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คลินิคพัฒนาการเด็ก 

สถาบันแหงชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว 
 

นองปน เด็กชายอายุ ๔ ๑/๒ ป ไดรับการวินิจฉัยออทิสติก ตั้งแตอายุ ๒ป ๙เดือน คุณ
พอคุณแมของนองปนไดรับคําแนะนําการสงเสริมพัฒนาการตามแนวทาง DIR/Floortime จน
นองปนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก นองปนมีความกระตือรือรนที่จะมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน 
อยากเลนกับเพื่อน สามารถสื่อสาร พูดคุย โตตอบกับเพื่อนได สามารถควบคุมตัวเอง
และตอบสนองตอผูอื่นไดอยางเหมาะสม  

อายุและความสามารถของนองปนสามารถเลือกที่เขาเรียนในระบบการศึกษาพิเศษ
แบบเต็มวันได แตทีมผูบําบัดเห็นวานองปนจะไดประโยชนมากกวาถาไดรับการสงเสริม
พัฒนาการแบบหนึ่งตอหนึ่งรวมกับการไดมีโอกาสในการใชชีวิตประจําวันกับเด็กปกติ  

โรงเรียนของนองปนเปนโรงเรียนเอกชน ที่ถูกเลือกมาอยางดี เปนโรงเรียนในแนว
พัฒนาการที่เนนเรื่องการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและใหความสําคัญกับ “ความ
แตกตาง” ของเด็ก รูปแบบการเรียนการสอนเปนแบบเรียนรูอิสระผสมกับการเรียนรูแบบกึ่ง
ระบบ  โดยมีการเลนเปนหัวใจของการเรียนรู 

นองปนเขาเรียนในหองเด็กเล็ก ๓ ชั่วโมงในภาคบาย เรียนรวมกับเด็กปกติอีก ๑๓ คน 
ซึ่งอายุนอยกวานองปนประมาณ ๖ เดือน ในหองเรียนมีครู ๒ คน และครูผูชวยอีก ๑ คน 
หนาที่ของครูครูผูชวย คือ ชวยสงเสริมการมีปฏิสัมพันธ การเลน การพูดคุยและการทํา
กิจกรรมระหวางเด็กๆดวยกัน ส่ิงสําคัญที่ชวยนองปนไดมาก คือ คุณครูผูชวยในหองเปนผู
มีความเขาใจเรื่องของ “ระบบบูรณาการประสาทสัมผัส ” (Sensory integration) วาเปนส่ิง
สําคัญที่จะชวยทําใหนองปนสามารถคงความสนใจ จดจอ มีสมาธิ และสามารถควบคุมตัวเอง
ไดดีมากขึ้น วิธีการแกปญหาของคุณครูจึงเนนไปที่การพยายามเติมเต็มการรับรูระบบ
ประสาทสัมผัสใหกับนองปนและเด็กทุกคนในหองเกือบตลอดทั้งวัน 

แนวทางการสงเสริมปฏิสัมพันธระหวางเด็กมีทั้งแบบที่ไมใชภาษา เชน การเลนวิ่งไล
จับ การเลนในสนามเด็กเลน ไปจนถึงการใชภาษาในแบบของการเลนสมมติที่ซับซอน คุณครู
ยังเนนการมีปฏิสัมพันธระหวางครูกับเด็กวาเปนส่ิงท่ีสําคัญตอการเรียนรูในทุกๆดาน 
คุณครูจะทําหนาที่มากกวาการเปนผูอํานวยความสะดวกหรือเปนผูจัดรูปแบบการเรียนรูของ
เด็กแตคุณครูจะเขามารวมเลนและสัมผัสกับเด็กโดยตรง  

นอกจากนั้นโรงเรียนยังจัดใหมีการพูดคุยระหวางครูกับผูปกครองอยางสม่ําเสมอ 
สนับสนุนใหพอแมของเด็กจัดกิจกรรมใหเด็กๆในหอง นองปนจัดอยูในกลุมเด็กที่ตองการการ



ดูแลพิเศษ คุณครูประจําชั้นและคุณครูพ่ีเลี้ยงจึงมีการพูดคุยกับครอบครัวของนองปนเปน
ประจําทุกเดือน และมีการพูดคุยกันในทีมใหญรวมกับนักวิชาชีพอีก ๔-๖ ครั้งตอป 

 
กอนเขาหองเรียน 

เม่ือมาถึงโรงเรียนคุณแมจะสงนองปนใหกับครูแดง (คุณครูผูชวย) หนาที่ของครูแดงที่
สําคัญ คือ สงเสริมใหนองปนมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนไดอยางเหมาะสมในทุกสถานการณและทุก
อารมณ เม่ือเริ่มเดินเขาไปในโรงเรียน ครูแดงเห็นเพื่อนๆ ๒ คนยืนอยูหนาหอง ครูแดงใชคํา
ส้ันๆสะกิดเตือนนองปนใหทักทายเพื่อนๆ  

นองปนเริ่มกิจกรรมในโรงเรียนดวยการออกไปเลนทรายและวิ่งไลจับกับเพื่อนๆ
ท่ีสนามเด็กเลน การเริ่มตนกิจกรรมที่เนนการสงเสริมกลามเนื้อมัดใหญ และสงเสริมการมี
ปฏิสัมพันธกับเพื่อนผานกิจกรรมการเคลื่อนไหวโดยไมตองใชภาษามากนักทําใหนองปน
สามารถมีปฏิสัมพันธ เลนกับเพื่อนไดอยางไมรูสึกลําบาก เม่ือถึงเวลากอนเขาหองเรียนนอง
ปนนั่งเลนบนมานั่งที่สนามพรอมกับเพื่อนๆอีก๓ คน ครูแดงคุยเลนกับเด็กๆคนอื่นและ
เฝาดูนองปนอยูหางๆ ครูแดงจะคอยสังเกตถาเห็นวานองปนไมสามารถควบคุมตัวเองได ครู
แดงก็จะเขาไปชวย ครูแดงจะไมเขาไปชวยเหลือนองปนโดยไมจําเปน เพราะไมอยากให
เพ่ือนคนอื่นๆรูสึกวานองปนเปนเด็กที่ตองการความชวยเหลือพิเศษ 

ในหองเรียนวันนี้เริ่มดวยการนั่งโตะทํากิจกรรมเงียบๆ นองปนตองอาศัยความ
ชวยเหลือของครูแดงเพื่อใหนองปนควบคุมตัวเองในการทํากิจกรรมได ครูแดงใชเทคนิคของ
การบูรณาการระบบประสาทสัมผัส โดยใชน้ําหนักกดลงบนไหลท้ัง ๒ ขางของนองปน
เพื่อเปนการกระตุน”ระบบ”ขอตอและเอ็น จนนองปนรูสึกสงบลงและสามารถทาํกจิกรรม
ตอไดจนเสร็จ 

เม่ือถึงชวงกิจกรรมวงกลม นองปนนั่งกับพื้นอยูกับกลุมเพ่ือนไดสักพัก เม่ือนองปน
ทําทาวาจะไถลตัวลงนอนกับพื้น ครูแดงก็ชวยโดยเอาถุงทรายอันเล็กวางลงบนตักของนองปน
ทําใหการทรงตัวในทานั่งทําไดงายขึ้น การไถลตัวลงนอนกับพื้นไมไดเกิดจากความดื้อ ความ
เกียจคราน หรืออยากจะเรียกรองความสนใจจากครู แตเกิดจากความแข็งแรง ความคงทนของ
กลามเนื้อลําตัว กลามเนื้อหลังที่ใชในการทรงตัวในทานั่งยังไมแข็งแรงพอ ความสําคัญของ
การใชอุปกรณ Sensory ตลอดทั้งวันจึงเปนวิธีการที่ดีท่ีชวยใหนองปนสามารถควบคุม
ตัวเองใหอยูในกลุมเพื่อน สามารถคงสมาธิในการฟงคุณครูไดอยางตอเนื่อง 

 คุณครูยังทราบขอมูลมาจากนักฝกพูดวานองปนมีปญหาการประมวลขอมูลผานการ
ไดยิน คุณครูไดพยายามชวยเหลือโดยใหนองปนนั่งใกลๆคุณครู หรือใกลกับตําแหนงตนตอ
ของเสียง ชวยทําใหนองปนรับรูและเขาใจขอมูลจากการฟงไดดีขึ้น การเตรียมนองปนใหนั่ง
ขางๆคุณครูตั้งแตเริ่มตนกิจกรรมนิทานยังทําใหคุณครูไมตองพูดดุ ตักเตือน หรือเปลี่ยน
ท่ีนั่งนองปนกลางคัน ซึ่งจะทําใหนองปนตองตกเปนจุดสนใจ และดูแตกตางจากเด็กคน
อื่น  



เม่ืออานนิทานจบ คุณครูพูดชมเด็กๆทุกคนในหองที่สามารถนั่งฟงนิทานไดจนจบและ
เด็กๆยังรูจักรอคอยเวลาเพื่อนตอบคําถาม หลังคําชมคุณครูเรียกใหนองปนตอบคําถามโดยให
แสดงความคิดเห็นจากรูปที่เห็นในหนังสือ คุณครูทราบวานองปนตองใชเวลาในการประมวล
ขอมูลที่ไดจากการฟง เมื่อถามคําถาม คุณครูรอเพื่อใหนองปนตอบคําถาม ถานองปนตอบ
ไมได คุณครูจะใหตัวเลือกเพื่อชวยตอบ 

หลังชั่วโมงกิจกรรมวงกลมฟงนิทานเปนชวงเวลาเลนอิสระในหอง คุณครูชวยกระตุน
ความสนใจใหนองปนเลือกเลนมุมบาน แทนที่จะเลือกเขามุมคอมพิวเตอรซึ่งเปนส่ิงที่นองปน
ชอบมากๆ ครูแดงเขาไปเตือนนองปน “เม่ือวานนองปนเลนคอมพิวเตอรไปแลว วันนี้เลนอยาง
อื่นบางดีไหมครับ..... คุณครูอยากใหเด็กๆไดหัดลองเลนหลายๆอยาง” คุณครูมีความ
ระมัดระวังในการพูดเตือนนองปนใหดูเปนธรรมชาติและไมใหแตกตางไปจากการเตือน
เพื่อนๆคนอื่น 

เม่ือถึงตอนเลนสมมติ ครูแดงเริ่มเขามามีบทบบาทมากขึ้น ครูแดงชวยนองปนเลือก
บท แตงตัวเลนสมมติ และชวยใหนองปนเขาใจเมื่อเพื่อนๆเริ่มแบงบทการเลนดวยกัน นองปน
สามารถเขาใจการเลนสมมติ เขาใจการจินตนาการของเพื่อน และสามารถแสดงความคิดของ
ตัวเอง เพ่ิมบทบาทและเนื้อเรื่องในการเลนกับเพื่อนๆได  อยางไรก็ตามเพื่อนๆของนองปน
ทุกคนมีความรวดเร็ว วองไวในการพูดคุยโตตอบ นองปนจึงตองการความชวยเหลือจาก
ครูแดงบางในการชวยยอยคําพูดยาวๆของเพื่อนใหนองปนเขาใจ หรือในบางครั้งครูแดงก็
อาจตองบอกใหเพ่ือนรอ เพ่ือใหนองปนมีเวลาคิดและพูดโตตอบ 

เรื่องการวางแผนสั่งการกลามเนื้อและการเรียงลําดับขั้นตอนของนองปนก็ยังไมดีมาก
นัก ครูแดงจึงตองชวยตอนแตงตัว หรือตอนเปลี่ยนเสื้อผา เพ่ือใหนองปนสามารถเขาไปเริ่ม
เลนไดทันเพื่อนๆ ครูแดงยังทําหนาท่ีชวยเหลือเด็กๆคนอื่นดวย เชน ชวยติดกระดุม ผูก
เชือกรองเทา ใสเข็มขัด เพื่อใหเด็กคนอื่นรูสึกวาครูแดงเปนคุณครูท่ีคอยชวยเหลือเด็ก
ทุกๆคน โรงเรียนใหความสําคัญวาเด็กทุกคนมีความตองการความชวยเหลือพิเศษ 

นองปนเลนบทบาทเปน “พอ” ใสเนคไทรและถือกระเปาทํางาน แตยังมีบทบาทที่นอง
ปนยังเลนไมได เชน ไมรูวาเลิกงานแลวจะไปไหนตอดี หรือ ยังกะเรื่องเวลาไมคอยถูก ไมรูวา
ตองเลนบทบาทในที่ทํางานนานแคไหน หรือถึงเวลานาจะตองเลนบทกลับบานไดแลว   ครู
แดงตองเขาไปชวยใหนองปนเลนกับเพื่อนใหไดอยางกลมกลืน โดยแกลงสมมติเปนคุณ
ภรรยาโทรศัพทมาหาสามีเพื่อคอยชวยใหนองปนเลนบทบาทไดเทาทันเพื่อนๆในกลุม 
การเลนนี้ชวยสงเสริมพัฒนาการนองปนทั้งดานการวางแผนสั่งการกลามเนื้อเปนลําดับ
ขั้นตอน ดานภาษา การสื่อสาร และการคิดจินตนาการรวมกับเพื่อน ครูแดงชวยใหเด็กทุก
คนพัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยงเหตุผลและอารมณความรูสึกดวยการคอยถาม
คําถามเด็กๆ เชน “เอะ เด็กๆ ทําไมนองถึงรองเวลาคุณพอไปทํางานละคะ”  “แลวเราจะ
ชวยกันยังไงใหนองหยุดรองคะ”  “ทํายังไงคุณพอถึงจะยังติดตอคุณแมไดคะ ถาคุณพอตอง
ไปทํางาน” ถาทุกคนอยูบานกันหมดแลวแตคุณพอยังไมกลับบาน ทุกคนในบานจะรูสึกยงัไงคะ 
แลวคุณพอละ จะรูสึกยังไงคะ” 



เม่ือถึงตอนเก็บของเลน นองปนไมรูวาจะเก็บของชิ้นตางๆไวที่ไหนและเสื้อที่นองปน
แขวนไวก็หลนลงมาจากที่แขวน นองปนเริ่มหงุดหงิดและเริ่มสงเสียงประหลาด ซ้ําๆ ครูแดงรีบ
กาวเขามาชวยนองปนเก็บของที่หลนลงและแนะนําใหนองปนขอความชวยเหลือจากเพื่อน ให
ชวยแขวนให ครูแดงทําหนาที่คอยชวยแนะแตไมไดกาวกายหรือทําให คุณครูพยายามใหนอง
ปนรูสึกวาเขาสามารถพึ่งตัวเองได...... ความสามารถในการพึ่งตัวเองที่สําคัญอยางหนึ่ง คือ 
การรูจักที่จะพูดขอความชวยเหลือจากคนอื่นเมื่อทําบางส่ิงบางอยางดวยตัวเองไมได 

ตอมาเปนเวลาพักบาย วันนี้นองปนมีหนาท่ีชวยรินน้ําใสแกวใหเพื่อนๆ นองปน
ตองถามเพื่อนทุกคนวาจะเอาน้ําหรือไม รอคําตอบและรินน้ําให  หนาที่รินน้ําเปนงานพิเศษที่
เด็กทุกคนตองผลัดกันทํา เปนแนวทางหนึ่งในการฝกแบบกึ่งระบบที่ชวยทั้งดานกลามเนื้อมัด
ใหญ การวางแผนสั่งการกลามเน้ือ และการสื่อสาร โตตอบ เปนงานที่ทําใหเด็กไดขยับตัว 
เคลื่อนไหว กระตือรือรนที่จะไดทํางานที่เปนของผูใหญ เด็กจะรูสึกสนุก อยากมีสวนรวม และ
สนใจการกินอาหารมากขึ้น นองปนรูสึกตื่นเตนกับการไดทําหนาท่ีนี้ นองปนเริ่มเลนมือ
และนั่งกระโดดขึ้นลงบนเกาอี้ ครูแดงเขามาชวยโดยเปลี่ยนเกาอี้ท่ีนองปนนั่งเปนลูกบอล
ใหญ เมื่อเด็กอีก ๒ คนที่นั่งขางๆ ขอนั่งบนลูกบอลดวย ครูแดงก็เอามาให .....น่ีเปนอีก
ตัวอยางหน่ึงของการชวยเติมเต็มการรับรูระบบประสาทสัมผัสตามความตองการของ “ระบบ” 
รางกายของเด็กเพ่ือใหเด็กสามารถใชชีวิต ทํากิจกรรมอื่นๆไดอยางตอเนื่อง ไมแตกตางไปจาก
เพ่ือน 

ความตื่นเตนทําใหนองปนไมสามารถควบคุมตัวเองใหเรียบรอยพอที่จะกิน
อาหารได นองปนดื่มนํ้าและนั่งกระโดดเลนบนลูกบอล สักพักเด็กหญิงนิดหนอยเพื่อนที่น่ัง
ขางๆหันมาพูดคุยกับนองปนแตนองปนทําเหมือนไมไดยิน ครูแดงจึงเขามาชวยเตือน “นองปน
ไดยินนิดหนอยพูดไหม นิดหนอยถามอะไรนองปนครับ”  นองปนนั่งยืดตัวขึ้นแลวหันมามอง
หนูนิดหนอย ส่ือดวยภาษาทาทางวาพรอมที่จะฟงนิดหนอยพูด ครูแดงไดทําหนาท่ีชวยเหลือ
นองปนในการเรียนรูเรื่องการส่ือสารตลอดเวลาที่มีโอกาสเกือบจะตลอดทั้งวันใน
สถานการณท่ีเปนธรรมชาติจริง นอกจากนั้นการเสริมเทคนิคของการบูรณาการระบบ
ประสาทสัมผัส ยังทําใหนองปนสามารถควบคุมตัวเองใหพูดคุยเลนกับเพื่อนไดในขณะที่มี
อารมณตื่นเตน   

หลังพักอาหารวางเด็กๆออกไปที่สนามเด็กเลนขางนอก นองปนเลนสมมติเปนตํารวจ
จับผูรายกับเพื่อนๆ นองปนวิ่งไลเพ่ือนๆที่เลนเปนโจรมาขโมยของ การเลนวิ่งไลเพ่ือนๆ
ในตอนนี้เปลี่ยนจากเมื่อ ๓ ชั่วโมงที่แลวที่เปนการวิ่งไลไปมาเฉยๆ เปนการเติมเรื่องราวการ
เลนสมมติจินตนาการเขาไปในการวิ่ งไลดวย ความรู สึกที่ผอนคลายและการไดมี
ประสบการณในการพูดคุยเลนกับเพื่อนในชั่วโมงที่ผานๆมาทําใหนองปนสามารถเลนกับ
เพื่อนในระดับพัฒนาการที่สูงขึ้น 

ระหวางทางเดินกลับหองเรียน นองปนเดินคุยเลนไปกับนองนัท ชั่วโมงตอไปเปน
กิจกรรมทําอาหาร คุณครูรออยูหนาหองแจกผากันเปอนใหเด็กๆ นองนัทและนองปนรับผากัน
เปอนจากคุณครูแลวเปลี่ยนบทสนทนาเปนเรื่องของการทําอาหาร เขาทั้งสองสงสัยวาวันนี้จะ



ไดมีโอกาสละเลงแปงทําขนมอีกหรือไม ขณะท่ีนองปนกําลังคุยเลนกันนองนัทอยาง
เพลิดเพลิน นองปนลากเกาอี้ออกมานั่ง แลวเผลอสะดุดหกลมลงหนานองนัท ทําให
นองนัทสะดุดหกลมตามไปดวย นองปนบอกขอโทษนองนัท ครูแดงซึ่งคอยสังเกตการณอยู
ตลอด รีบเขามาชวย โดยพูดบอกนองนัทวานองปนไมไดตั้งใจ นองนัทยอมรับและไมได
โกรธนองปน  

ความไมสมบรูณของระบบการสั่งการกลามเนื้อท่ีเชื่อมโยงกับการมองเห็น 
(visual motor) ทําใหการเคลื่อนไหวของนองปนมีลักษณะงุมงาม หกลมงาย ไมสามารถ
ทํางานหลายขั้นตอนไดอยางคลองแคลว ครูแดงไดทําหนาท่ีโดยเขาไปชวยแบงเบาความ
โกรธ ความไมพอใจของเพื่อน ชวยปองกันไมใหเพื่อนๆเขาใจนองปนผิด 

เด็กผูหญิงอีก ๒ คนเดินตามเขามาในหอง แลวนั่งลงฟงคุณครู คุณครูอธิบายวิธีทํา
ขนมบัวลอย ซึ่งมีขั้นตอนยอย ๔ ขั้น การอธิบายของคุณครูใชรูปภาพประกอบเพื่อใหเด็กๆ
ทุกคนเขาใจไดงายขึ้น รวมถึงนองปนซึ่งคุณครูทราบวาการที่จะทําใหนองปนเขาใจการ
ทํางานเปนลําดับขั้นตอนมากขึ้นมีความจําเปนที่จะตองเพ่ิมการเรียนรูผานทั้งการมองเห็นและ
การฟง 

เม่ืออธิบายเสร็จคุณครูยอนกลับมาถามเด็กๆซ้ําอีกครั้งโดยใหดูภาพที่หน่ึงแลวถามวา 
“เด็กๆตองทําอะไรกอนคะ” นองปนโพลงตอบคําถามออกมา โดยไมไดรอใหคุณครูเรียก 
คุณครูแสดงสีหนา ชื่นชมนองปนและถามเด็กคนอื่นตอ “ขั้นตอไปทํายังไงคะ ใครตอบได”  
นองปนขมุบขมิบปากไปมา พยายามควบคุมตัวเองไมใหตอบคําถาม เพราะมันไมใชตาของเขา
แลว ตองผลัดใหเพ่ือนคนอื่นตอบบาง เม่ือถึงเวลาเริ่มทําอาหารเด็กๆตองเลือกเพื่อนมาทําคู
กัน นองปนเลือกชวนนองจอย เด็กผูหญิงตัวเล็กๆที่คอนขางขี้อาย นองปนหวังวานองจอยจะให
โอกาสเขาไดปนกอนบัวลอยเลนมากกวาและเมื่อทําขนมเสร็จนองจอยจะไมกินขนมมากเกินไป 
การทําขนมบัวลอยวันนี้ถือวาประสบความสําเร็จเปนอยางดี เพราะ นองปนสนุกกับการ
ทํากิจกรรมและขณะทํากิจกรรมนองปนสามารถพูดคุยโตตอบเลนกับเพื่อนไดเปน
เวลานาน 

เมื่อถึงเวลาเก็บกวาดสิ่งของและอุปกรณ นองปนรูสึกสับสนเพราะลําดับขั้นของ
การทํางานไมไดชัดเจน และไมไดมีรูปภาพชวยบอกวาตองทําอะไร กอนและหลังอยางไร  
(ครูแดงจดบันทึกส่ิงที่ไดพบวาถาตอนเก็บอุปกรณสามารถใชภาพชวยบอกวิธีการจะทําใหนอง
ปนทํางานในขั้นตอนนี้ไดดีขึ้น ครูแดงเตรียมจะบอกกับคุณครูประจําชั้นเพื่อใหชวยในเรื่องนี้) 
ครูแดงเขามาชวยนองปนโดยเขามาพูดทบทวนกับนองปนวาอะไรตองทํากอน เม่ือทําเสร็จก็
บอกวาขั้นตอนตอไปตองทําอะไร 

กอนที่จะลากันกลับบานเปนการรองเพลงรวมกัน วันนี้คุณครูเห็นวาเด็กๆสนุกกัน
มากและรูสึกวาทุกคนกําลังอยูในอารมณ “ตื่น” จึงดัดแปลงกิจกรรมจากการนั่งรองเพลง
เปนการยืนและเตนตามเพลง.... น่ีเปนอีกตัวอยางหนึ่งที่คุณครูมีความยืดหยุนในการปรับ
การเรียนการสอนใหตรงกับระบบการรับรูประสาทสัมผัสและความตองการการ
เคลื่อนไหวของเด็ก (Sensory-motor) เพลงสุดทายคุณครูใหเด็กจับมือเปนวงกลม เดินเขา



มาตรงกลางใกลกันแลวถอยแยกหางออกจากกัน เปนประสบการณที่เปนรูปธรรมที่ใหเกิด
ความรูสึกรวมของการเปนกลุมเดียวกันกอนที่จะแยกจากกัน 

กอนกลับบานนองปนลืมไปเอากระเปาเปหลังที่ชั้นเก็บของ ครูแดงสะกิดถามนองปน 
“มีอะไรที่นองปนทิ้งไวที่โรงเรียนหรือเปลานะ” (ครูแดงเตือนนองปนในลักษณะที่กระตุนให
นองปนคิดหรือแกปญหาเองมากวาท่ีจะทําให) นองปนเดินกลับไปเอากระเปาแลวเดินไปที่
รั้ว ซึ่งคุณแมกําลังรออยู คุณแมกมลงกอดนองปนดวยความชื่นใจแลวถามดวยคําถาม
ปลายเปด “วันนี้นองปนของคุณแมเปนอยางไรบางคะ” นองปนไมตอบ คุณแมจึงแกลงทํา
เปนสงสัยโดยพูดขึ้นมาดังๆ “เอ มือของนองปนเลอะอะไรมานะ” นองปนนึกขึ้นไดและ
รีบเลาใหคุณแมฟงถึงการทําขนมบัวลอยอยางตื่นเตน.........  

 
นองปนเมื่อกลับถึงบาน 

(อานรูปแบบการสงเสริมพัฒนาการเด็กที่บานตามแนวทาง DIR/Floortime ไดใน
หัวขอ ตัวอยางการจัดรูปแบบ “กิจวัตรประจําวันที่บาน”) 

 
 
อางอิง 

• Educational Guidelines for Preschool Children with Disorders in Relating and 
Communicating, ICDL Clinical Practice Guidelines, www.icdl.com. 
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