ตัวอยางการจัดกิจกรรมระหวางวัน
ถาม
นองตองเปนเด็กหญิงอายุ 9 ป ฝกตามกระบวนการสําหรับเด็กออทิสทิกมาตั้งแต 2 ขวบ
แตเคาตอตาน และไมยอมใหแมฝกเองที่บาน ชอบเลนอิสระ จนปานนี้ยังสื่อสารออกมาเปนคําพูด
ไมได พอแมรูจักฟลอไทมเมื่อเดือน ก.พ. 52 ก็เริ่มเลนกับเคา แตเลนไดแคชวงกลางคืนกอนนอน
กับเสาร-อาทิตย เพราะแมตองไปทํางาน
ระยะแรกยังสับสน กลาๆกลัวๆกับฟลอรไทม ยังไมกลาเอาลูกออกจากโรงเรียนเฉพาะทางที่
ฝกอยู ที่บานมีแตแมกับพี่เลี้ยง สวนพี่สาวจะกลับบานแคเสาร-อาทิตย (เรียนมหาวิทยาลัย) ผลของ
การเลนกันไดซัก 2 เดือน นองตองรองไหงอแงไมยอมไปโรงเรียน ติดแมหนักมาก พอดีกับไดคิวที่
สถาบันฯ และแมก็ไดยายที่ทํางาน เลยเอาลูกออกจากโรงเรียน มาฝกอยูบาน คงเหลือแคขี่มาทุก
เสาร-อาทิตย
เดือนแรกที่ใหตองอยูบาน ดิฉันใจแกวงไปหมด กลัวเคาจะถดถอย แตก็ไดเตรียมกิจกรรม
ไวหลายๆอยางใหพี่เลี้ยงชวนเคาเลน ประกบตลอด เชน เลนปนแปงโด ระบายสี เลนfinger paint
ตัดกระดาษ ฉีกกระดาษ ตอบล็อก เทน้ําใสขวด ตักถั่ว เลนน้ําในอางอาบน้ํา (เคาจะชอบเอามือถูสบู
ลื่นๆทําทาเหมือนขัดไปทั่วพื้นอาง) หรือออกไปเลนนอกบาน มีชิงชา วิ่งไลจับ ขี่จักรยานใหตองซอน
(เคาขี่ไมเปน) ใหชวยทํากับขาว ชวยถูบาน แคนี้ก็หมดวันแลว
หลังจากอยูบานได 2 อาทิตย ดูเคาราเริงแจมใส และมีความสุขมากขึ้นอยางเห็นไดชัด เรา
จึงคอยใจชื้น ตอนนี้อยูบานมาประมาณเดือนครึ่ง พอแมกลับจากทํางาน ตองจะวิ่งจี๋มาหาแมทันที
มากอด กระโดดขี่คอเรา หลังจากนั้นจะไมยอมหางแมอีกเลย เทียบกับเมื่อกอนที่ยังอยูโรงเรียนจะไม
เคยมีภาพแบบนี้
พัฒนาการที่เห็นไดชัดคือ ตองรูจักเลนมากขึ้น ถาจะใหสนุกตองจั๊กจี๋ กินพุง หอมรักแร
นอนทับกลิ้งไปมา นอนบนผาหมใหแมลาก เดี๋ยวนีร้ ูจักชวนแมเลนแลว เคาจะจับ
มือเราใหมาหยิบผาหม โดยเคาขึ้นไปนอนแลวมองหนาบอกแมวาแอะๆๆๆ
(เมื่อกอนไมเคยมีแอะ) ถาแมทําเปนไมรูเรื่องเคาจะกระดื๊บๆทําทาใหดูแลวบอกวา
แอะๆ บางทีแมก็แกลงบอกเคาวานอนกันเถอะนะ เคาจะรีบวิ่งมาขวางทางไมใหเรา
ปดไฟ เอามือบังสวิทซไฟ แลวดึงมือแมไปเลนกันบนที่นอนตอ สรุปคนที่แพคือแม
หมดแรงกอนทุกที ตองสื่อสารคําวาแอะๆบอยขึ้นมาก เชน แอะแลวจองหนา ยื่นมือไป
ทางขวดน้ําเขียว แปลวาหนูจะกินน้ําเขียว แอะแลวจองหนาลากแมขึ้นบันได แปลวาหนู
อยากขึ้นไปเลนบนหองนอน ฯลฯ มีพูดออกมาเองอยู 4 คํา คือ เวลาเลนสนุกพอแม

พูดนึง เคาจะตอ สอง ซั่ม แมพูดตองกินอะไร ตองกิน..เคาจะพูดวา น้ํา เวลาคันตองทา เคาจะพูด
ยา แคนี้ก็ดีใจแลว
ปญหาของดิฉนั มีดงั นี้
1) ที่บานมีหมาอายุ 1 ขวบ ขี้เลนขี้ประจบ บังเอิญมีวันหนึ่งดิฉันเลนเปาลูกโปงฟองเพื่อจะให
ตองหัดเปาปาก ตองไมเปา แตหมาชอบและคึกมาก มันกระโดดงับฟองอยางสนุก ตองเห็น
ก็เลยคึกตาม วิ่งไลขี่หมา หมาก็วิ่งไลงับมืองับขาตอง (งับแบบจิ๊บๆเบาๆพอจักจี้) ทีนี้ทั้งเด็ก
ทั้งหมาผลัดกันวิ่งไลวิ่งหนี ดิฉันพึ่งเห็นวาตองมีทักษะในการหลอกลอ และกระโดด เคาสนุก
มาก เลนกันไดครึ่งชั่วโมงจนแกมแดง(ตอง) ลิ้นหอย(หมา) วันตอๆมา
ตองก็ยังชอบเลนกับหมาอยู เลนกันจนเหงื่อทวม ทีนี้เราจะใหเคาเลน
กับหมาเปนสุนัขบําบัดแบบนี้ไดรึเปลาคะ หรือวาเนนปฏิสัมพันธกับ
คนอยางเดียว ไมไดเลนทั้งวันนะคะ แควันละครึ่งชั่วโมง
2) ที่บอกใหงดทีวี คอมพิวเตอรเด็ดขาด รวมวิทยุดวยมั้ยคะ ดิฉันเห็นวาอยู
บานมันเงียบก็เลยใหพี่เลี้ยงเปดเพลง เปดกันทั้งวันคะ
ขอบคุณคะ
ถามโดย
ถามโดย

ใบตอง เมื่อ 2009/ 6/ 22

ตอบ
ที่เลาวา "พี่เลี้ยงชวนเคาเลน ประกบตลอด เชน เลนปนแปงโด ระบายสี เลน finger paint
ตัดกระดาษ ฉีกกระดาษ ตอบล็อก เทน้ําใสขวด ตักถั่ว เลนน้ําในอางอาบน้ํา" ก็ตองขอถามกลับวา
ที่เลนเนี่ย สนุกหรือเปลาคะ ไมคอยอยากเรียกวา "เลน" เลยคะ ดูเหมือนคุณแมยังตัดใจกับการฝก
"นั่งโตะ" ไมได ลองถามตัวเองดูซิคะ วาทําแบบนี้มานานเทาไรแลว ทําแลว ชวยใหสัมพันธภาพ
ระหวา ง “คนกั บคน” ดี ขึ้นมั๊ย กระตุ นการสื่ อสาร "จากภายใน" หรือ เปลา และชวยใหลูกคิ ด
แกปญหา อะไรไดบาง หรือเพียงแคมันดูดี ที่ลูก “ทําได” เทานั้น
สําหรับฟลอรไทม การเลนจริง ๆ ก็คือการเลนที่นองตองติดใจอยากเลนกับแม แลวมาดึง
มาลาก นั่นแหละคะ สิ่งที่ตองทําเพื่อตอยอด คือการตื้อ แกลงงงทํางง คอย ๆ ใหความหวัง ดึงการ
สื่อสารของลูกใหตอเนื่องยาวนานขึ้นไปอีก
สวนเรื่องการพูด ไมคอยอยากให "คุย" กันแบบนี้เลยคะ มันไมคอยจะเปนการสื่อสาร แม
พู ด ว า “ตองกิ น ” ตองต อ ว า “น้ํ า ” จะเป น การสื่ อ สาร เมื่ อ เขาบอกคํ า นี้ เ วลาอยากกิ น น้ํ า ค ะ

เรื่องเลนกับหมานั้น ถาหากิจกรรมอะไรมาเติมใหมันเต็มวันไมได ไดออกกําลังกาย
ก็ยังดีคะ อยาเรียกวา "บําบัด" อะไรเลย
และก็ตองเคลียรกับทุกทานเหมือนเดิมนะคะ ไมไดอยากจะขัดความสุข
แตอะไรที่ไมตรงประเด็น ก็ตองขอชี้แจง เสียเวลาไปมากแลว ไมอยากใหทําอะไร
ที่เสียเวลาไปมากกวานี้เลยจริง ๆ คะ
หากคุณแมตองการทําฟลอรไทมเต็มรูปแบบ ทําไดโดยใหพี่เลี้ยงเลน
แบบที่คุณแมเลนกับนอง (เลนระดับ 1-2) แลวคุณแมเนนทํา 3-4 พอทําไดคลอง ก็แนะนําใหพี่
เลี้ยงทําบาง คือคุณแม "แผวถาง" ทาง สวนพี่เลี้ยงเดินตามทางที่คุณแมปูเอาไวแลว ยกเวนกรณีที่
พี่เลี้ยงตื้อเกง ก็ใหเขาทํา 3-4 ดวยก็ได แตถึงแมพี่เลี้ยงจะเนน 1-2 คุณแมก็ยังตองแบงเวลามา
เลน 1-2 ดวย ถาคุณแมเลนแต 3-4 ลูกก็จะหาแตพี่เลี้ยง
ตอบโดย

กิ่งแกว

เมือ่ 23/06/2009

ถาม
จริงคะ ดิฉันสังเกตวาทุกครั้งที่แมสรางอุปสรรคมากๆ เคาจะวิ่งไปขี่คอพี่เลี้ยงเลน เหมือน
เบื่อที่แมไมสนุกแลว แตประเดี๋ยวเดียวจะกลับมาหาแม มาชวนเลน เอานิ้วจิ้มปาก จมูก ตาของแม
ลอใหแมงับ หรือเปดเสื้อลอใหแมกินพุง จะนัวเนียกันอยางนี้ตลอดเวลาที่แมอยูดวย
ดิฉันเขาใจวาการเลนปนแปงโด ตัดกระดาษ ฯลฯ นั่นเปนการฝกการใชมือแบบกึ่งระบบที่
บาน ตามที่เขียนไวในหนังสือ เลม 3 แลวนองตองก็ชอบ โดยเคาเปนคนเดินไปหยิบมาเลนเอง เรา
เห็นเคาชอบก็เขาไปชวนเลนดวยทุกครั้ง ถาถามวาสนุกมั้ย เคาไมไดหัวเราะสนุกเหมือนตอนเลนแบบ
ถึงเนื้อถึงตัวกับแม กับพี่เลี้ยง หรือกับหมา เพียงแตเคาสนใจที่จะทําทักษะตางๆ เชน กดตามพิมพ
บีบเปนเสน เอามีดตัดเปนทอน (ถาทําอะไรใหมๆไดเคาจะดีใจ อยากทําอีก)
อยางนี้หมายความวา ขณะนี้ ยังไมควรเลนแบบนี้ใชมั้ยคะ ดิฉันจะไดเปลี่ยน
แนวมาเลนถึงเนื้อถึงตัวใหถี่ขึ้น เลนสนุกอยางเดียวกอน แลวตอยอดแกลงงง
แตถาเคายังอยากเลนแบบนี้อยูใหเลนไดมั้ยคะ ไมงั้นตองเอาไปซอนใหหมด
อาจารยอยาเพิ่งหงุดหงิดนะคะ ดิฉันอานมา 2 รอบแลว ยังรูสึก
เหมือนไมคอยรูอะไรเลย แตจะพยายามตอไปเพื่อชวยลูกคะ
ถามโดย

ใบตอง

เมือ่ 23/06/2009

ตอบ
ถาอยากรูวา ควรทําหรือไมควรทํา ก็ใหคุณแมสังเกตตอนที่เขานั่งทํากับพี่เลี้ยงนะคะ แลว
ลอง "มอง" ใหลึกซึ้งวาจริง ๆ แลวเขาเลนคนเดียวหรือเลนกับพี่เลี้ยง และสมมุติวาคุณแมยกมือปด
ตาตัวเองไมใหเห็นพี่เลี้ยง การเลนของลูกจะเปลี่ยนไปไหม
คุณแมอาจจะเห็นวา "การนั่งอยูสองคน" แทจริงแลวเปน "ตางคนตางนั่ง"
ถึงแมพี่เลี้ยงจะคอยชี้ชวน คอยถาม คอยสงโนน สงนี่ ก็ใหคุณแมก็คอยดูนะคะ วามีการ
"ริเริ่ม" จากนองตองบางหรือเปลา หรือวาเปนแคเปนการ “โยนเหรียญทิ้งน้ํา” ตอมหาย ๆ
อีกนิดคะ ผูที่ติดตามการตอบคําถามของดิฉันมานาน จะพอรูวา "ตอมหงุดหงิด" ของดิฉัน
จะทํ า งาน เวลาที่ พอ แม ใ ช ถอ ยคํ า ในด า นลบ ซึ่ ง แสดงถึ ง การตํ า หนิ ติ เ ตี ยน และกล า วโทษ
พฤติกรรมของลูก ทั้ง ๆที่สิ่งลูกแสดงออกมานั้น แสดงวาเขากําลังตองการความชวยเหลือคะ
ตอบโดย

กิ่งแกว

เมือ่ 23/06/2009

ตอบ
หมอไดคุยกับอาจารยกิ่งแกวและไดรับคําแนะนําเพิ่มเติมดังนี้
กิจกรรมตางๆที่คุณแมเลามาเปนสิ่งที่ทําได แตควรมีความชัดเจนวาเปาหมายหลักสําหรับ
นองใบตองในขณะนี้ คือ เนนการสรางปฏิสัมพันธกับคนมากๆ และเนนเรื่องการใชอารมณความ
อยาก ความตองการของนอง เปนหลักสําคัญในทุกกิจกรรม ขอยกตัวอยางการฝกของคุณแมนอง
เดี่ยว
“อยางรอยลูกปด ถาเราไปนั่งรอยลูกปด พอเราสงใหหนึ่งเม็ดเขาก็รอย สงใหเทาไรก็รอย
เทานั้น พอเขาจะหยิบ เราทําลูกปดหลน กิจกรรมรอยลูกปดกลายเปนกิจกรรมวิ่งไลเก็บลูกปดกัน
แลวก็แยงกัน มันกลายเปนการเลนดวยกัน”
“อยางบัตรคํา ที่เคยมานั่งบอกวา “นี่หมู นี่หมา นี่อะไร” บัตรคํานั้นกลายเปนไพบิน เราไม
บอกแลววาไอเนี้ยตัวอะไรๆ เราควักบัตรขึ้นมาแลวขึ้นไปบนเกาอี้ แลวเราก็บอก
วา “เฮย ดูนะ” แลวเราก็ทําไพมันบิน เขาก็สนใจไพมันบินไดนะ เราก็นับ หนึ่ง
สอง เขาก็มองรอ แคลูกตอบ “สาม” ประสบความสําเร็จแลว นั่นคือเขาหันมา
มองเรา เขาหันมาสนใจเรา ที่สามแลวปลอย นั่นคือกิจกรรมที่เขาหันมาสนใจ
เรา เขาอยากจะเลนกับเรา กลายเปนเลนดวยกัน ไอบัตรคํามันจะเปนรูปอะไร
ชางมันเหอะ มันไมมีความหมายแลว นั่งบอกมาสองปแลวมันไมมีความหมายวา
นั้นมันคือตัวอะไร ก็เอามาเลนกัน อีกอยางหนึ่งผูปกครองอยากลัวรก อยากลัว
เลอะ ตองทําใจใหเย็นๆหนอย ถาเขาชอบเลนอะไรก็เลน”

(อานเพิ่มเติมไดจาก “ทําอยางไรใหลูกหลงรัก สื่อสารและคิดเปน” โดย คุณแมนองเดี่ยว –
พัฒนาการระดับ ๑-๒)
การเลนกับสุนัข ก็เปนสิ่งที่ดีตรงที่ทําใหนองใบตองสดชื่น ริเริ่มการเลน เชน กระโดดไปมา
หลบหลีก ซึ่งเปนการฝกความสนใจจดจอกับการเลน และไดฝกการออกกําลังกายไปดวย สิ่งที่
อาจารยติงมาครั้งแรก คือ เห็นวาคุณแมใชคําวา “บําบัด” ก็เลยไมอยากใหหลงทางคิดวาจะเอาการ
เลนกับสุนัขเปนหลัก การเลนกับสุนัขมีประโยชน เปนเหมือนเครื่องทุนแรงเวลาที่คุณแมกับพี่เลี้ยง
เลนกับเขาจนเหนื่อยแลว ก็ใหนองใบตองเลนกับสุนัข (ที่ใจดีขี้เลนตัวนี้) ก็จะดีกวาปลอยใหอยูคน
เดียว แตระวังอยาใหนองไปดึงหู จิ้มตามันนะคะ
อาจารยแนะนําการฝกที่ใหประโยชนสูงสุดกับนองใบตอง คือ
๑. สรางสถานการณใหเด็ก “ฉุกคิด/ แปลกใจ/ สงสัย” เชน ตัวอยางจากคุณแมนองตนไผ (เวที
สนทนากลุมผูปกครองเด็กโต) “
o คุณแมใชมุขแกลงงง เชน ตอนกินขาว ปรกติคุณแมจะเตรียมทุกอยางวางไวใหเรียบรอย แต
คราวนี้คุณแมวางไวแคจานที่มีขาวตักไวแลว 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 เมื่อ
ใหเวลาจริงๆ ลูกก็คิดเองไดนะ
o อานตัวอยางอื่นๆเพิ่มเติมใน “การสงเสริมความสามารถในการแกปญหาและการสั่งการ
กลามเนื้อ” ในพัฒนาการระดับ ๓-๔ โดยเนนการตื้อยื้อ ซึ่งมี ๒ ลักษณะ คือ เพิ่มความ
นานของการตื้อยื้อ เพื่อใหเด็กยังคงทนในการมีปฏิสัมพันธกับคนใหไดนานๆ ขึ้นเรื่อย และ
เพิ่มความซับซอนในการแกปญหา เชน นองใบตองจะเอาขนม คุณแมตื้อ ยื้อ ไมใหอยูนาน
จากนั้น จึงเริ่มพลิกแพลงกอนที่จะให เชน
ก. เอาขนมไปซอนใตผาหม - ใหนองใบตองมองหา เดินไปเปดผาหม หาเจอจึงไดกิน
ข. เอาขนมไปไวหลังตู นองใบตองตอง “คิด” หาวิธี ปนขึ้นไปเอา.....ไดกินอีก ๑ ชิ้น
ค. วิ่งหนี เลนวิ่งไลจับแยงขนมกัน.....ไดกินอีก ๑ ชิ้น
ง. เพิ่มความซับซอนในการเคลื่อนไหว เชน แมวิ่งหนีลอดใตโซฟา
แลวปนหนีขึ้นไปบนโตะ
นองใบตองวิ่งตาม.....ไดกินอีก ๑ ชิ้น
จ. ฝกการรับฟงคําสั่ง เชน ไปเอาจานมากอน ....เอาชอนมากอน .....ได
อีก ๑ ชิ้น
๒. ยังคงเนนการเลนสนุกกับคนใหไดนานๆสําหรับพัฒนาการขั้น ๑-๒ ดวย
แมจะเปนการเลนที่ดูซ้ําซาก เชน เลนจักกะจี้ กินพุง หอมรักแร นอนทับกลิ้ง

ไปมา นอนบนผาหมใหแมลาก เหตุผล คือ ตองดึงนองใบตองใหออกจากโลกสวนตัว ใหสนใจคน
สนุกที่จะอยูกับคนใหไดอยางตอเนื่องยาวนานคะ
๓. ใหทํากิจกรรมที่หลากหลาย เชน ชวยงานบาน ซักผา กวาดบาน หรืออื่น ซึ่งจะชวยใหนองได
ฝกทักษะการใชมือ การใชกลามเนื้อมัดใหญ มัดเล็ก โดยใชเปนเพียงกิจกรรมการสลับสับเปลี่ยน แต
กิจกรรมหลักยังคงตองเนนการเลนสนุกกับคน เพราะความสนุกจะทําใหนองใบตองสนใจคน ออก
จากโลกสวนตัวไดคะ
๔. การออกกําลังกาย การเลนในสนามเด็กเลน ก็เปนสวนที่แทรกเขามาในการจัดกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันได เปนสิ่งที่มีประโยชน กิจกรรมที่หลากหลายขึ้นกับการบริหารจัดการของคุณแม โดย
ไมลืมวาหลักสําคัญที่สุด คือ การมีปฏิสัมพันธกับคน แรงจูงใจ อารมณ ความอยากและความ
ตองการที่มากๆ ของนองใบตองเองคะ
ตอบโดย
ตอบโดย แกวตา
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ถาม
get แลวคะ ขอขอบคุณทุกคน อยางจริงใจที่สุดในโลก...
คุณหมอแกวตาอุตสาหหาคําตอบให พรอมยกตัวอยางละเอียดยิบ เห็นภาพเลย แลวยังตื่น
มาตอบแตเชาอีกดวย สวนอาจารยกิ่งแกวก็เปนหลักตรงนี้อยูแลว ไมรูจะสรรหาคําขอบคุณอยางไรดี
เมื่อเขาใจแลว ก็จะตั้งหนาตั้งตาทําตอไป เพราะนี่คือสิ่งที่คนเปนแมจะตองทําใหไดเพื่อลูก
คะ
โดย

ใบตอง

เมือ่ 24/06/2009

