมูลทั้งหมด ฉะน้ันจึงขอแนะนําใหอานและทําความเขาใจ

กับพัฒนาการอันเปนปกติ และระบบการรบัรูที่แตกตาง เพื่อทําความเขาใจในระบบท่ีแตกตางของลูกกอน 

 

เขาใจลูกคนพิเศษของคุณ           

คุณหมอกรีนสแปนกลาววา เด็กสวนใหญมีเวลาต่ืนเฉล่ีย 98 ชม. ตอสัปดาห นั่นหมายความวาเด็ก

จะต่ืนตัวอยูประมาณ 90 ชม. ตอสัปดาห และยังช้ีใหเห็นถึงส่ิงที่จะเกิดข้ึน หากคุณใชเวลาอันมีคาอยูกับลูก

เพื่อกระตุนพฒันาการบนพื้นฐานการเลนไดมากที่สุดเทาที่จะทําได ซึ่งหนาที่นี้เปนของพอแมโดยตรง เพราะ

ไมมีใครรูจักลูกและใชเวลาอยูกับลูกไดดีกวาพอแม  สําหรับดิฉัน ไมมีการลงทุนใดจะใหผลคุมคาไปกวาการ

ลงมือลงแรงในเรื่องนี้อีกแลว ทั้งนี้คงตองบอกใหพอและแมลงมือลงแรงทํากันเอง อยาปลอยใหเปนหนาที่

ของนักบําบัด เพราะพอแมคอืนักบําบัดที่ดีที่สุด เราคงไมอาจปฏิเสธไดวาพอแมนั้นรูจักลูกของตัวเองดีที่สุด 

รวมทั้งแทจริงแลวพอแมและลูกเองก็คือเพื่อนแทของกันและกัน  

ในการทําฟลอรไทม คุณตองมีสัมพันธภาพท่ีดีกับลูก และตองระลึกรูวาแรงจงูใจของลูกน้ันเปน

พลังงานสําหรบัการเตบิโตเรยีนรู และคนที่จะทําใหลูกมีแรงจูงใจท่ีจะมีปฏิสัมพันธทางสังคมมากท่ีสุดก็คือ

พอแมนั่นเอง ฉะน้ันพึงทําตัวใหเปนนักเรยีนอยูเสมอ ศึกษาหาความรู พูดคุยแลกเปล่ียนกับพอแมทาน 

ศึกษาขอมูลตัวอยางจากแหลงขอมูลอื่น และที่สําคัญคือ “เดินใหตรงทาง” 

 

เตรียมพรอมสําหรับการประเมิน        

เม่ือไดรับคําแนะนําใหไปประเมิน ดิฉันแนะนําใหตั้งหลักในเรื่องฟลอรไทมใหไดสักระยะกอน เพื่อ

ทําความเขาใจในหลักการและเพื่อใหแนวทางการประเมินและวางแผนการรักษาบนพื้นฐานของฟลอรไทม

นั้นถูกตอง  ซึ่งจะสงผลใหลูกกาวหนาเรว็ แพทยที่ปรึกษาควรเปนแพทยที่เขาใจหลักการฟลอรไทม และ

สามารถแนะนําและใหขอมูลเชิงปฏิบัติ เชน “ลูกมีพฤติกรรมเชนนี้เพราะยงัติดขัดอยูในข้ันพัฒนาการใด และ

จะทําอยางไรใหลูกมีพัฒนาการที่กาวหนาข้ึน” รวมทั้งสามารถแนะนําใหคุณพัฒนาเทคนิควิธีการ แนะนํา

แหลงขอมูลอื่นๆ รวมทั้งเขาใจวาในหองประเมินหรือหองแพทยนั้น ลูกอาจไมสามารถแสดงศักยภาพของเขา

ออกมาไดเต็มที่ ซึ่งจะทําใหทาทีและการประเมินนั้นผอนคลายและไมเพิ่มความกังวลใหลูก หลังการประเมิน

หรือพบแพทย คุณควรไดแนวทางในการปฏิบัติที่สอดคลองกับระดับพฒันาการของลูกเพื่อชวยเหลือสงเสริม

ตอไป 

คําถามท่ีคุณควรเตรียมไว เชน 
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 ลูกของคุณจะไดรับการประเมินอะไรบาง 

 จะใชเวลาในการประเมินยาวนานแคไหน 

 คุณจะเขารวมดูการประเมินดวยไดหรือไม 

 คุณไดเคยผานการประเมินเชนนี้มานานหรือยัง 

 คุณจะไดรับขอมูลอะไรบางหลังจบการประเมนิ 

จากน้ันคุณควรจะพัฒนาความรูและมีความชํานาญและชวยใหลูกไตบันไดพัฒนาการ จากน้ันคุณจะ

เรียนรูที่จะเช่ือในสัญชาตญาณของตนเองมากข้ึน จากนั้นคุณจะกลายเปนคุณแมคนใหมที่มีความรูที่จะทํางาน

ประสานกับนักบําบัดและสมาชิกรวมทีมบําบดั และเมื่อคุณไดสังเกตและมีปฏิสัมพันธกับลูกในแตละวันตาม

แนวทางพัฒนาที่นักบําบัดและแพทยแนะนํา คุณจะย่ิงรูสึกวาลูกของคุณกาวหนาข้ึน 

 

บันไดพัฒนาการ 

1. ความสามารถในการสนใจ สงบ จดจอ            

เด็กมีความสนใจ จดจอส่ิงรอบตัว 

2. ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธกับคนรอบขาง 

เด็กสามารถมีปฏิสัมพันธในอารมณอบอุน ไวใจและสนิทสนม คุณจะเห็นไดจากแววตาท่ีมีความรกั 

ย้ิมแยม และมีภาษากายที่แสดงความพอใจหรือสนใจ 

3. ความสามารถในการส่ือสารกลับไปกลับมาอยางมีจุดหมาย 

เด็กมีการเปด-ปดการส่ือสารและมีภาษากายแสดงความรักใครดวยการย้ิม เขินอาย และพยักหนา 

กลับไปกลับมา 

4. ความสามารถในการแกปญหาโดยการใชภาษากายกลับไปกลับมา 

เด็กจูงมือแม พาเดินไปที่ตูเย็น ทุบประตูและเมื่อแมเปดก็ช้ีไปที่น้ําผลไม ซึ่งอาจใชการส่ือสาร

กลับไปกลับมาได 10-20 รอบเพื่อแกปญหา 

5. ความสามารถในการพูดและเลนสมมติ 

เด็กสามารถใชคําพูดหรือสัญลักษณส่ือความต้ังใจหรือความรูสึก เชนเลนสมมติปอนขาวตุกตาหรือ

พาตุกตาไปนอนที่เตียงแลวหมผาให 
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6. ความสามารถในการเช่ือมโยงเหตุและผล 

เด็กสามารถใชภาษาไดอยางเปนเหตุเปนผลและสมจริงข้ึน เด็กสามารถแยกเรื่องจริงและเรื่องใน

จินตนาการ เชน เด็กอาจพูดวา “หนูจะไปขางนอก” แมถาม “ทําไม” เด็ก “เพราะหนูอยากออกไป

เลน” หรือ “ดอลล่ีมีปารตี้น้ําชา” แม “ทาํไมดอลล่ีตองมีปารตี้น้ําชาวันนี้ละ” “เพราะวันนี้เปนวัน

เกิดของดอลล่ีและดอลลี่ก็ชอบปารตี้น้ําชาดวย” ซึ่งเหลาน้ีเปนการใชความคิดผานการเลนสมมติ 

การเจรจาและการแกปญหาดวยสัญลักษณ 

 

เร่ิมโปรแกรมฟลอรไทมที่บาน           

ในตอนเริ่มตน คุณตองมีความรูและคําแนะนําจากแพทย นักบําบัด และที่ปรึกษาผูสามารถใหการ

สนับสนุนบนพื้นฐานฟลอรไทมที่เขาใจในระบบการรับรูที่แตกตาง และใชการเลนที่สนุกสนานดึงความสนใจ

รวมเพื่อชวยเหลือพัฒนาลูก จากน้ันคุณตองวางแผนวาส่ิงใดควรเริ่มทํากอน เชนคุณอาจนําคําแนะนําเรื่อง

กิจกรรม SI/OT มาปรับเขากับการเลน หรือเด็กบางคนที่ยังไมพรอมดวยความเจ็บปวยทางกายภาพก็อาจ

ตองไดรับการรกัษากอนเปนตน เมื่อคุณเริ่มตระหนักรูจากการสังเกตและแจงผลใหแพทยทราบ คุณจะ

ตัดสินใจในการเล้ียงดูและพัฒนาลูกไดอยางเหมาะสม 

 

ภาพรวมการทําฟลอรไทม     

ใหคุณจัดเวลาชวงพิเศษเลนกับลูกตามแนวทางฟลอรไทมโดยอาจแบงเปนรอบๆ รอบละประมาณ 

30 นาที วันละหลายๆ รอบ เพราะยิ่งทํามากลูกย่ิงกาวหนาเร็ว  

หลายปกอนเราเรียกการเริ่มทําฟลอรไทมวา “ฟลอรไทม 5 ข้ันตอน” ฟลอรไทมเปนชวงเวลา

พิเศษในการเลนกับลูกฟลอรไทมยังเปนปรัชญาการใชชีวิตกับลูกและคนอื่นๆ อีกดวย ข้ันตอน 5 ข้ันมีดงนี้ 

 

ข้ันที่ 1 สังเกตลูกของคุณ      

นี่เปนข้ันแรกและเปนข้ันที่มักถูกลืมมากท่ีสุด เม่ือคุณรูสึกวาคุณสามารถใชเวลาเลนกับลูกโดยไมถูก

ขัดจังหวะสัก 20-30 นาทีตอรอบแลว ใหหยุดและสังเกตวา ลูกของคุณกําลังทําอะไรและอยูในอารมณใด 

ลูกกําลังวิ่งไปรอบๆ และทําเสียงดังหรือไม ลูกน่ังเงียบๆ เปดหนาหนังสือหรือไม คุณตองอยากที่จะเขาไป

รวมกับลูกของคุณ ไมวาคุณจะมีอะไรอยูในใจ ใหเขาไปมีปฏิสัมพันธกับลูกดวยอารมณเดียวกันนั้น ซึ่งไมได

หมายความวาอารมณของลูกน้ันตองไมเปล่ียนไปเปล่ียนมาเม่ือคุณเริ่มที่จะเลน แตเม่ือคุณเริ่ม คุณตองอยาก

ที่จะเขาไปรวมกับลูกในทุกๆ ที่และทุกๆ เรื่องที่ลูกคุณทําอยู 

ข้ันที่ 2 เขาหาลูกของคุณ 
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เม่ือคุณเขาหาลูก ใหพยายามมีปฏิสัมพันธในอารมณนั้นๆ ของลูก ถามเขาวาคุณจะเขาไปรวมทํา

อะไรที่เขาทําอยูดวยนํ้าเสียงและทาทาง ซ่ึงตองใชการแสดงออกทางใบหนาและน้ําเสียงเพื่อดึงความสนใจ

และแสดงความสนุกสนานในอะไรก็ตามที่ลูกทําอยู การโผเขามาหาดวยทาทางและน้ําเสียงที่สูงและดังกับ

เด็กที่กําลังอยูเงียบๆ อาจทําใหชองทางการส่ือสารนั้นปดลงอยางงายดาย แตหากใชน้ําเสียงสนุกสนาน 

ตื่นเตนกับเด็กที่กําลังวิ่งเปนวงกลมอยางไมมีจุดหมายพรอมพูด “จะจับแลวนะ” ดวยนํ้าเสียงสนุกสนานก็

อาจเปนการเริ่มเลนการส่ังการกลามเน้ือไดเลย 

 

ข้ันที่ 3 ใหลูกเปนผูนําและคุณเปนผูตาม    

ใหลูกเปนผูกํากับและคุณเปนผูชวยและหาอุปกรณเสริม คุณเลนดวยการสนับสนุนการความสนใจ

และการริเริ่มเลนของเขา นี่ไมใชชวงเวลาแหงการส่ังสอน จําไววาความชํานาญพิเศษทุกอยางน้ันมักเกิดข้ึนได

ในทุกๆ ข้ันของแบบ DIR ในระหวางการทําฟลอรไทมเปาหมายในข้ันตนๆ คือใหลูกเปนคนที่คุณเลนกลับไป

กลับมาอยางสนุกสนาน นั่นคือการมีปฏิสัมพันธอยางมีจุดหมาย 

ใหคุณอยูกับลูก สนุกกับเขาในส่ิงที่เขาสนุกและบอกเขาวาคุณสนุกแคไหนที่ไดเลนกับเขาอยางน้ี 

แมวาคุณจะรูวาบางอยางที่ลูกตองการก็ไมสามารถทําได ก็ทําไป เอาเปนวาใหเช่ือในความรูสึก หากเกิด

คําถามและรูสึกขัดๆ วาเรากําลังทําอะไรอยู แตถาลูกของคุณยังคงเช่ือมตออยูกับคุณดวยเสียงหัวเราะคิกๆ 

คักๆ และมีการสบตาที่ดีข้ึนเรื่อยๆ น่ันเปนการระบุบอกใหลูกรูอยางชัดเจนวา “แมจะทําทุกอยางและเปน

ทุกอยางที่หนูอยากใหแมเปน (ตราบเทาที่จะไมมีการทํารายรางกายกันเกิดข้ึน) แมรักที่จะเลนกับหนู และ

หนูเลนดวยแลวสนุกจริงๆ เลย” 

คุณหมอกรีนสแปนกลาววาการเรียนรูที่แทจริงทุกอยาง ตองอาศัยแรงจูงใจเปนตัวขับเคล่ือน ใน

การทําฟลอรไทมก็เชนเดียวกัน เราตองใชแรงจูงใจทําใหเกิดการปฏิสัมพันธข้ึน อะไรที่จูงใจลูกเม่ือวานหรือ

ช่ัวโมงกอนนั้นไมมีความหมาย แตอะไรที่เปนแรงจูงใจในขณะนั้นตางหาก ยกตัวอยางเชน นึกถึงแกวนํ้าแข็ง

ที่คุณถือเขาไปในที่เลน ลูกอาจจะมีทาทีตอแกวน้ันทันที (และแนนอนวาคุณอาจจะคิดวา “ทําไมไมเอาถวย

พลาสติกเขามา) คุณรูวาลูกกระหาย หรือคุณอาจอยากสอนลูกเรื่องรอน เย็น เปยก แหง คุณอาจเอาแกว

มาหลายใบใสน้ําตางระดับเพื่อไลเปนเสียงดนตรี แตถาคุณสังเกตอยางจริงๆ จังๆ คุณจะรูวาลูกสนใจเพียง

มะนาวที่ลอยอยูในนํ้า จากนั้นน้ํามะนาวเปรี้ยวๆ ในปากแมที่ทําหนาปุเล่ียนๆ ตลกๆ ก็อาจเรียกเสียง

หัวเราะไดอยางสนุกสนาน ตราบนานเทานานที่คุณเรียนรูลูกข้ึนเรื่อยๆ วาลูกกําลังสนใจอะไร ตื่นเตนกับ

อะไร หรือกําลังมองอะไรอยู คุณจะมีชองทางที่จะเดินตอไปไดเสมอ 

ในตอนเริ่มตนข้ันตอนนี้ ครูฝกใหพวกเราทุกคนคิดวาอะไรที่ลูกของเราชอบมา 3 อยาง ซึ่งงายมาก 

แลวก็ใหตอยอดคิดอีกวาจะทําอะไรกับส่ิงที่ลูกชอบ 3 อยางน้ันอีกอยางละ 3 อยาง แนนอน งายมาก ถึง

ตอนน้ีเราก็มีไอเดีย 9 อยางที่จะดึงใหลูกมาเลน มันก็งายๆ อยางน้ันแหละ ฉะนั้น ใหสังเกตวาลูกชอบอะไร 

ไมวาจะเปนเกมอะไรที่งายแสนงาย ธรรมดาแสนธรรมดา และเมื่อไดเลนเกมงายๆ กับลูกแลว ลูกรูสึกสนุก

และมีการเช่ือมตอกลับไปกลับมาในการเลน ซึ่งเปนการเช่ือมตอทางสังคมกับส่ิงที่เขาเปนผูเลือกเอง 
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เม่ือจะเริ่ม ใหคิดวาจะรูสึกเชนไรที่ไดยินเสียงหัวเราะคิกๆ คักๆ หรือหัวเราะล่ันบานกับความ

พยายามของเรา นั่นคือความรูสึกที่เราตองการในการชวนลูกใหมาเลนกับเราในการทําฟลอรไทมซึ่งก็อาจมี

อุปกรณบางอยางที่เรารูวาเด็กสวนใหญจะชอบและตอบสนองตอ เมื่อส่ิงเหลาน้ีรวมกับใบหนาเปอนย้ิมที่

อบอุนของพอและแม ผูซึ่งกระหายที่จะตอบสนองลูกดวยเสียงที่แสดงออกถึงการเชิญชวน ท้ังน้ําเสียงที่

เปนดรามา แบบโอเวอรแอ็คต้ิง ทาทางและเสียงหัวเราะสนุกสนาน เชิงหยอกเยา เหลาน้ีจะทําใหเกิดส่ิง

มหัศจรรยข้ึน (ซึ่งเรียกวาปฏิกิริยา “จั๊กจี้ฉันสิ”) ดังนั้นใหเริ่มจากส่ิงที่ลูกชอบ 3 สิ่งและ 3 สิ่งที่คุณจะทําตอ

ยอดกับแตละส่ิงนั้นได 

 

ข้ันที่ 4 ขยายความคิดของลูกใหยาวนานและลึกซ้ึง   

 คุณหมอกรีนสแปนกลาววาน่ีคือโอกาส พึงขยายส่ิงที่ลูกสนใจในขณะน้ันใหลึกข้ึน กวางข้ึน และ

ยาวนานย่ิงข้ึน เชนลูกใหแมเลนเปนมา แมก็เปนมาโดยสรางเรื่องเขาไปเรื่อยๆ อาจหิว กระหายนํ้า เจ็บเทา 

ไปแมคโดนัล ไปหาหมอรักษามา หรือแมแตตรวจฟนมากัน อาจสรางคอกใหมาดวยบล็อก หรืออื่นๆ ไดอีก

นานตราบเทาที่ลูกยังคงสนุก 

 

ข้ันที่ 5 การเปดและปดวงรอบการสื่อสาร    

 ยกตัวอยางตอจากขางบน มาอาจจะหน่ือยและนอนลง เมื่อลูกเดินไปหยิบผาหมมาให นั่นแปลวา

ลูก “ปดวงรอบการส่ือสาร” แมวาจะยังไมมีภาษาพูด ขอเพียงภาษากายของลูกมีออกมาอยางถูกตอง

เหมาะสมก็เพียงพอ ถาลูกไปหยิบดอกไมมาใหมา นั่นแปลวาลูกยังไมปดรอบการส่ือสาร การตอบสนองของ

ลูกอยางชัดเจนน้ันยังอาจนําไปสูการเปดรอบการส่ือสารรอบใหม ซึ่งก็คือเปาหมายหลักของฟลอรไทมนั่นเอง 

การส่ือสารตอเน่ืองกลับไปกลับมา เปดและปดวงรอบการส่ือสารมากข้ึนๆ รวมทั้งมีความสนุกสนานและเกิด

กระบวนการคิด 

เพราะวัตถุประสงคหลักของการทําฟลอรไทมคือการทําใหเด็กมีอารมณที่หลากหลาย ในข้ันตนลูก

อาจแสดงอารมณออกมาไมเหมาะสมกับวัย แตเม่ือกาวหนาข้ึน การแสดงอารมณของลูกจะเหมาะสมกับ

ระดับพัฒนาการของลูกมากข้ึน 

ในเรื่องของอารมณโกรธและอารมณกาวราวน้ัน สําหรับฟลอรไทม นี่เปนเวลาสําคัญย่ิงที่คุณควรอยู

กับลูก สะทอนอารมณแสดงความเขาใจลูกยืนหยัดอยูขางๆ ลูก และไมเพิ่มแรงกดดันใหกับลูก เพียงคุณ

สงบ มีสติ และพรอมจะชวยคล่ีคลาย ท้ังนี้ไมไดหมายความวาคุณตองตามใจลูก เพียงแตเขาใจวาลูกเปน

มนุษยคนหนึ่งที่สามารถมีอารมณโกรธหรืออารมณกาวราวไดโดยไมผิด ส่ิงนี้เปนธรรมชาติ เพียงแตจะชวย

ลูกปรับแตงอารมณอยางไรใหข้ึนลงอยางเหมาะสม น่ันตางหากที่เปนงานที่คุณตองทํา 

การจะชวยคลี่คลายความโกรธ ความกาวราว ความกลัวน้ัน สามารถทําไดหลายอยางตามระดับ

พัฒนาการของลูก หากลูกยังไมสามารถพูดคุยส่ือสารถึงความคับของใจได คุณอาจใชการเลนสมมติเปนตัว
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ชวย ในการเลนสมมตินี้ลูกจะทําอะไรก็ได จะเปนอะไรก็ได ขอใหคุณตั้งสติและอยาตกใจหากลูกพูดอะไรท่ีไม

เหมาะสม เชน ใหแมตายไปเลย คุณเพียงแคทําใหเปนเรื่องเลนๆ คุณจะพบวาลูกจะหาทางจัดการกับ

อารมณของตัวเองไดเม่ือถึงเวลาที่ตองทําในการใชชีวิตประจําวัน  

กอนรูจักฟลอรไทม ลูกชายของดิฉันตีหัวตัวเอง เพราะเพื่อนเดินมาชน เหตุการณนั้นทําใหคุณครู

แนะนําใหปรึกษาแพทย ผานมาปกวาของการทําฟลอรไทม ปจจุบันลูกเขาใจวาเหตุการณนี้เพื่อนไมไดตั้งใจ 

นองไมไดตั้งใจ และสามารถคล่ีคลายอารมณโกรธของตัวเองไดอยางเหมาะสม แตตองใหแนใจวาคุณจะ

ยอมรับอารมณโกรธ อารมณกาวราวของลูกไดอยางหมดใจ เพื่อใหลูกกลาที่จะรูสึกเพราะนั่นเปนเรื่องที่

สําคัญมาก เพราะหากไมเปนเชนนั้น ลูกคงไมมีทางไดรูจักกับการจัดการอารมณที่เหมาะสม ซ่ึงเปนเรื่อง

สําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่มองขามไปไมไดเลย      

เด็กตองสงบและสนใจเพียงพอในชวงเวลาที่ทําฟลอรไทม คุณอาจตองปรึกษานักกิจกรรมบําบัด

เรื่อง SI/OT วาจะทําอยางไรใหลูกสงบ และตองใชอุปกรณอะไรที่เหมาะจะนํามาเลนกับลูกใหสนุก เพื่อเติม

เต็มระบบรับรูของลูกกอนการทําฟลอรไทม ทั้งยังตองรูวาจะใชอุปกรณนั้นกับกิจกรรมอะไร และจะใช

เม่ือไหร รวมท้ังจะใชอยางไร ซึ่งหมายความวาตอไป คุณจะรูวาตองทํากิจกรรมอะไรเพื่อจะชวยใหลูกสงบ

พอที่จะทําฟลอรไทมกับคุณได เมื่อลูกกาวหนาข้ึน การชวยเหลือลูกในเรื่องระบบรับรูนี้ก็จะงายข้ึน และคุณ

จะสนุกกับกิจกรรมที่ทํากับลูกได  

เม่ือลูกสงบเพียงพอ ก็เริ่มข้ันตอไป เปาหมายเพื่อใหมีความสนใจรวม ผานการเลนที่สนุกสนาน คุณ

อาจเพิ่มนํ้าเสียง จากอบอุน เปนตื่นเตนเราใจเพิ่อใหลูกหันมาสนใจอยากเลนกับคุณ เรามีคําแนะนําในการ

ทําให “ตัวคุณเอง” เปนของเลนที่สนุกที่สุดสําหรับลูกเลยทีเดียว      

 ใหสีหนา ทาทาง และน้ําเสียงเกินจริงใหมากที่สุด เพื่อเปดโอกาสเช่ือมตอ 

 พยายามใหอยูในระยะที่สามารถประสานสายตา บางคร้ังอาจตองมองผานกระจก 

หรือถือตุกตาใกลตาของคุณ ใชการแตงหนา จมูกตัวตลก หรืออะไรก็ไดที่ตลกๆ 

เพื่อใหลูกสนใจใบหนาของคุณ 

 เคล่ือนที่ไปรอบๆ พรอมกับลูก อยาอยูขางหลัง ใหถึงของเลนหรือตุกตาที่ลูกชอบกอน

ลูก เพื่อที่คุณจะไดเปนคนใหลูก และเพื่อเปดปดวงรอบการส่ือสาร 

 แนะนําใหพยายามส่ือสารกับลูกดวยภาษากาย เลิกค้ิวถาม แสดงสีหนาทาทาง ขมวด

คิ้ว อยาลืมวาคนเราส่ือสารดวยภาษากายมากกวา 90% การส่ือสารดวยภาษากาย 

เชน การพยักหนา สายหนา กวักมือ สายมือ ขมวดค้ิวเม่ือโกรธ ประหลาดใจ แสดงสี

หนาอารมณสนุก เศรา โกรธ กลัว เม่ือคุณส่ือสารดวยภาษากายไดตอเน่ืองยาวนาน

แลว คุณจะสามารถดึงภาษาพูดออกมา 
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 จําไววาใหลูกเปนผูนํา อยาทําตัวเปนผูกํากับแทนลูก แมวาการเลนนั้นจะเปนการเลน

ซ้ําไปซํ้ามา เลนตามลูกไป แตสามารถขยายการเลนออกไปไดอีกเม่ือลูกยังคงสมาธิอยู

กับคุณ 

 ตอบสนองลูกใหสอดคลองกับเสียงที่ลูกเปลงออกมา ถาลูกตอบออกมา 1 คํา อยา

ตอบลูกไป 10 คํา ใหเวลาลูกคุณ เพราะการปดรอบการส่ือสารดวยภาษากายก็ถือวา

ใชได เมื่อลูกเริ่มตอบดวยนํ้าเสียงออกมา 3-4 คํา ใหตอบลูกดวยจํานวนคําที่เทาๆ 

กับของลูก คอยๆ เพิ่มไปทีละคํา ไมตองรีบรอน 

 ลดการถาม เพราะถาถามมากๆ ลูกจะไมสนุก แตใหส่ือสารเสมือนเด็กกําลังเลนกัน

ดวยความสนุก 

 เปล่ียนเสียงที่ลูกเปลงออกมาเปนคําที่มีความหมาย เชน ถาลูกออกเสียง “คา” คุณ

อาจใชคําน้ีเปนแรงจูงใจในการออกเสียงของลูกดวยการหาคําที่คลายๆ คําน้ีเขา

มารวมเลนดวย เชน คุกกี้ คางคาว ขาว เม่ือลูกเห็นและช้ีส่ิงเหลาน้ีและเริ่มออกเสียง 

“คา” คุณอาจใหลูกเลือก จนลูกช้ีไดถูกอัน คุณจึงพูดวา “คุกกี้ หนูพูดวาคุกกี้” ดวย

น้ําเสียงต่ืนเตนดีใจ 

 เปล่ียนทุกอยางใหเปนเกมส ดวยความสนุกสนาน เชนลูกสนใจลูกบอล คุณอาจนําลูก

บอลนั้นไปซอนในที่ที่ลูกมองเห็น จากน้ันก็เริ่มเกมสซอนหาที่สนุกสนานและอาจเพิ่ม

ความซับซอนดวยการเพิ่มใหพอเขามาเลนดวยเปนตน 

 เม่ือคุณทําฟลอรไทม พยายามสงเสริมการส่ือสารกับลูกดวยภาษากายใหยาวนาน 

และพยายามสงเสริมกระบวนการคิดใหลูกของคุณ ลูกจะริเริ่มคิด เชน คิดที่จะหาของ

เลนที่คุณซอนอยูในมือ ระวัง อยาพยายามทําตามความคิดของคุณ แตใหตามความ

สนใจของลูกเปนหลัก เพราะลูกจะส่ือสารกับคุณไมไดนาน พึงระลึกวาอยางเลนสนุก

อยางเดียว ใหสงเสริมใหลูกคิดดวย  

 คุณตองจัดสภาพแวดลอมที่ เหมาะสม ลูกตองสงบและรู สึกปลอดภัยมากพอ 

สภาพแวดลอมหรือบรรยากาศที่แตกตางอาจทําใหเด็กแสดงศักยภาพออกมาเต็มที่ 

 

 

 

วิธีการสงเสริมพัฒนาการทั้ง 6 ข้ัน      

1. สงบ สนใจ จดจอกับโลกภายนอก 
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ใหคุณชวนลูกเลนใหสนุกยาวนาน เลนจนลูกติดใจมาชวนคุณเลนดวย ไมวาจะเลนอะไร ขอใหตัวคุณ

และลูกรูสึกสนุกไปรวมกัน 

2. มีสัมพันธภาพกับผูอื่น 

ใหคุณชวนลูกเลนใหสนุกยาวนาน ในข้ันนี้จะคลายกับข้ันแรก    

3. พัฒนาภาษากาย 

ใหใชภาษากายของคุณแบบเยอะๆ เวอร 

4. การส่ือสารเพื่อแกปญหา 

ตื้อ ย้ือ ใหวงรอบการสื่อสารตอเน่ืองยาวนาน และการจะทําใหตอเน่ืองยาวนานข้ึนไดนั้น ตอง

อาศัยจังหวะจะโคน สมาธิตองคงอยูกับลูก ใหลูกเปนผูนําการเลนทั้งหมด แมเปนเพียงเพื่อนที่จะ

ตามไปเลนสนุกกับลูก ในชวงแรกๆ ที่ข้ันสัมพันธภาพของลูกยังไมมากนัก อาจตองอาศัยการ

ทบทวน ทดลองกันหลายรอบกวาจะอยูตัว เพราะหากลูกทนการตื้อย้ือไดไมนาน ดิฉันจะหันกลับมา

สํารวจตัวเองวาทาทีของเรายังคุกคามและคาดหวังเกินไปหรือไม เรายังตื้อย้ือไมสนุกเพราะขาด

อารมณขันไปหรือเปลา เม่ือคอยๆ ปรับคอยๆ ลอง ดิฉันก็พบวาลูกทนการตื้อย้ือไดดีข้ึน การไปพบ

ครูพบเพื่อดูตัวอยางก็ถือเปนส่ิงสําคัญสําหรับดิฉัน ดิฉันไดตัวอยางและจังหวะจากครูพบมากมาย  

5. ส่ือดวยสัญลักษณ 

เลนสมมติในอารมณที่หลากหลาย ใหคุณสอดแทรกเรื่องราวเขาไปในชีวิตประจําวันใหมากที่สุด 

ปจจุบันลูกของดิฉันเลนสมมติเกงและถี่มากข้ึน แมบางเรื่องจะยังไมตอเน่ืองยาวนาน แตนั่นก็

หมายความวาลูกมีจินตนาการมากข้ึน เมื่อลูกฝกคิดเยอะข้ึน ลูกก็มีคําถามมากข้ึน ลูกเรียนรูโลก ซ่ึง

ส่ิงนั้นทําใหดิฉันผอนคลายเรื่องลูกมากข้ึน ลูกไมปดกั้นตัวเองอีกแลว ลูกจึงมีโอกาสที่จะเรียนรู

ลึกซ้ึงตอไป 

6. เช่ือมโยงเหตุและผล         

ทําไดดวยการพูดคุยสอบถามลูกบอยๆ ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร และทําไม ทําตัวเปนแมที่

อยากรูเรื่องของลูกไปซะทุกเรื่อง แตลูกมีสิทธ์ิที่จะไมเลาหรือไมเลาก็ได ดิฉันก็จะใชโอกาสเจาะแจะ 

เจาะถาม ไดเรื่องบางไมไดเรื่องบาง แตทุกครั้งที่ดิฉันหวังผล ลูกจะจับไดและเฉไฉไมตอบ แตหาก

ดิฉันผอนคลาย ลูกจะตอบก็ไดไมตอบก็ได ดิฉันกลับพบวาลูกบอกเลาเรื่องราวออกมาอยางสมัครใจ 

แตหากลูกไมอยากตอบ ลูกก็จะบอกออกมาตรงๆ วาไมอยากบอก ไมอยากคุยแลว  


