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                        ถามถามถามถาม    

นองตองเปนเด็กหญิงอายุ 9 ป ฝกตามกระบวนการสําหรับเด็กออทิสทิกมาต้ังแต 2 ขวบ 
แตเคาตอตาน และไมยอมใหแมฝกเองท่ีบาน ชอบเลนอิสระ จนปานนี้ยังส่ือสารออกมาเปนคําพูด
ไมได พอแมรูจักฟลอไทมเม่ือเดือน ก.พ. 52 ก็เริ่มเลนกับเคา แตเลนไดแคชวงกลางคืนกอนนอน 
กับเสาร-อาทิตย เพราะแมตองไปทํางาน  

ระยะแรกยังสับสน กลาๆกลัวๆกับฟลอรไทม ยังไมกลาเอาลูกออกจากโรงเรียนเฉพาะทางท่ี
ฝกอยู ท่ีบานมีแตแมกับพ่ีเล้ียง สวนพ่ีสาวจะกลับบานแคเสาร-อาทิตย (เรียนมหาวิทยาลัย) ผลของ
การเลนกันไดซัก 2 เดือน นองตองรองไหงอแงไมยอมไปโรงเรียน ติดแมหนักมาก พอดีกับไดคิวท่ี
สถาบันฯ และแมก็ไดยายท่ีทํางาน เลยเอาลูกออกจากโรงเรียน มาฝกอยูบาน คงเหลือแคข่ีมาทุก
เสาร-อาทิตย 

เดือนแรกท่ีใหตองอยูบาน ดิฉันใจแกวงไปหมด กลัวเคาจะถดถอย แตก็ไดเตรียมกิจกรรม
ไวหลายๆอยางใหพ่ีเล้ียงชวนเคาเลน ประกบตลอด เชน เลนปนแปงโด ระบายสี เลนfinger paint 
ตัดกระดาษ ฉีกกระดาษ ตอบล็อก เทน้ําใสขวด ตักถ่ัว เลนน้ําในอางอาบน้ํา (เคาจะชอบเอามือถูสบู
ล่ืนๆทําทาเหมือนขัดไปท่ัวพ้ืนอาง) หรือออกไปเลนนอกบาน มีชิงชา ว่ิงไลจับ ข่ีจักรยานใหตองซอน 
(เคาข่ีไมเปน) ใหชวยทํากับขาว ชวยถูบาน แคนี้ก็หมดวันแลว   

หลังจากอยูบานได 2 อาทิตย ดูเคาราเริงแจมใส และมีความสุขมากข้ึนอยางเห็นไดชัด เรา
จึงคอยใจชื้น ตอนนี้อยูบานมาประมาณเดือนครึ่ง พอแมกลับจากทํางาน ตองจะว่ิงจี๋มาหาแมทันที 
มากอด กระโดดข่ีคอเรา หลังจากนั้นจะไมยอมหางแมอีกเลย เทียบกับเม่ือกอนท่ียังอยูโรงเรียนจะไม
เคยมีภาพแบบนี้ 

พัฒนาการท่ีเห็นไดชัดคือ ตองรูจักเลนมากข้ึน ถาจะใหสนุกตองจั๊กจี๋ กินพุง หอมรักแร 
นอนทับกล้ิงไปมา นอนบนผาหมใหแมลาก เดี๋ยวนีรู้จักชวนแมเลนแลว เคาจะจับ
มือเราใหมาหยิบผาหม โดยเคาข้ึนไปนอนแลวมองหนาบอกแมวาแอะๆๆๆ 
(เม่ือกอนไมเคยมีแอะ) ถาแมทําเปนไมรูเรื่องเคาจะกระดื๊บๆทําทาใหดูแลวบอกวา
แอะๆ บางทีแมก็แกลงบอกเคาวานอนกันเถอะนะ เคาจะรีบว่ิงมาขวางทางไมใหเรา
ปดไฟ เอามือบังสวิทซไฟ แลวดึงมือแมไปเลนกันบนท่ีนอนตอ สรุปคนท่ีแพคือแม 
หมดแรงกอนทุกที ตองส่ือสารคําวาแอะๆบอยข้ึนมาก เชน แอะแลวจองหนา ย่ืนมือไป
ทางขวดน้ําเขียว แปลวาหนูจะกินน้ําเขียว แอะแลวจองหนาลากแมข้ึนบันได แปลวาหนู
อยากข้ึนไปเลนบนหองนอน ฯลฯ มีพูดออกมาเองอยู 4 คํา คือ เวลาเลนสนุกพอแม



พูดนึง เคาจะตอ สอง ซ่ัม แมพูดตองกินอะไร ตองกิน..เคาจะพูดวา น้ํา เวลาคันตองทา เคาจะพูด 
ยา แคนี้ก็ดีใจแลว 
    

ปญหาของดฉินัมดีงันี้ปญหาของดฉินัมดีงันี้ปญหาของดฉินัมดีงันี้ปญหาของดฉินัมดีงันี้    

1) ท่ีบานมีหมาอายุ 1 ขวบ ข้ีเลนข้ีประจบ บังเอิญมีวันหนึ่งดิฉันเลนเปาลูกโปงฟองเพ่ือจะให
ตองหัดเปาปาก ตองไมเปา แตหมาชอบและคึกมาก มันกระโดดงับฟองอยางสนุก ตองเห็น
ก็เลยคึกตาม ว่ิงไลข่ีหมา หมาก็ว่ิงไลงับมืองับขาตอง (งับแบบจิ๊บๆเบาๆพอจักจี้) ทีนี้ท้ังเด็ก
ท้ังหมาผลัดกันว่ิงไลว่ิงหนี ดิฉันพ่ึงเห็นวาตองมีทักษะในการหลอกลอ และกระโดด เคาสนุก
มาก เลนกันไดครึ่งชั่วโมงจนแกมแดง(ตอง) ล้ินหอย(หมา) วันตอๆมา
ตองก็ยังชอบเลนกับหมาอยู เลนกันจนเหง่ือทวม ทีนี้เราจะใหเคาเลน
กับหมาเปนสุนัขบําบัดแบบนี้ไดรึเปลาคะ หรือวาเนนปฏิสัมพันธกับ
คนอยางเดียว ไมไดเลนท้ังวันนะคะ แควันละครึ่งชั่วโมง 

2) ท่ีบอกใหงดทีวี คอมพิวเตอรเด็ดขาด รวมวิทยุดวยม้ัยคะ ดิฉันเห็นวาอยู
บานมันเงียบก็เลยใหพ่ีเล้ียงเปดเพลง เปดกันท้ังวันคะ 
ขอบคุณคะ   

ถามถามถามถามโดยโดยโดยโดย  ใบตอง  เม่ือ 2009/ 6/ 22   

 

                    ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ     

  ท่ีเลาวา "พ่ีเล้ียงชวนเคาเลน ประกบตลอด เชน เลนปนแปงโด ระบายสี เลน finger paint 
ตัดกระดาษ ฉีกกระดาษ ตอบล็อก เทน้ําใสขวด ตักถ่ัว เลนน้ําในอางอาบน้ํา" ก็ตองขอถามกลับวา 
ท่ีเลนเนี่ย สนุกหรือเปลาคะ ไมคอยอยากเรียกวา "เลน" เลยคะ ดูเหมือนคุณแมยังตัดใจกับการฝก 
"นั่งโตะ" ไมได ลองถามตัวเองดูซิคะ วาทําแบบนี้มานานเทาไรแลว ทําแลว ชวยใหสัมพันธภาพ
ระหวาง “คนกับคน” ดีข้ึนม๊ัย กระตุนการส่ือสาร "จากภายใน" หรือเปลา และชวยใหลูกคิด  
แกปญหา อะไรไดบาง หรือเพียงแคมันดูดี ท่ีลูก “ทําได” เทานั้น   

สําหรับฟลอรไทม การเลนจริง ๆ ก็คือการเลนท่ีนองตองติดใจอยากเลนกับแม แลวมาดึง 
มาลาก นั่นแหละคะ ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือตอยอด คือการต้ือ แกลงงงทํางง คอย ๆ ใหความหวัง ดึงการ
ส่ือสารของลูกใหตอเนื่องยาวนานข้ึนไปอีก 

สวนเรื่องการพูด ไมคอยอยากให "คุย" กันแบบนี้เลยคะ มันไมคอยจะเปนการส่ือสาร แม
พูดวา “ตองกิน” ตองตอวา “น้ํา” จะเปนการส่ือสาร เม่ือเขาบอกคํานี้เวลาอยากกินน้ําคะ  
 



เรื่องเลนกับหมานั้น ถาหากิจกรรมอะไรมาเติมใหมันเต็มวันไมได ไดออกกําลังกาย
ก็ยังดีคะ อยาเรียกวา "บําบัด" อะไรเลย  

และก็ตองเคลียรกับทุกทานเหมือนเดิมนะคะ ไมไดอยากจะขัดความสุข 
แตอะไรท่ีไมตรงประเด็น ก็ตองขอชี้แจง เสียเวลาไปมากแลว ไมอยากใหทําอะไร
ท่ีเสียเวลาไปมากกวานี้เลยจริง ๆ คะ  

หากคุณแมตองการทําฟลอรไทมเต็มรูปแบบ ทําไดโดยใหพ่ีเล้ียงเลน
แบบท่ีคุณแมเลนกับนอง (เลนระดับ 1-2) แลวคุณแมเนนทํา 3-4 พอทําไดคลอง ก็แนะนําใหพ่ี
เล้ียงทําบาง คือคุณแม "แผวถาง" ทาง สวนพ่ีเล้ียงเดินตามทางท่ีคุณแมปูเอาไวแลว ยกเวนกรณีท่ี
พ่ีเล้ียงต้ือเกง ก็ใหเขาทํา 3-4 ดวยก็ได แตถึงแมพ่ีเล้ียงจะเนน 1-2 คุณแมก็ยังตองแบงเวลามา
เลน 1-2 ดวย ถาคุณแมเลนแต 3-4 ลูกก็จะหาแตพ่ีเล้ียง  

ตอบโดยตอบโดยตอบโดยตอบโดย กิ่งแกว   เมือ่เมือ่เมือ่เมือ่    23/06/2009   

 

                                                    ถามถามถามถาม    

จริงคะ ดิฉันสังเกตวาทุกครั้งท่ีแมสรางอุปสรรคมากๆ เคาจะว่ิงไปข่ีคอพ่ีเล้ียงเลน เหมือน
เบ่ือท่ีแมไมสนุกแลว แตประเดี๋ยวเดียวจะกลับมาหาแม มาชวนเลน เอานิ้วจิ้มปาก จมูก ตาของแม 
ลอใหแมงับ หรือเปดเส้ือลอใหแมกินพุง จะนัวเนียกันอยางนี้ตลอดเวลาท่ีแมอยูดวย 

ดิฉันเขาใจวาการเลนปนแปงโด ตัดกระดาษ ฯลฯ นั่นเปนการฝกการใชมือแบบกึ่งระบบท่ี
บาน ตามท่ีเขียนไวในหนังสือ เลม 3 แลวนองตองก็ชอบ โดยเคาเปนคนเดินไปหยิบมาเลนเอง เรา
เห็นเคาชอบก็เขาไปชวนเลนดวยทุกครั้ง ถาถามวาสนุกม้ัย เคาไมไดหัวเราะสนุกเหมือนตอนเลนแบบ
ถึงเนื้อถึงตัวกับแม กับพ่ีเล้ียง หรือกับหมา เพียงแตเคาสนใจท่ีจะทําทักษะตางๆ เชน กดตามพิมพ 
บีบเปนเสน เอามีดตัดเปนทอน (ถาทําอะไรใหมๆไดเคาจะดีใจ อยากทําอีก) 
อยางนี้หมายความวา ขณะนี้ ยังไมควรเลนแบบนี้ใชม้ัยคะ ดิฉันจะไดเปล่ียน
แนวมาเลนถึงเนื้อถึงตัวใหถ่ีข้ึน เลนสนุกอยางเดียวกอน แลวตอยอดแกลงงง 
แตถาเคายังอยากเลนแบบนี้อยูใหเลนไดม้ัยคะ ไมง้ันตองเอาไปซอนใหหมด 

  อาจารยอยาเพ่ิงหงุดหงิดนะคะ ดิฉันอานมา 2 รอบแลว ยังรูสึก
เหมือนไมคอยรูอะไรเลย แตจะพยายามตอไปเพ่ือชวยลูกคะ 

ถามโดยถามโดยถามโดยถามโดย ใบตอง   เมือ่เมือ่เมือ่เมือ่    23/06/2009  

 

 



                        ตอบตอบตอบตอบ    

ถาอยากรูวา ควรทําหรือไมควรทํา ก็ใหคุณแมสังเกตตอนท่ีเขานั่งทํากับพ่ีเล้ียงนะคะ แลว
ลอง "มอง" ใหลึกซ้ึงวาจริง ๆ แลวเขาเลนคนเดียวหรือเลนกับพ่ีเล้ียง และสมมุติวาคุณแมยกมือปด
ตาตัวเองไมใหเห็นพ่ีเล้ียง การเลนของลูกจะเปล่ียนไปไหม  

คุณแมอาจจะเห็นวา "การนั่งอยูสองคน" แทจริงแลวเปน "ตางคนตางนั่ง"   

ถึงแมพ่ีเล้ียงจะคอยชี้ชวน คอยถาม คอยสงโนน สงนี่ ก็ใหคุณแมก็คอยดูนะคะ วามีการ 
"ริเริ่ม" จากนองตองบางหรือเปลา หรือวาเปนแคเปนการ “โยนเหรียญท้ิงน้ํา” ตอมหาย ๆ  

อีกนิดคะ ผูท่ีติดตามการตอบคําถามของดิฉันมานาน จะพอรูวา "ตอมหงุดหงิด" ของดิฉัน
จะทํางาน เวลาท่ีพอแมใชถอยคําในดานลบ ซ่ึงแสดงถึงการตําหนิ ติเตียน และกลาวโทษ 
พฤติกรรมของลูก ท้ัง ๆท่ีส่ิงลูกแสดงออกมานั้น แสดงวาเขากําลังตองการความชวยเหลือคะ 

        ตตตตอบโดยอบโดยอบโดยอบโดย    กิ่งแกว   เมือ่เมือ่เมือ่เมือ่    23/06/2009  

 

                    ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ   

หมอไดคุยกับอาจารยกิ่งแกวและไดรับคําแนะนําเพ่ิมเติมดังนี้ 

กิจกรรมตางๆท่ีคุณแมเลามาเปนส่ิงท่ีทําได แตควรมีความชัดเจนวาเปาหมายหลักสําหรับ
นองใบตองในขณะนี้ คือ เนนการสรางปฏิสัมพันธกับคนมากๆ และเนนเรื่องการใชอารมณความ
อยาก ความตองการของนอง เปนหลักสําคัญในทุกกิจกรรม ขอยกตัวอยางการฝกของคุณแมนอง
เดี่ยว 

“อยางรอยลูกปด ถาเราไปนั่งรอยลูกปด พอเราสงใหหนึ่งเม็ดเขาก็รอย สงใหเทาไรก็รอย
เทานั้น พอเขาจะหยิบ เราทําลูกปดหลน กิจกรรมรอยลูกปดกลายเปนกิจกรรมว่ิงไลเก็บลูกปดกัน 
แลวก็แยงกัน มันกลายเปนการเลนดวยกัน” 

“อยางบัตรคํา ท่ีเคยมานั่งบอกวา “นี่หมู นี่หมา นี่อะไร” บัตรคํานั้นกลายเปนไพบิน เราไม
บอกแลววาไอเนี้ยตัวอะไรๆ เราควักบัตรข้ึนมาแลวข้ึนไปบนเกาอี้ แลวเราก็บอก
วา “เฮย ดูนะ” แลวเราก็ทําไพมันบิน เขาก็สนใจไพมันบินไดนะ เราก็นับ หนึ่ง 
สอง เขาก็มองรอ แคลูกตอบ “สาม” ประสบความสําเร็จแลว นั่นคือเขาหันมา
มองเรา เขาหันมาสนใจเรา ท่ีสามแลวปลอย นั่นคือกิจกรรมท่ีเขาหันมาสนใจ
เรา เขาอยากจะเลนกับเรา กลายเปนเลนดวยกัน ไอบัตรคํามันจะเปนรูปอะไร
ชางมันเหอะ มันไมมีความหมายแลว นั่งบอกมาสองปแลวมันไมมีความหมายวา
นั้นมันคือตัวอะไร ก็เอามาเลนกัน อีกอยางหนึ่งผูปกครองอยากลัวรก อยากลัว
เลอะ ตองทําใจใหเย็นๆหนอย ถาเขาชอบเลนอะไรก็เลน” 



(อานเพ่ิมเติมไดจาก “ทําอยางไรใหลูกหลงรัก ส่ือสารและคิดเปน” โดย คุณแมนองเดี่ยว –
พัฒนาการระดับ ๑-๒) 

การเลนกับสุนัข ก็เปนส่ิงท่ีดีตรงท่ีทําใหนองใบตองสดชื่น ริเริ่มการเลน เชน กระโดดไปมา 
หลบหลีก ซ่ึงเปนการฝกความสนใจจดจอกับการเลน และไดฝกการออกกําลังกายไปดวย ส่ิงท่ี
อาจารยติงมาครั้งแรก คือ เห็นวาคุณแมใชคําวา “บําบัด” ก็เลยไมอยากใหหลงทางคิดวาจะเอาการ
เลนกับสุนัขเปนหลัก การเลนกับสุนัขมีประโยชน เปนเหมือนเครื่องทุนแรงเวลาท่ีคุณแมกับพ่ีเล้ียง
เลนกับเขาจนเหนื่อยแลว ก็ใหนองใบตองเลนกับสุนัข (ท่ีใจดีข้ีเลนตัวนี้) ก็จะดีกวาปลอยใหอยูคน
เดียว แตระวังอยาใหนองไปดึงหู จิ้มตามันนะคะ  

อาจารยแนะนําการฝกท่ีใหประโยชนสูงสุดกับนองใบตอง คือ  

๑.  สรางสถานการณใหเด็ก “ฉุกคิด/ แปลกใจ/ สงสัย” เชน ตัวอยางจากคุณแมนองตนไผ (เวที   

    สนทนากลุมผูปกครองเด็กโต) “ 

o คุณแมใชมุขแกลงงง เชน ตอนกินขาว ปรกติคุณแมจะเตรียมทุกอยางวางไวใหเรียบรอย แต
คราวนี้คุณแมวางไวแคจานท่ีมีขาวตักไวแลว ไมมีอุปกรณอื่น ๆ ใหเลย แลวก็นั่งมองหนาลูก 
บอกเขาวา “กินซิลูก กินเร็ว ๆ” เคาก็มองหนาคุณแม มองอยูประมาณ ๑๐ นาที...คิด.....
แลวสักพักเคาก็เดินไปหยิบชอนเอง เคาใชเวลาคิด ๑๐ นาที กวาจะรูวาจะกินไดอยางไร ไมมี
ชอนสอม คุณแมรออยูถึง ๑๐ นาทีเหมือนกัน อยากรูวาเคาจะคิดไดตอนไหน ก็ดีใจวา เม่ือ
ใหเวลาจริงๆ ลูกก็คิดเองไดนะ 

o อานตัวอยางอื่นๆเพ่ิมเติมใน “การสงเสริมความสามารถในการแกปญหาและการส่ังการ
กลามเนื้อ” ในพัฒนาการระดับ ๓-๔ โดยเนนการต้ือย้ือ ซ่ึงมี ๒ ลักษณะ คือ เพ่ิมความ
นานของการต้ือย้ือ เพ่ือใหเด็กยังคงทนในการมีปฏิสัมพันธกับคนใหไดนานๆ ข้ึนเรื่อย และ
เพ่ิมความซับซอนในการแกปญหา เชน นองใบตองจะเอาขนม คุณแมต้ือ ย้ือ ไมใหอยูนาน 
จากนั้น จึงเริ่มพลิกแพลงกอนท่ีจะให เชน  
ก.  เอาขนมไปซอนใตผาหม - ใหนองใบตองมองหา เดินไปเปดผาหม หาเจอจึงไดกิน 
ข.  เอาขนมไปไวหลังตู นองใบตองตอง “คิด” หาวิธี ปนข้ึนไปเอา.....ไดกินอีก ๑ ชิ้น 
ค.  ว่ิงหนี เลนว่ิงไลจับแยงขนมกัน.....ไดกินอีก ๑ ชิ้น 
ง.  เพ่ิมความซับซอนในการเคล่ือนไหว เชน แมว่ิงหนีลอดใตโซฟา 
แลวปนหนีข้ึนไปบนโตะ            

        นองใบตองว่ิงตาม.....ไดกินอีก ๑ ชิ้น   
จ. ฝกการรับฟงคําส่ัง เชน ไปเอาจานมากอน ....เอาชอนมากอน .....ได

อีก ๑ ชิ้น 

๒.   ยังคงเนนการเลนสนุกกับคนใหไดนานๆสําหรับพัฒนาการข้ัน ๑-๒ ดวย 
แมจะเปนการเลนท่ีดูซํ้าซาก เชน เลนจักกะจี้ กินพุง หอมรักแร นอนทับกล้ิง



ไปมา นอนบนผาหมใหแมลาก เหตุผล คือ ตองดึงนองใบตองใหออกจากโลกสวนตัว ใหสนใจคน 
สนุกท่ีจะอยูกับคนใหไดอยางตอเนื่องยาวนานคะ  

๓. ใหทํากิจกรรมท่ีหลากหลาย เชน ชวยงานบาน ซักผา กวาดบาน หรืออื่น ซ่ึงจะชวยใหนองได
ฝกทักษะการใชมือ การใชกลามเนื้อมัดใหญ มัดเล็ก โดยใชเปนเพียงกิจกรรมการสลับสับเปล่ียน แต
กิจกรรมหลักยังคงตองเนนการเลนสนุกกับคน เพราะความสนุกจะทําใหนองใบตองสนใจคน ออก
จากโลกสวนตัวไดคะ  

๔.  การออกกําลังกาย การเลนในสนามเด็กเลน ก็เปนสวนท่ีแทรกเขามาในการจัดกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันได เปนส่ิงท่ีมีประโยชน กิจกรรมท่ีหลากหลายข้ึนกับการบริหารจัดการของคุณแม โดย
ไมลืมวาหลักสําคัญท่ีสุด คือ การมีปฏิสัมพันธกับคน แรงจูงใจ อารมณ ความอยากและความ
ตองการท่ีมากๆ ของนองใบตองเองคะ 

ตอบตอบตอบตอบโดยโดยโดยโดย     แกวตา   เมือ่เมือ่เมือ่เมือ่    24/06/2009  

  

                        ถาม ถาม ถาม ถาม         

get แลวคะ ขอขอบคุณทุกคน อยางจริงใจท่ีสุดในโลก...  

คุณหมอแกวตาอุตสาหหาคําตอบให พรอมยกตัวอยางละเอียดยิบ เห็นภาพเลย แลวยังต่ืน
มาตอบแตเชาอีกดวย สวนอาจารยกิ่งแกวก็เปนหลักตรงนี้อยูแลว ไมรูจะสรรหาคําขอบคุณอยางไรดี 

เม่ือเขาใจแลว ก็จะต้ังหนาต้ังตาทําตอไป เพราะนี่คือส่ิงท่ีคนเปนแมจะตองทําใหไดเพ่ือลูก
คะ 

โดยโดยโดยโดย ใบตอง   เมือ่เมือ่เมือ่เมือ่    24/06/2009   

 

 


