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พัฒนาการขัน้ พื้นฐาน

แนวทาง DIR เชื่อวา การรับรูของคนจะมีสิ่งเราแสง สี เสียง สัมผัส กลิ่น ทําใหเกิด
การรับรูอารมณเกิดขึ้น วาชอบ ไมชอบ พอใจ หรือไมพอใจ หลังจากนั้นก็จะออกมาเปนการ
กระทํา ถาชอบก็อยากจะไดแลวก็ไปขอหรือเดินไปเอา ใครเคยศึกษาศาสนาพุทธมา อันนี้เปน
กระบวนการขันธ 5 ดร.กรีนสแปนไมไดพูดถึงขันธ 5 นะคะดิฉันพูดเอง ในกระบวนการปกติเด็ก
จะเรียนรูไดเด็กตองเรียนรูจากมนุษย เด็กถึงจะมีตัวตนที่ชัดเจน มีการกระทําที่ชัดเจน เพราะวามี
เจตนาเปนตัวกํากับ
ระดับพัฒนาการที่ใชการไดนี้จะพูดถึง 6 ระดับ ซึ่งจะพัฒนาเต็มที่ในเด็กทั่วไป
ประมาณ 4 ขวบ พัฒนาการนี้จะเปนเหมือนรากฐานของตึก ที่จะตองสรางใหมั่นคงแข็งแรงแลว
ถึงจะไปตอไดดี ปญหาคือวาเด็กออทิสติกบางคนก็จะพัฒนาไปได แตจะไปแบบติดๆ แคบๆ งงๆ
พูดได ก็พูดไดแตบางเรื่อง พูดไดแตเรื่องที่ตนเองสนใจ ไมหลากหลาย ไมลื่นไหลเหมือนเด็ก
ทั่วไป

พัฒนาการระดับที่ 1 สนใจจดจอ เด็กตองสนใจจดจอตอสิ่งเราเสียกอน เด็กบางคนเดิน
ไปเดินมาเรื่อยๆ จับโนนวาง จับนี่วาง ผูใหญเขาไปยังไมทันถึงตัวเลย เปลี่ยนเรื่องเสียแลว บาง
คนกระตุนตัวเองอยูตลอดเวลา แสดงวาเขาไมสามารถจดจอได เราตองทําใหเขาสนใจจดจอกับ
การเลนสนุกกอน ตอไปจึงเปนของเลน แลวเขาก็จะสนใจสื่อสารกับผูใหญที่ใกลชิด ตอไปถึงจะ
สนใจเด็กดวยกัน
พอแมสวนใหญมักจะบอกเสมอวาลูกมีปญหา “ตอนนี้กลุมใจลูกไมเลนกับเพื่อน” พอเช็ค
เขาไปจริงๆ เด็กไมสนใจแมจะเลนกับพอแม แตไมเคยมีวาพอแมพูดวา “เขาไมสนใจเลนกับพอ
แม” ทุกคนมองวาการเลนกับเพื่อนนั้นเปนเรื่องงาย แตจริง ๆ แลวมันเปนขั้นพัฒนาการใน
ระดับที่สูงกวา เด็กจะตองเลนกับผูใหญไดกอน เพราะผูใหญพรอมที่จะปรับใหเขากับเขา แต
เพื่อนไมพรอม เพื่อนมาแปบนึงไมนาสนใจก็ไปแลว เพราะฉะนั้นการที่จะใหเด็กสนใจจดจอ เรา
ตองเตรียมใหเต็มที่ในแตละขั้นแตละตอน

เปาหมายของพัฒนาการระดับ 1 คือ อยากใหเด็กสนใจจดจอไดทุกสถานการณ แต
ปญหาของเราก็คือ พอเราฝกเด็กดวยวิธีนั่งโตะ เราก็ฝกตอจิ๊กซอ รอยลูกปด อานบัตรคํา ซึ่งมัน
ไมใช และมันก็ไมไดเลียนแบบพัฒนาการเด็กปกติ ขามขั้นไปตั้งเยอะ ไดมาก็ไดมาอยางเดียว
แถมเด็กที่จําแมน ๆ พอแมก็สนุกกันใหญ จําไดยิ่งเยอะยิ่งดี พอแมก็สนับสนุนใหอานเยอะ ๆ
เด็กก็พัฒนาการไปแบบทื่อ ๆ

พัฒนาการระดับที่ 2 สัมพันธภาพ จะใหเด็กสนใจจดจอกับคน เด็กก็จะตองรูสึกวาเลน
ดวยกันแลว สนุก ตอไปจึงมีสัมพันธภาพกันทุกอารมณ แมแตในอารมณหงุดหงิด พอแมหลาย
คนกลัวลูกหงุดหงิด ยิ่งบอกวาใหตื้อเวลาลูกอยากไดอะไร ยิ่งไมเอาเลยเพราะกลัว “วงแตก”
อันที่จริงในสัมพันธภาพปกติระหวางคนกับคนมันตองมีหงุดหงิด ตองมีอยากไดและไมได
ตามที่อยาก ไมใชพออยากไดแลวไมได ก็หงุดหงิดแลวเปลี่ยนเรื่อง เคยถามพอแมหลายคนวา
“เวลาลูกอยากไดอะไรเคยตื้อไหมคะ” มักจะไดคําตอบวา “เขาไมตื้อหรอกคะพอไมไดอะไร เขาก็
ไปเอาอยางอื่น” แบบนี้ไมดีนะ เด็กตองตื้อไดนาน ยิ่งตื้อนานแสดงวาเขาความสามารถทน
สัมพันธภาพในความหงุดหงิดได แตจะใหเขาตื้อ สิ่งนั้นตองเปนสิ่งที่เขาอยากได คุณแมทานหนึ่ง
เคยเลาใหฟงวา ลูกอยากกินบวย ปวยเม็ดหนึ่งแมตื้อได 45 นาที เด็กคนนี้พัฒนาไปไดเร็วมาก
พอเด็กทนอารมณไดหลากหลาย เขาจึงจะสนใจเด็กวัยใกลเคียงกัน

พัฒนาการระดับที่ 3 เรื่องของภาษากาย หลายทานละเลยกันมาก พอรูวาลูกเปนออทิ
สติกกอนอื่นเลย ตองหัดพูดกอน ใหพูดเปนคํากอน ขามมาตั้งหลายขั้น สัมพันธภาพกับคนยังไมมี
เลย ยังไมรักใครเลย สื่อดวยภาษากายก็ไมได เพราะฉะนั้นเวลาใสคําพูดไปมันก็เหมือนอัดเทป

เวลาจะใชมันก็มาเปนขบวนเหมือนเวลาอัดเทปเรื่อยเปอย ชมนกชมไมไปเรื่อย ๆ เพราะ
เขาถูกลงโปรแกรมมา เชนแมกรอกหูวา โตะสะอาด เห็นโตะเปอนก็เรียกโตะสะอาด เพราะเวลา
อัดเทปอัดไปเปนชุด เปนการกรอกขอมูลเปนชุด
ในพัฒนาการระดับที่ 3 เด็กจะตองแสดงอารมณสีหนาเพื่อสื่ออารมณที่ชัดเจน เด็กบาง
คนสีหนาเรียบ บางคนก็ยิ้มอยางเดียว ซึ่งไมสื่อความรูสึกที่แทจริง สีหนาใหญ ๆ ที่จะเห็นกอน
คือ ดีใจ โกรธ กลัว แลวหลังจากนั้นแววตาจะเริ่มมา เราจะเริ่มอานแววตาของเขาออก ลูกตา
สองลูกนี่แปลกจริง ๆ เพราะมันมีสารพัดแวว แววตาทําผิดมาแลวกลัวถูกจับได แววตาอยากรู
อยากเห็น ซึ่งเด็ก ๆ ของเราที่พัฒนาดวยเทคนิคนี้ได จะเริ่มเห็นแววตา ซึ่งพอแมจะตองไวในการ
สังเกต ดิฉันคิดวามันเปนพื้นฐานที่สําคัญที่จะบอกวา ทําไมเขาไมเหมือนเด็กคนอื่น เพราะเด็กคน
อื่นมีเขามี อะไรที่เด็กคนอื่นมี เด็กของเราก็ตองมี มาชาก็ยังดีกวาไมมา

พัฒนาการระดับที่ 4 การสื่อสารเพื่อแกปญหา ขั้นนี้ติดขัดกันหลายคน การใชกริยา
ทาทางสื่อใหไดในสิ่งที่ตัวเองตองการ ซึ่งเทคนิคที่แนะนําคือแกลงงง ตื้อ เพื่อใหเด็กแสดงตัวตน
ออกมาใหชัดเจนวาจะเอาอะไร ฉันจะเอา แมก็ไมใหซักที ตื้ออยูนั่น ตัวตนของเขาจะชัดเจนมาก
จะไมมีการพูดตาม เด็กที่ฝกขั้นนี้มาดี ๆ การพูดตามจะหายหมดเลย

พัฒนาการระดับที่ 5 สื่อดวยสัญลักษณ เนนการเลนสมมุติมาก การเลนสมมติจะชวย
ใหเรารูวา เขารูอะไรบาง โลกนี้ที่เขาอยูกับเรา ทําอะไรกับเรา เดินไปกับเรา เขารับรูมันแบบไหน
เขาใจแบบไหน เอามาใชใหเปนประโยชนในการตรวจสอบ และสิ่งสําคัญในการสงเสริมพัฒนาการ
ดวย
กลับมาเรื่องการสนใจจดจอในพัฒนาการระดับ 1 ตามหัวขอของการพูดวันนี้ กวาจะให
เด็กออทิสติกนิ่งจดจอไมใชเรื่องงาย ยากมาก ตองพัฒนาครบทุกดานจริง ๆ กลาวคือเด็กจะตอง
ทนสิ่งเราภายนอกได เด็กที่ไวมาก ๆ มาอยูในที่มีคนเยอะ หรือเด็กที่ไวตอภาพการเคลื่อนที่ คน
เดินไปมาเยอะแยะ คาดเดาก็ไมได วาเมื่อไรจะเดินมาชนฉัน หรือวาไวตอเสียง ไมชอบเสียง
ความถี่นี้ เสียงไดรเปาผม เสียงอะไรก็ทนไมไหว หรือไวตอการสัมผัส เดี๋ยวเพื่อนก็เดินมาชนหรือ
ใครเดินมาเฉียด แทนที่จะจดจอกับงานตรงหนา ก็มัวแตมาระวังตัวกับเรื่องพวกนี้ หรือเด็กที่
เฉื่อยมาก ๆ สิ่งเราภายนอกนอยเกินไป เด็กก็จะเติมสิ่งเราใหตัวเอง วุนวาย ไมนิ่งเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นจะใหเด็กจดจอตองปรับใหเขารับกับสิ่งเราภายนอกใหได
เด็กที่ไวมาก ๆ ตองคอยใหเขาเผชิญ เชน อยูบานนิ่งพอใชได แตไปหางไมนิ่งเลย ก็
แนะนําใหไปหางตอนเชา เพราะระบบสมองของเขายังไมวุนวาย หางตอนเชาคนก็ยังไมเยอะ ไม
วุนวายมาก ตัวเด็กเองชวงที่สบายดีกับชวงที่ไมสบาย เขาก็รับสิ่งเราไดไมเหมือนกัน ดังนั้นเราจึง
ตองละเอียดในเรื่องนี้ ในการคอย ๆ เติมใหลูก สมมุติวาอยูบานยังไมนิ่ง แลวเราพาเขาออกนอก

บานตอนเย็น มันจะหนักมาก มันจะขามขั้นนะ จริง ๆ ขามขั้นก็ไมเปนไรหรอก แตพอแมเองจะ
ทอแทวาทําไมไมไดซักที
เด็กบางคนกลัวทะเล ไมชอบทะเล ถามกอนวาหาดไหน เด็กบางคนไมยอมลงทะเลที่
ชะอํา แตยอมลงน้ําที่หาดพระยานคร มันตางกันตรงไหน ตางกันที่หาดพระยานครมันเรียบมาก
เด็กที่กลัวและไวตอความรูสึก เขาจะรู ลงที่น้ําใส ๆ หาดเรียบ ๆ ได แตหาดชะอําที่คลื่นตูม ๆ
ไมมีทางลงเลน ถาเราไมละเอียดเราก็จะโอย !! ลงทะเลไมไดซักที ถาเราละเอียดพอ เราจะรูวา
แบบไหนได แลวเราคอย ๆ ทําใหยากขึ้น แตไมใชหมายความวาลูกไปทะเลไมได อาทิตยนี้ไมได
อาทิตยหนาไปอีก จัดลําดับความสําคัญไวกอน เรื่องไหนจะตองฝกกอน เรื่องไหนไมสําคัญเอาไว
ทีหลัง
ปจ จั ยสิ่ ง เร าภายนอก นอกจากขึ้ น อยู กั บชนิ ด ของเสี ยง ความถี่ ต่ํ า สู ง แลว ความนาน
ความแรงก็มีผล เด็กบางคนไมชอบไปรานตัดผม พอแมคิดวาเขาไมชอบสัมผัสปตตาเลียน ตอน
หลังถึงรูวาที่แทเขาระแวงวาคนขาง ๆ เขาจะใชไดรเปาผม ไมชอบเสียงนั้น พอมัวแตระแวง ก็ไม
เปนสุข กระสับกระสาย ไมนิ่ง เราจะรูได เด็กตองพัฒนาการไปขั้น 5-6 ซึ่งเราชวยใหเขา
เชื่อมโยงระหวางความรูสึกกลัวเปนความคิด วากลัวเพราะอะไร กลัวมากนอยแคไหน แลวจะทํา
อยางไรดี จะบอกแมดีหรือวาเอามือปดหูดี ชวยใหเขามีเวลาคิด แทนที่จะแสดงออกเปนการ
กระทําอยางเดียว เพราะฉะนั้นกวาลูกออทิสติกจะนิ่ง ตองทําพื้นฐานแตละขั้นใหแนนจริง ๆ
นอกจากนี้ยังมีสิ่งเราที่ไมคอยมีคนพูดถึงคือ สิ่งเราภายใน ทั้งอารมณดานลบและอารมณ
ดานบวก ตื่นเตนก็ไมนิ่ง อยางที่เลาเรื่องตัดผมคืออารมณกลัว ความรูสึกกังวล สวนมากที่ไมนิ่ง
มักจะเปนความรูสึกกลัวเพียงแตเราไมรูวาเขากลัวอะไร เราก็ใชวิธีปรับพฤติกรรม เชน ถานิ่ง ก็
ใหรางวัล แตผลที่ไดก็จะไมยั่งยืน แตนี้เราจะเปลี่ยนจากความรูสึกเปนความคิด อยางเห็นเขา
เริ่มกระสับกระสาย กถามวา “วันนี้รูสึกอยางไร” “กลัวอะไรบางไหนบอกมาสิ” ลูก “กลัวแทงค
น้ําใหญๆสูงๆ” “ไหนบอกมาสิทําไมถึงกลัว” ถาเขายังตอบไมได ก็ใหตัวเลือก “กลัวแทงคมันจะ
หลนใสหรือกลัวมันจะแตก” พอเขาบอกไดก็ถามเขาวา “จะทําอยางไรดี” “ใหแมพาไปทดสอบ
หรือวาจะพาเดินหนี ถาใหแมทดสอบ รออยูตรงนี้นะ เดี๋ยวแมทดสอบใหดู” ก็เตะใหดู มัน
แข็งแรง น็อตตัวใหญ คือฝกทั้งกระบวนการคิด ฝกทั้งการแกปญหาดวย
การวางแผนสั่งการกลามเนื้อก็สําคัญ ทําแลวไมเสร็จ ทําแลวลืม หยิบแลวก็วาง หยิบ
แลวก็ลืม ไมรูจะทําอยางไรตอ มันก็วุนวาย การกระทําไมมีเจตนาที่ชัดเจนเปนตัวกํากับ มันก็เลย
ทําแลวหลุด ๆ งง ๆ เพราะฉะนั้นตองแกโดยใหเขาแกปญหาอยางที่เขาอยากได เชน กลองนม
อยาวางเตี้ย ๆ ใหวางสูง ๆ ถาเขาสามารถลากเกาอี้มาตอขาได ตอไปก็ใหหงายเกาอี้ขึ้น กอนที่
เขาจะเอาเกาอี้มาตอ เขาตองคว่ําเกาอี้กอน แลวเข็นมามันจะมีหลายขั้นตอน รวมทั้งการทํางาน
บานดวย อยาไปมุงเนนการกระทําซ้ํา ๆ เชน รอยลูกปดมันมีขั้นตอนเดียวเอาแตเพิ่มจํานวน รอย
ได 20 ก็ใหเพิ่มเปน 30 ใหทําอะไร ที่มีหลายขั้นตอน อยางงานบาน

การฟงก็เหมือนกัน จะใหเขาจดจอ เขาตองฟงเรื่องที่เขาเขาใจ อยางเชนใหเราดูหนัง
เสียงภาษาอังกฤษ อะไรไมคุนเคยเดียวเดี๋ยวมันก็หลุด มันเหนื่อย มันยากเกิน เราก็จะไมอยาก
ฟงแลว เราก็ตองฝกการฟงใหลูกดวย โดยการใหทําตามคําสั่งหลายขั้นตอน ใชไปหยิบอันนี้ หยิบ
อันนี้แลวไปหยิบอันโนน ตอไปจึงเริ่มฟงนิทาน ถาคิดวาลูกไมมีสมาธิ ใหคอย ๆ หาสาเหตุ
วิธีการมองปญหาสมาธิสั้นของดร.กรีนสแปน ไมเหมือนคนอื่น ทานมองวา “ถาเด็กจดจอไดใน 1
สถานการณ ใหถือวาเด็กมีสมาธิ สวนสถานการณอื่น ๆ ที่เขาไมได ใหไปดูวาทําไม” เด็กบางคน
ไมชอบวาดรูป พอกับแมเองก็จนปญญา เนื่องจากพอแมวาดไดแคมะมวงกับชมพู ก็เลยไมรูวาจะ
สอนอยางไร เลยก็สงไปเรียนศิลปะ ปรากฏวาเขาก็ไมนิ่งเลย ไมเรียนดวย ตอนสมัคร ครูก็บอก
วาอยาสมัครเลยเขาไมนิ่ง นาจะสงเสริมที่เขาสนใจ
พอมาดูที่รายละเอียด ก็พบวาที่โรงเรียนศิลปะมีเครื่องพิมพดีดแบบโบราณที่เห็นกาน
พิมพและเครื่องพิมพผา เด็กที่สนใจกลไก ก็จะไปวุนวายกับอันนั้น และแถมงานวาดเปนงานที่เขา
ไมชอบ การทํางานของกลามเนื้อมัดเล็กของเขาก็ไมรอยเปอรเซ็นต แถมเด็กมีเรื่องกังวลซอนอยู
เชน กลัวคนแปลกหนามาจับตัวไป ไปเรียกคาไถ ปจจัย 3 อยางทําใหไมนิ่งเลย เราก็ตองมาแกที่
ละเรื่อง ๆ ทั้งเรื่องที่กังวล และเรื่องการใชมือ
การที่จะใหเด็กสนใจจดจอไดในสถานการณตาง ๆ จึงตองแกปญหาพื้นฐานใหหมด ทั้ง
การฟง การสั่งการกลามเนื้อ ที่นี้มาถึงปญหาที่วา จะรูไดอยางไรวาเด็กมีปญหาในการวางแผนสั่ง
การกลามเนื้อ อันนี้ไมยาก เพราะวามีปญหากันทุกคน เด็กออทิสติกมีปญหาในการสั่งการ
กลามเนื้อไมมากก็นอย การฟงก็เหมือนกัน ในงานวิจัยของดร.กรีนสแปน เด็กออทิสติก 200
คน มีปญหาการฟงและการสั่งการกลามเนื้อทั้ง 200 คน เรื่องอื่น ๆ ใหคอยสังเกตใหละเอียด
คอย ๆ ชวยเขา อยาใหเขาทําสิ่งยาก ๆ หลายอยางพรอมกัน
เด็กออทิสติกมักจะมีพัฒนาการไดดีใน “แนวตั้ง” เชน พอสื่อสารไดนิดนึง ก็จะพูด พอ
พูดได ก็พูดไดนิดนึงอะไรอยางนี้ ถาเราวัดจากแนวตั้งก็ไมตางจากเพื่อน ดังนั้นจะดูพัฒนาการ
แนวตั้งไมไดเลย ตองดูแนวกวางดวยวาความสามารถของเขาในการจดจอ มีสัมพันธภาพและ
สื่อสารนั้น เขาทําไดดีในทุกชวงอารมณืหรือเปลา เวลาโกรธ ยังสื่อสารกันหรือเปลา
การเลี้ยงดูเด็กเราตองเริ่มตนที่สิ่งแวดลอมในครอบครัวใหมีอาหารที่ดี มีสุขอนามัย มี
ความอบอุ น แต ผู ปกครองบางสวนก็ขามไปหานั กบํ า บัด ตรงนี้ มัน จะมี ปญ หามาก เพราะ
ครอบครัวจําเปนเลี้ยงดู และสงเสริมพัฒนาการที่ถูกตอง ไมใชยกใหนักบําบัดเปนผูสรางรากฐาน
ชีวิตให
มีหลายคนเปรยมาวา floortime ไมเหมาะกับลูกของฉันหรือของผม ดิฉันดูเด็กมา 7080 คนก็ยังมองวาเหมาะกับเด็กทุกคน แตไมเหมาะกับผูปกครองหลายคน ผูปกครองที่ไม
ประสบความสําเร็จ ก็มีประเภทขี้สงสัย ลังเล จะเอาอยางไรดี คิดนาน ทําไปนิด ๆ หนอย ๆ ก็

คิดมาก คิดวนเวียน มันก็ไดผลไมคอยดี แนนอนคนที่ไมมีเวลาไมเหมาะกับ floortime อยางยิ่ง
เพราะตองใชเวลามาก ตองใชฝมือในการบริหารจัดการเรื่องเวลา แลวก็ไมเหมาะกับคนไมเชื่อวา
ตัวเองทําได เชื่อวาครูฝกเกง
เคยไดยินมาวามีเด็กคนหนึ่งใชครูฝก 7-8 คน แลวมาถามมาวา “ครูฝกก็เกง ๆ นะ
ลูกก็ชอบ ทําไมตองทําเองดวยละ !!!” เด็กปกติเขาตองผูกพันกับพอแม ใกลชิดทางจิตใจ วัน
ขางหนาไมวาเศราทุกข เบื่อ หงุดหงิด คนที่เขาคิดถึงคือพอแม ทุกวันนี้ขนาดดิฉันเองอายุมากแก
แลว เวลามีอะไรวิกฤตในชีวิตหรือมีอะไรดีใจสุดขีดคนที่คิดถึงคือ พอแม เพราะเรามีสายสัมพันธ
ที่แนนแฟนมาตั้งแตเด็ก ถาเขาคิดวาไปหาครูฝก 7-8 คนดีกวาเวลาที่พอแมจะใหกับลูกจริงๆ
มันกไมเหลือ ก็จะไมสําเร็จในการสรางความสัมพันธที่แนนแฟนกัน ลองคิดดูวา และถาครูฝก
ลาออกไปจะทําอยางไร
อีกประเภทที่ไมเหมาะกับ floortime คือ คนที่นิยมหรือมีความคิดวาความสําเร็จของ
การเลี้ยงดูหรือการฝกเด็กคือการทําใหเด็กเชื่อฟงและทําตามคําสั่งได และเด็กจําไดเยอะ ๆ ถือ
วาเปนความสําเร็จ แบบนี้ก็ไมเหมาะที่จะมาใช floortime
การวัดความกาวหนาของ floortime ความจริงใชความรูสึกวัด ลูกจําภาพได 5 ภาพ
แลวใน 10 ภาพนี้ พออาทิตยหนาจําไดตั้ง 8 ภาพแลว มันเปนรูปธรรมเกินไป นาเห็นใจเด็กที่
มีความจําดีมาก เด็กที่ความจําดีๆ พอแมจะเพลินจริง ๆ ใสเขาไปจําไดหมดแตใชการไมได เขา
ทํานองความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด เด็กที่อานสารานุกรมมาตั้งแตเล็ก ๆ แตเพื่อนแยงของเลน
แลวไมมีปญญาเอาคืน ก็ถือวาใชการไมได
ดิฉันแนะนํา floortime ใหผูอื่นมาประมาณ 1 ปแลว ไดพอแมระดับเกง ๆ มาชวยบอก
เลาประสบการณไดหลายทาน โดยเฉพาะพอแมที่เริ่มจากระดับ 1-2 มักจะคุยกันเลน ๆ วา
ดัชนีชี้วัดความกาวหนาของลูกอีกอันหนึ่งคือน้ําหนักที่ลดลงของแม น้ําหนักแมลดลงเร็วเทาไรลูก
จะดีขึ้นเร็วเทานั้น
นอกจาก floortime แลว องคประกอบของ DIR อีกอยางหนึ่ง คือ การแกปญหาอยาง
เปนระบบ ซึ่งจําเปนตองมีคําแนะนําจากนักกิจกรรมบําบัด ครูฝกพูด นักจิตวิทยา ใหบาง
เพราะวา พอแมมองปญ หาไมออก นึ กไม ออกวาลูก มีปญ หาตรงไหน แตก็มีพอแมบางทา น
เหมือนกันที่สังเกตและเปรียบเทียบโดยใชลูกอีกคนเปนตัวตั้ง คอย ๆ สังเกต แลวเริ่มคิด
ปรับปรุงหากิจกรรม มีคําถามวาถาไมมีผูเชียวชาญเลยแลวลูกจะไปไดใหมดวยฝมือพอแม ไปได
เหมือนกัน

ทีนี้มาถึงเรื่องสําคัญ floortime คืออะไร floortime เปนกิจกรรมเปนชวงเวลา เปน
เวลาทอง เปนเวลาเลนแตไมใชเลน ๆ แตเอาจริ เปนการเลนงเพื่อสงเสริมพัฒนาการ โดย
เลือกใชวิธีใหตรงกับระดับพัฒนาการของเด็ก ในชวงเวลาที่เด็กมีความสุข กฎเกณฑของ
floortime มีนิดเดียว คือหามทํารายตัวเอง และหามทําลายขาวของ นอกนั้นไดทั้งนั้น
ระดับที่ 1 การจะใหเด็กสงบจดจอ เราจะตองเริ่มดวยปฏิสัมพันธแบบสนุกกอน ใหเด็ก
ติด ใหเด็กผูกพัน อุปสรรคของขั้นตอนนี้คือวา พอแมสวนมากก็จะเครียดหรือวามองไมออกวา
ทําไมเลนไมสนุก ลืมไปวาการเลนสนุกทําอยางไร มีเหมือนกันวาเด็กกระตุนตัวเอง ดิฉันบอกแม
วา เล น ให ดู ห นอ ย แม จั บแขนลู ก แล วสั่ ง ว านั บสิ ลูก 1-2-3 ซึ่ ง ดู อ ย า งไร มั น ก็ ไ ม สนุ ก
เลย หลักการของระดับนี้มีอยูอยางเดียว คือเปลี่ยนกิจกรรมที่เด็กทําอยูใหเปนกิจกรรมทํา
รวมกัน เด็กจองออกไปนอกหนาตางก็ถือวาทําอะไรอยู นอนอยูกับพื้นก็ถือวาทําอะไรอยู สะบัด
มือก็ถือวาทําอะไรอยู

