
 
 

          
ค ำถำม - ค ำตอบ เรือ่งหลักกำรฟลอร์ไทม ์ 

 
 
 

แม่นัท  

ลูกดฉัินเป็นออทิสติก แบบ high function อายุ 8 ปี มีพัฒนาการระดบั 6 แต่ในแตร่ะดับ          
มีการพัฒนาทีไ่มส่มบูรณ์ ไมเ่ต็มข้ัน ลูกจะสงบ สนใจจดจ่องานได้แคเ่พียงระยะสั้นๆ เป็นเด็กท่ีไวต่อสิ่งเร้า
มากกว่าปกต ิแสดงออก และบอกความรู้สึกของตนเอง เข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน ถา้ผู้อ่ืนแสดงออกอาการ
ตอบรับ หรือปฏิเสธอย่างชัดเจน แตย่ังไมเ่ขา้ใจความรู้สึกท่ีละเอียดอ่อน เช่น ลังเล เบื่อ หงุดหงิด           
มีความเขา้ใจ เชื่อมโยงเหตุผล ตอบค าถาม เมื่อไร ที่ไหน อย่างไร ท าไม ได ้แต่เมื่อเครียด โกรธ หงุดหงิด 
หรอื มีสภาพกดดัน จะวุ่นวาย พูดไมรู่้เรื่อง แยกตวัไม่คุยด้วย และก้าวร้าว  

เมือ่ลูกมอีาการดังทีก่ลา่วมาแล้ว ดิฉันยงัไมเ่ขา้ใจการท างานของ floortime ว่า สามารถช่วยลูก   
ไดอ้ย่างไร ไม่เขา้ใจในหลักการ และผลที่จะได้รบั บอกตรงๆ ว่างง และสับสนมาก ๆ ๆ ๆๆ เลยค่ะ ดิฉันได้
อ่านหนังสือครบ 5 เล่ม มีความเข้าใจบ้าง ไมเ่ขา้ใจบ้าง อ่านแล้วรู้สึกด ีมีก าลังใจทีจ่ะสู้เพ่ือลูกต่อไป     
เขา้ใจ และยอมรับขอ้จ ากัดของลูกว่า ลูกเปน็เด็กท่ีไวต่อสิ่งเร้ามากกว่าปกติอย่างมาก และมีปัญหา       
ด้านระบบสั่งการของกล้ามเนื้อ  

ทีดิ่ฉันสงสัย และต้องการค าตอบ อยากให้คุณหมอกิ่งแก้ว หรือเพ่ือนๆ ช่วยตอบทีว่า floortime 
ช่วยให้ลูกดขีึน้ได้อย่างไร การที่ลูกมีปัญหา ด้านระบบสั่งการ ดิฉันส่งเสริมใหลู้กได้ท า SI มาตัง้แตลู่กอายุ  
3 ป ีท าอย่างต่อเนื่อง อาทิตย์ละ 3 - 4 ชั่วโมง และน ามาต่อยอดทีบ่้านด้วย เพราะดิฉันเขา้ใจในหลักการ
เหตุและผลที่ไดร้บั แต่ส าหรบั floortime ยังงง ยังไมเ่ขา้ใจจริงๆ คะ่ ว่า การทีเ่รา (แม่) ท าให้ลูกไว้วางใจ 
ท าให้ลูกรูส้ึกถงึอารมณต์นเอง มันช่วยอะไร จะบอกว่า ลูกจะไดรู้้อารมณต์นเอง และพูดออกมาได้                 
ลูกของดิฉันกเ็หมอืนผ่านขั้นนี้ไปแล้ว (ดิฉันจะจ าลองสถานการณ์ เรื่องทีลู่กกลัวเสียงนาฬิกานะคะ) 

  
ลูก : หนูไมข่ึน้ไปข้างบนน่ะ ไม่ไม่ไป (วิ่งวุ่นวาย สับสน)  
 
แม่ : ท าไมไมข่ึน้ไป เป็นอะไร รู้สึกยงัไง 
  
ลูก : หนูกลวั กลัว กลัว 
  
แม่ : กลัวอะไร 
  
 
 
 



ลูก : กลวันาฬกิาท่ีอยู่ข้างบน  
 
แม่ : กลัวมากไหม  
 
ลูก : กลัวมาก  
 
แม่ : มากแค่ไหน  
 
ลูก : ไมม่าก นิดหน่อย  
 
แม่ : ท าไมถงึกลัวนาฬิกา  
 
ลูก : กลัวทีมั่นเสียงดังไง มนัดัง เมง้ เมง้ เมง้  
 
แม่ : ท ายังไงถึงหายกลัว  
 
ลูก : กไ็ปหยุดมันซี ไปจับทีตุ้่ม ไม่ให้มันดุกดิก  
 
แม่ : หนูกลา้ขึน้ไปขา้งบน ไปจับมนัเหรอ  
 
ลูก : บอกน้าพร ให้ไปช่วยกนัยกไปที่อ่ืนก็ได ้ 
 
แม่ : น้าพร ไม่อยู่ ท าไงดลี่ะ  
 
ลูก : ไปบอกอามา่ ให้เรียกช่างมาท าให้มันหยุดไปเลย  
 
แม่ : ทุบนาฬกิาเลยดีไหม มันจะได้ไมส่่งเสียงดัง  
 
ลูก : ไมไ่ด้ๆ  เดี๋ยวอาม่าจะว่าเอา อาม่าขีบ้่น  

 
ในบทสนทนานี้ดิฉันย่อมาบ้างแล้ว คุยสนทนากับลูกอย่างสนุกสนานกันจริงๆ อยู่ประมาณ        

20 นาท ีทีดิ่ฉันเล่ามาท้ังหมด เพื่อให้เห็นว่า ลูกมคีวามสามารถ มีพัฒนาการดา้นอารมณ์อยู่ในระดับ 6  
แล้วแต่แตล่ะข้ันยังไมส่มบูรณ์ ถ้าลูกมีสภาวะด้านร่างกายและจิตใจไมพ่ร้อม แล้วการที่เรา ใช้ floortime 
เพ่ือให้ลูกเข้าใจอารมณ์ตนเอง และผู้อ่ืน ให้ลูกรูว้่า ตอนนี้เขารู้สึกอย่างไร ให้พูดออกมา ลูกดฉัินกผ็่านขัน้นี้
ไปแล้ว ถ้าพูดถงึเหตุและผล วิธีการแก้ปัญหา ฝ่าฟันอปุสรรค ก็ผ่านแล้วเหมือนกนั  

 
 
 
 



อ้าว ! แล้ว floortime จะช่วยอะไรลูกละ่ ช่วยยังไง เป็นเหตุ และเปน็ผลยังไง งง งง งง งง           
อ่านหนังสือแล้วกดู็เหมือน floortime ช่วยลูกได้นะ เออดีนะ เขา้ใจลูกมากขึ้น เอ  จะช่วยลูกให้เนียน          
ในสังคมได้ยังไง ลูกยงัขาดอะไร ต้องการอะไร  

สรุปกคื็อ เขา้ใจว่า ลูกมีความบกพร่องในการท างานของสมอง พัฒนาการด้านอารมณ์ในแต่ละข้ัน 
ยังไมส่มบูรณ ์floortime จะท าให้สมบูรณ์ได้อย่างไร  
  
 

กิ่งแก้ว  

"ลูกจะสงบ สนใจ จดจ่องานได้แค่เพียงระยะสั้นๆ เป็นเด็กทีไ่วต่อสิ่งเร้ามากกว่าปกต ิแสดงออก 
และบอกความรู้สึกของตนเอง เข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน ถา้ผู้อ่ืนแสดงออกอาการตอบรับ หรอืปฏิเสธ         
อย่างชัดเจน แตย่ังไมเ่ข้าใจความรู้สึกท่ีละเอียดอ่อน เช่น ลังเล เบื่อ หงุดหงิด มีความเข้าใจเชื่อมโยงเหตุผล 
ตอบค าถาม เมื่อไร ที่ไหน อย่างไร ท าไม ได ้แต่เมื่อเครียด โกรธ หงุดหงิด หรือมสีภาพกดดัน จะวุ่นวาย 
พูดไมรู่้เรื่อง แยกตวัไม่คุยด้วย และก้าวร้าว"  

ค าตอบที่ 1 ตอบค าถามทีว่่า ฟลอร์ไทมจ์ะช่วยอะไรได้ ......  ก็จะช่วยแกไ้ขปัญหาทัง้หมดทีคุ่ณแม ่
เขยีนมานั่นแหละค่ะ (ส านวนคุ้นมาก เหมือนว่าจะลอกมาจากหนังสือ)  

 
ค าตอบที่ 2 ฟลอร์ไทมจ์ะช่วยได้อย่างไร อันนี้ไม่ทราบว่า คุณแม่จะพยายามบอกว่ายังท า      

ฟลอรไ์ทม์ไมเ่ป็นหรือเปล่าคะ  

ทีเ่ล่ามาเปน็เพียงเทคนิคเดยีวในการท าฟลอร์ไทม์เรียกว่า การท างานสะท้อนอารมณ์ ซ่ึงคุณแม่ก็ 
ท าไดดี้พอสมควร แต่เหมือนกับว่า ถงึท าได ้ก็ไมรู่้ว่าท าไปท าไม ไมรู่้ว่าช่วยอะไรลูกได้  

ลองถามตัวเองสิว่า หลังเริ่มลงมอืท าแล้ว ลูกสงบลง วุ่นวายน้อยลงบ้างไหม  
 

ส่วนค าถามที ่3 คุณแมไ่มเ่ขา้ใจว่า ความรักใคร่ผูกพันของลูกกับพ่อแม่จะช่วยให้ลูกดีขึน้ได้อย่างไร 
อันนี้ขอเชิญใหเ้ขา้ร่วมอบรม หรือดูดีวีดีอีกหลายๆ รอบดีกว่าคะ่ ตอบตรงนี้ไมไ่หวหรอกค่ะ  

แนะน าให้คุณแม่ศึกษาจนเข้าใจ และม่ันใจในฟลอร์ไทมก่์อน ค่อยลงมือท าก็ได ้ยังไมต้่องรีบกไ็ด้
ลงมอืท าไปทั้งๆ ที่ยังไม่รู้ว่าท าไปท าไม มนักน็่าจะงง เหมือนกนันะคะ  

การท าฟลอรไ์ทม์ดูเหมอืนไมย่าก แตท่ีจ่รงิแล้วมนัไมง่่าย  

ทุกอย่างอยู่บนหลักการ และเหตุผลทีช่ัดเจน และมีขัน้มีตอนที่ต้องกา้วไป  

 

 

 



ผู้ทีจ่ะใช้เทคนิคนี้ได้ ต้องแมน่ย าทัง้หลักการ และวิธีการ  

ระหว่างทีใ่ช้ต้องอาศัยทัง้ความมุ่งมัน่ และสติทีม่ัน่คง  

แนะน าให้ใจเย็นๆ และตั้งสติให้ไดก่้อน อย่าลงมือท า ทัง้ๆ ทีก่ าหนดเป้าหมายไม่ได ้ขอให้รู้ชัด 
ก่อนว่า อะไรส าคัญกบัชีวิตลูก ซึ่งจะช่วยให้ลูกอยู่ไดอ้ย่างมีความสุขในโลกใบนี้ไดต้ามสมควร ต้ังเปา้หมาย
ใหแ้น่ๆ  แล้วคอ่ยหาทางเดินไปค่ะ  

 
 

คุณแม่  

น้องอายุ 5 ปี พูดโต้ตอบได้พอสมควร มีปัญหาเรื่องอารมณ์เสียง่าย ลักษณะเอาแต่ใจตนเอง 
และตดิชอบพูดเป็นประโยคค าถามคะ ซึ่งรายละเอียดจะถามในกระทู้ต่อไปคะ่  

ดิฉนรู้สึกว่า ยังท า Floortime ไดไ้มดี่เทา่ที่ควร เนื่องจากสับสนเรื่องเวลากับเทคนคิ Floortime 
แตดิ่ฉันได้อ่านกระทู้ถาม - ตอบ ซึ่งจะพยายามดเูกือบทุกวัน และได้เขา้ฟังที่อบรมล่าสุดของครูแอนน์ 
และฟังจากประสบการณ์ผู้ปกครอง จึงรู้สึกว่า เข้าใจ Floortime มากขึน้  

แรกๆ ดฉัินจะกังวล เรื่องการเล่นบทบาทสมมติมาก แต่ภายหลังทีส่ามี และดฉัินพยายามเล่นกบั  
ลูก คือ เล่นแบบง่ายๆ คือ สามีเป็นมา้ และให้ลูกพีทกับน้องเป็นคนขี ่และแกล้งท าให้คนขีม้่าตกมา้      
ต่อมาดิฉันก็บอกสามีว่าให้เปลี่ยนเป็นวัวกระทิง สามดิีฉันจะเป็นวัวกระทิง และแกล้งเหมือนเดิม ท าให้ลูก
ตกจากวัวกระทิงบนทีน่อน 

ดิฉันสังเกตการเปลี่ยนแปลง คือ ลูกชอบมากค่ะ เคา้จะพูดให้คุณพ่อท าโน่น ท านี่ เช่น ให้วัว
กระทิงกระดกกน้ ให้ลูกนอนบนหลังวัวกระทิง ให้กระทงอุ้มลูก (เพ่ือให้โยนลงบนที่นอน) นอกจากนี้ก็เล่น
มอญซ่อนผ้า แต่จะเน้นการวิ่งไล่ตีมากกวา ดิฉันกบอกกับสามีว่า Floortime ของเราเริ่มจะใช้ไดแ้ล้วนะ 
ลูกเค้าเป็นผู้น า เราเป็นผู้ตาม  

ดิฉันสังเกตเป็น Sign ทีดี่ค่ะ หากลูกสนุกกบัการเล่น เคา้จะเป็นผู้น า และจะพูดเยอะขึ้น ดิฉันทอ่ง 
หลักการของคุณหมอว่า Flootime เน้นปฏิสัมพันธ์ การสื่อสาร และความคิด  

นอกจากนี ้จะเน้นเรื่องยื้อ ตื้อคะ่ แต่ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไร ลูกชอบโวยวาย แต่จะพยายามต่อไปคะ่  
  

ค าถาม คือ Flootime ของครอบครัวดิฉันเป็นอย่างไรบ้าง อยากได้ค าแนะน า และจะต่อยอด  
อีกอย่างไร ขณะเดียวกนัดิฉันพยายามคดิการเล่นอ่ืนค่ะ ไม่เน้นผลลัพธ์ แตเ่น้นว่าลูกสนุก และก็ท าให้ดิฉัน  
ไมเ่ครยีดมากค่ะ  

 
 
 
 
 



กิ่งแก้ว  

ก็คงจะเป็นจุดเริ่มตน้ทีดี่ เริ่มกนัทีเ่ล่นสนุกก่อน เมื่อเล่นได้แล้ว ก็ให้พัฒนาต่อไป เพราะการเล่นที ่
เล่ามาเปน็การเล่นกึง่ sensory motor กึง่เล่นสมมติ คือ เล่นเอามัน ยังไม่ไดเ้ริ่มคิดสักเท่าไร ส าหรบัคนที ่
ไมเ่คยเล่นกบัลูก ก็คงเริ่มแบบนี้  

ต่อไปคงต้องเพ่ิมความซับซ้อน คือ เน้นคณุภาพด้วย เช่น วัวจะไปไหน ถึงหรือยัง แล้วจะกิน 
อะไรบ้าง ว้า...อาหารหมดแล้ว จะท ายังไง วัวง่วง จะให้นอนที่ไหน เป็นต้น  

ส่วนในชีวิตประจ าวัน ให้ถาม เมื่อพ่อแม่อยากรู้จรงิๆ พ่อแม่เองก็ไมรู่้ค าตอบ อย่าถามเพ่ือ 
ตรวจสอบว่าลูกรูจ้รงิหรือเปล่า  

ค าว่า ผลลัพธ์ หมายถงึ สิ่งทีเ่ด็กรู ้ท าได ้ 

แตก่ระบวนการ หมายถึง วิธีทีจ่ะไปสู่ผลลัพธ์ ซ่ึงเราเน้นการคิด คือ ให้เด็กคิดแก้ปัญหา และคิดถงึ 
ความรู้สึกของตวัเอง  

ฟลอรไ์ทมน์ั้น ไม่ได้เล่นเอาสนุกเฉยๆ มีเป้าหมายทีแ่นน่อน ต้องการให้เดก็มีพัฒนาการมากข้ึน  
คือ คิดได้เกง่มากข้ึน คดิจะให้วัวไปทางไหน คดิว่าวัวง่วงจะต้องท าอย่างไร วัวหิว จะต้องท าอย่างไร      
จะกินอะไร  

ไมไ่ด้เน้นผลลัพธ์ คือ ต้องรู้ว่าวัวง่วง แล้วสรุปว่าต้องนอน วัวหิว แล้วเด็กตอ้งรู้ว่าต้องกนิ และวัว  
ต้องกินหญ้า  

ถ้าใช้ความคิด ค าตอบอาจจะออกมาว่า ยังไม่ต้องกินกไ็ด ้ถ้าอยากจะท าอย่างอ่ืนมากกว่า     
หรอืไม่อยากกินหญ้า เพราะว่าเบื่อ  

เพราะฉะนั้น ฟลอร์ไทม ์คือ ขอแค่ให้ได้คิดค่ะ ส่วนจะคิดออกมาได้ผลเป็นอะไรก็ได้ค่ะ ขอแค่ให้ 
สมเหตุสมผลพอสมควร  



 
 
 

แถมท้ำย 
 
 

กิ่งแก้ว  

มีผู้สอบถามเรื่องงานวิจยัทีร่องรับ ก็เลยเอามาเล่าใหฟั้งค่ะ  

ในเรื่องงานวิจยัที่รองรับการบ าบดัรักษาออทิสติกนัน้ เริ่มเมื่อ 40 ปีก่อน Dr Lovass ที ่UCLA    
ไดน้ าเสนอผลการวิจยัเปรียบเทียบวิธีการ ABA ซ่ึงท าอย่างเข้มข้นถงึ 40-50 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
เปรียบเทียบกบัอีกกลุ่มหนึ่ง ซ่ึงไดร้บัการฝึกนดิๆ หน่อยๆ พบว่า กลุม่ที่ไดร้บัการฝึกอย่างเขม้ข้นม ีIQ   
เพ่ิมข้ึน และมีอัตราส่วนของการเข้าเรียนในโรงเรียนมากกว่า  

หลังจากนัน้ วิธีการ ABA จงึกลายเป็นการรักษามาตรฐานเพียงอย่างเดียวอยู่ถึง 30 ปี และม ี 
งานวิจยัตามมาอีกหลายผลงาน มาจากทีมงานของ Dr. Lovass บ้าง จากที่อ่ืนบา้ง ซึ่งกไ็ด้ผลชัดเจนบ้าง  
ไมช่ัดเจนบ้าง  

ระยะหลังกเ็ริ่มมีผู้ต้ังขอ้สงสัยผลการศึกษาดังกล่าว เริ่มจากรูปแบบการวิจยัของ Dr. Lovass นั้น 
ไมมี่การสุ่มเลือกเด็กเข้ากลุ่ม คอื ใช้ความสมัครใจ ดังนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่ากลุม่ทีผู่้ปกครองเลือกแบบ   
เข้มข้น อาจจะมีความตั้งใจรักษามากกวาอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นได้  

การวัดผลของงานวิจยันี้ วัดกนัที ่IQ ซ่ึงถา้เราดูรปูแบบการฝึก ก็เหมือนการเตรียม             
ความพร้อมทีจ่ะตรวจ IQ (เหมือนมีการตวิ) และเดี๋ยวนี้ก็เป็นทีย่อมรับแล้วว่าเรื่อง IQ นั้นไม่ใช่เรื่อง
ส าคัญ ส าหรบัความอยู่รอดของเด็ก  

ส าหรบัเรื่องการเข้าโรงเรียนก็เช่นกนั ปัจจัยนี้มันไม่ไดข้ึน้อยู่กับเดก็ด ีหรือไม่ดี มันขึน้อยู่กับ
นโยบายของโรงเรียนเป็นหลัก การวัดผลเช่นนี้เลยมคีวามหมายน้อย  

ส่วนงานวิจยัของ DIR/ floortime ซ่ึงเพ่ิงออกมาได้ 10 ปี ก็ไดร้บัการวิจารณ์จากนกัวิจยัเช่นกนั 
เพราะว่าเป็นการศึกษาย้อนหลัง และไม่มีกลุม่ควบคุม คือ ไมมี่การเปรียบเทยีบว่ากลุ่มที่ท าฟลอร์ไทมจ์ะ 
ดีกว่ากลุม่ที่ไม่ไดท้ ามากแค่ไหน  

นอกจากนีก้ารประเมินผล ยังประเมินแบบไม่ปกปดิ คือ ผู้ประเมินรู้อยู่แล้วว่าเด็กท่ีก าลังจะ  
ประเมินฝึกดว้ยฟลอร์ไทม์ ถ้าผู้ประเมินชอบฟลอร์ไทม ์ก็อาจจะมแีนวโน้มทีจ่ะมองว่าเด็กดีขึน้มากกว่า  

 
 
 
 
 



ในตอนหลัง ก็มีงานวิจยัทีเ่กีย่วกับฟลอร์ไทม์ทีเ่ป็นรูปแบบการทดลอง มีกลุม่ควบคุม และม ี      
การประเมนิแบบปกปดิ ก็พบว่า เป็นการรักษาทีไ่ดผ้ลดีกว่ากลุ่มควบคุม แตจ่ านวนเด็กในการศึกษานี ้           
ยังมไีม่มากนัก (การศกึษาวิจยัของกลุ่มทีท่ าฟลอร์ไทม์ในประเทศ กช็่วยยืนยนัประสิทธภาพของเทคนิค
เช่นกนั)  

 
ส่วนข้อสรุปของดิฉันเอง ที่เลือกจะเผยแพร่วิธีการรักษาแบบนี้ คือ  

 
1.  เป็นการรักษาทีส่มเหตุสมผล เมื่อดูทีค่ าอธิบายของคุณหมอกรนีสแปน แล้วรู้สึกว่าเขา้ใจเดก็มากข้ึน  
ดีกว่าค าอธิบายอืน่ทีเ่น้นแต่ข้อจ ากัดของเด็ก "เพราะว่าเป็นเด็กออทิสติก เลยเป็นอย่างนั้น เป็นอยา่งนี้"  
 
2.  วิธีการรกัษาอาศยัแนวทางเดียวกบัเดก็ปกต ิคือ เริ่มจากพ้ืนฐานทางพัฒนาการ  

3.  มีงานวิจยัทีร่องรับระดับหนึ่ง ถงึแม้ว่าจะไม่ใช่งานวิจยัที่มีคุณภาพสูง (ตามาตรฐานของนักวิจัย)        
แตก็่มีการวิจยัระยะยาว 8-10 ปี ทีติ่ดตามเด็กกลุ่มทีไ่ด้ผลดี 20 คน พบว่า หลายคนเข้าทีมอเมริกันฟตุบอล 
หลายคนเล่นบาสเกตบอล และเม่ือติดตามสัมภาษณว์ัยรุ่นกลุ่มนีต้อบค าถามเรื่องการเมืองอเมริกันด้วย  
ท่าทางยยีวนตามมาตรฐานเด็กวัยรุ่นอเมริกัน  

 
ซ่ึงผลการบ าบัดรักษาในลักษณะนี้ไมเ่คยมกีารพูดถึงเลยในการรักษารูปแบบเดิม  

ต่อมา เมื่อเราได้เลือกใช้วิธีการนี้มาระยะหนึ่ง ก็มีการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐาน
ของการวิจัย ซึ่งศึกษาผลการใช้แนวทางส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก ตามแนวทาง DIR/ฟลอร์ไทม์ ทั้งที่
ด าเนินการในต่างประเทศ และโดยทีมงานของเรา ซ่ึงผลการวิจัยก็ช่วยยืนยันการตัดสินใจของเราในการ
เลือกใช้แนวทางนี้เป็นหลักในการพัฒนาเด็กนะคะ   

ผู้สนใจสามารถศึกษาผลการวิจัยจากทีมงานของเรา ดูได้จากเอกสารข้างล่างนี้ค่ะ   
 
 
http://www.floortimethailand.com/images/info/Pajarey
a_PilotRCTDIRFloortime_Thailand_Autism2011.pdf 
 
 
http://www.floortimethailand.com/images/info/interest
ing%20ari/2063.pdf 
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