
บทที่ ๕
เล่นกับลูก... 

เวลาคุณภาพ 
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  วันนี้คุณเห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของลูกแล้วหรือยัง!
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เล่นกับลูก .... เวลาคณุภาพ

 ฟลอร์ไทม์ คืออะไร

 การเล่นกับลูกแบบฟลอร์ไทม์เป็นอย่างไร

 ฟลอร์ไทม์ในชีวิตประจ�าวนั - Floortime all the times everywhere !!

 เทคนคิฟลอร์ไทม์ตามระดบัขั้นพัฒนาการองค์รวม

 ฟลอร์ไทม์ I  ส�าหรบัพฒันาการขั้น  ๑ - ๒    
   ช่วยลกูให้สนใจจดจ่อ และสมัพันธภาพแน่นแฟ้น

• เล่น นุกกับลูกเยอะๆ
• ัมพันธภาพทุกอารมณ์

 ฟลอร์ไทม์ II  ส�าหรบัพฒันาการขั้น ๓ - ๔
   ช่วยลกูให้ส่ืือสารด้วยท่าทาง และสื่อสารได้ต่อเนื่ืองเพื่อแก้ปัญหา

• แกล้งงง
• เล่น นุกใ ้ซับซ้อนขึ้น ยากขึ้น มัน ์ ท้าทาย
• ฝึกลูกใ ้แก้ปัญ า ใ ้ลูกลงมือท�า

 ฟลอร์ไทม์ III ส�าหรบัพฒันาการขั้น ๕  
   ช่วยให้ลกูแสดงความคิดและใช้ภาษาพดูคุย

• เล่น มมุติ
• ชวนพูดคุยโต้ตอบ

 ฟลอร์ไทม์ IV ส�าหรบัพฒันาการขั้น ๖  
   ช่วยลกูให้เข้าใจเหตแุละผล

• ถามเ ตุผล
• ชวนคุยรายละเอียด
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 การเล่นกบัลูกแบบฟลอร์ไทม์เป็นอย่างไร

 การเล่นกับลูกแบบฟลอร์ไทม์ มายถึง ช่ งเ ลาที่พ่อแม่คอยสงัเกตว่าลกูก�าลงัท�าอะไร 
สนใจอะไร อยากท�าอะไร แล้วเข้าไปร่วมเป็นเพื่อนอยู่ด้ ย ช่ ยกันคิด ช่ ยกันท�า ร่ มเล่นด้ ย  
เป็นช่ งเ ลาที่พ่อแม่ตระ นักรู้ ่า เราจะเป็นผู้ท�าตามลูกบ้าง เพราะ ตลอดเ ลาทั้ง ันลูกต้องคอย
ท�าตามเรามาตลอดแล้  ที่ �าคัญ พ่อแม่รู ้ ึกมีค าม ุขที่ได้อยู ่กับลูก ได้ท�าใน ิ่งที่ลูก นใจ  
ได้ท�าตามค ามต้องการของลูก

เป็นเรื่องไม่ง่ายที่พ่อแม่จะจัดช่ งเ ลาพิเ ท่ีพ่อแม่เป็นผู้คอยท�าตาม ิ่งที่ลูก นใจ เพราะ
พ่อแม่ทุกคนจะชินกับการต้องคอย อน คอยบอก คอยตักเตือนลูก รือ จัดกิจกรรมใ ้ลูกได้ท�า  

ค ามยากในการเล่นกับลูกจึงเริ่มที่การฝึกตวัคุณพ่อคณุแม่เองก่อน เมื่อลูกก�าลังท�าอะไร 
เล่นอะไร คุณพ่อคุณแม่ลองฝึก ังเกตลูกใ ้ละเอียดขึ้น ใ ้นานขึ้น ลูกก�าลังท�าอะไร ลูกก�าลัง นใจ
อะไร ลูกก�าลังรู้ ึกอย่างไร เมื่อ ังเกตได้นานพอ จนรู้ ึกอยากเข้าไปร่ มเล่นด้ ย พ่อแม่ก็เข้าไป
ร่ มเล่น เมื่อเล่นไป ักพักแล้ พ่อแม่เริ่มรู้ ึกตั ได้ ่าก�าลังเผลอ อน เผลอบอก เผลอก�ากับ ั่งใ ้
ลกูท�าตามอกีแล้  คณุพ่อคณุแม่กอ็าจจะเลอืกถอยออกมา แล้ กลบัมาฝึกการรอ และ ฝึกการ งัเกต
ลูกใ ม่อีกครั้ง

 การฝึกการรอ และคอยเตอืนตวัเองให้กลบัมาสงัเกตลูกบ่อยๆ เป็นทักษะที่ส�าคญัใน
การเลน่กบัลกูแบบฟลอร์ไทม ์เ ตผุลที่เราต้องรอ และกลับมา งัเกตลกูบอ่ยๆ เพราะ ลูกของเรา
มีพัฒนาการล่าช้า การเชื่อมต่อ การท�างานของเซล มองของลูกเราช้าก ่าเด็กคนอื่นๆ ถ้าเรารีบ
ท�าใ ้ลูก รือ ท�าอะไรไปเร็ ๆ ลูกก็จะขาดโอกา ในการได้ลงมือท�า ได้คิดเอง ได้เรียนรู้ ได้ริเริ่ม 
แต่ถ้าเราใ ้โอกา ลูก ใ ้เ ลาลูก ภายใต้บรรยากา ที่อบอุ่น ไม่คาดคั้น เราจะพบ ่าลูกจะค่อยๆ
เรียนรู้ ลองผิดลองถูก และทดลองท�าจนได้

ผลที่ตามมาเมื่อพ่อแม่ ามารถฝึกฝนตั เองในการเล่นตามลูกได้มากขึ้น คือ พ่อแม่จะเริ่ม
รู้ ึก ่าเล่นกับลูกได้นานขึ้น และโดยไม่รู้ตั คุณพ่อคุณแม่จะพบ ่าการเล่นจะค่อยๆซับซ้อนขึ้น  
พลิกแพลงขึ้น ด้ ยตั ของมันเอง ค าม นุกจะเพิ่มมากขึ้น เด็กจะเร่ิมมันส์ เร่ิมมีเสียงหัวเราะ  
อยากเล่นอกี อยากเอาอกี อยากท�าอกี เมือ่ถงึตอนนีแ้ล้  คณุพ่อคณุแม่อาจเริม่ อดแทรกค าม
ท้าทาย ค ามมัน ์ ค าม นุก เข้าไปเพิ่มขึ้น ซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะแปลกใจเมื่อพบ ่า ลูกจะพยายาม
ท�า พยายามแก้ปัญ า พยายามพดูคยุ พยายามท�าตาม เป็นจงั ะทีก่ารเล่นจะเริม่ ลบัเปลีย่นจาก
การท่ีพ่อแม่เป็นผูต้ามอย่างเดยี  เปลีย่นเป็นผลดักนัผูน้�า ผลดักนัเป็นผูต้าม รูจ้งัหวะกนัมากขึน้ 

การเล่นนี้ก็จะกลายเป็นการเล่นที่พ่อแม่ช่ ย ่งเ ริมพัฒนาการลูก โดยลูกมีอารมณ์ร่ ม  
มคี ามรู้ กึ นุก อยากท�า อยากเล่น ท้าทาย อบอุน่ ไม่คาดค้ัน รือ เรียกด้ ยค�าง่ายๆ า่ ฟลอร์ไทม์ 
 



ฟลอร์ไทม์ หมายถึง ช่วงเวลาพิเศษในการเล่น
หรือท�ากิจกรรมกับลูก บนพื้นฐานของความ

เข้าใจพัฒนาการองค์รวม





การฝึกการรอ และคอยเตือนตัวเอง ให้กลับสังเกตลูกบ่อยๆ  
เป็นทักษะที่ส�าคัญในการเล่นกับลูกแบบฟลอร์ไทม์
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ฟลอร์ไทม์ในชีวิตประจ�าวนั   

การท�าฟลอร์ไทม์ในชีวิตประจ�าวัน มายถึง ช่วงเวลาที่พ่อแม่ท�ากิจกรรมกับลูก โดยพ่อแม่
เข้าใจพฒันาการองค์รวม  (D) เข้าใจความแตกต่างระบบประสาทของลกู ( I ) และใช้การท�า
กจิกรรมต่างๆ เป็นโอกา ในการ อดแทรกเทคนคิวิธกีารเพือ่ช่วย ง่เ รมิพฒันาการลกู บนพืน้ฐาน
ของสัมพันธภาพอนัดี (R)

ฟลอร์ไทม์ ามารถท�าได้ตลอด ทุกเวลา ทุก ถานที่ โดยพ่อแม่ ังเกตว่าในขณะนั้นลูกก�าลัง
นใจอะไร ก�าลังมีความต้องการอะไร

พ่อแม่เข้าไปร่วมใช้เวลาท�ากิจกรรมกับลูก

• ช่วยลูกต่อยอดความคิด
• ชวน ื่อ ารโต้ตอบ
• ใ ้ลูกลงมือท�า พ่อแม่ช่วยเชียร์
 

 
ตวัอย่าง

• กิจกรรมทุกอย่างที่ลูกก�าลงัรอให้คณุพ่อคณุแม่ช่วยท�าให ้ เช่น รอใ ้แม่รินน�า้ใ ้ รอใ ้
แม่เปิดกล่องของเล่นใ ้

• กิจกรรมที่ลูกก�าลงัอยากท�าด้วยตวัเอง เช่น ก�าลังพยายามเปิดถุงขนม ก�าลังพยายาม
เปิดประตู

• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของลูก เช่น อยากเปิดทีวี  อยากออกไปข้างนอก
• กิจวัตรทีก่�าลงัเป็นปัญหา เช่น ไม่ยอมอาบน�้า ร้องไ ้งอแงจะเอาของเล่น 
• กิจวัตรประจ�าวนัของลูก เช่น เวลาแต่งตัว ใ ่เ ื้อผ้า ถอดเ ื้อผ้า กินอา าร เวลาอาบน�้า 

เวลาอ่านนิทาน ช่วงเวลาก่อนนอน
 
 
 
 
 
 
 ฟลอร์ไทม์ทุกที่...ทุกเวลา
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เทคนคิฟลอร์ไทม์ตามระดบัพฒันาการ

ฟลอร์ไทม์ I

�า รับพัฒนาการขั้น ๑ - ๒

ช่วยลูกใ ้ นใจ จดจ่อ และ ัมพันธภาพแน่นแฟ้น

ฟลอร์ไทม์ II

�า รับพัฒนาการขั้น ๓ - ๔

ช่วยลูกใ ้ ื่อ ารด้วยท่าทาง และ ื่อ ารเพื่อแก้ปัญ า

ฟลอร์ไทม์ III

�า รับพัฒนาการขั้น ๕

ช่วยใ ้ลูกแ ดงความคิดและใช้ภา าพูดคุย

ฟลอร์ไทม์ IV

�า รับพัฒนาการขั้น ๖

ช่วยลูกใ ้เข้าใจและ ื่อ ารเ ตุผล

เล่นกับลูกเยอะๆ
สัมพันธภาพทุกอารมณ์

แกล้งงง
เล่นสนกุให้ซับซ้อนขึ้น
ให้ลูกลงมือท�าเยอะๆ

เล่นสมมุตติ
ชวนพูดคุยเยอะๆๆ

ถามเหตุและผล
พูดคุยรายละเอียด
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ฟลอร์ไทม์ I
 
ส�าหรบัพฒันาการขั้น ๑ - ๒ 

 
เป้าหมาย  

 ช่วยใ เ้ดก็ ามารถ งบตวัเอง นใจ จดจ่อกบั ิง่รอบตวั มี มาธใิน
การท�ากิจกรรม
 มี มัพนัธภาพกบัพ่อแม่ได้ในทกุอารมณ์ เช่น อารมณ์ นกุ เล่นด้วย
กันได้ต่อเนื่อง อารมณโกรธ งุด งิดก็ยังอยู่กับพ่อแม่ได้

 
เทคนคิ

 เล่นกับลูกเยอะๆ 
 เน้น ัมพันธภาพในทุกอารมณ์ 

 
 
 
 
 

ช่วยลูกให้สนใจจดจ่อ  
และสัมพันธภาพแน่นแฟ้น
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เล่นสนกุเยอะๆ ให้ลูกมีเสียงหัวเราะทุกวัน
เด็กๆชอบการเล่นแบบเคลื่อนไหว เช่น เล่นเครื่องบิน นั่งโยกแยกบนตัวพ่อ
แกว่งเป็นนาฬิกา จักกะจี๋ วิ่งไล่จับ ลากผ้าห่ม ปาหมอน

นาฬิกา ติ๊กต๊อก

 เล่นเครื่องบิน

 ขี่ช้าง

 นั่งเรือลาก
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ร่วมเล่นในสิ่งที่ลูกสนใจ

สัมพันธภาพในทุกอารมณ์
ปลอบโยนเวลาเสียใจ

ยอมรับอารมณ์ของลูก ปลอบโยน 
อย่าทิ้งลูก อย่าเดินหนีไป !!

ลดการก�ากับ สั่ง ห้าม
เปิดโอกาสให้ลูกคิดและลงมือท�า
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 ช่วยลูกให้สื่อสารด้วยท่าทาง 
 และสื่อสารเพื่อแก้ปัญหา

ฟลอร์ไทม์  II
 
ส�าหรบัพฒันาการขั้น  ๓ - ๔ 

 
เป้าหมาย 

 ใ ้เด็กแสดงความต้องการด้วย ี น้า แววตา ภา าท่าทาง เช่น เล่น นุก ยิ้ม ัวเราะ 
ท�าท่าใ ้อุ้ม แ ดง ี น้าเ ียใจ
 ใ ้เด็กเข้าใจความต้องการของคนอื่นที่ ื่อ ารผ่านภา ากาย เช่น ลูกเดินมา า เมื่อ
เ ็นพ่อกวักมือเรียก ลูกชี้บอกอีกทีว่าต้องการอะไร เมื่อเ ็นแม่ท�า ี น้างง ง ัย
 ใ ้เด็ก ื่อ ารความต้องการ กลับไปมา ได้ต่อเนื่อง จน ามารถแก้ปัญ าใ ้ตัวเองได้

  
เทคนคิ

 แกล้งงง คือ แกล้งท�าเป็นไม่เข้าใจ งง ใน ิ่งที่เด็ก ื่อ าร เพื่อใ ้เด็กต้องพยายาม ฝึกการ
ื่อ ารใ ้ต่อเนื่อง ลัก �าคัญ คือ ต้องท�าบน ัมพันธภาพที่ดี นุกๆ งงจริงๆ ไม่รู้จริงๆ 

 เล่น นุกใ ้ซับซ้อนขึ้น ยากขึ้น มัน ์ ท้าทาย --------- เพื่อใ ้ลูกฝึกคิดแก้ปัญ า
 ถ้าลูกท�าไม่ได้ รอ ใ ้ลูก ื่อ ารบอกใ ้ช่วย 
 อย่าลืม “รอให้นานพอ”  เพื่อ ังเกตการริเริ่มจากลูก
 ฝีกใ ้ลูกลงมือท�าเอง ใ ้ มองลูกท�างาน  “หนทู�าได้” “ผมเก่งที่สดุ” 

 

แกล้งงง --------- เพื่อฝึกการสื่อสารจนแก้ปัญหาได้
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ตวัอย่างกิจกรรมให้เด็กสื่อสารเพื่อแก้ปัญหา

• เล่นขี้ช้าง ลูกชี้ใ ้ไปทางซ้าย พ่อแกล้งไปทางขวา
• รินน�า้ใ ่แก้วใ ้ทีละน้อย ถ้าอยากกินอีกต้อง ื่อ ารเพื่อขอเพิ่ม
• ชวนเด็กไปเล่นน�า้ในกาละมัง แต่ไม่ใ ่น�า้ใ ้
• ขณะก�าลังช่วยลูกใ ่กางเกง เอาแขนเ ื้อใ ้ลูกใ ่แทนขากางเกง
• ยิบผิด ยิบถูก เอาตะเกียบใ ้ลูกแทนที่จะใ ้ช้อน
• เอาของเล่นโปรดใ ่กล่องที่มี lock รือใ ่ถุงรัด นัง ติก

แกล้งงง ฝึกการเอ๊ะใจ สงสัย
ให้ลูกสื่อสารด้วยสีหน้า แววตา
ท่าทาง กลับไปมาได้ต่อเนื่อง 
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จัดท่านั่งเด็กใหเ้ล่นแล้วเห็นหน้ากัน 
ท�าท่าเลียนแบบ ส่งเสียงเลียนแบบกันสนกุๆ
โต้ตอบกลับไปมา 

ฝึกการโต้ตอบกลับไปมาด้วยท่าทาง
เช่น เล่นบอลโยนกลับไปกลับมา สนกุๆ 
ให้ได้ต่อเนื่อง

ต้องมีอารมณ์เวลาการเล่นกับลูก
อารมณ์มีความสุข อารมณ์แจ่มใส 
อารมณ์สนกุสนาน

อยากพัฒนาอารมณ์ลูก
พ่อแม่ต้องมีอารมณ์ก่อน !!
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พาลูกไปเจอเด็กๆวัยเดียวกัน
ลูกอาจแค่ยืนมองเพื่อนเล่น
ลูกอาจแย่งของเล่นกับเพื่อน

ชวนลูกเล่นซ่อนแอบ

ชวนลูกท�างานบ้านด้วยกัน
(ฝึกสมอง ฝึกการลงมือท�างานใหม่ๆ)

เรื่องของเด็กๆ
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ฟลอร์ไทม์  III

ส�าหรบัพฒันาการขั้น  ๕

เป้าหมาย 

 ช่วยใ ้ลูกใช้ภา าบอก ความคิดของตัวเอง 
 ช่วยใ ้ลูกใช้ภา าบอก ความต้องการ
 ช่วยใ ้ลูกใช้ภา าบอก อารมณ์ ความรู้สึก 

 
เทคนคิ

 เล่น มมุติ ช่วยใ ้ลูกเแ ดง ความคิด อารมณ์ ความรู้ ึก ผ่านการเล่น
 ชวนลูกพูดคุย เยอะๆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ช่วยให้ลูกแสดงความคิดและ 

ใช้ภาษาพูดคุย
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ชวนลูกเล่นสมมุติง่ายๆ เลียนแบบชีวิตประจ�าวัน
จัดบ้านให้มีของเล่นสมมุติง่ายๆ

ให้ลูกช่วยคิดเยอะๆ

ลูกพ่อเก่งจัง
พ่อยังคิดไม่ออกเลยนะเนีย่ !!

 ให้ลูกเป็นผู้น�าการเล่น
   ให้ลูกได้แสดงความคิดของลูก ผ่านการเล่น 

 หยุด !! การก�ากับ การสั่งให้ท�าตาม

 หยุด !! การถามค�าถามที่รู้ค�าตอบแล้ว
   เช่น นีส่ีอะไร นีต้ัวอะไรลูก 
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ถ้าลูกไม่นิง่ ให้ลูกนั่งบนลูกบอล
หรือ นั่งชิงช้า แล้วชวนคุย 
ลูกจะจดจ่อ พูดคุยได้มากขึ้น !!

ให้ลูกเป็นผู้ช่วยท�างานบ้าน ชวนพูดคุย
อย่าปล่อยให้ลูกเล่นเกมส์ 
แล้วพ่อแม่ท�างานบ้าน

ชวนลูกไปเล่นกลางแจ้ง
ออกก�าลังกายกับลูกตอนเช้า

สบายจัง
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ให้ลูกช่วยเหลือตัวเองเยอะๆ
พ่อแม่คอยตบมือ เชียร์ 
 

เปิดโอกาสให้ลูกได้พูดคุยกับคนอื่น
ทุกที่ ทุกเวลา

พาลูกไปเที่ยว ได้ค�าศัพท์ใหม่ๆเพิ่มขึ้น 
สนกุ มีความสุขด้วยกัน
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ความรู้พื้นฐาน : ล�าดบัขั้นการเล่นสมมุติในเด็กปกติ

อาย ุ1-1 1/2 ปี  - เล่นเลยีนแบบ ท�าตาม

 - เริ่มใ ่อารมณ์ในการเล่นของเล่น เช่น ท�าท่ากอดน้อง มี รักน้อง มี
 - เล่นเลียนแบบ ท�าตามที่พ่อแม่บอกขั้นตอนเดียวง่ายๆ เช่น ป้อนพ่อ ป้อนน้องตุ๊กตา
 - เล่น มมุติที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจ�าวันง่ายๆ เช่น กิน นอน อาบน�้า
 - เข้าใจเฉพาะของเล่นที่เ มือนจริงเท่านั้น เช่น ช้อนของเล่น (ถ้าเอากิ่งไม้มา มมุติเป็น
ช้อน เด็กจะไม่เข้าใจ)

   
 
อาย ุ1 1/2 - 2 ปี - เล่นสมมุติง่ายๆ

 - เล่น มมมุติได้เอง มมุติกับของเล่นได้ ลาก ลายมากขึ้น เช่น เอาเครื่องบินของเล่น
มา “บิน” ไปมา เอาโทรศัพท์ของเล่นมาท�าท่าพูดแบบผู้ใ ญ่ เอารองเท้าของแม่มาใ ่

 - การเล่นยงัเป็นแบบซ�า้ๆ เช่น ป้อนอา ารตุก๊ตาทกุตวั แล้วกว็นมาป้อนอกี ม่ผ้าใ น้้อง
ซ�้าไปมา

 - ยังแยกของจริงกับของเล่นไม่ได้ เช่น พยายามนั่งเก้าอี้ตุ๊กตา พยายามนั่งบนรถของเล่น 
(แล้วก็พบว่านั่งไม่ได้)

เครื่องบิน บินสูงเลย...... 
น้องหิวนมแล้ว

บิน บิน ไปเลย กินนม กินนม 
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อาย ุ2- 2 1/2 ปี - เล่นสมมุติได้หลายขั้นตอน 

 - เริ่มมีความคิดของตัวเอง เอากิจวัตรที่คุ้นเคยมาเล่นต่อๆกัน เช่น ป้อนนมตุ๊กตา พาเข้า
้องน�้า เ ร็จแล้วไปนอนที่เตียง แล้วก็ ่มผ้าใ ้

 - ขั้นตอนการเล่นยังอาจ ลับไปมา แล้วแต่ว่านึกอะไรออก

อาย ุ2 1/2 - 3 ปี เล่นสมมุติในเรื่องที่ไม่คุ้นเคย

 - เชื่อมโยง มมุติได้เป็นเรื่องราว ั้นๆ 
 - เริ่มทดลองเล่นในบทบาทที่ไม่ค่อยคุ้นเคย เช่น ไป าคุณ มอ เล่น มมุติไปตลาด ไป
เที่ยว วน ัตว์

 - เข้าใจของเล่นที่ไม่เ มือนจริง เช่น เอาใบไม้มา มมุติเป็นอา าร รือเล่น มมุติโดยไม่
ต้องใช้ของเล่น เช่น ก�ามือเป็นแก้วน�้า แล้วดื่ม 

 

น้องหมีกิน น้องหมีเข้าห้องน�้า

ไป ไป !! 
เราไปเที่ยวสวนสัตว์กันนะ

น้องหิวนมแล้ว

กินนม กินนม 
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อาย ุ3 - 5 ปี - เล่นสมมุติ/จินตนาการเป็นเรื่องราว 

 - เล่น มมุติกับเพื่อนได้เป็นเรื่องราว ทุกคนมีบทบาทของตัวเอง เช่น เล่นครูนักเรียน
 - มมุติใน ิ่งที่อยู่นอกเ นือความจริง รือประ บการณ์ใ ม่ๆที่ไม่เคยเจอในชีวิตจริง 
เช่น มมุติตัวเองเป็น Superman เป็นเจ้า ญิง เป็นนางเองในละคร

 -  ใช้ภา าในการเล่น พูดโต้ตอบได้คล่องแคล่ว อธิบายบอกบทของตัวเองใ ้เพื่อนฟังได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กๆ นั่งให้เรียบร้อยนะค่ะ

คุณครูจะเล่านทิานให้ฟังค่ะ
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ฟลอร์ไทม์  IV

ส�าหรบัพฒันาการขั้น  ๖

 
เป้าหมาย 

 ช่วยใ ้เด็กเชื่อมโยงความคิด อารมณ์ ความรู้ ึก กับความเป็นจริงภายนอก
 ช่วยใ ้เด็กเข้าใจเ ตุและผล ของคนอื่น ิ่งรอบตัว 

 
 
เทคนคิ

 ชวนพูดคุย อบถามเ ตุและผล 
 อบถามอารมณ์ ความรู้ ึก ถาม าเ ตุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ช่วยลูกให้เชื่อมโยงเหตุผล
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ชวนลูกพูดคุย สอบถามเหตุผล 
เร่ิมต้นด้วยเหตผุลง่ายๆในชีวิตประจ�าวนั

เปิดโอกาสให้ลูกได้โต้เถียง ต่อรอง

ให้ลูกได้พูดคุย เล่นกับเพื่อนมากๆ

เหตุผลง่ายๆ ลูกรู้หรือยัง 

“ท�าไมเราต้องกวาดพื้น”

รับฟัง แต่ไม่ตามใจ
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เล่นสนกุๆ เริ่มเล่นเกมที่มีกฎ
กติกา ผลัดกันแพ้ชนะ

ชี้ ชวนให้ลูกเข้าใจอารมณ์
ความรู้สึกของคนอื่น พุดคุย ถามสาเหตุ 

ให้ลูกลงมือท�างานที่เป็นขั้นตอนยากขึ้น
เช่น รดน�า้ต้อนไม้ ล้างจาน

แรกๆ ลูกจะอยากชนะอย่างเดียว

เป็นเรื่องปกติ
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อ่านนทิานให้ลูกฟัง แล้วชวนลูกพูดคุย
สอบถามความเข้าใจ
ฝึกคาดการณ์ล่วงหน้า

ฝึกให้ลูกเล่นกีฬา ฝึกความคล่องแคล่ว 
ทนทาน เข้าใจกฎ กติกา 
เช่น ว่ายน�า้ แบดมินตัน เทควันโด

เล่นสนกุกับลูกเยอะๆ
ชวนลูกพูดคุย ช่วยกันวางแผน ก่อนการเล่น

ถ้าหนูเป็นหนูน้อยหมวกแดง
หนูจะท�ายังไงค่ะ



                               ฉบับความสุข

145
                                                                                       ับ

ฟลอร์ไทม์กบัความแตกต่างระบบประสาทของเด็ก

ประ ิทธิภาพของการท�าฟลอร์ไทม์อยู่ที่ความเข้าใจความแตกต่างระบบประ าทขของเด็ก 
ถ้าพ่อแม่พยายามปรับจัง วะและท่าทีใ ้ อดคล้องกับลูก คุณพ่อคุณแม่จะพบว่า ลูกจะ ามารถ
งบตัวเอง จดจ่อกับการเล่น การท�ากิจกรรม การคิดแก้ปัญ า พูดคุย ื่อ ารโต้ตอบได้มากขึ้น 

ตัวอย่างเช่น

ฟลอร์ไทม์กบัเด็กที่ระบบการรบัรู้ค่อนข้างไว กลัวๆกล้าๆ

• ใช้อารมณ์ นุก นาน แจ่มใ  ในการชวนลูกลอง ิ่งใ ม่ๆ 
• มั่น ังเกต ี น้า แววตาลูกขณะเล่น เช่น ลูกเปลี่ยนจากยิ้ม นุกเป็น น้านิ่งๆ เรียบๆ  

ดูกลัวๆ พ่อแม่ปรับน�า้เ ียง และอารมณ์ใ ้เบาลง จัง วะการเล่นช้าลง เปลี่ยนใ ้ลูกเป็น 
ผู้ควบคุมจัง วะการเล่น

• ใ ้ลูกคาดการณ์ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เช่น ใ ้จัง วะ 1-2-3 ก่อนโยนบอล
• การมั่นปรับจัง วะการเล่นใ ้ อดคล้องกับลูก คุณพ่อคุณแม่จะพบว่าลูกจะ งบจดจ่อได้

นานขึ้น นุก และ ื่อ ารโต้ตอบได้มากขึ้น 

ฟลอร์ไทม์กบัเด็กทีม่ภีาษาล่าช้า 
(มกัพบว่ามปัีญหาการประมวลข้อมลูผ่านการฟังร่วมด้วย)

• พ่อแม่ปรับจัง วะการพูดใ ้ช้าลง น�้าเ ียงกระชับ
• ใ ่อารมณ์ร่วมในการพูดคุย จะช่วยดึงความ นใจจากลูกได้มากขึ้น 
• ใช้ภา า ั้นๆง่ายๆ 
• พยายามใ ้ลูกมองเ ็น น้าขณะคุยกัน เพื่อช่วยเพ่ิมการรับรู้ผ่านการมองเ ็น ี น้า  

แววตา อารมณ์ ลูกจะเข้าใจภา าที่พ่อแม่พูดได้มากขึ้น
• ใช้ภา าท่าทางประกอบ
• รอ !! ใ ้ มองลูกแปลและเรียบเรียงข้อมูลที่ได้ยินก่อน ลูกจะ ามารถโต้ตอบได้มากขึ้น  

ถ้าเรารอใ ้นานพอ
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ฟลอร์ไทม์กบัเด็กที่ไวเสยีง

• คุณพ่อคุณแม่เลือกการเล่น การพูดคุยกับลูกด้ ยน�้าเ ียงที่เบา นุ่นน ล
• ระ ังเ ียงที่อาจมาแบบเร็ ๆ แรงๆ โดยลูกไม่ได้เตรียมตั ไ ้ก่อน เช่น เ ียงรถดับเพลิง 

เ ียงฟ้าร้อง

ฟลอร์ไทม์กบัเด็กที่ระบบการรบัรู้ค่อนข้างเฉื่อย

• คุณพ่อเลือกการเล่นแบบโลดโผน มัน ์ ๆ 
• จับตั ลูกใ ้แน่น กระชับ
• ใช้น�้าเ ียงของคุณพ่อที่ดัง นักแน่น ชัดเจน 
• จัดท่าการเล่นใ ้ลูกมองเ ็น น้าพ่อได้ชัดๆ 
• รอ !! ใ ้ลูกตอบ นอง มองของลูกต้องใช้เ ลาในการรับรู้ข้อมูลนานก ่าเด็กคนอื่นๆ  

ถ้าคุณพ่อรอได้นานพอ ( นใจ เชียร์) คุณพ่อจะแปลกใจที่เ ็นการริเริ่ม และการ ื่อ าร
โต้ตอบจากลูกมากขึ้น

ฟลอรไทืม์กับเด็กที่มักจะซุ่มซ่าม หาของไม่ค่อยเจอ 
(การประมวลข้อมลูผ่านการมองเห็นกระพร่องกระแพร่ง)

• จัด ้องใ ้ไม่รก เ ลาเล่นกับลูก จ�าน นของเล่นไม่เยอะเกินไป
•  ใช้น�้าเ ียง อารมณ์ และภา าพูด เพิ่มช่องทางการรับรู้ ิ่งรอบตั
• เด็กอาจไม่ชอบ การเล่นที่ต้องเปลี่ยนต�าแ น่งไปมาบ่อยๆ เช่น ิ่งไล่จับ ิ่งเปลี่ยนทิ ทาง

ไปมา มักจะเล่นได้ไม่นาน 
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ฟลอร์ไทม์กบัเด็กที่ความทนทานกล้ามเนื้อน้อย (ไม่ค่อยมแีรง ล้าง่าย)

เด็กที่ความทนทานกล้ามเนื้อล�าตัวไม่ค่อยแข็งแรง จะเ ็นเด็กนั่งเล่นได้ไม่นาน รือ ถ้าต้อง
เล่นอะไรที่ต้องอาศัยการทรงตัวด้วยตัวเอง เด็กก็อาจจะล้าง่าย เลิกเล่น เปลี่ยนเป็นเดินไปมาแทน 
รอื นอนเลือ้ยไปกบัพืน้ การท�าฟลอร์ไทม์ทีช่่วยประคบัประคอง ว่น ลังของเดก็ ใ เ้ดก็ทรงตวัได้

ง่ายขึน้ เช่น นัง่บนตวัแม่ แล้วเอา ลงัพงิขาของแม่ รอื การเล่นทีใ่ช้ มอนประคอง ลงัเดก็ไว้ รอื 
การท�ากจิกรรมอืน่ๆ ทีช่่วยจดัท่าใ เ้ดก็นัง่ได้มัน่คงขึน้ เราจะพบว่าเดก็จดจ่อในการเล่น นกุได้นาน
ขึ้น ื่อ ารโต้ตอบได้มากขึ้น


