
 

ฟลอรไทมสําหรบัเดก็โต   ฟลอรไทมสําหรบัเดก็โต   ฟลอรไทมสําหรบัเดก็โต   ฟลอรไทมสําหรบัเดก็โต       
 

เนื่องจากทีมงานของเรายังมีประสบกาณนอยในเร่ืองการดูแลเด็กออทิสติกท่ีโตแลว รวมท้ัง
การสื่อสารเพื่อทําความเขาใจกับผูปกครองท่ีลูกโตแลวดวย ทําใหการพยายาม "สื่อสาร" ของเรา ไม
ประสบความสําเร็จมากเทาท่ีควร เราก็เลยลองต้ังสมมุติฐานวา อาจจะเปนเพราะวาผูปกครองของเด็ก
โตน้ัน…………..  

• ไมเชื่อวาฟลอรไทมจะแกปญหาใหลูกของตนเองได 

• หรือ จดจอยูกับการแกไขปญหาเฉพาะหนาของลูก ซ่ึงสวนใหญเปนเร่ืองเรียน เร่ือง
เพื่อน เร่ืองพฤติกรรม และไมเชื่อวาการสรางความสัมพันธพื้นฐานระหวางพอแมลูกจะ
ชวยแกปญหาเหลานี้ได  

• หรือ ในใจมีแตความทุกข ซ่ึงติดแนน ติดเหนียว ติดนาน จนไมอยากจะคิดจะอาน
อะไรแลว 

• หรือ อยูกับปญหาจนชาชิน หรือทอแท จนไมอยากจะคิด ไมอยากจะหวังอะไรอีกแลว 

• หรือ มีทุกขท่ีทับถมมานาน และความทุกขน้ันไดกลายสภาพเปนความโกรธข้ึง โกรธ
ทุกสิ่งทุกอยาง หรือเบื่อหนาย อยากจะท้ิงอยากจะหนี  

ดิฉันไมทราบจริงๆ วาปญหาอยูที่ไหนกันแน ทั้งๆ ท่ีเราเองแนใจวาฟลอรไทมชวยได ถา
ผูปกครองเปดใจ และยอม "ลงมือ" ทํา เราตองขอเวลาทําความเขาใจสักหนอย การเรียนรูเพิ่มเติม
นาจะชวยให "เรา" พัฒนาไปดวยกันได  

โดยคุณ ก่ิงแกวก่ิงแกวก่ิงแกวก่ิงแกว  [วันศุกรที่ 8 พฤษภาคม 2552 เวลา 08:41 น.]   

                           ◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ 

  ผมวาถาเด็กที่โตหนอยแลว และพอแมเพิ่งไดรูจักฟลอรไทม นาจะรูสึกวามันยากหมดทุกคน
เลยละครับ ยกเวนวาไดพาเด็กไปรักษาวิธีอ่ืนมานานแลว แตไดผลไมเปนที่นาพอใจ พอพอแมไดรูจัก 
ฟลอรไทม ไดอานหนังสือ และเกิดความเชื่อม่ัน แลวไดลงมือทําอยางต้ังใจและอดทน จนเห็นการ
เปล่ียนแปลงที่นาพอใจ ผมวาแบบน้ีถึงจะทําใหพอแมท่ีมีลูกโตหนอยแลวยอมอดทนใชเวลาฟลอรไทม
กับลูก ^^'  



   

แตพอแมท่ีลูกโตหนอยแลว แลวใชฟลอรไทมกับลูกจนเห็นผลก็นาจะมีบางแลว คงตองให
ชวยๆกันอธิบายละครับ วาถาใหเวลาฟลอรไทมกับลูกอยางเขาใจ จะชวยใหเคาดีข้ึนไดจริงๆ ^^'   

โดยคุณ นอตนอตนอตนอต [วันศุกรท่ี 8 พฤษภาคม 2552 เวลา 17:48 น.]  

◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ 

 บางทีก็มาน่ังคิดๆ เหมือนกันนะคะ ทําไมเร่ืองบางเร่ืองทําใหคนเชื่อไดงายกันจัง โดยเฉพาะ
เร่ืองท่ีไมคอยดี เร่ืองที่เปนขาวลือ แตกับบางเร่ืองกลับทําใหเชื่อไดยาก ตองไดเห็นตัวอยาง ตองเห็นคน
ใกลตัว หรือเห็นลูกคนอ่ืนดีข้ึนกอน จึงจะเชื่อ บางคนตองเห็นลูกตัวเองดีข้ึนกับตากอน จึงจะยอมเชื่อ 

แปลกจริง ๆ นะคะ  

กวาจะยอมเลนกับลูกใหสนุก กวาจะยอมต้ือลูก กวาจะยอมใชภาษากายกับลูก กวาจะยอมหัด
เลนสมมุติ  

คนพูดคนบอกก็แทบจะหมดแรงกันไปตามๆ กัน ไมรูวาจะมีแรงพูดและเขียนซํ้าเร่ืองเดิมๆ ได
อีกนานไหมนะคะ  

เหน่ือยใจกับขนาดของปญหาเหมือนกัน จนปานนี้หาคนมาเรียนรู เพื่อจะไดถายทอดวิชาให 
ยากเย็นเหลือเกิน ไมรูทําไม เห็นปญหาอยูตรงหนา ไมคิดจะแกใหมัน "ถึงแกน ถึงก๋ึน" กันเลย  

 

โดยคุณ ก่ิงแกวก่ิงแกวก่ิงแกวก่ิงแกว [วันศุกรที่ 8 พฤษภาคม 2552 เวลา 19:54 น.] 

◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ 

  เขาใจเร่ืองนี้อยางดีเลย ขนาดเราคุยกับแมๆ ที่เจอกันตามท่ีฝก เลาวาเราลองฟลอรไทมกับลูก 
แมจะไมคอยเขาข้ันนัก แตลูกส่ือสารกับเราไดมากข้ึนอยางเห็นไดชัดเม่ือเปรียบเทียบกับปกวาท่ีเราฝก
แบบเกา เราเชื่อในฟลอรไทมจนเอาลูกออกจาก ร.ร. มาเลนที่บาน พอเลาคุณแมเด็กพิเศษคนอ่ืนฟง
และบอกใหมาฟงอบรมดู ก็มีนอยคนที่จะอยากลองบาง แตก็จะเลาไปเร่ือยๆ คะ  

โดยคุณ คุณแมใหมคุณแมใหมคุณแมใหมคุณแมใหม [วันเสาร ที่ 9 พฤษภาคม 2552 เวลา 09:50 น.]  

◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ 

 

 



 
 ดิฉันก็เปนอีกคน ที่อานหนังสือของ"พุทธิตา" เลม 4  
  เปนเลมแรกก็รูสึกไดวาเจอคําตอบใหลูกแลว และคิดวามีเด็ก และครอบครัวอีกมากมายที่ยัง
อยูในโลกมืดของตนเอง เขาตองการจะออกมา เขารออาจารย และทีมงานอยูนะคะ 

โดยคุณ แมนองแกมแมนองแกมแมนองแกมแมนองแกม [วันเสารท่ี 9 พฤษภาคม 2552 เวลา 15:49 น.]  

◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ 

เคยมีผูถามวา เหตุใดจึงไมคอยมีบริการสอนทําฟลอรไทมท่ีโรงพยาบาลอ่ืน คําตอบก็คือ 
เพราะวา “ไมมีใครมาเรียนเพื่อจะไดไปสอนไงคะ” ฟลอรไทมไมใชยา พอคิดจะใช ก็จะสั่งซ้ือได  

จะมาหัดทําฟลอรไทม ตองเกิดจากความศรัทธา ตองรูสึกวาส่ิงท่ีกําลังทําอยูทุกวันยังไมดีพอ 
นาจะมีอะไรใหเด็กมากกวาน้ี นอกจากศรัทธาแลว ก็ตองมีความพยายาม พยายามศึกษาหลักการ 
ทฤษฎี พยายามหัด พยายาม "ลบ" ความเคยชิน พยายามตรวจสอบเทคนิคของตนเอง  

ท่ีวาหัดน้ัน ตองหัดทั้งวิธีชวยสงเสริมพัฒนาการใหเด็ก และหัดอธิบายใหพอแมเขาใจและทํา
ตาม  

มาถึงตรงน้ีแลวคงพอเขาใจวาทําไมปานนี้จึงยังไมมีบริการท่ีอ่ืน  

จริงๆ ท่ีรามาฯ มีครูฝกแนวฟลอรไทมแลวนะคะ ชื่อครูฝาย อยูท่ีจิตเวชเด็ก อีกจุดหน่ึงคือ
หนวยแกไขการพูด ของครูแอนน แตทราบวาคิวของครูแอนนยาวววว.....มาก  

เร่ืองที่นากังวลอีกอยางหนึ่งคือ ทราบวามีครูฝกบางคน มาฟงอบรม 1 คร้ัง ก็บอกผูปกครอง
วาทําฟลอรไทมได อะไรจะเกงมหัศจรรยขนาดนั้น ทีมของเราฝกกันเปนปเลยนะคะ  

บางคนก็บอกผูปกครองวาทําผสมกันใหอยูแลว ก็สงสัยวาผสมไดอยางไรกัน วิธีการมันตรงกัน
ขาม ผูปกครองก็คงตองใชวิจารณญาณกันเองคะ  

เมื่อไรที่พาลูกไปหาแลว แนะนําใหดูวาลูกได "บางอยาง" ที่สําคัญตอการดําเนินชีวิตของลูก 
หรือดูวาครูใหอะไรลูกท่ีพอแมใหไมได แลวไมติดขัดเร่ืองเงินทองเร่ืองเวลา จะพาไปหาก็ไมเสียหาย
หรอกคะ  

แตอยาลืมเร่ืองปญหาการสงเสริมพัฒนาการขามข้ันตอนนะคะ เด๋ียวไดหุนยนต แทนท่ีจะไดคน  

โดยคุณ ก่ิงแกวก่ิงแกวก่ิงแกวก่ิงแกว [วันอาทิตยที่ 10 พฤษภาคม 2552 เวลา 06:17 น.]  

◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ 

 



 
 เรียนถามอาจารยเพิ่มเติมเร่ือง SI คุณแมเร่ิม(หัด)ทําฟลอรไทมกับนอง(4 ขวบ)ตั้งแตปดเทอม 
มี.ค.  

นองยังจําเปนตองฝก SI อยูตอไปหรือเปลาคะ นองมีปญหาวอกแวกงาย วางแลวลืม ครูเคา
บอกวาระบบประมวลผลผานการมองเห็นไมดี เวลาไปฝก บางทีก็ใหความรวมมือดี บางทีก็รองโยเย 
บางวันก็รองตั้งแตตนจนจบ สวนใหญจะมาจากถาทําไมได จะไมอยากทําอีก จะรองวาหนูทําไมไดๆ ๆ  

โดยคุณ แมใหมแมใหมแมใหมแมใหม [วันอาทิตยที่ 10 พฤษภาคม 2552 เวลา 08:48 น.]  

◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ 

การที่เด็กปฏิเสธการฝกเกิดไดจากหลายสาเหตุ ประการแรกเขาไมพรอม อาจจะหิว เหนื่อย 
หรือไมมีอารมณอยากจะฝก ประการที่สองเร่ืองท่ีทําเปน "เร่ืองยาก" ของเขา  

ดังนั้น เมื่อคุณแมไดขอมูลจากครูมาแลว ก็ตองนํามาฝกฝนที่บานซ่ึงเปนสถานการณที่ลูกมี
ความพรอมมากกวา ไมเหนื่อยจากการเดินทาง และไมเบื่อในความซํ้าซาก และที่สําคัญจะตองทําดวย
ความเขาอกเขาใจในความลําบากของลูก และอาศัยความสนุกเปนส่ิงลอใจ ไมงายเกินไป จนลูกไมได
อะไรเพิ่มเติม แตและไมยากเกินไป จนไมมีกําลังใจที่จะทํา ทางท่ีดี ใหผสมผสานเขาไปในชีวิตประจํา 
อาศัยความรัก ความผูกพัน และความสนุกนําพาไป การทํา SI ใชเวลาเปนปคะ ยังหยุดไมไดคะ อาจจะ
ทํากับครู หรือทําเอง แลวแตวาคุณแมเขาใจลูกหมดทุกอยางหรือยัง และดูวาแมกับครูฝก ใครเขาใจ
ลูกมากกวากัน  

โดยคุณ ก่ิงแกวก่ิงแกวก่ิงแกวก่ิงแกว [วันอาทิตยที่ 10 พฤษภาคม 2552 เวลา 09:10 น.]  

◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ 

 ดิฉันเปนแมของลูกออทิสติกท่ีโตแลว เห็นความปรารถนาดีในส่ิงท่ีอาจารยตั้งใจไว ก็เลยลอง
มาวิเคราะหดูวามีปญหาอุปสรรคอะไรในการทําฟลอรไทม เผ่ืออาจารยจะไดมีขอมูลเพิ่มเติมคะ  
 

• พอแมท่ีตอนน้ีลูกโตแลว(มากกวา 9 ป) แสดงวาเขาตองไดรับการวินิจฉัยมานานแลว และได
ลงมือทําอะไรบางอยาง ซ่ึงบางคนลูกอาจจะดีข้ึนในระดับที่ตนเองยอมรับได จึงอาจไมสนใจ
วิธีการอ่ืนนอกเหนือจากที่ตนเองใชกับลูกคะ 

• ลูกของเขาบางคนเจ็บปวยมากจนรักษาไดยาก ซ่ึงเขายอมรับไดระดับหนึ่งวาการที่ชวยใหลูกได
ใชชีวิตอยูในครอบครัวก็เพียงพอแลวสําหรับเขา บางคนอาจไมสามารถสนับสนุนเร่ืองยาได 
จําเปนตองเหมือนกับอยูไปวันๆ พอไมใหชีวิตแยลงไปกวาน้ี  



 

• พอแมเชื่อแพทยท่ีวาออทิสติกรักษาไมหาย ทุกวันน้ีก็อยูกันไดดีแลว ไมรูจะขวนขวายอะไร
เพิ่มเติม ทําไปก็ไดแคนี้  

• มีกิจกรรมมากมายท่ีตองทําในแตละวัน ทั้งเร่ืองเรียน เร่ืองงานของพอแม โดยเฉพาะเด็กโตท่ี
บทเรียนมากข้ึน และยากข้ึนตองใชเวลานานในการเรียนรู พอแมก็อายุงานมากข้ึนตองรับผิด 
ชอบมากข้ึน เวลาท่ีจะมาเลนกันนอยลง  

• พอแมผานเวลายากลําบากมานาน ถาตองใชวิธีใหม ควรใหผลเร็ว แตฟลอรไทมตองใชเวลา 
แรงกาย และแรงใจ ซ่ึงทําใหพอแมที่เร่ิมจะแกแลวหมดพลัง แถมบางคนไมชอบเลนเปนเด็กๆ 
ดวย อาจคิดวาไรสาระ รวมท้ังเด็กโตจะเห็นพัฒนาการชา จึงดูเหมือนวาอาจไมไดผลเทาที่ควร 

• วิธีการยังไมเปนท่ียอมรับกวางขวาง จึงมีคนสนใจอยูในวงจํากัด แตวาในอนาคตอาจถูกนํามาใช
เพิ่มข้ึนก็ได เพราะแพทยที่รามาฯ บางทานนําวิธีฟลอรไทมมาใชบางแลวหลังจากที่ใชวิธี
มาตรฐานอยู  
เร่ืองนี้เคยคุยกับกุมารแพทยบางทาน เขาก็ยอมรับวาเขายังสนใจใชวิธีมาตรฐานอยู (เขามีญาติ
พี่นองเปนอายุเกิน 40 ปแลว) เขาบอกวาเปนความเชื่อของแตละคน  

• ครอบครัวตองทํามาหากิน (ขอใชภาษาชาวบานคะ) และเขามีลูกหลายคน มีผิดปกติเพียงคน
เดียวก็ไมเปนไร มันเปนกรรมของเด็ก เลี้ยงคนอ่ืนๆ ที่ปกติใหหาเลี้ยงครอบครัวไดดีกวา 

• สถาบันอยูไกลมาก เดินทางไมสะดวก ถาอยูท่ีๆ เดินทางสะดวกกวาน้ีจะดีมาก (ถามีการตรวจ
รักษาท่ีศิริราชเลยก็จะดี เพราะที่น่ีมีสถานที่ เคร่ืองมือ การอํานวยความสะดวกดีมาก ผูคนก็
รูจักรพ.คะ จะเผยแพรไดดีคะ เวลามีงานวิชาการก็บรรจุเขาไปดวย จะชวยในการ
ประชาสัมพันธมากคะ)  

พอแมคิดวาเด็กของพวกเขาหายแลว และมุงไปหาเร่ืองอ่ืนๆ แทน เชน อนาคตทางการเรียน 
ดังนั้นจึงสนใจดานน้ีนอยลง (ประกอบกับเร่ืองงาน เร่ืองที่ตองทําในชีวิตมีมากอยูแลว)  

ความจริงอาจมีเหตุผลอ่ืนๆ มากมาย ในความเปนพอแมถารูวาวิธีไหนชวยลูกแลวดีข้ึน หรือ
หายจะหันมาใชวิธีนั้นๆ แตทุกวันนี้เรายังตองพึ่งพาแพทยอยู และแพทยจะเปนผูชี้นําวิธีการรักษาหรือ
ชวยเหลือลูก เรายังตองพึ่งพาครู จะเห็นวาเราเนนครูการศึกษาพิเศษ ซ่ึงเขาก็ถูกอบรมมาเปนวิธี
มาตรฐานของเขา ดังนั้น การจะปรับระบบตางๆ คงตองใชเวลาเหมือนกันคะ 

 
 



 
 สิ่งที่อาจจะชวยไดเร็วก็คือ บุคคลสําคัญที่เก่ียวของกับเด็ก คือแพทย และครูนั่นเองคะ เพราะ
ผูปกครอง หรือพอแมมักจะเห็นคลอยตามอยูแลว ซ่ึงถาอาจารยเจาะตรงสองจุดนี้ได วิธีของฟลอรไทม
จะไปไดอยางรวดเร็วและแผขยายในวงกวางมากทีเดียวคะ (แตวาอาจจะยากกวาสอนผูปกครองก็ได
คะ)  

ท้ังหมดน้ีเปนการวิเคราะหของแมปูเอง ซ่ึงไดพบเห็น พูดคุย หรือรับรูจากพอแมผูปกครองเด็ก
ออทิสติกที่เปนเด็กโตคะ หวังวาขอมูลบางอยางคงเปนประโยชนกับอาจารยและทีมงาน ในการหากล
ยุทธเพื่อเผยแพรความรูในเร่ืองฟลอรไทมท่ีเปนประโยชนแกพอแม และเด็กๆของเราใหหายจากออทิ
สซึมในเร็ววันนะคะ  

โดยคุณ แมปูแมปูแมปูแมป ู [วันจันทรท่ี 11 พฤษภาคม 2552 เวลา 12:24 น.]  

◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ 

 ก็ตองพยายามเตือนตัวเองวาจะทําเต็มกําลังความสามารถ ไดแคไหน ก็แปลวาไดแคน้ัน หาก
เหตุปจจัยพรอม ส่ิงท่ีเราคิดจะให “เกิด” ก็คงจะ “เกิด” คะ ถาไมพรอม ก็คงจะไมเกิด หลายปจจัยอยู
นอกเหนือความสามารถนะคะ  

โดยคุณ ก่ิงแกวก่ิงแกวก่ิงแกวก่ิงแกว [วันจันทรท่ี 11 พฤษภาคม 2552 เวลา 14:54 น.]  

◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ 

 สวัสดีครับอาจารยก่ิงแกว ขอเปนกําลังใจใหนะครับ ผมเองเชื่อม่ันใน Floortime อยางมาก 
เพราะวาผมใชมา 6 เดือนแลวลูกดีข้ึน ผมอานหนังสือท้ัง 4 เลมของคุณพุทธิตา ทําใหเกิดความหวัง
และแรงบันดาลใจอยางมาก สวน SI ก็ยังฝกอยู แตจะดูครูและขอเทคนิคและการบานมาฝกเองท่ีบาน 
โดยไมใชวิธีการบังคับ แตจะเนนเปนการเลนมากกวา อยางหยอดบล็อก ลูกไมหยอดก็ไมเปนไร แมก็
เอามาหยอดเลนเองทําเสียงและทาทีใหสนุก เคาก็มาขอหยอดบาง อะไรประมาณน้ีครับ 

โดยคุณ พอนองออลยพอนองออลยพอนองออลยพอนองออลย [วันอังคารท่ี 12 พฤษภาคม 2552 เวลา 12:21 น.]  

◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ 

 เสียดายที่เพิ่งรูจักฟลอรไทมเมื่อลูกอายุ 10 ขวบ ถาเรารูจักกอนหนาน้ันลูกเราคงพัฒนาได
มากกวานี้ แตก็ยังโชคดีที่ไดรูจักฟลอรไทมและนํามาใช คิดวาฟลอรไทมนั้นใชไดกับคนทุกวัย รวมคน
ปกติดวย หลายๆงานที่ทําดานสาธารณสุข ในเร่ืองท่ีเห็นวาเปนปญหาของคนจํานวนมาก กวาจะ
ขับเคลื่อน ทําแลวไดผลสําเร็จ เรายังทํามาเปนสิบๆปเลยคะอาจารย แตถึงยังไง เมล็ดพืชที่อาจารย
และทีมไดหวานไว ตองเจริญเติบโตแนนอนคะ และอยางนอยก็ยังมีเว็บไซทน้ี ที่เปนท่ีพึ่งของพอแม 



 
หลายๆทาน และทีมผูบําบัดมือใหมไดศึกษาและนําไปปรับใชตอไป  ขอใหอาจารยและทีมงานรักษา
สุขภาพกายและใจดวยนะคะ สูๆเหมือนเดิมคะ 

โดยคุณ แมมงักรแมมงักรแมมงักรแมมงักร [วันพุธท่ี 13 พฤษภาคม 2552 เวลา 10:11 น.]  

◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ 

 ดิฉันเปนคนหน่ึงท่ีเร่ิมใชฟลอรไทมกับลูกหลังจากอบรมเมื่อ 31 ม.ค.52 ลูกเปนเด็กโตคะ  
(22พ.ค.นี้ 9 ขวบแลว) ขอบอกวาฟลอรไทมทําใหลูกมีชีวิตชีวาข้ึน ตอบสนองมากข้ึนจริงๆ จากเดิมท่ี
นิ่งๆ มึนๆ ไมพูดไมรับรูอะไร หลังจากท่ีแมเลนกับเคาจริงจังทุกคืน (แมตองไปทํางาน) มา 4-5 เดือน 
เด๋ียวนี้เคารูจักชวนเลน รองเรียกเราวาแอะ บอยข้ึน สื่อสารดวยภาษากายมากข้ึน แคน้ีก็ดีใจแลวคะ 
สําหรับดิฉัน ขอจํากัดมีเยอะมาก ลูกตัวโต เวลาเคาสนุกจะโถมเขาทั้งตัว หลังเดาะ ขาเด้ียง เขาหลุดยัง
เคยเลย แรงกายไมคอยไหว แตแรงใจยังเต็มรอย ครอบครัวบําบัดของบานน้ี มีแมกับพี่เล้ียงเทานั้น 
แตก็ยังรูสึกดีกับฟลอรไทมคะ ขออาจารยอยาพึ่งทอนะคะ 

โดยคุณ แมนองตองแมนองตองแมนองตองแมนองตอง [วันศุกรท่ี 15 พฤษภาคม 2552 เวลา 12:06 น.]  

 ◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ 

 

 
 

 


