
โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูการสงเสรมิพฒันาการลกูออทิสตกิดวยเทคนคิโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูการสงเสรมิพฒันาการลกูออทิสตกิดวยเทคนคิโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูการสงเสรมิพฒันาการลกูออทิสตกิดวยเทคนคิโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูการสงเสรมิพฒันาการลกูออทิสตกิดวยเทคนคิ DIR/Floortime DIR/Floortime DIR/Floortime DIR/Floortime    

ครัง้ที่ ครัง้ที่ ครัง้ที่ ครัง้ที่ 4 /2551 4 /2551 4 /2551 4 /2551 วันเสาร ที ่วันเสาร ที ่วันเสาร ที ่วันเสาร ที ่5 5 5 5 เมษายน พเมษายน พเมษายน พเมษายน พ....ศศศศ.... 2551 2551 2551 2551  

เรือ่งเรือ่งเรือ่งเรือ่ง        ““““ทาํอยางไรใหลกูสนใจจดจอ และทาํอยางไรใหลกูสนใจจดจอ และทาํอยางไรใหลกูสนใจจดจอ และทาํอยางไรใหลกูสนใจจดจอ และ    เดก็ออทสิตกิกบัการมเีพือ่นเดก็ออทสิตกิกบัการมเีพือ่นเดก็ออทสิตกิกบัการมเีพือ่นเดก็ออทสิตกิกบัการมเีพือ่น””””  

                                โดยโดยโดยโดย    รศ.พญ. กิ่งแกว  ปาจรีย 
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       แนวทางการดูแลเด็กออทิสติกไมไดมีวิธีเดียว มีหลายวิธี ตองเรียกวาการรักษาเองก็เปน
สเปกตรัม ต้ังแตสุดแดนเลย คือ ABA ท่ีเรารูจักกันดกีบัอีกสุดแดนเลย คือแบบธรรมชาติ แบบ
กลาง ๆ ก็มีอีกหลายแบบ ในตอนท่ีดิฉันคนควา   
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            แนวทาง DIR เชื่อวา การรับรูของคนจะมีส่ิงเราแสง สี เสียง สัมผัส กล่ิน ทําใหเกิด
การรับรูอารมณเกิดข้ึน วาชอบ ไมชอบ พอใจ หรือไมพอใจ หลังจากนั้นก็จะออกมาเปนการ
กระทํา ถาชอบก็อยากจะไดแลวก็ไปขอหรือเดินไปเอา ใครเคยศึกษาศาสนาพุทธมา อันนี้เปน
กระบวนการขันธ 5 ดร.กรีนสแปนไมไดพูดถึงขันธ 5 นะคะดิฉันพูดเอง ในกระบวนการปกติเด็ก
จะเรียนรูไดเด็กตองเรียนรูจากมนุษย เด็กถึงจะมีตัวตนท่ีชัดเจน มีการกระทําท่ีชัดเจน เพราะวามี
เจตนาเปนตัวกํากับ  

             ระดับพัฒนาการท่ีใชการไดนี้จะพูดถึง 6 ระดับ ซ่ึงจะพัฒนาเต็มท่ีในเด็กท่ัวไป
ประมาณ 4 ขวบ พัฒนาการนี้จะเปนเหมือนรากฐานของตึก ท่ีจะตองสรางใหม่ันคงแข็งแรงแลว
ถึงจะไปตอไดดี ปญหาคือวาเด็กออทิสติกบางคนก็จะพัฒนาไปได แตจะไปแบบติดๆ แคบๆ งงๆ 
พูดได ก็พูดไดแตบางเรื่อง พูดไดแตเรื่องท่ีตนเองสนใจ ไมหลากหลาย ไมล่ืนไหลเหมือนเด็ก
ท่ัวไป 

         



    

พัฒนาการระดับที่พัฒนาการระดับที่พัฒนาการระดับที่พัฒนาการระดับที่ 1 1 1 1 สนใจจดจอ เด็กตองสนใจจดจอตอส่ิงเราเสียกอน เด็กบางคนเดิน
ไปเดินมาเรื่อยๆ จับโนนวาง จับนี่วาง ผูใหญเขาไปยังไมทันถึงตัวเลย เปล่ียนเรื่องเสียแลว บาง
คนกระตุนตัวเองอยูตลอดเวลา แสดงวาเขาไมสามารถจดจอได เราตองทําใหเขาสนใจจดจอกับ
การเลนสนุกกอน ตอไปจึงเปนของเลน แลวเขาก็จะสนใจส่ือสารกับผูใหญท่ีใกลชิด ตอไปถึงจะ
สนใจเด็กดวยกัน  

พอแมสวนใหญมักจะบอกเสมอวาลูกมีปญหา “ตอนนี้กลุมใจลูกไมเลนกับเพ่ือน” พอเช็ค
เขาไปจริงๆ เด็กไมสนใจแมจะเลนกับพอแม แตไมเคยมีวาพอแมพูดวา “เขาไมสนใจเลนกับพอ
แม” ทุกคนมองวาการเลนกับเพ่ือนนั้นเปนเรื่องงาย แตจริง ๆ แลวมันเปนข้ันพัฒนาการใน
ระดับท่ีสูงกวา เด็กจะตองเลนกับผูใหญไดกอน เพราะผูใหญพรอมท่ีจะปรับใหเขากับเขา แต
เพ่ือนไมพรอม เพ่ือนมาแปบนึงไมนาสนใจก็ไปแลว เพราะฉะนั้นการท่ีจะใหเด็กสนใจจดจอ เรา
ตองเตรียมใหเต็มท่ีในแตละข้ันแตละตอน       

เปาหมายของพัฒนาการระดับเปาหมายของพัฒนาการระดับเปาหมายของพัฒนาการระดับเปาหมายของพัฒนาการระดับ 1 1 1 1 คือ อยากใหเด็กสนใจจดจอไดทุกสถานการณ แต
ปญหาของเราก็คือ พอเราฝกเด็กดวยวิธีนั่งโตะ เราก็ฝกตอจิ๊กซอ รอยลูกปด อานบัตรคํา ซ่ึงมัน
ไมใช และมันก็ไมไดเลียนแบบพัฒนาการเด็กปกติ ขามข้ันไปต้ังเยอะ ไดมาก็ไดมาอยางเดียว 
แถมเด็กท่ีจําแมน ๆ พอแมก็สนุกกันใหญ จําไดย่ิงเยอะย่ิงดี พอแมก็สนับสนุนใหอานเยอะ ๆ 
เด็กก็พัฒนาการไปแบบท่ือ ๆ  

พัฒนาการระดับที่พัฒนาการระดับที่พัฒนาการระดับที่พัฒนาการระดับที่ 2 2 2 2 สัมพันธภาพ จะใหเด็กสนใจจดจอกับคน เด็กก็จะตองรูสึกวาเลน
ดวยกันแลว สนุก ตอไปจึงมีสัมพันธภาพกันทุกอารมณ แมแตในอารมณหงุดหงิด พอแมหลาย
คนกลัวลูกหงุดหงิด ย่ิงบอกวาใหตื้อเวลาลูกอยากไดอะไร ย่ิงไมเอาเลยเพราะกลัว “วงแตก”  

อันท่ีจริงในสัมพันธภาพปกติระหวางคนกับคนมันตองมีหงุดหงิด ตองมีอยากไดและไมได
ตามท่ีอยาก ไมใชพออยากไดแลวไมได ก็หงุดหงิดแลวเปล่ียนเรื่อง เคยถามพอแมหลายคนวา 
“เวลาลูกอยากไดอะไรเคยต้ือไหมคะ” มักจะไดคําตอบวา “เขาไมต้ือหรอกคะพอไมไดอะไร เขาก็
ไปเอาอยางอื่น” แบบนี้ไมดีนะ เด็กตองต้ือไดนาน ย่ิงต้ือนานแสดงวาเขาความสามารถทน
สัมพันธภาพในความหงุดหงิดได แตจะใหเขาต้ือ ส่ิงนั้นตองเปนส่ิงท่ีเขาอยากได คุณแมทานหนึ่ง
เคยเลาใหฟงวา ลูกอยากกินบวย ปวยเม็ดหนึ่งแมต้ือได 45 นาที เด็กคนนี้พัฒนาไปไดเร็วมาก 
พอเด็กทนอารมณไดหลากหลาย เขาจึงจะสนใจเด็กวัยใกลเคียงกัน 

  
พัฒนาการระดับที่พัฒนาการระดับที่พัฒนาการระดับที่พัฒนาการระดับที่ 3 3 3 3 เรื่องของภาษากาย หลายทานละเลยกันมาก พอรูวาลูกเปนออทิ

สติกกอนอื่นเลย ตองหัดพูดกอน ใหพูดเปนคํากอน ขามมาต้ังหลายข้ัน สัมพันธภาพกับคนยังไมมี
เลย ยังไมรักใครเลย ส่ือดวยภาษากายก็ไมได เพราะฉะนั้นเวลาใสคําพูดไปมันก็เหมือนอัดเทป  



 
เวลาจะใชมันก็มาเปนขบวนเหมือนเวลาอัดเทปเรื่อยเปอย ชมนกชมไมไปเรื่อย ๆ เพราะ

เขาถูกลงโปรแกรมมา เชนแมกรอกหูวา โตะสะอาด เห็นโตะเปอนก็เรียกโตะสะอาด เพราะเวลา
อัดเทปอัดไปเปนชุด เปนการกรอกขอมูลเปนชุด  

ในพัฒนาการระดับท่ี  3 เด็กจะตองแสดงอารมณสีหนาเพ่ือส่ืออารมณท่ีชัดเจน เด็กบาง
คนสีหนาเรียบ  บางคนก็ย้ิมอยางเดียว ซ่ึงไมส่ือความรูสึกท่ีแทจริง สีหนาใหญ ๆ ท่ีจะเห็นกอน 
คือ ดีใจ โกรธ กลัว แลวหลังจากนั้นแววตาจะเริ่มมา เราจะเริ่มอานแววตาของเขาออก ลูกตา
สองลูกนี่แปลกจริง ๆ เพราะมันมีสารพัดแวว แววตาทําผิดมาแลวกลัวถูกจับได แววตาอยากรู
อยากเห็น ซ่ึงเด็ก ๆ ของเราท่ีพัฒนาดวยเทคนิคนี้ได จะเริ่มเห็นแววตา ซ่ึงพอแมจะตองไวในการ
สังเกต ดิฉันคิดวามันเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีจะบอกวา ทําไมเขาไมเหมือนเด็กคนอื่น เพราะเด็กคน
อื่นมีเขามี  อะไรท่ีเด็กคนอื่นมี เด็กของเราก็ตองมี มาชาก็ยังดีกวาไมมา 

                                    พัฒนาการระดับที่พัฒนาการระดับที่พัฒนาการระดับที่พัฒนาการระดับที่ 4 4 4 4 การส่ือสารเพ่ือแกปญหา ข้ันนี้ติดขัดกันหลายคน การใชกริยา
ทาทางส่ือใหไดในส่ิงท่ีตัวเองตองการ ซ่ึงเทคนิคท่ีแนะนําคือแกลงงง ต้ือ เพ่ือใหเด็กแสดงตัวตน
ออกมาใหชัดเจนวาจะเอาอะไร ฉันจะเอา แมก็ไมใหซักที ต้ืออยูนั่น ตัวตนของเขาจะชัดเจนมาก 
จะไมมีการพูดตาม เด็กท่ีฝกข้ันนี้มาดี ๆ การพูดตามจะหายหมดเลย  

                                    พัฒนาการระดับที่พัฒนาการระดับที่พัฒนาการระดับที่พัฒนาการระดับที่ 5 5 5 5 ส่ือดวยสัญลักษณ เนนการเลนสมมุติมาก การเลนสมมติจะชวย
ใหเรารูวา เขารูอะไรบาง โลกนี้ท่ีเขาอยูกับเรา ทําอะไรกับเรา เดินไปกับเรา เขารับรูมันแบบไหน 
เขาใจแบบไหน เอามาใชใหเปนประโยชนในการตรวจสอบ และส่ิงสําคัญในการสงเสริมพัฒนาการ
ดวย   

กลับมาเรื่องการสนใจจดจอในพัฒนาการระดับ 1 ตามหัวขอของการพูดวันนี้ กวาจะให
เด็กออทิสติกนิ่งจดจอไมใชเรื่องงาย ยากมาก ตองพัฒนาครบทุกดานจริง ๆ กลาวคือเด็กจะตอง
ทนส่ิงเราภายนอกได เด็กท่ีไวมาก ๆ มาอยูในท่ีมีคนเยอะ หรือเด็กท่ีไวตอภาพการเคล่ือนท่ี คน
เดินไปมาเยอะแยะ คาดเดาก็ไมได วาเม่ือไรจะเดินมาชนฉัน หรือวาไวตอเสียง ไมชอบเสียง
ความถ่ีนี้ เสียงไดรเปาผม เสียงอะไรก็ทนไมไหว หรือไวตอการสัมผัส เดี๋ยวเพ่ือนก็เดินมาชนหรือ
ใครเดินมาเฉียด แทนท่ีจะจดจอกับงานตรงหนา ก็มัวแตมาระวังตัวกับเรื่องพวกนี้  หรือเด็กท่ี
เฉื่อยมาก ๆ ส่ิงเราภายนอกนอยเกินไป เด็กก็จะเติมส่ิงเราใหตัวเอง วุนวาย  ไมนิ่งเหมือนกัน 
เพราะฉะนั้นจะใหเด็กจดจอตองปรับใหเขารับกับส่ิงเราภายนอกใหได   

เด็กท่ีไวมาก ๆ ตองคอยใหเขาเผชิญ เชน อยูบานนิ่งพอใชได แตไปหางไมนิ่งเลย ก็
แนะนําใหไปหางตอนเชา เพราะระบบสมองของเขายังไมวุนวาย หางตอนเชาคนก็ยังไมเยอะ ไม
วุนวายมาก ตัวเด็กเองชวงท่ีสบายดีกับชวงท่ีไมสบาย เขาก็รับส่ิงเราไดไมเหมือนกัน ดังนั้นเราจึง
ตองละเอียดในเรื่องนี้ ในการคอย ๆ เติมใหลูก สมมุติวาอยูบานยังไมนิ่ง แลวเราพาเขาออกนอก 



 
บานตอนเย็น มันจะหนักมาก มันจะขามข้ันนะ จริง ๆ ขามข้ันก็ไมเปนไรหรอก แตพอแมเองจะ
ทอแทวาทําไมไมไดซักที  

เด็กบางคนกลัวทะเล ไมชอบทะเล ถามกอนวาหาดไหน เด็กบางคนไมยอมลงทะเลท่ี
ชะอํา แตยอมลงน้ําท่ีหาดพระยานคร มันตางกันตรงไหน ตางกันท่ีหาดพระยานครมันเรียบมาก 
เด็กท่ีกลัวและไวตอความรูสึก เขาจะรู  ลงท่ีน้ําใส ๆ หาดเรียบ ๆ ได แตหาดชะอําท่ีคล่ืนตูม ๆ 
ไมมีทางลงเลน ถาเราไมละเอียดเราก็จะโอย !! ลงทะเลไมไดซักที  ถาเราละเอียดพอ เราจะรูวา
แบบไหนได แลวเราคอย ๆ ทําใหยากข้ึน แตไมใชหมายความวาลูกไปทะเลไมได อาทิตยนี้ไมได 
อาทิตยหนาไปอีก จัดลําดับความสําคัญไวกอน เรื่องไหนจะตองฝกกอน เรื่องไหนไมสําคัญเอาไว
ทีหลัง 

ปจจัยส่ิงเราภายนอก นอกจากข้ึนอยูกับชนิดของเสียง ความถ่ีตํ่าสูงแลว ความนาน 
ความแรงก็มีผล เด็กบางคนไมชอบไปรานตัดผม พอแมคิดวาเขาไมชอบสัมผัสปตตาเลียน ตอน
หลังถึงรูวาท่ีแทเขาระแวงวาคนขาง ๆ เขาจะใชไดรเปาผม ไมชอบเสียงนั้น พอมัวแตระแวง ก็ไม
เปนสุข กระสับกระสาย ไมนิ่ง เราจะรูได เด็กตองพัฒนาการไปข้ัน 5-6 ซ่ึงเราชวยใหเขา
เชื่อมโยงระหวางความรูสึกกลัวเปนความคิด วากลัวเพราะอะไร กลัวมากนอยแคไหน แลวจะทํา
อยางไรดี จะบอกแมดีหรือวาเอามือปดหูดี ชวยใหเขามีเวลาคิด แทนท่ีจะแสดงออกเปนการ
กระทําอยางเดียว เพราะฉะนั้นกวาลูกออทิสติกจะนิ่ง ตองทําพ้ืนฐานแตละข้ันใหแนนจริง ๆ  

นอกจากนี้ยังมีส่ิงเราท่ีไมคอยมีคนพูดถึงคือ ส่ิงเราภายใน ท้ังอารมณดานลบและอารมณ
ดานบวก ต่ืนเตนก็ไมนิ่ง  อยางท่ีเลาเรื่องตัดผมคืออารมณกลัว ความรูสึกกังวล สวนมากท่ีไมนิ่ง 
มักจะเปนความรูสึกกลัวเพียงแตเราไมรูวาเขากลัวอะไร  เราก็ใชวิธีปรับพฤติกรรม เชน ถานิ่ง ก็
ใหรางวัล แตผลท่ีไดก็จะไมย่ังยืน  แตนี้เราจะเปล่ียนจากความรูสึกเปนความคิด อยางเห็นเขา
เริ่มกระสับกระสาย กถามวา “วันนี้รูสึกอยางไร” “กลัวอะไรบางไหนบอกมาสิ”  ลูก “กลัวแทงค
น้ําใหญๆสูงๆ” “ไหนบอกมาสิทําไมถึงกลัว” ถาเขายังตอบไมได ก็ใหตัวเลือก “กลัวแทงคมันจะ
หลนใสหรือกลัวมันจะแตก” พอเขาบอกไดก็ถามเขาวา “จะทําอยางไรดี” “ใหแมพาไปทดสอบ
หรือวาจะพาเดินหนี ถาใหแมทดสอบ รออยูตรงนี้นะ เดี๋ยวแมทดสอบใหดู” ก็เตะใหดู มัน
แข็งแรง น็อตตัวใหญ คือฝกท้ังกระบวนการคิด ฝกท้ังการแกปญหาดวย  

การวางแผนส่ังการกลามเนื้อก็สําคัญ ทําแลวไมเสร็จ ทําแลวลืม หยิบแลวก็วาง หยิบ
แลวก็ลืม ไมรูจะทําอยางไรตอ มันก็วุนวาย การกระทําไมมีเจตนาท่ีชัดเจนเปนตัวกํากับ มันก็เลย
ทําแลวหลุด ๆ งง ๆ เพราะฉะนั้นตองแกโดยใหเขาแกปญหาอยางท่ีเขาอยากได เชน กลองนม
อยาวางเต้ีย ๆ ใหวางสูง ๆ ถาเขาสามารถลากเกาอี้มาตอขาได ตอไปก็ใหหงายเกาอี้ข้ึน กอนท่ี
เขาจะเอาเกาอี้มาตอ เขาตองควํ่าเกาอี้กอน แลวเข็นมามันจะมีหลายข้ันตอน รวมท้ังการทํางาน
บานดวย อยาไปมุงเนนการกระทําซํ้า ๆ เชน รอยลูกปดมันมีข้ันตอนเดียวเอาแตเพ่ิมจํานวน รอย
ได 20 ก็ใหเพ่ิมเปน 30 ใหทําอะไร ท่ีมีหลายข้ันตอน อยางงานบาน  



 

การฟงก็เหมือนกัน จะใหเขาจดจอ เขาตองฟงเรื่องท่ีเขาเขาใจ อยางเชนใหเราดูหนัง
เสียงภาษาอังกฤษ อะไรไมคุนเคยเดียวเดี๋ยวมันก็หลุด มันเหนื่อย มันยากเกิน เราก็จะไมอยาก
ฟงแลว เราก็ตองฝกการฟงใหลูกดวย โดยการใหทําตามคําส่ังหลายข้ันตอน ใชไปหยิบอันนี้ หยิบ
อันนี้แลวไปหยิบอันโนน ตอไปจึงเริ่มฟงนิทาน   ถาคิดวาลูกไมมีสมาธิ ใหคอย ๆ หาสาเหตุ 
วิธีการมองปญหาสมาธิส้ันของดร.กรีนสแปน ไมเหมือนคนอื่น ทานมองวา “ถาเด็กจดจอไดใน 1 
สถานการณ ใหถือวาเด็กมีสมาธิ สวนสถานการณอื่น ๆ ท่ีเขาไมได ใหไปดูวาทําไม” เด็กบางคน
ไมชอบวาดรูป พอกับแมเองก็จนปญญา เนื่องจากพอแมวาดไดแคมะมวงกับชมพู ก็เลยไมรูวาจะ
สอนอยางไร เลยก็สงไปเรียนศิลปะ ปรากฏวาเขาก็ไมนิ่งเลย ไมเรียนดวย ตอนสมัคร ครูก็บอก
วาอยาสมัครเลยเขาไมนิ่ง นาจะสงเสริมท่ีเขาสนใจ  

พอมาดูท่ีรายละเอียด ก็พบวาท่ีโรงเรียนศิลปะมีเครื่องพิมพดีดแบบโบราณท่ีเห็นกาน
พิมพและเครื่องพิมพผา เด็กท่ีสนใจกลไก ก็จะไปวุนวายกับอันนั้น และแถมงานวาดเปนงานท่ีเขา
ไมชอบ การทํางานของกลามเนื้อมัดเล็กของเขาก็ไมรอยเปอรเซ็นต แถมเด็กมีเรื่องกังวลซอนอยู 
เชน กลัวคนแปลกหนามาจับตัวไป ไปเรียกคาไถ ปจจัย 3 อยางทําใหไมนิ่งเลย เราก็ตองมาแกท่ี
ละเรื่อง ๆ ท้ังเรื่องท่ีกังวล และเรื่องการใชมือ   

การท่ีจะใหเด็กสนใจจดจอไดในสถานการณตาง ๆ จึงตองแกปญหาพ้ืนฐานใหหมด ท้ัง
การฟง การส่ังการกลามเนื้อ ท่ีนี้มาถึงปญหาท่ีวา จะรูไดอยางไรวาเด็กมีปญหาในการวางแผนส่ัง
การกลามเนื้อ อันนี้ไมยาก เพราะวามีปญหากันทุกคน เด็กออทิสติกมีปญหาในการส่ังการ
กลามเนื้อไมมากก็นอย การฟงก็เหมือนกัน  ในงานวิจัยของดร.กรีนสแปน เด็กออทิสติก 200 
คน มีปญหาการฟงและการส่ังการกลามเนื้อท้ัง 200 คน เรื่องอื่น ๆ ใหคอยสังเกตใหละเอียด 
คอย ๆ ชวยเขา อยาใหเขาทําส่ิงยาก ๆ หลายอยางพรอมกัน  

เด็กออทิสติกมักจะมีพัฒนาการไดดีใน “แนวต้ัง” เชน พอส่ือสารไดนิดนึง ก็จะพูด พอ
พูดได ก็พูดไดนิดนึงอะไรอยางนี้ ถาเราวัดจากแนวต้ังก็ไมตางจากเพ่ือน ดังนั้นจะดูพัฒนาการ
แนวต้ังไมไดเลย ตองดูแนวกวางดวยวาความสามารถของเขาในการจดจอ มีสัมพันธภาพและ
ส่ือสารนั้น เขาทําไดดีในทุกชวงอารมณืหรือเปลา เวลาโกรธ ยังส่ือสารกันหรือเปลา  

การเล้ียงดูเด็กเราตองเริ่มตนท่ีส่ิงแวดลอมในครอบครัวใหมีอาหารท่ีดี มีสุขอนามัย มี
ความอบอุน แตผูปกครองบางสวนก็ขามไปหานักบําบัด ตรงนี้มันจะมีปญหามาก เพราะ
ครอบครัวจําเปนเล้ียงดู และสงเสริมพัฒนาการท่ีถูกตอง ไมใชยกใหนักบําบัดเปนผูสรางรากฐาน
ชีวิตให  

มีหลายคนเปรยมาวา floortime ไมเหมาะกับลูกของฉันหรือของผม ดิฉันดูเด็กมา 70-
80 คนก็ยังมองวาเหมาะกับเด็กทุกคน แตไมเหมาะกับผูปกครองหลายคน ผูปกครองท่ีไม
ประสบความสําเร็จ ก็มีประเภทข้ีสงสัย ลังเล จะเอาอยางไรดี คิดนาน ทําไปนิด ๆ หนอย ๆ ก็ 



 

คิดมาก คิดวนเวียน มันก็ไดผลไมคอยดี แนนอนคนท่ีไมมีเวลาไมเหมาะกับ floortime อยางย่ิง
เพราะตองใชเวลามาก ตองใชฝมือในการบริหารจัดการเรื่องเวลา แลวก็ไมเหมาะกับคนไมเชื่อวา
ตัวเองทําได เชื่อวาครูฝกเกง   

          เคยไดยินมาวามีเด็กคนหนึ่งใชครูฝก 7-8 คน  แลวมาถามมาวา “ครูฝกก็เกง ๆ นะ 
ลูกก็ชอบ ทําไมตองทําเองดวยละ !!!” เด็กปกติเขาตองผูกพันกับพอแม ใกลชิดทางจิตใจ วัน
ขางหนาไมวาเศราทุกข เบ่ือ หงุดหงิด คนท่ีเขาคิดถึงคือพอแม ทุกวันนี้ขนาดดิฉันเองอายุมากแก
แลว เวลามีอะไรวิกฤตในชีวิตหรือมีอะไรดีใจสุดขีดคนท่ีคิดถึงคือ พอแม เพราะเรามีสายสัมพันธ
ท่ีแนนแฟนมาต้ังแตเด็ก  ถาเขาคิดวาไปหาครูฝก 7-8 คนดีกวาเวลาท่ีพอแมจะใหกับลูกจริงๆ
มันกไมเหลือ ก็จะไมสําเร็จในการสรางความสัมพันธท่ีแนนแฟนกัน ลองคิดดูวา และถาครูฝก
ลาออกไปจะทําอยางไร   

          อีกประเภทท่ีไมเหมาะกับ floortime คือ คนท่ีนิยมหรือมีความคิดวาความสําเร็จของ
การเล้ียงดูหรือการฝกเด็กคือการทําใหเด็กเชื่อฟงและทําตามคําส่ังได และเด็กจําไดเยอะ ๆ ถือ
วาเปนความสําเร็จ แบบนี้ก็ไมเหมาะท่ีจะมาใช floortime  

          การวัดความกาวหนาของ floortime ความจริงใชความรูสึกวัด ลูกจําภาพได 5 ภาพ
แลวใน 10 ภาพนี้ พออาทิตยหนาจําไดต้ัง 8 ภาพแลว  มันเปนรูปธรรมเกินไป  นาเห็นใจเด็กท่ี
มีความจําดีมาก  เด็กท่ีความจําดีๆ พอแมจะเพลินจริง ๆ ใสเขาไปจําไดหมดแตใชการไมได  เขา
ทํานองความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด  เด็กท่ีอานสารานุกรมมาต้ังแตเล็ก ๆ แตเพ่ือนแยงของเลน
แลวไมมีปญญาเอาคืน ก็ถือวาใชการไมได   

         ดิฉันแนะนํา floortime ใหผูอื่นมาประมาณ 1 ปแลว ไดพอแมระดับเกง ๆ มาชวยบอก
เลาประสบการณไดหลายทาน  โดยเฉพาะพอแมท่ีเริ่มจากระดับ 1-2  มักจะคุยกันเลน ๆ วา
ดัชนีชี้วัดความกาวหนาของลูกอีกอันหนึ่งคือน้ําหนักท่ีลดลงของแม  นํ้าหนักแมลดลงเร็วเทาไรลูก
จะดีข้ึนเร็วเทานั้น  

        นอกจาก floortime แลว องคประกอบของ DIR อีกอยางหนึ่ง คือ การแกปญหาอยาง
เปนระบบ ซ่ึงจําเปนตองมีคําแนะนําจากนักกิจกรรมบําบัด ครูฝกพูด นักจิตวิทยา ใหบาง 
เพราะวาพอแมมองปญหาไมออก นึกไมออกวาลูกมีปญหาตรงไหน แตก็มีพอแมบางทาน
เหมือนกันท่ีสังเกตและเปรียบเทียบโดยใชลูกอีกคนเปนตัวต้ัง คอย ๆ สังเกต  แลวเริ่มคิด
ปรับปรุงหากิจกรรม  มีคําถามวาถาไมมีผูเชียวชาญเลยแลวลูกจะไปไดใหมดวยฝมือพอแม  ไปได
เหมือนกัน  



          

ทีนี้มาถึงเรื่องสําคัญ  floortime คืออะไร   floortime เปนกิจกรรมเปนชวงเวลา เปน
เวลาทอง เปนเวลาเลนแตไมใชเลน ๆ แตเอาจริ เปนการเลนงเพ่ือสงเสริมพัฒนาการ โดย
เลือกใชวิธีใหตรงกับระดับพัฒนาการของเด็ก  ในชวงเวลาท่ีเด็กมีความสุข  กฎเกณฑของ 
floortime มีนิดเดียว คือหามทํารายตัวเอง และหามทําลายขาวของ นอกนั้นไดท้ังนั้น   

        ระดับท่ี 1 การจะใหเด็กสงบจดจอ เราจะตองเริ่มดวยปฏิสัมพันธแบบสนุกกอน ใหเด็ก
ติด ใหเด็กผูกพัน อุปสรรคของข้ันตอนนี้คือวา  พอแมสวนมากก็จะเครียดหรือวามองไมออกวา
ทําไมเลนไมสนุก  ลืมไปวาการเลนสนุกทําอยางไร มีเหมือนกันวาเด็กกระตุนตัวเอง ดิฉันบอกแม
วาเลนใหดูหนอย แมจับแขนลูก แลวส่ังวานับสิลูก 1-2-3 ซ่ึงดูอยางไร มันก็ไมสนุก
เลย  หลักการของระดับนี้มีอยูอยางเดียว คือเปล่ียนกิจกรรมท่ีเด็กทําอยูใหเปนกิจกรรมทํา
รวมกัน เด็กจองออกไปนอกหนาตางก็ถือวาทําอะไรอยู  นอนอยูกับพ้ืนก็ถือวาทําอะไรอยู  สะบัด
มือก็ถือวาทําอะไรอยู 

    


