ถาม-ตอบ เรือ่ งพฤติกรรม
พฤติกรรมการกระตุน ตัวเอง-แยกตัว-สนใจวัตถุมากกวาคน
(บงถึงพัฒนาการขั้นที่ 1-2 ติดขัด)
แมขวัญ
ลูกชายเดินพูดคนเดียวคะ โดยหยิบเอาบทสนทนาที่อยูใน VCD หรือ โฆษณาทีวีมาพูดแบบเร็ว
และรัวคะ อยางนี้เรียกวาการกระตุนตัวเองหรือเปลาคะ ตอนนี้ทําฟลอรไทมมาได 2 สัปดาหแลวคะ เทาที่
สังเกตคือถาเคาเลนกับคุณแมแบบสนุกๆ ถึงเนื้อถึงตัว ก็จะไมพูดคนเดียว แตถานั่งปนแปงโดวหรือดูสมุด
ภาพกัน เคาก็จะไมสนใจวาคุณแมพดู อะไรคะ แตจะพูดประโยคของตัวเองซ้ําไปซ้ํามา
กอนนอนก็จะเปนเหมือนกันคะ จะนอนพูดอยูคนเดียว คุณแมเขาไปนอนใกลๆ เพื่อกอดและแกลง
พูดตามเคาก็จะไมสนใจแถมยายที่นอนไปนอนแยกตัวโดดเดี่ยว พูดคนเดียวตอ คุณแมก็จะเขาไปนอนดวย
แลวก็รองเพลงที่เคาชอบ เคาก็ไมเปดชองทางใหเลยคะ เคาก็จะยายที่ไปอีกเรื่อยๆ จนกระทั่งออนเพลียกัน
ทั้งแมและลูก กวาจะไดนอนก็ตีสี่แนะคะ จะทําอยางไรดีคะ ใหเคาลดพฤติกรรมการพูดคนเดียว (งดทีวี
ตั้งแตทราบวานองอยูในสเปกตรัมคะ)

กิ่งแกว
กติกาเมื่อลูกแยกตัว มีอยางเดียว คือเปลี่ยนสิ่งที่เขาทําอยูเปนทํากันสองคนใหได ถาเขาพูดคน
เดียว ใหเปลี่ยนเปนการพูดดวยกัน สมมุติวาเขาพูดตามบท เราก็หาจังหวะพูดดวย เขาจะหงุดหงิดมาก
ประมาณเราไปรบกวน ก็ไมเปนไร คงนําเสียงและสีหนาที่สนุกและผอนคลายไว
เหมือนเราเลนเอาลอเอาเถิดกัน ดักทางหนีทีไลกัน หรือแกลงพูดตามสักพัก เราแกลงพูดผิด เขา
จะมองหนา บางคนทําทา "ของจะขึ้น" ไมเปนไร อยากลัวคะ
เวลายายที่นอนก็เหมือนกัน แกลงตามตื้อ เขายาย ก็ยายตาม อยาถือเปนการปฏิเสธ ถือวา
อยางไรเสียเขาก็ตอบสนอง ดีกวาไมเห็นเราอยูในสายตา
ตองใชเวลาคะ บางคนเกือบเดือนหนึ่งคะ แลวเวลาอื่น อยาลืมเลนสนุกมาก ๆ เพื่อซื้อใจกันดวย
นะคะ ไมทราบวาแมขวัญเขาอบรมคราวที่แลวดวยหรือเปลา เราแสดงคลิบเกม "แมกาหวงไข" ซึ่งลูก
พยายามปกปอง เวลาแมทําทาจะลุกล้ําอาณาจักรของเขานะคะ
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พอนองออมสิน
ชวงนี้นองออม ยังพูดสะเปะสะปะ คือ อยูดีๆก็นับเลขขึ้นมาเฉยๆ นับวนไปวนมาหลายรอบ เหมือน
อยากจะพูดแตไมรูจะพูดอะไร ผมเลยแกโดย เวลาที่นองออมเริ่มพูดสะเปะสะปะ ก็จะชวนใหเขาพูดในสิ่งที่
อยูตรงหนา หรือกิจกรรมทีท่ าํ อยู หรือไมก็ชวนไปทํากิจกรรมอยางอื่นแทน เชน ชวนไปกินน้ํา กินขนม ชวน
ไปดูวิว เพราะถาไมทําแบบนีน้ องเขาก็จะพูดไมหยุดเลยครับ
พอจะมีอะไรแนะนําไดไหมครับ?
กิง่ แกว
การที่นองเขาพูดเรื่องโนนเรื่องนี้ออกมาเอง แสดงวาเขามีความจําทางหูดี "จําไดดี" ยอมดีกวา
"จําไมได" จริงไหมคะ
ทีนี้ตอนที่เขาพูดออกมาลอย ๆ คุณพอตองดูตอนนั้นเขาสนใจคุณพอหรือเปลา ถาไมสนใจ ก็
แกลงพูดมั่วแขงกับเขา ใหเขาหันมาสนใจ แลวเลนเสียงกัน เมือนเวลาเราเลนเออ ๆ อา ๆ กับเด็กเล็ก ๆ
ถาตอนที่พูด เขาสนใจสื่อสารกับคุณพอดวยน้ําเสียง สีหนา ทาทางกับคุณพอ คุณพอก็ "สวม
รอย" คุยกับเขาไป ใชคําไมถูกตอง ก็ไมเปนไร ขอเพียงแสดงน้ําเสียง สีหนา ทาทาง ใหตรงอารมณกบั เขา
ก็พอ แบบเออออหอหมกกันไป ไมทราบวาเขาใจไหมคะ
น็อต
อาการที่คุณพอนองออมสินเลามา เมื่อกอนนองภูก็เปนครับ เปนทุกเรื่องทีค่ ุณพอเลามาเลยครับ
เชน เรื่องที่ไปเดินหาง ถานองภูเจอเครื่องชัง่ น้ําหนักแบบหยอดเหรียญ นองภูจะเดินเขาไปเลนทันที ถาผม
อุมออกมา เคาจะดิ้นอยางแรง มีโวยวายดวย นาจะหนักกวานองออมสินอยูเหมือนกันนะครับ แตพอไดรับ
คําแนะนําของอาจารย พอเจอสถานการณเดิมอีก ผมก็ใชเวลาอยูตรงนั้นนานทีเดียว ซึ่งตอนนั้นนองภูยังไม
พูดเลย นองภูเขาไปจับ ผมก็ไปนั่งยองๆขาง แลวก็จับดวย เคากมมองขางลาง ผมก็กมตามไปมองดวย
เคาก็มองหนาผม ชวนคุยตลอดเวลาที่เคาอยูกับเจาเครื่องชั่งน้ําหนักนั้น นองภูชอบใชมั้ย โหตรงนี้สวยนะ
โอ ตรงนี้มันแปลกดีนะ ออ นองภูชอบสีนี้ เอะ ทําไมมันมีตัวเลขดวย อาว มันมีเสียงดวย ฯลฯ
เคาจับตรงไหน สนใจตรงไหน เราก็สนใจดวยหมด เคาก็รสู กึ มีเราอยูดว ย ไมใชมแี คเคากับเครือ่ ง
ชัง่ น้าํ หนักแคสองคน
แนนอน คนที่เดินผานไปผานมาก็มีมองบาง แตเคาไมรูหรอก วาเรากําลังสรางความสัมพันธที่ดี
กับลูกของเราเองอยู
สวนเรื่องนับเลขลอยๆ นองภูก็เปนอยูนานเหมือนกันครับ ก็อยางที่อาจารยแนะนําครับ เคานับ
เราก็นับกับเคา แกลงนับแซงหนาเร็วๆ หรือแกลงนับแลวหยุด หรือไมก็นับไปพรอมกับเคาแบบเด็กๆเลน
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สนุกกัน เมื่อกอน เวลาที่นองภูไมไดดั่งใจ แลวหงุดหงิด ผมก็มักจะหาเรื่องเบี่ยงเบน เพื่อใหเคาหาย
หงุดหงิดเร็วที่สุด ตอนหลังก็ไมคอยเบี่ยงเบนแลว ถาเคาหงุดหงิด แตไมทํารายตัวเองหรือคนอื่น ผมก็จะ
พยายามตรึงใหเคาอยูในอารมณหงุดหงิด เพื่อใหเคาไดเรียนรูและควบคุมอารมณและการแสดงออกของ
ตัวเองไปดวยใน
และแนนอน ผมก็ไดเรียนรูที่จะควบคุมอารมณและการแสดงออกตอลูกดวยเชนกันครับ
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พฤติกรรมยึดติด ซ้าํ ซาก
(บงถึงพัฒนาการขัน้ 4 ติดขัด)
แมอว น
ลูกมีอาการเขาขายแอสเพอเกอรคะ เคาจะชอบดูหมุนรานตัดผมมาก พูดถึงทุกวัน ถาถามเคาวา
อยากไปไหน ก็จะบอกวาไปดูหมุน เวลารองไหงอแง พยายามหาเรื่องอื่นมาปลอบก็ไมอยู ตองมาจบลงที่
หมุนๆ หนารานตัดผม ถึงจะยอม เคาจะอยากใหเราพาไปดูทุกวัน เวลาเลนสมมุติอะไรเคาก็จะชอบเลนที่
เกี่ยวกับรานทําผม เพราะมีหมุน อยางนี้เปนตน ควรจะทํายังไงดีคะ ที่จะลดพฤติกรรมเคา เวลาเลนสมมุติ
เพื่อใหเราเขาไปอยูในโลกของเคา ควรเลนเรือ่ งหมุนกับเคารึเปลา ตอนนี้คอนขางสับสนมากคะ
คุณหมอจะแนะนําใหคอยๆ ลด ใหดูได แตคอยๆ ลด แตยังไมเห็นทีทาวาจะลดลงเลยคะ ชวย
แนะนําวิธีปฏิบัติดวยคะ

กิง่ แกว
ในสารบบของฟลอรไทม ไมมีคําวา "ปรับพฤติกรรม" อยู ๆ จะไปปรับไปลดพฤติกรรมบางอยาง
ของเด็ก เพียงเพราะเหตุผลวา "แมไมชอบ" มันดูแปลก นาขายหนา เด็กคนอื่นเขาไมทํากัน
คุณแมทราบหรือยังวาพฤติกรรมการชอบของหมุนของลูก มันชวยอะไรลูก มันเปนกลไกที่ลูกใช
เพื่ออะไร เคยคิดไหมคะวา เปนไปไดไหมที่ชีวิตของลูกอาจจะอยูไดทุกวันนี้ เพราะไดดูของหมุน
ขอแรกที่แนะนําคือพยายามทําความเขาใจลูก และเขาไปอยูในโลกของลูก พยายามเปนเพื่อน
สนิทกับลูกดวยการแปลงรางเปนเด็กผูชายอีกคนหนึ่งที่สนใจเรื่องเดียวกัน
พยายามผูกมิตร เลนกับลุกใหสนุก พยายามชวนคุยถึงอารมณ และความรูสึกของลูก ดวยความ
เขาใจ เพื่อใหแมกลายเปนที่พงึ่ พาของลูก แทนที่ของหมุน
วันนี้ลูกยังตองพึ่งพาของหมุนอยู อยารีบรอนทุบ "หอยสังข" ที่ลูกใชปกปองตัวเอง จนกวาลูกจะ
ติดคุณแม ไววางใจคุณแมมากกวานี้
ขอสอง ศึกษาเรื่องฟลอรไทมใหเขาใจ ดวยการเขารวมอบรม อานหนังสือ และบทความที่โพสตไว
ใหคะ
ขอสาม ปรึกษานักกิจกรรมบําบัด เพื่อใหประเมินระบบรับความรูสึกและระบบสั่งการกลามเนื้อ
ของลูก
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กิง่ แกว
สําหรับแนวทาง DIR/ Floortime แลว เราถือวาทุกพฤติกรรมของเด็กมีสาเหตุเสมอ เราจึงไม
กมหนาแกพฤติกรรมที่ "เราคิดวาแปลก" เหลานี้ อันเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งไมยั่งยืน หากตน
ตอของปญหาไมไดรับการแกไข
ตนตอที่วาคือพัฒนาการที่บกพรอง เนื่องจากขอติดขัดในสมองของเขา ไมวาจะเปน การรับรูสิ่ง
เรา การทําความเขาใจกับสิ่งที่มองเห็น ไดยิน สัมผัส ฯลฯ และการแสดงเจตจํานงของเด็ก ขอติดขัด
ดังกลาว ทําใหพัฒนาการบกพรอง โดยเฉพาะระดับ 4 ทําใหการแกปญหาของเด็กไมหลากหลาย ตองทํา
อะไรซ้ําซาก
แตถึงแมวาเราจะมั่นใจวาปญหาดังกลาวจะแกไขได โดยการทําพื้นฐานพัฒนาการใหแนน เราก็
ยังไมสามารถทําใหผูปกครองที่เพิ่งเริ่มทําฟลอรไทม "เชื่อ" และลงมือแกปญหาที่พื้นฐานจริง ๆ
หลายคนยังทําใจใหเชื่อไมได กลัวโนนกลัวนี่ จึงยังคงเอาเปนเอาตายกับการพยายาม "หาม" หรือ
เบีย่ งเบนพฤติกรรมดังกลาวของลูกใหได เทากับเปนการ "ฟลอรไทมแบบตามใจฉันเอง" ซึ่งผิดหลักการ
ของฟลอรไทม จะสงผลเสียตอสัมพันธภาพมากยิ่งขึ้น ก็เลยรบกวนขอประสบการณของทานผูปกครองที่
นําพาลูกผานจุดนี้ไปแลว มาชวยแลกเปลี่ยนประสบการณดว ยคะ
Ma_ann
เมื่อกอนตอนลูกอายุประมาณ 4 ขวบ เริ่มรูจัก Floortime ประมาณ 6 เดือน ลูกมีพฤติกรรม
ยึดติด ตองทําอะไรเปนแพทเทิรนมาก เชน ตองเปนคนเปดปดไฟเองทุกครั้งเวลาเขา หรือออกจากบาน
กอนเขานอนตองเปดไฟหัวเตียงกอน แลวเปดไฟกลางหอง แลวปดไฟกลางหอง แลวปดไฟหัวเตียง แลว
เปดไฟหัวเตียงอีกที จากนั้นก็เอาตุกตาไปเขานอนในตู แลวอานนิทาน (ตองไปยอนดูจากบันทึกเดิม)
นั่งรถไปขางนอกเวลาจะกลับตองขึ้นรถพรอมพอ ไมวาฝนจะตก แดดจะรอน รถจะจอดไกลขนาด
ไหนก็ตองขึ้นพรอมกัน พอจะไปขับรถมากอน ไมไดเด็ดขาด รองกันเปน 1/2 ช.ม.จนชาวบานแตกตื่น
พอรูจัก Floortime อาจารยบอกใหยื้อก็ยื้อตอรองกันไป ชวงแรกเครียดคะ เพราะหวังผล
อยากจะใหพฤติกรรมดังกลาวหายเร็วๆ
ตอนหลังตองเปลี่ยนจุดยืน วายือ้ เพือ่ ใหไดพดู คุยกันยาวนานตอเนือ่ ง หวังผลทีจ่ าํ นวนรอบของ
การตอรอง มีความสุขกับจํานวนรอบของการสนทนาทีเ่ พิม่ ขึน้ และเมื่อลูกยังยืนยันทําเหมือนเดิม เราก็ได
ใสสีหนา ภาษาทาทางผิดหวังใหลูกไดเห็น เชน " วา ตองเดินไปขึ้นรถตั้งไกลนะ รอนก็รอน แมไมชอบเลย
" หรือ " งวงจะแยแลวนะ ปดไฟนอนเลยไมไดเหรอ " หรือ "โห เซ็งเลย แมก็ชอบเปนคนปดไฟเหมือนกัน
นะ "
เรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดเมื่อไรก็เมื่อนั้นแลวกัน (แตมั่นใจเถอะคะวาเมื่อเราสม่ําเสมอ
จะมีการเปลี่ยนแปลงใหเราไดเห็น) เมื่อลูกได ความยืดหยุนก็จะตามมาในอีกหลายๆเรื่องคะ
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แมพี่ฟล ม
เมื่อลูกพูดคนเดียวในเรื่องไมตรงกับปจุบัน อยูๆ ก็พูดขึ้นมาซ้ําๆ เชน คําวา วัด, ถามซ้ํา ๆ เปน
10 รอบ ในหนึ่งวัน เชน จังหวัดเชียงใหมอยูไกลมั้ย? ตอบเเลวก็ถามอีกเกือบทุกวันจะทํายังไรดี ?
คําถามก็คือ เด็กอายุ 15 ป อยูม.1 ใช FLOORTIME ฝกไดมั้ย (อานเขียนดีพอใชแตยังไมมีความ
เขาใจในทักษะการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมตองคุมอยูตลอดเวลา)
นอต
ถาคุณแมศึกษาฟลอรไทมจนเขาใจมากๆแลว นาจะประเมินนองฟลมเองไดวานองเคาติดขัด หรือ
มีพัฒนาการที่ไมเต็มที่ขั้นไหนบาง จะไดใชฟลอรไทมชวยแกไขไดตรงจุดมากขึ้นครับ
กิ่งแกว
ตอบเรื่องถามซ้ํา ถึงแมวา ขณะนีจ้ ะยังไมทราบวาเขาถามซ้าํ เพราะอะไร ก็ใหเขาไปในโลกแหง
คําถามของเขากอนคะ "เชียงใหมอยูไกลไหม" แมตอบ "อยูไกลมาก" ถาเขาเปลี่ยนไปถามเรื่องอื่น ใหดึง
กลับมาเรื่องเดิม "ไกลมาก แลวเดินไหวไหม" "ถาไกล จะเดินไปกันไหม" "คิดวากี่วันจะเดินถึง" "จะไปทํา
อะไรที่เชียงใหม" "แลวทําอะไรอีก"
หากเขาเปลี่ยนเรื่องไมตอบคําถามของคุณแม ใหสะกิด ใชน้ําเสียงสีหนาทาทางที่แสดงวาอยากรู
จริง ๆ "เดี๋ยว ตอบหนอย ยังไมตอบแมเลย"
หากคุณแมสนใจเรื่องฟลอรไทมจริง ๆ ก็ตองปกหลักศึกษาอยางจริงจัง แลวตองแกความเคยชิน
ของตัวเองใหมากคะ เพราะผูป กครองที่ใชวิธีการเดิมมักจะติดที่จะ "สอนและสั่ง" คะ
จะเห็นวาคําถามขางตน เปนคําตอบที่คุณแมไมรูคําตอบ ไมไดถามจากความจํา เราไมถามวา
เชียงใหมอยูภาคไหน มีสถานที่สําคัญอะไรบางนะคะ คําถามของเราเนนการคิด ตอนเริ่มฟลอรไทม
หาชองทางเลนสนุกกับลูกดวยคะ
แมนอ งกลอง
อาจารยคะ ลูกก็ชอบถามซ้ําๆคะ พอใชวิธีแบบอาจารยตามหนังสือวา จะถามอีกกี่รอบ
หรือ ถามบอยเพราะกลัวไมไดไปเที่ยวรึเปลา ทํานองนี้ ปรากฎวา ลูกจะบอกวาอีก 2 รอบ แลวเขาก็
เปลี่ยน แนวคําถามใหม แตลักษณะเปนเรื่องเกาคะ หรือไมก็ตอบวา กลัวไมไดไป แลวจะพาเขาไปไหม
ตอไปอีกคะ อีกอยางคือพอเราใสลูกตื้อ ลูกก็รูมุขแมแลวคะ เขาจะเบรกเราทันทีวา แมไมถามไดไหม
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เขาไมใหแมถาม ใหแมตอบเขาอยางเดียว เอาละสิคะ อาจารยยวาจะแกยังไงดี คือมันเหมือนไกเห็นตีนงู งู
เห็นนมไกนะคะ (หลายเรื่องแลวคะ) รบกวนอาจารยดวยนะคะ ขอบคุณมากคะ

กิง่ แกว
เปาหมายไมไดอยูที่ "ผลลัพท" คือใหลูกเลิกถามซ้ําซาก แตอยูที่ "กระบวนการ" โตตอบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน คุณแมตองพยายามหามุขมาโตตอบใหได เชน ทําไมลูกถามได
ทําไมแมถามไมได ถามคําถามเดียวไดหรือเปลา แถมอีกคําถามไดไหม ตอบแมกอน เดี๋ยวแมตอบลูก
ผลัดกันบางซิ เปนตน
แนนอน เรื่องที่จะใหลูกตอบแมน้นั เปนเรื่องยากของลูก เพราะไมเคยตอบมากอน เขาเคยแต
ถามซ้ํา ๆ การถามเรื่องเกาจึงเปนเรื่องงายของลูก (เพราะวาไมตองใชความคิด)
ลูกจึงมักจะหงุดหงิดเพราะตองคิด และตองพบกับเรื่องทีค่ าดเดาไมได วาแมจะถามเรื่องอะไร
ดังนั้น...คุณแมจึงตองปรับเปลี่ยนทีทาใหสนุก ไมคาดคั้น พยายามเจาะแจะกับลูกใหได เมื่อสนิทกันแลว
โตตอบกันไดแลว สักพัก (อาจจะเปนเดือน) ผลลัพทคือลูกถามนอยลง จะตามมาเองคะ
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