บทที่ ๑
มองเด็ก
อย่างเป็นองค์รวม
....ฉบับความสุข

22

ับ
ฉบับความสุข

มองเด็กอย่างเป็นองค์รวม
(Ref.The Learning Tree Model, Greenspan S.)

ับ
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รู้จักน้องกัปตัน เข้าใจน้องกัปตัน
DIR/Floortime เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเด็กเ มือนการปลูกต้นไม้
ต้นไม้จะมีกิ่งใบเจริญงอกงาม เติบโตได้ ก็ต่อเมื่อรากและล�าต้น มบูรณ์
ถ้าพ่อแม่เน้นฝึกทัก ะเด็กอย่างเดีย โดยละเลยการ ร้างและฝึกฝนพื้นฐาน
ระบบประ าท ละเลยการ ่งเ ริมพัฒนาการ ลักที่ �าคัญของชีิ ิต พ่อแม่ก็จะ
เจอปัญ าเด็กคิดเองไม่ได้ อนแล้ ไม่จ�า ได้ น้าลืม ลัง อนแล้ ก็ต้อง อนอีก
เด็กดูไม่ค่อยงอกงาม ไม่ ามารถเจริญเติบโตได้ด้ ยตั เอง
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น้องกัปตัน

น้องกัปตัน อายุ ๒ ปี ๘ เดือน เด็กชายตั เล็กๆ ที่มีรอยยิ้มและแ
ตา ดใ คุณแม่พามาพบแพทย์ด้ ยค ามกัง ลเรือ่ งน้องกัปตันมีภาษาล่าช้า
กว่ำเด็กวัยเดียวกัน น้องกัปตันพูดเป็นค�าๆ ได้ประมาณ ๑๐ ค�า น้องกัปตัน
เข้ า ใจค� า พู ด แม่ แ ละ ามารถท� า ตามค� า ั่ ง ง่ า ยๆในชีิ ิ ต ประจ� า ั น ได้
งิ่ ทีค่ ณ
ุ แม่กงั ล อีกเรือ่ งคือ น้องกัปตันดูจะไม่คอ่ ยนิง่ ใน อ้ งของ
เล่น น้องกัปตันชอบเดิน �าร จ ิ่งของต่างๆใน ้อง ยิบจับ ิ่งของที่ตั เอง
นใจ เมือ่ เ ลือบไปเ น็ ของชิน้ ใ ม่กจ็ ะ างของเล่นชิน้ เดิม แล้ ไป ยิบของ
เล่นชิ้นใ ม่ คุณแม่เล่า ่าน้องกัปตันยังไม่เล่นของเล่นได้เป็นชิ้นเป็นอัน
เ มือนเด็ก ัยเดีย กัน การเล่นของน้องกัปตันจะเป็นลัก ณะ ยิบจับ าง
มากก ่า ทุก ันคุณแม่มักจะเ นื่อยกับการตามเก็บของเล่นที่ างอยู่เกลื่อน
กลาดเต็ม ้อง
การเล่นที่กัปตันชอบ คือ เล่นโยนลูกบอลขึ้นบนเพดาน ใน ้องที่มี
ลูกบอลเล็กๆ กัปตัน จะตามเก็บลูกบอล โยนขึ้นบนเพดาน แล้ ั เราะ นุก
เมื่อคุณพ่อเข้ามาร่วมเล่นด้วย กัปตันจะยิ่ง นุกมากขึ้น กัปตันยิ้ม มองคุณ
พ่อ ผลัดกัน โยน ลูกบอลขึ้นบนเพดานอย่าง นุก นาน เ ลาเล่น นุก
ตอนที่ นุกมากๆ กัปตันจะยิ้ม มองพ่ออย่างจดจ้อง ั เราะ แล้ ค่อยๆ
ใช้ภา าพูดบอกค ามต้องการ “อะ อะ เอา เอา”
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่ิงที่คุณพ่อมักจะแปลกใจ คือ เมื่อคุณพ่อพยายามพลิกแพลงการเล่น
ใ ้ซับซ้อนขึ้น เช่น เอาตะกร้ามาค า�่ ปิดลูกบอลไ ้ รือเอาลูกบอลซ่อนใน
เ ื้อ กัปตันจะมอง ี น้าดูงง กัปตันดูเ มือนไม่รู้ ่าจะขยับร่างกายอย่างไร
เพ่ื่อเอาลูกบอลมาเล่นต่อได้ เมื่อคุณพ่อลุ้น เชียร์ และให้เวลากัปตันได้
พยายาม อยู่กบั ความงง สงสัยสักพัก กัปตันก็จะค่อยๆ ท�าได้ คุณพ่อ
แปลกใจมาก ่าเรื่องง่ายๆ ที่เป็น ัญชาติญาณธรรมดาๆ การแก้ปัญ าธรรม
ดาๆแบบนี้ ท�าไมดูเป็นเรื่องยาก เป็นเรื่องที่ต้องใช้ค ามพยายาม �า รับลูก
พ่อเคยคิด า่ กัปตันอาจมีปญ
ั าด้าน ติปญ
ั ญา รือเปล่า แต่ ญ
ั ชาติญาณของ
คุณพ่อเชื่อ ่าไม่ใช่
เ ลาไม่มีอะไรท�า กัปตันดูลอยๆ เดินไปมา บางครั้งเมื่อเรียก ก็ดูไม่
นใจ เแต่ถ้าคุณแม่ปรับโดยใช้น�้าเสียง ที่ดังขึ้น ชัดเจน หนักแน่นขึ้น
กัปตัน จะหันมามอง ยิ้มให้ แล้วเดินมาหาแม่ การใช้ภา าที่ยา ซับซ้อน
กัปตันจะไม่เข้าใจ กัปตันจะท�าได้เพียงค�า ั่ง นึ่งขั้นตอนง่ายๆ เท่านั้น
เ ลากัปตันเ นื่อย กัปตันชอบที่จะมาเอาข ดนมที่อยู่ในกระเป๋า
คุณแม่ พยายามจะ ยิบ า คุณแม่ก็มักจะช่ ย ยิบใ ้ ท�าใ ้ เมื่อได้ข ดนม
กัปตันจะนอน นุนตักแม่ ดูดข นนมอย่าง บายใจ
กัปตัน ามารถ อื่ ารค ามต้องการได้ นั้ ๆ เช่น เ ลาอยากออกไปข้าง
นอก กัปตันจะไปจูงมือแม่มาที่ประตู และพูด ่า “ไป ไป เปิด” รือ เมื่อพ่อ
กลับมาบ้าน เป็นเ ลาทีก่ ปั ตันจะได้ไปขีม่ อเตอร์ไซด์เล่นกับพ่อ กัปตันก็จะรีบ
เอากุญแจรถมาใ ้พ่อ พาไปที่ประตู และ ทุบประตู บอกใ ้พ่อ “ไป ไป”
ถ้าพ่อไม่ท�าตาม กัปตันก็จะร้องงอแง เ ียงร้องของกัปตันเป็นเ มือนเชือก
ที่กระตุกเรียกใ ้คนทั้งบ้านท�าตามได้ ด้วยความรัก และ ไม่รู้เนือ้ รู้ตัว

คุณพ่อคุณแม่จะตามใจและยอมตามทุกอย่างเพื่อให้ลกู หยุดร้อง
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รู้จัก DIR/Floortime
Prof. Dr. Stanley Greenspan จิตแพทย์เด็ก จากม า ิทยาลัย อชิงตัน
ประเท รัฐอเมริกา ผู้คิดค้น ลักการพัฒนาเด็กโดยเฉพาะกลุ่มเด็กพัฒนาการ
ล่าช้า เด็กพิเ และ กลุ่มเด็กออทิ ติก เรียก ่า แน ทาง DIR/Floortime
ลักการ า� คัญของแน ทางนีเ้ ป็นไปตามอัก รย่อ DIR (DevelopmentalIndividual-Relationship based Model) คือ

• Developmental (D) คือ พัฒนาการองค์รวม
• Individual differences ( I ) คือ ความแตกต่างระบบประสาทของเด็ก
• Relationship-based (R) คือ สัมพันธภาพ
Floortime เป็นเทคนิค ิธีการในการพัฒนาเด็กตามแน ทาง DIR ค�า ่า
Floortime แปลอย่างง่ายๆ ตรงไปตรงมา คือ เ ลาที่ผู้ใ ญ่ลงมาอยู่ที่พื้นเพื่อเล่น
กับเด็ก
เพื่อค ามเข้าใจที่ง่ายขึ้น Prof. Dr. Stanley Greenspan ได้เปรียบเทียบ
การพัฒนาเด็กตามแน ทาง DIR เ มือนกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ เราลองมา
ท� า ค ามเข้ า ใจ ลั ก การ DIR โดยเปรี ย บเที ย บกั บ น้ อ งกั ป ตั น ดั ง ต่ อ ไปนี้

Floortime เวลาที่ผู้ใหญ่ลงมาอยู่ที่พ้นื เพื่อเล่นกับเด็ก
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เข้าใจน้องกัปตัน
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ราก หมายถึง ความแตกต่างระบบประสาทของเด็ก
น้องกัปตันมีพื้นฐานระบบประ าทที่แตกต่างจากเด็กทั่ ๆไป

ระบบการได้ยนิ ทีค่ อ่ นข้างเฉือ่ ย เช่น เ ยี งนกร้อง เ ยี งเพลง บายๆ

เ ยี งคนพูดกัน น้องกัปตันอาจจะไม่ นใจ โดยเฉพาะถ้าก�าลังเล่น รือ นใจ
ิ่งอื่นๆอยู่ แต่ถ้าเ ียงนั้นมีอารมณ์ มีแรงดึงดูด เช่น แม่พูดด้ ยน�้าเ ียงตื่น
เต้น พร้อมรอยยิ้ม รือ น้าดุ ใ ้กัปตันมองเ ็นร่ มด้ ย กัปตันจะ นใจ
การรับรู้และเข้าใจข้อค ามที่แม่พูดจะเพิ่มมากขึ้น ามารถปฏิบัติตาม ่ิงที่
แม่บอก รือ ั่งได้

ระบบสมองสั่งการกล้ามเนือ้ ที่ไม่คล่องแคล่ว (motor planning)

ร่ มกับค ามตึงตั ของกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างอ่อน (hypotone) ท�าใ ้ทัก ะ
การเล่นของเล่นของน้องกัปตันเป็นแบบง่ายๆ ยิบ จับ าง โยน แบบเด็ก
เล็กๆ รือ เมื่อต้องยืน รือเล่นท�ากิจกรรมไป ักพัก ก็มักจะล้าง่าย ภาพที่
เ ็นประจ�า คือ น้องกัปตันลงไปนอนไถล กลิ้งตั อยู่กับพื้น ท่านั่งก็มักจะดู
แตกต่าง ไม่ค่อยมั่นคง

ระบบการมองเห็นที่ค่อนข้างไว เมื่อตาเ ลือบไปเ ็น ิ่งใ ม่ก็จะ

นั เ ไปตาม งิ่ ทีม่ องเ น็ ได้ง่ า่ ย ท�าใ ด้ เู มือนเป็นเด็กทีไ่ ม่คอ่ ยนิง่ ไม่มี มาธิ
จดจ่อ เปลี่ยนของเล่นไปมา

รากต้นไม้เปรียบเ มือนระบบประ าท
ของเด็กแต่ละคนที่แตกต่างกัน

ับ
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ล�าต้น หมายถึง พัฒนาการองค์รวม
แน ทาง DIR แบ่งพัฒนาการ ลักเป็น ๖ ขั้น คือ

พัฒนาการขัน้ ๑ - ความสามารถในการสงบ สนใจ จดจ่อกับสิง่ รอบตัว (self

regulation and interest in the world) น้องกัปตันมีค าม นใจ กระตืือรือร้นในการ
เรียนรู้ า� ร จ งิ่ ใ ม่ๆ รอบตั อย่างไรก็ตามด้ ยค ามบกพร่องของระบบ งั่ การกล้ามเนือ้
และ ระบบการมองเ ็นที่ค่อนข้างไ ท�าใ ้ มาธิ รือการจดจ่อกับการเล่น ยังไม่เท่าเด็ก ัย
เดีย กัน

พัฒนาการขัน้ ๒ - สัมพันธภาพกับคน (relationship) น้องกัปตันมี มั พันธภาพที่

ดีกับพ่อแม่ เข้า าพ่อแม่เมื่อตัองการค ามช่ ยเ ลือ ต้องการที่พึ่งพิง น้องกัปตัน ามารถ
จดจ่อในการเล่นกับพ่อแม่ได้นาน ถ้ากิจกรรมการเล่นนั้นไม่ยาก ไม่ซับซ้อนเกินไป

พัฒนาการขัน้ ๓ - สื่อสารความต้องการด้วยท่าทาง (emotional gestures)

กัปตัน ื่อ ารค ามต้องการโดยชี้บอก ดึงมือ รือ ่งเ ียงแ ดง ี น้าที่ ือ่ ารบอกอารมณ์
กัปตันเข้าใจการ ื่อ ารของคนอื่นๆ เช่น เมืื่อคุณแม่ยกมือท�าท่าจะอุ้ม กัปตันเข้าใจค าม
ต้องการของแม่ และตอบ นองด้ ยการ ิ่งไปกอดแม่

พัฒนาการขัน้ ๔ - สือ่ สารเพือ่ แก้ปญั หาได้ตอ่ เนือ่ ง (problem solving commu-

nication) ในเ ตุการณ์ประจ�า กิจ ัตรที่ท�าบ่อยๆ กัปตัน ามารถ ื่อ ารเพื่อแก้ปัญ าได้
เช่น ดึงมือแม่ ชี้ไปที่ตู้เย็น ยิบกุญแจรถใ ้พ่อ และถ้ายังไม่ได้รับการตอบ นองก็จะแก้
ปัญ าด้ ย ิธีการใ ม่ๆ เช่น ร้องโ ย าย จนก ่าจะได้ พื้นฐานระบบประ าทโดยร มที่ยัง
ไม่คล่องแคล่ ประกอบกับการ ั่งการกล้ามเนื้อที่ยังบกพร่อง ท�าใ ้เมื่อเจอปัญ าใ ม่ๆ
เรือ่ งใ ม่ๆ เช่น พ่อเอาลูกบอลไปซ่อนในเ อื้ กัปตันอาจต้องใช้เ ลานานมากก า่ เด็กคนอืน่ ๆ

พัฒนาการขัน้ ๕ - การคิดและการใช้ภาษาสือ่ สาร (emotional idea) น้องกัปตัน

ยังมีพัฒนาการไม่ถึง

พัฒนาการขั้น ๖ - การเชื่อมโยงเหตุและผล (emotional thinking) น้องกัปตัน

ยังมีพัฒนาการไม่ถึง

ล�าต้นเปรียบเ มือนพัฒนาการ ลักที่เด็กทุกคนจ�าเป็นต้องท�าได้
เพื่อใ ้มีชี ิตรอด ามารถพึ่งตนเองได้
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คนดูแลต้นไม้ หมายถึง สัมพันธภาพที่อบอุ่น
กัปตันได้รับค ามรัก ค ามอบอุ่น และการดูแลที่ต่อเนื่องจากพ่อแม่
คุณพ่อคุณแม่ดูแลเรื่องอา าร ครบ ๕ มู่ พาไปฉีด ัคซีน อ่านนิทานใ ้ลูก
ฟัง พาไปเที่ย เจอประ บการณ์ใ ม่ๆ
คุณพ่อคุณแม่อาจต้องเรียนรู้ที่จะปรับตั เองอีกเล็กน้อย เพื่อช่ ยใ ้
ัมพันธภาพที่อบอุ่น แน่นแฟ้นนี้ เ มาะ มกับค ามแตกต่างของเด็กแต่ละ
คน เช่น คุณแม่อาจต้องปรับเรื่องการใช้นา�้ เ ียงที่ นักแน่นและเป็นจัง ะ
ชัดขึ้น คุณพ่ออาจปรับจัง ะการเล่นกับน้องกัปตันใ ้ช้าลงเพื่อใ ้กัปตัน
ค่อยๆมีเ ลาในการแก้ปัญ าอุป รรคผ่านการเล่น พ่อแม่เรียนรู้ที่จะไม่ช่ ย
ลูกในทุกเรื่อง เปิดโอกา ใ ้กัปตันได้ลงมือท�า ช่ ยเ ลือตั เองในชี ิต
ประจ�า นั เพิ่มมากขึ้น
ถ้าคุณพ่อคุณแม่ ามารถปรับเปลี่ยน ิธีการที่พ่อแม่มีปฏิ ัมพันธ์กับ
น้องกัปตันจะ ่งผลอย่างมากในการช่ ยใ ้น้องกัปตันมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

คนดูแลต้นไม้ เปรียบเ มือนพ่อแม่ที่ดูแลเอาใจใ ่
ใ ้อา าร ใ ้ค ามรัก
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ใบ หมายถึง การเรียนรู้ทักษะ วิชาการต่างๆ
ทัก ะ ชิ าการ รือ เนือ้ าทีเ่ ป็นการท่องจ�าต่างๆ เช่น ี จ�าน น รือ
การเรียนรู้ ิชาการต่างๆ เป็น ิ่งที ามารถตามเก็บรายละเอียดได้ที ลัง
เมื่ อ เด็ ก มี ค ามพร้ อ มของปั จ จั ย พื้ น ฐาน คื อ ล� า ต้ น และรากที่ แ ข็ ง แรง
มีผู้ดูแลเลี้ยงดูเอาใจใ ่

กิ่ง ใบ เปรียบเ มือนทัก ะต่างๆ ิชาการ
กิ่งใบจะงอกงามได้ ถ้ารากและล�าต้น มบูรณ์

32
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หลักการส�าคัญของ DIR
1.มองพัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม (D)
เปลี่ ย นมุ ม มองจากการมองพั ฒ นาการเด็ ก แบบแยก ่ น ได้ แ ก่
พัฒนาการด้านกล้ามเนือ้ มัดใ ญ่ ด้านกล้ามเนือ้ มัดเล็ก ด้านภา า ด้าน งั คม
อารมณ์ การช่ ยเ ลือตั เอง เป็นการมองพัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์ร ม
• เด็ก ามารถสงบตัวเอง และสนใจสิง่ รอบตัว พร้อมทีจ่ ะเรียนรูจ้ าก
่ิงรอบตั ได้ รือไม่ ถ้าไม่ได้เด็กแ ดงออกอย่างไร มีพฤติกรรม
อย่างไร
• เด็กมีสมั พันธภาพที่ดีกับคน รือไม่ อย่างไร
• เด็ก ามารถแ ดงออกอารมณ์ สือ่ สารบอกความต้องการ ได้ รือ
ไม่อย่างไรเมื่อเด็กเจอปัญ า เด็กแก้ปัญ าด้ ย ิธีการใด ามารถ
ื่อ ารได้ต่อเนื่อง รือไม่
• เด็กเข้าใจ ัญลัก ณ์ ได้แก่ ภาษา การเล่น มมุติเพียงใด ามารถ
ื่อ าร แ ดงออกอารมณ์ ค ามคิด ผ่านการใช้ภา า ผ่าน ื่อของ
เล่น มมุติ จินตนาการได้ รือไม่ อย่างไร
• เด็ก ามารถ ื่อ าร เชื่อมโยงเหตุและผล ได้ รือไม่ อย่างไร

2.มองพฤติกรรมเด็กอย่างเข้าใจความแตกต่างของระบบประสาท (I)
พฤติกรรมทีเ่ ด็กแ ดงออกมี าเ ตุ ลักจากพืน้ ฐานระบบประ าทของ
เด็กที่แตกต่างกัน เช่น
• เด็กกินยาก ไม่ชอบกินผัก เขี่ยทิ้งทุกครั้ง (ไ กลิ่น)
• เด็กนอนยาก ก่อนนอนจะ งิ่ ไปมา นุ่ าย ต้องพาไปนัง่ รถถึงจะ ลับ
รือ ต้องใ ้แม่อุ้มโยกตั ทุกครั้งจึงจะ ลับ (ไม่ ามารถ งบลงได้
ด้ ยตั เอง ต้องใ ้แม่ช่ ยอุ้ม โยกตั - ระบบการทรงตั เอ็นและ
ข้อต่อ)
• ไม่ชอบแปรงฟัน ไม่ชอบเคี้ย อา าร มีปัญ าพูดไม่ชัด (ไ ัมผั
+ การ ั่งการกล้ามเนื้อไม่คล่องแคล่ )
• บางคนไม่ชอบ ระผม ไม่ชอบใ ้ น้าเปียกน�า้ การ ระผม ล้าง น้า
ร้องโ ย ายลั่นบ้านทุกครั้ง (ไ ัมผั )
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3.มองสัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้เลี้ยงดู (R)
เปลี่ยนจากการมองแต่ ตั เด็ ก พยายามฝึ ก ตั เด็ ก เป็ น การมอง
มั พันธภาพ ปฏิ มั พันธ์ระ า่ งเด็กกับผูเ้ ลีย้ งดู า่ เ มาะ ม และเอือ้ ต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก รือไม่
• พ่อแม่มีเวลาคุณภาพใ ้ลูก รือไม่ ม�่าเ มอเพียงใด
• พ่อแม่เรียนรู้ที่จะปรับตั เองใ ้เข้าลูก รือไม่ เช่น ลดการก�ากับ
การ ั่ง เพื่อเปิดโอกา ใ ้ลูกได้ใช้ค ามคิด ได้ลงมือท�ามากขึ้น รือ
พ่อแม่ปรับจัง ะการพูด การเคลือ่ นไ ของตั เองใ ช้ า้ ลง เพือ่ ใ ้
มองของลูกรับรู้ข้อมูลรอบตั ได้ง่ายขึ้น

การมองเด็กอย่างเป็นองค์รวม
DIR/ฟลอร์ ไทม์
เปลี่ยนมุมมอง ทั ศนคติ ในการมองเด็กพิเศษ

อดี ต
มองเห็นโรค
( โรคอะไร ปัญหาพฤติกรรมอะไร
บกพร่องตรงไหน)

DIR/Floortime
มองตัวตนของเด็ก
เด็กก�าลังรู้สึกอย่างไร
เด็กต้องการอะไร
พั ฒนาการอยู่ขั้นไหน
เราจะช่วยอย่างไร ?

มองเฉพาะตัวเด็ก
พยายามฝึกเด็ก

มองสัมพั นธภาพ
ระหว่างเด็กกับผู้เลี้ยงดู
เป็นอย่างไร

