พญ แก้วตา นพมณี จารัสเลิศ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

น้องปั้น เด็กชายอายุ ๔ ๑/๒ ปี ถูกส่ งมาพบแพทย์โดยคุณครู หอ้ งเด็กเล็ก ตั้งแต่อายุ
๒ปี ๙ เดื อน ด้วยเรื่ องไม่มีปฏิสัมพันธ์กบั ครู หรื อเพื่อนๆและมีภาษาล่าช้า คุ ณพ่อคุณแม่
ของน้ อ งปั้ นได้ รั บ ค าแนะน าการส่ งเสริ มพัฒ นาการตามแนวทาง DIR/Floortime
จนน้องปั้นมีพฒั นาการที่ดีข้ ึนอย่างมาก
ทุกวันคุณแม่ของน้องปั้นจะตื่นแต่เช้าตรู่ และใช้ เวลาในการทบทวนกิจกรรมที่ได้ ทา
กับ น้ องปั้ น ในวั น ที่ผ่า นมา ทบทวนความก้าวหน้าและสิ่ ง ที่ น่ าจะต้องส่ ง เสริ ม เพิ่ ม เติ ม
การจดบันทึกทาให้ คุณแม่ ได้ เห็นความก้าวหน้ าของน้ องปั้นทีเ่ กิดขึน้ เล็กๆน้ อยๆทุกวันอย่ าง
ต่ อเนื่อง คุณแม่อ่านตารางกิจกรรมวันนี้ น้องปั้นต้องไปฝึ กพูดในตอนเช้า ๑ ชัว่ โมงและฝึ ก
กับ นั ก กิ จ กรรมบ าบัด ที่ บ ้า นอี ก ๑ ชั่ ว โมง ช่ ว งบ่ า ยเป็ นการไป
โรงเรี ยนตามปกติ
น้องปั้ นได้รับการฝึ กกับนักฝึ กพูดแบบหนึ่งต่ อหนึ่ง คุ ณแม่
เลือกครู ฝึกที่เน้นการฝึ กแบบเป็ นธรรมชาติและใกล้เคียงกับขีวิตจริ ง
มากที่สุด คุ ณครู พยายามกระตุ น้ ให้น้องปั้ นพูดด้วยภาษาที่ ออกมา
จากตัวของน้องปั้ นเอง เป็ นการฝึ กแบบกึ่งระบบที่ทาให้นอ้ งปั้ นได้

เรี ยนรู ้ทกั ษะในการใช้ภาษา เช่น การฝึ กบรรยายภาพจากหนังสื อที่นอ้ งปั้ นชอบ ฝึ กทักษะ
ภาษาทางสั ง คม คื อ ความสามาถที่ จ ะเข้ า ใจภาษากาย ภาษาท่ า ทางของคู่ ส นทนา
และสามารถสื่อสาร โต้ ตอบได้ อย่ างต่ อเนื่องจนคู่สนทนาเข้ าใจได้
หลังการฝึ กพูด คุ ณแม่พาน้องปั้ นไปกินขนม คุณแม่ เลือกซื้ อขนมที่ร้านขายขนม
เล็กๆ ที่คนขายช่ างพูด ช่ างเจรจา และกระตือรื อร้ นที่จะพูดคุยถามน้ องปั้น ว่าจะเอาอะไร
เอาอันไหน เอากี่อนั และให้เวลาน้องปั้ นในการจ่ายเงินด้วยตัวเอง ประสบการณ์ ในชี วิต
จริ งที่คุณแม่พยายามเสริ มเพิ่มเติมให้ตลอดเวลา ทาให้น้องปั้ นได้มีโอกาสนาภาษาที่ได้
เรี ยนเมื่ อสักครู่ มาใช้ และยังสามารถนาประสบการณ์ จริ ง ที่ ได้พบเห็น ใปใช้ในการเล่ น
สมมติที่บา้ นกับคุณแม่ได้อีกด้วย
นอกจากนั้นในวันที่ต้องออกมานอกบ้ านกับน้ องปั้น คุณแม่ ก็จะถือโอกาสสร้ าง
สถานการณ์ ทหี่ ลากหลาย เช่น ต้องแวะเติมน้ ามันรถ
หรื อ ต้องแวะซื้ อของเล็กๆน้อยๆที่ ตลาดสดใกล้ๆ
บ้าน ในบางครั้งคุ ณแม่ ก็เลื อกที่จะเดิ นทางโดยใช้
รถเมล์หรื อรถไฟฟ้ า คุ ณแม่พยายามทุกวิถีทางที่
จะสร้ างโอกาสในการเรียนรู้โลกให้กบั น้องปั้น
หลังการเรี ยนรู ้ผ่านกิจกรรมต่างๆนอกบ้าน
แล้ว คุณแม่และน้องปั้ นก็จะกลับบ้านเพื่อไปพบกับนักกิจกรรมบาบัด นักกิจกรรมบาบัด
ของน้องปั้นใช้เวลาประมาณครึ่ งหนึ่งในการฝึ กกล้ ามเนื้อมัดเล็ก เช่น ต่อบล๊อก หัดวาดรู ป
บนกระดาน และปั้ นดินน้ ามัน คุณแม่ ได้ ขอให้ คุณครู เน้ นการส่ งเสริ มการคิด จินตนาการ
และการพูดคุยโต้ ตอบแทรกไปด้ วยในระหว่ างการฝึ ก เช่น การฝึ กหัดวาดรู ปทรงต่างๆ ก็ให้
ตั้ งค าถามให้ น้ อ งปั้ นหั ด คิ ด หั ด จิ น ตนาการ “รู ปทรงสี่ เหลี่ ย มเหมื อ นอะไรนะ”
“ใช่แล้ว เหมือนบ้าน แล้วน้องปั้นขอบทาอะไรที่บา้ นมากที่สุดค่ะ”
อีกครึ่ งหนึ่ งคุ ณครู นักกิ จกรรมบาบัดเน้นการฝึ กกิจกรรมส่ งเสริ มการบูรณาการ
ระบบประสาทสัมผัส (SI) วันนี้คุณครู ให้นอ้ งปั้น ฝึ กกระโดดบนแทรมโบลีน เล่นกระโดด
เชื อก และไปขี่จกั รยานรอบหมู่บา้ นโดยเน้นให้การฝึ กมีความยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
เช่น หัดขี่จกั รยานขึ้นและลงสะพาน.... การฝึ กกระตุ้นระบบประสาทสั มผัสเหล่ านี้เป็ นการ

เตรี ยม “ระบบ” สมองของน้ องปั้ นให้ อยู่ในสภาวะที่ตี่นและสงบเพียงพอที่จะเรี ยนรู้ ที่
โรงเรียนในภาคบ่ ายต่ อไป
หลังการฝึ กกับนักกิจกรรมบาบัดคุ ณแม่เพิ่มเติมกิจกรรมการฝึ กกล้ามเนื้ อมัดเล็ก
โดยให้น้อ งปั้ นช่ วยคุ ณ แม่ ท าอาหารกลางวั น วัน นี้ หน้า ที่ ข องน้อ งปั้ น คื อ ช่ ว ยปอก
กระเที ยม และช่ วยหักถัว่ ฟั กยาวเป็ นท่ อนเล็กๆ กิจกรรมเหล่ านี้ช่วยฝึ ทักษะน้ องปั้นให้
ทางานอย่ างเป็ นลาดับขั้นตอน และฝึ กการคิดแก้ ปัญหาง่ ายๆในชีวิตประจาวัน เช่น คุณแม่
ให้นอ้ งปั้นหยิบของใช้ต่างๆเอง น้องปั้ นตัองคิดเองว่าของแต่ละชิ้นน่าจะเก็บไว้ที่ตรงไหน
หัดเปิ ดฝาขวดและกล่องต่างๆด้วยตัวเอง คุณแม่ ยังชวนตั้งคาถามขณะทางานด้ วยกัน เช่น
“ทาไมถึงต้องเก็บนมไว้ในตูเ้ ย็น” หรื อให้นอ้ งปั้ นคิดว่าจะหยิบขนมออกมาเยอะหรื อน้อย
รวมแล้วจะหยิบทั้งหมดกี่ชิ้น งานบ้ านง่ ายๆเหล่ านี้เป็ นโอกาสอย่ าง
ดีในการฝึ กน้ องปั้นให้ หัดคิด ตัดสิ นใจ ฝึ กที่จะเลือก นอกจากนั้น
ยังส่ งเสริ มการพูดคุยโต้ ตอบ แสดงความคิดเห็น
และ
ถามคาถามเพือ่ แก้ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จริงในชีวิตประจาวันอีกด้ วย
หลังอาหารกลางวันเป็ นช่ วงเวลาของการทาฟลอร์ ไทม์
น้ องปั้นบอกคุณแม่ ว่าอยากเล่ นสมมติไปกินอาหารที่ร้านอาหาร
การเล่นสมมติ บทใหม่น้ ี กาลังเป็ นบทที่ น้องปั้ นชอบมาก เพราะ
เพิ่งจะประสบความสาเร็ จในการสั่งอาหารที่ร้านอาหารจริ งเมื่อไม่นานมานี้ วันนี้นอ้ งปั้ น
แกล้งเล่นเป็ นคนเสริ ฟอาหาร แต่ดว้ ยความยังไม่สมบูรณ์ของ “ระบบ” ทาให้นอ้ งปั้ นยังมี
ลักษณะเหมือนซุ่มซ่ าม น้องปั้ นทาจานอาหาร ช้อนส้อมที่ นามาวางซ้อนๆกันบนโต๊ะ ร่ วง
หล่ น ลงบนพื้ น น้องปั้ นต้องเสริ มบทการเล่ น ขึ้ นมาใหม่ เ องโดยต้อ งขอโทษลูก ค้า และ
เปลี่ยนเอาจานสะอาดใบใหม่มาให้แทน
น้ องปั้นมีพฒ
ั นาการเล่ นสมมติทดี่ ีขนึ้ โดยเปลีย่ นจากการเล่ นในลักษณะผู้ตามเป็ นผู้
ใส่ เนื้อเรื่ องเพิ่มเติมบทบาทต่ างๆได้ ด้วยตัวเองและยังสามารถใส่ บทบาทเรื่ องของอารมณ์
ลงไปในการเล่ น ด้ วย เช่ น แกล้งทาเป็ นหงุ ดหงิ ด ที่ ลูกค้าสั่ง อาหารเปลี่ ยนไปมา เรี ยนรู ้
วิธีแก้ไขสถานการณ์อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น “รู ้สึกว่าอาหารที่สั่งนั้นจะหมดแล้วครับ ช่ วย
สั่งใหม่ได้ไหมครับ” เมื่อลูกค้าสั่งอาหารอีก น้องปั้ นก็แกล้งทาเป็ นว่าอาหารนั้นหมดอีก
น้องปั้นพูดแบบยิม้ ๆสะใจในความฉลาดของตัวเองที่สามารถยัว่ และแกล้งลูกค้าของเขาให้
หงุดหงิดได้บา้ ง

ด้ วยความช่ วยเหลือเพิ่มเติมของคุณแม่ น้องปั้นยังสามารถเล่ นบทบาทสมมติสลับ
กลับไปมาระหว่ า งการเป็ นแม่ ครั ว กับคนเสริ ฟอาหาร น้องปั้ นแสดงให้เห็ นถึ งการเล่ น
สมมติที่มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยสามารถเพิ่มเติมเรื่ องราวใหม่ๆโดยไม่เบี่ยงเบนๆหรื อ
“หลุด” ไปจากเนื้อเรื่ องเดิม เช่ น ยังสามารถจาอาหารที่ลูกค้าสั่งมากมายได้ ยังสามารถจา
บทบาทในเรื่ องของอารมณ์ความรู ้สึกได้ เช่ น ความรู ้สึกหงุดหงิดของคนเสริ ฟอาหารและ
ความรู ้สึกผิดหวังของ “ลูกค้า” (สองความรู ้สึกในขณะเดี ยวกัน) น้องปั้ นต้องเรี ยนรู ้ ที่จะ
แก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ดว้ ยตัวเอง
การเล่นของน้องปั้ นเป็ นการเล่นที่มีการเริ่ มต้น มีเนื้ อเรื่ อง และมีตอนจบ แต่ตอน
จบคุ ณแม่ตอ้ งช่ วยปรับแต่งให้บา้ ง เพราะ น้องปั้ นยังติดที่ จะจบซ้ าๆในฉากที่ ตวั เองชอบ
คุณแม่ พยายามเน้ นตอนจบให้ น้องปั้นสามารถฝึ กคาดการณ์ บอกความรู้ สึกทั้งของตนเอง
และของผู้เล่ นคนอื่นๆ ฝึ กการเชื่อมโยงเรื่ องของเหตุและผล และแสดงความคิดเห็นถึงการ
แก้ ปัญหาที่อาจพบได้ จริ งในชี วิตประจาวัน คุณแม่พบว่าน้องปั้ นยังมีความติดขัดในเรื่ อง
ของการบรรยายความรู ้สึก การเชื่อมโยงเรื่ องอารมณ์ และความรู ้สึกกับเหตุและผล การพูด
ของน้องปั้นยังค่อนข้างจากัด และขาดความซับซ้อน
หลังการเล่นฟลอร์ ไทม์คุณแม่ให้น้องปั้นเตรี ยมของไปโรงเรี ยนด้ วยตัวเองโดยมี
แผ่ นภาพเตือนความจาช่ วยบอกน้ องปั้นว่ ามีอะไรบ้ างที่ต้องเอาใส่ กระเป๋ าไปโรงเรี ยน การ
ใช้แผ่นรู ปภาพเตือนความจาช่วยทาให้นอ้ งปั้ นช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น สามารถทาตาม
ขั้นตอนต่ างๆได้ โดยไม่ ต้องพึ่งความช่ วยเหลือจากคนอื่น คุ ณแม่ และน้องปั้ นนั่งรถไป
โรงเรี ยน ระหว่างทางก็พดู คุยบอกเล่าความคิดที่ได้เล่นสมมติกนั ไปเมื้อสักครู่ น้ ี คุณแม่เปิ ด
เพลงเบาๆให้นอ้ งปั้ นได้พกั สบายๆในรถก่อนถึงโรงเรี ยน คุณแม่ นึกทบทวนการเล่ นและ
การฝึ กตลอดช่ วงเช้ าที่ผ่านมา เป็ นกิจกรรมที่ช่ วยเตรี ยมความพร้ อมของ “ระบบ” สมอง
และร่ างกาย ความคิดจินตนาการ การพูดคุยโต้ ตอบ เพือ่ ให้ น้องปั้นมีความพร้ อมต่ อการใช้
ชีวิตร่ วมกับเพือ่ นทีโ่ รงเรียนในภาคบ่ ายวันนี้

น้ องปั้นกับเพือ่ นๆทีโ่ รงเรียน
(อ่านรู ปแบบการจัดกิจกรรมเด็กที่โรงเรี ยนตามแนวทาง DIR/Floortime ได้ใน
หัวข้อ ตัวอย่ างบทบาทหน้ าที่ของ “ครู ผ้ ดู ูแลเด็กพิเศษ”)
กิจวัตรทีบ่ ้ านหลังเลิกเรียน
เย็น วัน นี้ น้อ งปั้ นไม่ ไ ด้มีเ พื่ อ นมาเล่ น ที่ บ้า นซึ่ งโดยปกติ แ ล้ว น้อ งปั้ นจะมี เ พื่ อ น
ประมาณ ๓-๔ คนมาเล่นที่บา้ นทุกอาทิตย์ วันนี้นอ้ งปั้ นใช้เวลาในตอนเย็นเล่นกับพ่อ การ
เล่ นกับคุณพ่อเริ่มต้ นตั้งแต่ ก้าวแรกทีค่ ุณพ่อเข้ ามาในบ้ าน น้องปั้นจะกระตือรื อร้นวิ่งเข้าไป
กอดคุณพ่อ คุณพ่อตอบรับด้วยการกอดน้องปั้ นแล้วเล่นจับมือหมุนเหวี่ยงเป็ นวงกลม น้ อง
ปั้นเรี ยกคุณพ่ อว่ าเป็ น “เรื อด่ วน” คุณพ่ อเล่ นโดยจับมือหมุนเร็ วบ้ างช้ าบ้ าง และเริ่ มเล่ น
สมมติกบั น้ องปั้น “โอ๊ ย เรื อไม่ ยอมไปแล้ ว สงสั ยต้ องดึงเชื อกก่ อน” คุณพ่อยื่นเนคไทร์ให้
น้อ งปั้ นดึ ง เพื่ อ ให้ช่ ว ยถอดเนคไทร์ อ อก คุ ณ พ่ อ เล่ น “เรื อ ด่ ว น” กับ น้อ งปั้ นต่ อ อย่า ง
สนุ กสนาน เรื อแล่นต่อเข้าไปในถ้ ามืด เมื่อคุณพ่อต้องเข้าไปใน
ห้องนอน คุ ณพ่อแกล้งเอาตุ๊กตามาวางเรี ยงข้างๆ คุ ณพ่อชี้ ไปที่
ตุ๊ ก ตาเหมื อ นกับว่ า มัน เป็ นสั ต ว์จ ริ ง ๆ แล้ว ชวนน้อ งปั้ นพู ด คุ ย
เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ น้องปั้นเป็ นผูเ้ ลือกว่าจะวิ่งหลบหนีเจ้าสัตว์ร้าย
ตัวนี้ หรื ออาจจะต้องค่อยๆย่องหนี หรื อบางตัวเป็ นสัตว์ที่น่ารัก
น้องปั้นก็จะเลือกที่จะชวนคุณพ่อเอาอาหารไปให้
คุณพ่ อเล่ นสมมติโดยพยายามสร้ างสถานการณ์ ให้ น้องปั้นได้ คิดและเป็ นผู้นาใน
การเล่ น กระตุ้นให้ น้องปั้นพูดคุยโต้ ตอบโดยถามความรู้ สึกเมื่อได้ เจอกับสั ตว์ ชนิดต่ างๆ
ส่ ว นใหญ่ น้องปั้ นมักจะให้คาตอบว่า รู ้ สึ ก “กลัว” คุ ณ พ่อ ก็จ ะชวนน้อ งปั้ นคิด ต่ อว่ า จะ
ช่ วยกันแก้ ปญหายังไงไม่ให้โดนสัตว์ร้ายจับกิน คุณพ่อพยายามส่ งเสริ มให้ น้องปั้นคิดให้
หลากหลาย อย่างไรก็ตามการดาเนิ นเรื่ องของน้องปั้ นยังมักจะมีลกั ษณะซ้ าๆ คุณพ่อต้อง
คอยช่ วยขยายสถานการณ์และและชวนน้องปั้ นคิดว่า อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเปลี่ยนเรื่ องเป็ น
แบบนี้ หรื อแบบนั้น ความสั มพันธ์ ที่อบอุ่นและแน่ นแฟ้ นของคุณพ่ อกับน้ องปั้นทาให้ น้อง
ปั้นยอมที่จะก้ าวไปสู่ บทบาทหรื อเรื่ องราวที่ทาให้ เกิด อารมณ์ ที่ทาให้ น้องปั้นรู้ สึกไม่ มั่นใจ
คุ ณ พ่ อ จะคอยช่ ว ยเชื่ อ มโยงเรื่ อ งราว ตั้ง ค าถามให้น้อ งปั้ นสามารถพู ด บอกอารมณ์
ความรู ้สึกและเชื่อมโยงอารมณ์ ความรู ้สึก กับเหตุผลที่นาไปสู่ การกระทาต่างๆ

เมื่อถึงเวลาอาหารเย็น ทุกคนในครอบครั วคุยกันอย่ างสนุกสนาน อธิ บายเรื่ องราว
การผจญภัยที่เล่นกันเมื่อตอนเย็น พูดคุยกันถึงปัญหาและอารมณ์ ที่เกิดขึ้นและชัยชนะที่ทั้ง
สองพ่อลูกเล่ นกัน หลังอาหารน้องปั้นไปอาบน้ าและอ่ านนิทานกับคุณพ่ อ คุณพ่อเลือกอ่าน
นิ ทานเรื่ อง ไดโนเสาร์ เพราะ นิ ทานเล่ มนี้ มีรูปภาพประกอบชัดเจน และ น้องปั้ นชอบ
ไดโนเสาร์มาก คุณพ่ อเลือกเรื่ องที่น้องปั้นสนใจเพราะสามารถชวนน้ องปั้นพูดคุยได้ มาก
พูดคุ ยแสดงความคิดเห็น ช่ วยกันคิดแก้ปัญหา ทานายว่าอะไรจะเกิดขึ้น จินตนาการต่อ
เพิ่มเติม และช่ วยกันสะท้อนอารมณ์ความรู ้สึกต่อเรื่ องราวที่เกิดขึ้น ก่ อนเข้ านอนน้ องปั้น
เข้ าไปกอดและหอมแก้มคุณแม่ คุณแม่ได้พยายามที่จะจัดเวลาในครอบครัวให้เป็ นกิจวัตรที่
ชัดเจนโดยเฉพาะ “ช่ วงเปลี่ยน” เช่ น ตอนก่อนจะเข้านอน การมีกิจวัตรที่แน่ นอนทาให้
น้ องปั้นสามารถสงบตัวเองลงและหลับได้ ง่ายขึน้
เมื่อน้องปั้ นหลับแล้ว คุ ณพ่อคุ ณแม่ใช้เวลาช่ วงหนึ่ งในการพูดคุยกัน แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นถึงพัฒนาการที่กา้ วหน้าหรื อส่ วนที่ยงั ต้องเสริ มเพิ่มเติม ความสั มพันธ์ ที่แน่ น
แฟ้ นระหว่ างคุณพ่อคุณแม่ เป็ นปัจจัยทีส่ าคัญมากอีกอย่ างหนึ่งที่ทาให้ น้องปั้นมีพฒ
ั นาการ
ทีก่ ้าวหน้ าขึน้ อย่ างมาก
อ้างอิง
 Educational Guidelines for Preschool Children with Disorders in Relating and
Communicating, ICDL Clinical Practice Guidelines, www.icdl.com.

