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ค�าน�า
สิบปีทีแ่ล้ว เมือ่ตอนทีพ่ กเราเริม่ท�างาน เราเริม่ต้นไม่ต่างจากบคุลากร าธารณ ขุทกุๆคน

ทีท่�างานทางด้านนี ้เราพยายามช่ ยเ ลอื ฝึกเดก็ ด้ ยค ามปราถนาด ีอยากใ เ้ดก็พัฒนาการล่าช้า 
เด็กพิเ  ดีขึ้น เราเอาเด็กเข้ามาฝึกใน ้อง เรำให้พ่อแม่รออยู่หนำ้ห้อง เพราะ ถ้าพ่อแม่เข้ามา
ใน ้องด้ ย เด็กอาจไม่ยอมท�ากิจกรรม และพ่อแม่เองก็คงทนไม่ได้ที่บางครั้งลูกอาจร้องไ ้ อยาก
ออกนอก ้อง อยากกลับบ้าน เราจะแนะน�าใ ้พ่อแม่อดทนและขอใ ้รออยู่ น้า ้อง อย่าเข้ามา
ตอนที่ลูกร้องไ ้

เราฝึกเดก็แบบคร ูให้เดก็นัง่โต๊ะ ฝึกเรยีนรูส้ ีเรยีนรูก้ารพดูค�าว่า ขอ และยกมอืไหว้ เรยีนรู้
ภา าจากการอ่านบัตรค�า ถ้าเด็กไม่ยอมท�า อยากออกนอก ้อง ไป าพ่อแม่ เราจะจับเด็กใ ้นั่ง
เก้าอ้ีทีล๊่อคไ ไ้ม่ใ เ้ดก็ลกุไปไ น เดก็จะร้องไ ใ้นครัง้แรกๆ เพราะยังไม่เคยถูกฝึกมาก่อน ต่อมาเดก็ 
กจ็ะค่อยๆเริม่เรยีนรู้ า่ร้องไ อ้ย่างไรกไ็ม่ได้ผล ยงัไงพ่อแม่กจ็ะไม่เข้ามาช่ ย ร้องอย่างไร นก็ูต้อง
ท�าตาม ิ่งที่คุณครูบอก เราพบ ่า ิธีการนี้ได้ผล ครั้งต่อๆมาเด็กๆ ไม่ร้องแล้  เด็กรู้แล้วว่าเขาไม่
ได้มีสิทธิเสยีงใดๆ มีเพียงต้องท�าตาม ิ่งที่คุณครูบอกใ ้ท�าเท่านั้น เด็กๆยังได้เรียนรู้เพิ่มเติมอีก ่า  
ถ้าเขายอมท�าตาม ิง่ทีค่ณุครกู�า นดไ ไ้ด้ เขาจะได้รบัราง ลั ได้ขนมเป็น ิง่ตอบแทน เราจะมขีนม 
เป็นถุงๆเตรียมไ ้ ตอบได้ ได้ขนม ตอบไม่ได้ ก็ท�าใ ม่ ท�าซ�้าๆ จนก ่าจะท�าได้ เด็กก็เริ่มมีก�าลังใจ
เพิ่มขึ้นอยากท�า เพื่อใ ้ได้ขนม

ฝึกๆ ไป ดูเ มือน ่าเด็กจะเริ่มเก่งขึ้น ยอมเดินเข้ามาใน ้องอย่างง่ายดาย ยอมท�าตาม 
ทุกอย่างที่คุณครูบอก เด็กเริ่มจ�า ี จ�าภาพ อ่านบัตรค�าต่างๆได้ ั่งใ ้ท�าอะไรก็ท�า เด็กท�ำตำม 

ค�าสั่งได้คล่องขึ้น

แม้เดก็จะดดูขีึน้ แต่เรากร็ู้ กึแปลกใจอยูบ้่าง เดก็เหมอืนต้องรอคอยค�าสัง่จากเราตลอดเวลา 
เดก็ดจูะคดิอะไรเองไม่ได้ เ ลานัง่รอคณุครอูยู่ น้า อ้ง เด็กจะนัง่เฉยๆ ไม่ได้ นใจอะไร เมือ่เรยีก 
ใ ้เข้า ้อง เด็กก็เดินเข้ามา ค ามรู้ ึกแปลกใจเพิ่มมากขึ้น เมื่อ ัน นึ่งได้เ ็นเด็กอยากจะเล่นของ
เล่นทีอ่ยูใ่นตะกร้า เดก็ยกมอืไ ต้ะกร้า พดูค�า า่ ขอ แล้ จงึค่อย ยบิของเล่นมาเล่น เรารูส้กึแปลกใจ 
เรำสงสยั รอื า่เดก็พเิ ก็เป็นแบบนี ้มันคงต้องเป็นแบบนี ้เพราะเขาเป็นเด็กพเิ  ท�าได้เท่านี้

ด้วยความไม่รู้ว่าจะท�าอย่างไรต่อ พ กเราก็ไม่ต่างจากบุคลากร าธารณ ุขท่านอื่นๆ  
ที่พยายามท�ากิจกรรมต่างๆเพิ่่มมากขึ้น เราคิด ่าเด็กน่าจะมีโอกา ได้เล่นบ้าง เราเลยลองเพิ่มการ
จัดกิจกรรมแบบกลุ่มใ ้เด็กๆได้ฝึกทัก ะทาง ังคม ได้เล่นกับเพื่อน ปิดเทอมเราจัดค่ายใ ้เด็กๆ 
เด็กๆจะได้มาท�ากิจกรรมกัน ช นพ่อแม่มานั่งคุยกัน แลกเปลี่่ยน ร่ มทุกข์ร่ ม ุข เพื่อ ่ามีอะไร 
จะแบ่งปันช่ ยเ ลือกันได้ ใครรู้อะไร อ่าน นัง ืออะไรใ ม่ๆ ก็มาแบ่งปันกัน กิจกรรมเ ล่านี้ก็มี
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ประโยชน์ ได้ทั้งก�าลังใจ ได้พูดคุย ได้ฟังประ บการณ์จากเพื่อนๆ เด็กๆก็ดูดขีึ้นช่วยเติมเต็มสิ่งที่ 
ขาดหายไป เด็กเริ่่มมีเสยีงหวัเราะ เริ่มเล่นกับเพื่อนง่ายๆได ้ทุก ิ่งทุกอย่างดูเ มือนเริ่มจะดี

มันดูเ มือนเริ่มจะดี และเราก็รู้ ึก ่ามันดี เพราะ มันก็ดีจริงๆ

แต่ลึกๆแล้ว เราก็ยงัรู้สึกว่า ไม่ใช่ มันยงัไม่ใช่

เราอาจคิดกิจกรรมใ ้เด็กๆท�าได้ คิด ่า ันนี้จะพาเด็กๆไป ่ายน�้า แล้ ท�ากิจกรรม ิลปะต่อ 
่ นกิจกรรมพ่อแม่ ันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ เรา ามารถคิดกิจกรรมใ ้เด็กๆและช นพ่อแม่พูดคุย

ได้ เราท�าได้ เราท�าได้ แต่ลึกๆแล้  เรารู้สึกว่าเราไร้ทิศทาง เราไม่รู้ ่าเราก�าลังช่ ยเ ลือพ่อแม่ 
รือ น�าพาเด็กๆไปในทิ ทางไ น ก�าลังท�าอะไรแล้ จะต้องท�าอะไรต่อไป

มองย้อนกลับไป ิ่งที่อยากบอก อยากเล่าใ ้ฟัง คือ ปัญหำกำรท�ำงำนส่งเสริมเด็ก

พฒันาการล่าช้า เดก็พิเศษ ในประเทศไทย มปัีญ าใ ญ่ที่ �าคญั องประการ คอื ๑) องค์ค ามรู้
ด้านการ ่งเ ริมเด็กพัฒนาการล่าช้าเด็กพิเ  ยังไม่ชัดเจน ๒) ปัญ าเรื่องพ่อแม่ยังไม่ ามารถพึ่ง
ตนเองได้

ปัญ าทั้ง องอย่างนี้เป็นปัญ าใ ญ่และเป็นปัญ า �าคัญ ตลอด ๑๐ ปีที่่ผ่านมาเราได้
พยายามเรียนรู้และทดลองปฏิบัติเพื่อ าค�าตอบ ่าจะช่ ยเ ลือพ่อแม่และเด็กๆได้อย่างไร

มาถึงวันนี้ วันที่เรารู้สึกมั่นใจ เรารู้สึกว่าเราได้ค�าตอบแล้ว เราจึงอยากได้มีโอกา  
แบ่งปัน ิ่งที่เราได้เรียนรู้ใ ้พ่อแม่และเพื่อนๆบุคลากร าธารณ ุขรับทราบด้ ย

มีคนถาม ่า ทราบได้อย่างไร ่าแน ทาง DIR/ฟลอร์ไทม์ คือ ค�าตอบ จริง รือ ใช่ รือ แน่ใจ
ได้ยังไง เราตอบ ่า ไม่ทราบ ไม่รู้ เราก็ไม่รู้

ิ่งที่เราอยากบอกทุกคน คือ พ กเรารู้ ึกชอบ ิธีการนี้ พ กเรามีค าม ุขในการท�างานเพิ่ม
มากขึ้น เรา นุกกับการได้เรียนรู้และลงมือท�า เราดใีจที่ได้เห็นเด็กๆมีพฒันาการที่ดขีึ้น เด็กๆ ิ่ง
เข้ามา าเรา เพราะ อยากมาเล่นกบัคณุครอูกี พ่อแม่ดมูเีส้นทางทีช่ดัเจนและสามารถพ่ึงตนเองได้ 

ที่ �าคญั พ กเรารู้ กึ มดค าม ง ยั เรา มดค าม ง ยัแล้ า่ เราจะช่ ยเ ลอืเดก็ด้ ย ธิกีารใด 
ตอนนี้เรามีแต่ลงมือท�า ท�า นุกกับ ิ่งที่ท�า แล้ ก็ค่อยๆเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆค่ะ
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“สิ่งที่เราอยากเห็น เราอยากเห็นบุคลากรสาธารณสุขที่ท�างานกับ
เด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ มีความสุขในการท�างาน เราไม่อยากเห็น
การดูแลเด็กที่บุคลากรสาธาณสุขท�าตามสิ่งที่่ ได้เรียนมา คือ จับเด็กฝึก  
จับเดก็ท�า บงัคับเดก็ ด้วยเหตผุลของความตัง้ใจที่ดี คือ อยากให้เดก็ดีขึน้

บุคลากรสาธารณสุขหลายคนเล่าตรงกันว่าขณะจับเด็ก บังคับเด็ก 
และเด็กร้องไห้ พยายามจะหนี ความรู้สึกแวบหน่ึงในใจจะถามตัวเองว่า 
“ใช่หรือ สิ่งที่เราก�าลังท�าอยู่นีถู้กต้องแล้วจริงหรือ มันมีวิธีการอื่นที่
จะช่วยฝึกเด็กได้อีกไหมนะ” แต่ก็ด้วยเหตุผลและภาระงานต่างๆที่
มากมาย การท�างานก็ต้องกลับมาอยู่ในวงจรเดิม ท�าตามสิ่งที่ท�าตามกัน
มา ซ�า้ๆเดิมๆ อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้”
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ฉบับความสุข
ลูกพฒันาการล่าช้า เด็กพิเศษ....เริ่มต้นอย่างไร

ลายท่านเล่าใ ฟั้ง า่ การได้รบัค�า นิจิฉยัจากแพทย์เปรยีบเ มอืนฟ้าทีผ่่าลงมากลาง ั ใจ
ของคนที่เป็นพ่อแม่ โลกทั้งโลกดูจะถล่มทลายลง อาการชาไปทั้งตั เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้น  
การร้องไ อ้ย่างรนุแรงที่ ดุในชี ติมกัจะเป็น ิง่ทีเ่กดิขึน้ตามมา และยงักลบัมาร้องไ ไ้ด้อกี ลายๆ
ครั้ง อย่างไม่ ามารถ ยุดยั้งได้

ไม่มีค�าพูด รือการปลอบใจใดๆ จากใคร จะช่ ยบรรเทาค ามทุกข์ที่รุนแรงที่ ุดในชี ิตครั้้ง
นี้ของพ่อแม่ได้ ลายคนเล่าถึงกระบ นการรัก าตั เอง ลายคนพูดตรงกัน ่าการได้กลับมำ 

กอดลกู กอดให้แน่นที่สดุ ดูจะเป็นยารัก าใจที่มีประ ิทธิภาพ และทรงพลังมากที่ ุด

การร้องไ เ้ป็นกระบ นการที่ �าคัญ การยอมและอนญุาตใ ต้ั เองได้พกัแช่อยูก่บัค ามจรงิ
ของค ามรู้ กึเ ยีใจทีร่นุแรงท่ี ดุในชี ติครัง้นีม้คี าม �าคญั ถ้าพ่อแม่ไม่ยอม รืออนญุาตใ ต้ั เอง
ได้ผ่านกระบ นการที่ �าคัญนี้ มอเชื่อ ่า มอเดา ่า บาง ิ่งบางอย่างได้ขาด ายไป

พลังศรัทธา

มคีณุพ่อคุณแม่ครอบครั นึง่เล่าใ ฟั้งถงึพลงัของค าม รทัธา คณุพ่อศรทัธาในแนวทาง
ทีช่่วยให้เด็กเติบโตขึน้จากภายใน ให้เดก็มชีวีติ มคีวามคดิเป็นของตวัเอง และคณุพ่อกเ็ชื่อมั่น
ในการพ่ึงตนเอง การลงมอืท�าช่ ยเ ลอืลูกด้ ยตั เราเอง เราเป็นคน �าคญัที่ ดุทีจ่ะช่ ยใ ล้กูดีขึน้

คณุพ่อเล่า า่ค าม รทัธาช่ ยใ เ้รามกี�าลงัทีจ่ะก้า เดนิไป การลงมอืท�า ท�าใ ค้ ามเชือ่ของ
เราเพิ่มมากขึ้น เพราะเ ็นผลจาก ิ่งที่ท�า

มอชอบค�า ่า พลัง รัทธา ที่คุณพ่อพูดมาก มอเชื่อ ่าพลัง รัทธาเป็นพลังที่่ �าคัญ  
พลัง รัทธาช่ ยใ ้เรามีทิ ทาง มีก�าลังใจที่จะก้า เดิน เป็นเหมือนพลังภายในที่คอยช่วยฉดุเรา
เวลำที่เรำอ่อนล้ำ หมดแรง

ิ่งที่อยากเพิ่มเติมจากที่คุณพ่อเล่ามา คือ จากประ บการณ์ที่ท�างานมา มออยากใ ้คุณ
พ่อคุณแม่เชื่อมั่น ่า ปัจจุบันนี้เด็กที่มีปัญ าพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเ  ามารถดีขึ้นได้ และดีขึ้น
ได้อย่างมากๆ เดก็จ�าน น นึง่ ามารถกลบัมามชีีิ ติเ มอืนเดก็ทั่ ไป เล่นกบัเพือ่นได้ พูดคุยโต้ตอบ
ได้ ช่ ยเ ลือตั เองในชีิ ิตประจ�า ันได้ เรียน นัง ือได้ ยิ่งถ้าเริ่มต้นลูกของเราอายุยังน้อย ยิ่งมี
โอกา มากที่ มองจะยังปรับเปลี่ยน เติบโตค่ะ
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เมือ่คณุพ่อคณุแม่เร่ิมลกุขึน้ได้บ้างแล้ว หมอขอแนะน�าแนวทางในการเร่ิมต้น ดงัต่อไปนี้

การเริ่มต้นในการช่ ยลูกไม่ได้เริ่มต้นที่การไป าแพทย์ รือนักบ�าบัดที่เก่งที่ ุด มีชื่อเ ียง
ที่ ุด ไม่ได้เริ่มต้นที่การใช้ยา และไม่ได้เริ่มต้นที่การฝึกลูกอย่างจริงจัง มออยากช นใ ้คุณพ่อคุณ
แม่เริม่ต้นด้ ยการมองใ ก้ า้งขึน้ถงึปัจจัยที่เ่กีย่ ข้องท่ีจะมผีลในการช่ ยใ ล้กูของเรามพีฒันาการ
ที่ดีขึ้น ดังต่อไปนี้ค่ะ

ปัจจยัแรก คือ สภาพครอบครวัที่อบอุ่น และปัจจยัสี่ที่พอเพยีง 

ภาพครอบครั ท่ีอบอุ่น มายถึง ครอบครั ที่พ่อแม่ไม่ทะเลาะกัน พ่อแม่ร่ มพูดคุยกัน
ม�า่เ มอ และแบ่ง น้าที่กันเพื่่อช่ ยเ ลือดูแแลลูก ปัจจัย ี่ที่พอเพียง มายถึง ปัจจัยพื้นฐานใน

การด�ารงชี ิต ได้แก่ อา าร บ้าน เงินใช้จ่ายในการกินอยู่ที่พอเพียง

ครอบครั ทีย่งัพึง่ตนเองไม่ได้ เช่น ครอบครั ทีย่งัอยูใ่น ภา ะยากล�าบาก ฐานะยากจนมาก 
รอืเดก็ถกูทอดทิง้ พ่อแม่มกัจะยงัไม่มเี ลาทีม่าคดิ และลงแรงในเรือ่งการกระตุน้พฒันาการลกูได้ 

พ่อแม่อาจเป็น ่ งลกู มาพบแพทย์ได้ นึง่ครัง้แล้ กม็กัจะ ายไป ่ นครอบครั ทีพ่่อแม่ยงัทะเลาะ
กัน มีค ามรุนแรงในครอบครั  รือ แม่มีภา ะซึมเ ร้า ค ามรัก ค ามอบอุ่นในครอบครั มีน้อย 
ก็พบ ่ายังไม่พร้อมที่จะช่ ยเ ลือลูก

จากประ บการณ์ที่ท�างานมา มอพบ ่าถ้าครอบครั ไ นพ่อแม่ร่ มมือกัน พูดคุยกัน และ
ลงมือช่ ยดูแลลูก ไม่ได้ปล่อยใ ้เป็น น้าที่ของใครคนใดคน นึ่ง เด็กมักจะดีขึน้ได้เร็  เ ลาแนะน�า
อะไร พ่อแม่ก็น�าไปคุยกัน ช่ ยกันคิด ช่ ยกันท�า ช่ ยเตือนซึ่งกันและกัน เป็นปัจจัย �าคัญในการ
ช่ ยลูกใ ้ดีขึ้น

การเริม่ต้นในการช่ ยเ ลอืลกู คณุพ่อคณุแม่อาจเริม่ด้ ยการ �าร จ ภาพครอบครั ของเรา
ก่อน ถ้าปัจจัย ี่เรามีพอเพียงแล้  การเน้นสัมพันธภาพในครอบครัว โดยเริ่มต้นง่ายๆ ด้ ย 
การหนัหน้าเข้าพดูคุยกนัของพ่อและแม่ ให้ก�าลงัใจซึ่งกันและกนั เป็นเรื่องส�าคญัมาก

ปัจจยัที่สอง คือ การบริหารจดัการเรื่องเวลา 

พัฒนาการลูกจะดีขึ้นมากแค่ไ น ขึ้นกับปริมาณเ ลาคุณภาพที่เรามีใ ้กับลูก ถ้ำเรำมเีวลำ

ให้ลกูน้อยโอกาสที่ลูกจะดขีึ้นก็จะช้าลง อาจจะนาน ลายๆปี ซึ่งตอนนั้นเด็กใน ัยเดีย กันก็จะ
ยิ่งพัฒนาค าม ามารถ ่างออกไปจากลูกเรามากขึ้นเรื่อยๆ ในช่ งเล็กๆ ถ้าเราลงมือ ลงแรงเต็มที่ 
ค ามแตกต่างของพฒันาการกอ็าจจะยงัพอตามกนัได้ทนั ข้อแนะน�า คอื คณุพ่อคณุแม่ลองพยายาม
บริ ารจัดการใ ้มีเ ลากับลูกมากขึ้น
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การเริ่มต้นที่ง่ายที่ ุดใน ังคมยุคปัจจุบัน คือ เริ่มต้นด้ ยการตัด social media ลองฝึกที่จะ
เล่น Line Facebook TV Internet โทร ัพท์มือถือ ใ ้น้อยลง รือ ตั้งกฏกับตั เอง ่าเมื่่อเข้าบ้าน 
ช่ งเ ลาที่ก�าลังอยู่กับลูกจะปิด ื่อ Social media ต่างๆ ทั้ง มด

บางครอบครั บริ ารจัดการเ ลาด้ ยการบอกเจ้านายและเพื่อนร่ มงาน ญาติพี่น้อง อย่าง
ตรงไปตรงมาเพือ่ขอกลับบ้านทนัทเีมือ่ มดเ ลางาน พยายามค่อยๆลดภาระและบทบาททาง งัคม
ลง การไปงานเลี้ยง ัง รรค์ต่างๆ ที่ยังไม่จ�าเป็นก็งดไปก่อน บางครอบครั ก็ค่อยๆพยายามมอง า
ตั ช่ ย เช่น ใ ม้คีนเข้ามาช่ ยงานบ้านเพิม่ข้ึน เพือ่เ ลาเลกิงานแล้ จะได้มเี ลาคณุภาพใ ล้กูอย่าง
เตม็ที ่แต่ละครอบครั ก็มี ธิทีีแ่ตกต่างกนัออกไป ความส�าเร็จในการช่วยเหลอืลกูจงึรวมถงึความ
สามารถในการบริหารจดัการชวีิตครอบครวัโดยรวม

ปัจจยัที่สำม คือ ศึกษาเรยีนรู้วิธกีารช่วยเหลอืลูก 

ใน นงั อืเล่มนี้ มอได้แนะน�าแน ทางในการ ง่เ รมิพฒันาการลกู ทีช่ือ่ า่ DIR/ฟลอร์ไทม์ 
เป็นแน ทาง ่งเ ริมพัฒนาการลูกผ่านการเล่น และการท�ากิจ ัตรประจ�า ันที่บ้าน

แน ทาง DIR/ฟลอร์ไทม์ จะช่ ยใ ค้�าตอบคณุพ่อคณุแม่ ชีใ้ ค้ณุพ่อคณุแม่มองเ น็ถงึค าม
แตกต่างของเดก็แต่ละคน ลกูของเราแ ดงออกพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั โดยเฉพาะในกลุม่เดก็พเิ  
ที่อาจมีพฤติกรรมที่คุณพ่อคุณแม่แปลกใจ ง ัย และ ไม่ชอบ เช่น เด็กบางคนไม่นิ่งเลย บางคน
ชอบ มุนตั  บางคนดูเฉื่อยๆนิ่งๆไม่ค่อย นใจ ิ่งรอบตั  บางคนไม่ค่อย นใจเ ลาพ่อแม่พูดด้ ย 
แต่พอเป็นคนอื่นๆพูดด้ ยน�า้เ ียง อารมณ์อีกแบบ นึ่งลูกดูตื่นตั นใจมากก ่า ท�าไม เพราะอะไร

คุณพ่อคุณแม่จะได้เรียนรู้ ิ่งที่ �าคัญที่ ุด คือ เรยีนรู้ที่จะรู้จักและเข้าใจลกูให้ละเอยีดขึ้น 
เข้าใจความแตกต่างของลกูที่แ ดงออกเป็นพฤติกรรมต่างๆ และที่ �าคัญมากๆ คือ เรียนรู้ที่จะ
ปรับตั เรา ปรบั ิง่แ ดล้อมใ เ้ มาะ มกบัการช่ ยเ ลอืพฒันาลกู กระบวนการนีเ้ป็นส่ิงทีส่�าคญัที่สดุ

แน ทาง DIR/ฟลอร์ไทม์ เน้นเรื่องอารมณ์และ ัมพันธภาพในครอบครั  โดยเชื่อ ่าอารมณ์
เป็นพลังที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาเด็ก ถ้าเด็กมีอารมณ์ มีแรงจูงใจ การพัฒนาจะออกมาจาก
ภายในของตั เดก็เอง อารมณ์เป็นเบือ้งหลงัทีท่�าให้เดก็แสดงพฤติกรรมต่างๆ ท้ังทีเ่ราชอบ และ
ไม่ชอบ ถ้าเราอยากแก้ปัญ าพฤตกิรรมของลกู เรากน่็าจะต้องแก้ที่ าเ ต ุคอื ช่ ยลกูใ รู้จั้ก เข้าใจ
อารมณ์ของเตั เอง ใ ้ลูกเรียนรู้ที่จะก�ากับค บคุมพฤติกรรมของลูกด้ ยตั ของลูกเอง
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ปัจจยัที่สี่ คือ การฝึกกระตุ้นพัฒนาการกบันักบ�าบดั 

การพบนักบ�าบัด าขาต่างๆ เพื่อรับค�าแนะน�าและช่ ยฝึกกระตุ้นพัฒนาการลูกเป็นเรื่อง
�าคัญ และมีค ามจ�าเป็น

ประเด็น �าคัญที่อยากปรับเปลี่ยนมุมมอง คือ การเริ่มต้นช่ ยเ ลือลูก ไม่ได้เริ่มจากการพา
ลูกไปฝึกตามที่ต่างๆมากมาย แต่เริ่มจากการการ ร้าง ัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครั  พ่อแม่ ัน
น้าเข้าคุยกัน ปรึก ากัน างแผนที่จะช่ ยเ ลือลูก การบริ ารจัดการเ ลา และ ที่ �าคัญที่ ุด คือ 

การ ึก าเรียนรู้แน ทาง ิธีการ

การฝึกกับนักบ�าบัด คุณพ่อคุณแม่อาจเลือกเฉพาะที่จ�าเป็น ลักๆ ที่คุณพ่อคุณแม่รู้ ึกชอบ 
พอใจ ไปพบแล้ ได้รบัประโยชน์ ได้ก�าลงัใจ ซึง่ถ้าปัจจยัพืน้ฐานทัง้ ามข้างต้นมคี ามพร้อม เมือ่พ่อ
แม่ได้รับค�าแนะน�าเพิ่มเติมจากนักบ�าบัด คุณพ่อคุณแม่ก็จะมีเ ลาน�าไปปฏิบัติ มีเ ลาลงมือท�า  
่งเ ริมพัฒนาการลูกด้ ยตั เองที่บ้าน เกิด ัมพันธภาพที่ดีในครอบครั

ควรฝึกกบันกับ�าบดัคนไหนด ีถ้าเป็นต่างจงั ดัอาจไม่มใี เ้ลอืก ทีอ่�าเภอมใีครเราก็ต้องเอา
คนนั้น เรียก ่ามีนักบ�าบัดช่ ยฝึกลูกก็โชคดีแล้  �า รับในกรุงเทพที่มีตั เลือกมากมาย ข้อแนะน�า
ง่ายๆ คือ ลูกต้องชอบคุณครคูนนั้น ถ้าลูกโยเย ไม่อยากไป รือ ขณะฝึกลูกต้องถูกบังคับมาก  
ลกูร้องไ  ้การฝึกนัน้คณุพ่อคณุแม่ ามารถตอบได้ทนัที า่ไม่มปีระโยชน์ �า รบัลกู ครฝึูกทีเ่ก่ง ต้อง
รู้ ธิี ลอกล่อใ ล้กูเกดิแรงจงูใจอยากท�า รอืถ้าลกูไม่ยอมท�ากมั็กเกดิจากงานนัน้ การฝึกนัน้ยงัยากไป 
ไม่เ มาะกบัลูกของเรา การเรียนรูจ้ะไม่เกดิขึน้ ถ้าลกูถูกบงัคบัใ ท้�า รอืถ้าลูกต้องบาดเจบ็ทางจติใจ

ปัจจยัที่ห้ำ คือ การใช้ยา หรอื เทคโนโลยีใหม่ๆ 

ปัญ าที่พ่อแม่มักถาม คือ เรื่อง ิธีการใ ม่ๆ ที่พ่อแม่อาจจะไปอ่านเจอใน internet รือมี
คนแนะน�ามา รอื มคีนบอก า่ลกูค รจะกนิยาร่ มด้ ย เพราะ เ น็เดก็อกีคน นึง่กินแล้ ดขีึน้บ้าง 
ที่ �าคัญ ข้อมูลเทคโนโลยีใ ม่ๆ เ ล่านี้มักยังไม่มีผลชัดเจน ่าได้ผล แต่มักเป็นเ มือนบอกต่อๆกัน
มา เ ็นจากโฆ ณาบ้าง ที่ �าคัญทุกอันมีราคาแพงมากๆ มอขอตอบค�าถามนี้แบบง่ายๆ คือ ไม่มี
อะไรได้มาง่ายๆ การช่ ยใ ้ลูกดีขึ้น ก็ไม่มี magic รือ miracles ค�าตอบของ มอเมื่อพ่อแม่มา
ถามอะไรทีใ่ ม่ๆ มอมกัจะแนะน�าพ่อแม่ใ ท้�าพืน้ฐานปัจจยัทัง้ ๔ อย่างทีก่ล่า มาข้างต้นใ ด้ก่ีอน 
่ นการรัก าทางเลือกใ ม่ๆ อื่นๆ เป็นเ มือนอา ารเ ริม ถ้าพ่อแม่ร ยมากๆ มีเงินเ ลือมากๆ 

และ ลูกไม่เจ็บตั  ไม่ได้มีการน�า ารเคมีอะไรแปลกๆ มาใ ่ตั ลูก ไม่ได้เ ียเ ลาอะไรมากมายนัก 
พ่อแม่อยากจะท�า อยากทดลองก็แล้ แต่พ่อแม่เ ็น มค ร แต่ต้องบอกตรงๆ ่า พ่อแม่ที่ไปลอง
เทคโนโลยีใ ม่ๆต่างๆ เ ียเงินเป็นแ นๆ ทุกคนกลับมาบอก ่า ยังไม่เ ็นค ามแตกต่าง
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กระบวนการเรยีนรู้

การ ึก าเรียนรู้แน ทาง ิธีการ ช่ ยเ ลือลูกเป็นกระบ นการที่ �าคัญ เปรียบเ มือนกับ
่าเรามีแผนที่น�าทาง ถ้าพ่อแม่มีแผนที่ในกำรน�ำพำลกู ถึงแม้เราจะเดินช้า รือเร็  ลูกเราจะไป

ได้ช้า รือเร็  อย่างน้อยที่ ุด เรารู้ ่าเราก�าลังไปถูกทิ ถูกทาง เราค่อยๆใกล้เป้า มายขึ้นเรื่อยๆ

พ่อแม่ทีไ่ม่ได้ กึ าเรยีนรู ้กเ็ปรยีบเ มอืนพ่อแม่ทีก่�าลงัช่ ยเ ลอืลกูโดยเดนิแบบ ะเปะ ะปะ 
อาจพาลูก ลงทิ  ลงทาง เดินย้อนไปมา ยิ่งท�า ยิ่งเ ียเ ลา ลูกก้า ไปข้าง น้า องก้า   
ถอยไปข้าง ลังอีก ้าก้า  นไป นมาอยู่กับที่เดิม

เ ลาที่ลูกดีขึ้นช้า ิ่งทีพบในทุกครอบครั  คือ ค ามกัง ล ค ามทุกข์ใจจะยิ่งเพิ่มขึ้น ปัญ า
อืน่ๆ เริม่ตามมา ครเูริม่รบัไม่ไ  ขอใ อ้อกจากโรงเรียนบ้าง เป็น งจรท่ี นไปมา จน ลายครอบครั
คุณพ่อคุณแม่เองก็เริ่มยอมรับในโชคชะตาของการมีลูกเป็นเด็กพิเ  “มันก็เป็นแบบนี้แ ละ”  
เริม่โท ิง่รอบตั  โท โรงเรยีน โท ครซูึง่กย็ิง่เป็น งจรของค ามรู้ กึไม่ดทีีเ่กิดขึน้ภายในครอบครั  
ซึ่งจริงๆแล้ ไม่ใช่ ไม่ใช่อย่างยิ่ง ลูกเด็กพิเ ก็ดีขึ้นได้และดีขึ้นได้มากๆ ถ้าเรา ึก าเรียนรู้ า ิธี
การที่จะช่ ยเ ลือลูกและลงมือท�าอย่างเต็มที่

ฉะน้ันข้อแนะน�าที่ �าคัญมากๆ คือ ขอแนะน�าใ ้ ึก าเรียนรู้แน ทางในการช่ ยเ ลือลูก 
เป็นปัจจัยที่ �าคัญมากๆ อย่าช่วยลกูแบบสะเปะสะปะ ไม่รู้ทิศรู้ทาง

การเรยีนรู้ที่ดทีี่สดุ คือ การลงมือท�า อ่านแล้วลงมือท�า กล้าลองผิดลองถูก ลงมือท�า 
ฝึกคดิทบท นไตร่ตรองบ่อยๆ พบแพทย์ นกั ชิาชพีเพิม่เตมิเพือ่ขอค�าแนะน�า คณุพ่อคุณแม่ทีล่งมอื
ท�าจะประจัก ์ด้ ยตั เอง จะไม่ ง ัย เพราะผลที่เ ็น ค�าตอบท่ีได้จะมาจากตั ของเด็กเอง  
แ ตา รอยยิ้ม และค ามมีชี ิตชี าของลูกที่เพิ่มขึ้นจะช่ ยใ ้คุณพ่อคุณแม่มั่นใจใน ิ่งที่ลงมือท�า

ค�าถามที่พบบ่อย ลกูเป็นหนักมากไหม ลูกจะดขีึ้นแค่ไหน

ค�าถามนี้ก็เป็นอีกค�าถาม นึ่งที่ตอบได้ยาก เพราะ ขึ้นกับ ลายปัจจัย และถ้าลูกเป็นน้อยก็
ไม่ได้แปล ่าลูกจะดีขึ้นได้เร็  ยิ่งลูกเป็นน้อย มักจะพบ ่าพ่อแม่ยิ่งประมาท ไม่ค่อยลงมือท�าเต็มที่ 
จึงมักพบ ่าเด็กก็ไ่ม่ค่อยดีขึ้นมาก ่ นบางครอบครั ที่ลูกเป็นมาก มีพัฒนาการล่าช้ามาก รืออยู่
ในกลุม่เดก็พเิ  แต่พ่อแม่ตัง้ใจลงมอืลงแรงเตม็ที ่เดก็กอ็าจจะยงัไม่ดขีึน้มากในปี องปีแรก เพราะ 
เป็นช่ งที่ มองยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทาง พ่อแม่เองก็เพิ่งเรียนรู้อยู่ในช่ งปรับตั  ทดลองท�า ลองผิด
ลองถกู เมือ่ผ่านไป กัพกัใ ญ่ๆ อย่างน้อยก ็๑-๒ ปีเตม็ พ่อแม่กจ็ะเริม่แปลกใจที่เ่ น็ลกูค่อยๆดีขึน้ 
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การรบัรูข้องลกูเร่ิมเข้าท่ีเข้าทางมากขึน้ ลกูเรยีนรูไ้ด้เร็ ขึน้ ลกูท�าตามพ่อแม่ง่ายขึน้ พ่อแม่เองกเ็ก่ง
ขึ้น คล่องขึ้น เด็กดีขึ้นเรื่่อยๆทุกครั้งที่เจอกัน เป็นเเ มือนม้าตีนปลายที่ก�าลังค่อยๆ ิ่งตามมา

ฉะนัน้การจะบอก า่ลกูจะดขีึน้มากแค่ไ น มอจงึมกัแนะน�าใ พ่้อแม่ลงมอืท�าใ เ้ต็มท่ี ่ น
จะดีขึ้นจนเป็นเ มือนปกติได้มากแค่ไ นอาจพอจะบอกได้คร่า ๆ ลังจาก นึ่งปีไปแล้  ซึ่งตอน
นั้นก็จะพอตอบค�าถามนี้ได้อย่างมีเ ตุและผลประกอบได้ชัดขึ้น

โดย ลักๆ เด็กแต่ละคนจะดีขึ้นมากแค่ไ น ขึ้นกับปัจจัย �าคัญ ๓ ประการ คือ  
๑) ศักยภาพของตัวเด็กเอง ่ามีค ามรุนแรงของภา ะโรคท่ีเป็นมากแค่ไ น มีโรคทางกาย  
โรคทางพันธุกรรม ภา ะทาง มองร่ มด้ ย รือไม่ ๒) ความทุ่มเทสติปัญญา แรงกาย แรงใจ 
ของพ่อแม่ และปัจจัย นับ นุนจากบุคคลรอบข้างมีค ามพร้อมเพียงใด ๓) วิธีการส่งเสริม
พฒันำกำรลกูที่ถกูต้อง ถ้าไปผิดทาง เด็กก็จะอาจจะดีขึ้นได้ช้า

ความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน

ตลอดระยะเ ลาของการพยายามช่ ยเ ลือ ดูแลลูก แต่ละครอบครั ก็มีช่ งของ ิถีชี ิตที่
แตกต่างกันออกไป ทุกครอบครั เผชิญปัญ าที่แตกต่างกันที่ ่งผลถึงตั เด็ก บางครอบครั เมื่อลูก
ค่อยๆเร่ิมดีขึ้น พ่อแม่เริ่มมั่นใจในแน ทาง ิธีการช่ ยเ ลือลูก มั่่นใจ ่าลูกจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆ  
ตั พ่อ รือแม่เอง กลบัได้รบัการ นิจิฉยัโรคมะเรง็ในระยะเริม่ต้น และต้องเข้า ูก่ระบ นการรกั า 
บางครอบครั มีเรื่องการเจ็บป่ ยของปู่ย่า ตายาย ญาติพี่น้อง บางครอบครั มี มาชิกใ ม่เกิด 
ขึ้นมา ท�าใ ้คุณพ่อคุณแม่มีเ ลาใ ้ลูกน้อยลง บางครอบครั ย้ายบ้าน ย้ายที่ท�างานย้ายไปอยู่ 
จัง ัดอื่น ทั้ง มดนี้เป็นปัจจัยที่ ่งผลถึงการดูแล ่งเ ริมพัฒนาการลูก

ทักษะชีวิตของพ่อแม่จึงเป็นปัจจัยส�าคัญ อาจเรียกได้ว่าส�าคัญที่สุดในการจะบอกว่า
ลูกจะดขีึ้นมากแค่ไหน พ่อแม่ที่มีทัก ะชี ิตที่แข็งแรงพร้อมรับค ามเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้
ตลอดเ ้นทางนี้ดูจะเป็นครอบครั ที่ ามารถช่ ยน�าพา ่งเ ริมพัฒนาการลูกได้อย่างยั่งยืน
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คุณพ่อคุณแม่ที่ลงมือท�าจะประจักษ์
ด้วยตัวเอง จะไม่สงสัย เพราะผลที่ เห็น  
ค�าตอบที่ ได้จะมาจากตัวของเด็กเอง แววตา 
รอยยิ้ม และความมีชีวิตชีวาของลูกที่เพิ่มขึ้น
จะชว่ยให้คุณพอ่คุณแม่มั่นใจในสิง่ที่ลงมอืท�า 

19
                                                                                       ับ





บทที่ ๑ 
มองเด็ก 

อย่างเป็นองค์รวม 
....ฉบับความสุข



ฉบับความสุข

มองเด็กอย่างเป็นองค์รวม 
(Ref.The Learning Tree Model, Greenspan S.)
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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 อายุ ๒ ปี ๘ เดือน เด็กชายตั เล็กๆ ที่มีรอยยิ้มและแ
ตา ดใ  คณุแม่พามาพบแพทย์ด้ ยค ามกงั ลเรือ่งน้องกปัตนัมภีาษาล่าช้า
กว่ำเด็กวยัเดยีวกนั น้องกัปตันพูดเป็นค�าๆ ได้ประมาณ ๑๐ ค�า น้องกัปตัน
เข ้าใจค�าพูดแม่และ ามารถท�าตามค�า ั่งง ่ายๆในชีิ ิตประจ�า ันได ้  
 
 ิง่ทีค่ณุแม่กงั ล อกีเรือ่งคอื น้องกปัตนัดจูะไม่ค่อยนิง่ ใน อ้งของ
เล่น น้องกัปตันชอบเดิน �าร จ ิ่งของต่างๆใน ้อง ยิบจับ ิ่งของที่ตั เอง
นใจ เมือ่เ ลอืบไปเ น็ ของชิน้ใ ม่กจ็ะ างของเล่นชิน้เดมิ แล้ ไป ยบิของ

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 
เมื่อคณุพ่อเข้ามาร่วมเล่นด้วย 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” 

น้องกัปตัน
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ิ่ิงที่คุณพ่อมักจะแปลกใจ คือ เมื่อคุณพ่อพยายามพลิกแพลงการเล่น 
ใ ้ซับซ้อนขึ้น เช่น เอาตะกร้ามาค �า่ปิดลูกบอลไ ้ รือเอาลูกบอลซ่อนใน
เ ื้อ กัปตันจะมอง ี น้าดูงง กัปตันดูเ มือนไม่รู้ ่าจะขยับร่างกายอย่างไร 
เพ่ื่อเอาลูกบอลมาเล่นต่อได้ เมื่อคุณพ่อลุ้น เชียร์ และให้เวลากัปตันได้
พยายาม อยู่กบัความงง สงสยัสกัพกั กปัตนัก็จะค่อยๆ ท�าได้ คุณพ่อ
แปลกใจมาก ่าเรื่องง่ายๆ ที่เป็น ัญชาติญาณธรรมดาๆ การแก้ปัญ าธรรม
ดาๆแบบนี้ ท�าไมดูเป็นเรื่องยาก เป็นเรื่องที่ต้องใช้ค ามพยายาม �า รับลูก  
พ่อเคยคดิ า่กปัตนัอาจมปัีญ าด้าน ตปัิญญา รอืเปล่า แต่ ญัชาตญิาณของ
คุณพ่อเชื่อ ่าไม่ใช่ 

เ ลาไม่มีอะไรท�า กัปตันดูลอยๆ เดินไปมา บางครั้งเมื่อเรียก ก็ดูไม่
นใจ เแตถ่้าคุณแม่ปรับโดยใช้น�้าเสียง ที่ดังขึ้น ชัดเจน หนักแน่นขึ้น 

กปัตนั จะหนัมามอง ยิ้มให้ แล้วเดินมาหาแม่ การใช้ภา าที่ยา  ซับซ้อน 
กัปตันจะไม่เข้าใจ กัปตันจะท�าได้เพียงค�า ั่ง นึ่งขั้นตอนง่ายๆ เท่านั้น  
 
 เ ลากัปตันเ นื่อย กัปตันชอบท่ีจะมาเอาข ดนมที่อยู่ในกระเป๋า 
คุณแม่ พยายามจะ ยิบ า คุณแม่ก็มักจะช่ ย ยิบใ ้ ท�าใ ้ เมื่อได้ข ดนม 
กัปตันจะนอน นุนตักแม่ ดูดข นนมอย่าง บายใจ 

กปัตนั ามารถ ือ่ ารค ามต้องการได้ ัน้ๆ เช่น เ ลาอยากออกไปข้าง
นอก กัปตันจะไปจูงมือแม่มาที่ประตู และพูด ่า “ไป ไป เปิด” รือ เมื่อพ่อ
กลบัมาบ้าน เป็นเ ลาทีก่ปัตนัจะได้ไปขีม่อเตอร์ไซด์เล่นกับพ่อ กปัตนักจ็ะรบี
เอากุญแจรถมาใ ้พ่อ พาไปที่ประตู และ ทุบประตู บอกใ ้พ่อ “ไป ไป” 
 ถ้าพ่อไม่ท�าตาม กัปตันก็จะร้องงอแง เ ียงร้องของกัปตันเป็นเ มือนเชือก
ที่กระตุกเรียกใ ้คนทั้งบ้านท�าตามได้ ด้วยความรัก และ ไม่รู้เนือ้รู้ตัว  
คุณพ่อคณุแม่จะตามใจและยอมตามทกุอย่างเพื่อให้ลกูหยดุร้อง   
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Floortime เวลาที่ผู้ใหญ่ลงมาอยู่ที่พื้นเพื่อเล่นกับเด็ก

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

ลกัการ �าคญัของแน ทางนีเ้ป็นไปตามอกั รย่อ DIR  (Developmental-
Individual-Relationship based Model) คือ

• Developmental (D) คือ พฒันาการองค์รวม
• Individual differences ( I ) คอื ความแตกต่างระบบประสาทของเดก็
• Relationship-based (R) คือ สมัพันธภาพ

Floortime เป็นเทคนิค ิธีการในการพัฒนาเด็กตามแน ทาง DIR ค�า ่า 
Floortime แปลอย่างง่ายๆ ตรงไปตรงมา คือ เ ลาที่ผู้ใ ญ่ลงมาอยู่ที่พืื้นเพื่อเล่น
กับเด็ก 

เพื่อค ามเข้าใจที่ง่ายขึ้น Prof. Dr. Stanley Greenspan ได้เปรียบเทียบ
การพัฒนาเด็กตามแน ทาง DIR  เ มือนกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ เราลองมา
ท�าค ามเข้าใจ ลักการ DIR โดยเปรียบเทียบกับน้องกัปตัน ดังต ่อไปนี้ 
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เข้าใจน้องกัปตัน
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ราก หมายถึง ความแตกต่างระบบประสาทของเด็ก

 น้องกัปตันมีพื้นฐานระบบประ าทที่แตกต่างจากเด็กทั่ ๆไป

 ระบบการได้ยินที่ค่อนข้างเฉื่อย เช่น เ ยีงนกร้อง เ ยีงเพลง บายๆ 
เ ยีงคนพดูกนั น้องกปัตนัอาจจะไม่ นใจ โดยเฉพาะถ้าก�าลงัเล่น รอื นใจ
ิ่งอื่นๆอยู่ แต่ถ้าเ ียงนั้นมีอารมณ์ มีแรงดึงดูด เช่น แม่พูดด้ ยน�้าเ ียงตื่น

เต้น พร้อมรอยยิ้ม รือ น้าดุ ใ ้กัปตันมองเ ็นร่ มด้ ย กัปตันจะ นใจ 
การรับรู้และเข้าใจข้อค ามที่แม่พูดจะเพ่ิมมากขึ้น ามารถปฏิบัติตาม ิ่งที่
แม่บอก รือ ั่งได้ 

ระบบสมองสั่งการกล้ามเนื้อที่ไม่คล่องแคล่ว (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
นัเ ไปตาม ิง่ทีม่องเ น็ได่้ง่าย ท�าใ ด้เู มอืนเป็นเดก็ทีไ่ม่ค่อยนิง่ ไม่มี มาธิ 

จดจ่อ เปลี่ยนของเล่นไปมา

รากต้นไม้เปรียบเ มือนระบบประ าท 
ของเด็กแต่ละคนที่แตกต่างกัน
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ล�าต้น หมายถึง พฒันาการองค์รวม 

แน ทาง DIR แบ่งพัฒนาการ ลักเป็น ๖ ขั้น คือ 

พฒันาการขัน้ ๑ - ความสามารถในการสงบ สนใจ จดจ่อกบัส่ิงรอบตวั (self  
regulation and interest in the world) น้องกัปตันมีค าม นใจ กระตืือรือร้นในการ
เรยีนรู้ �าร จ ิง่ใ ม่ๆ รอบตั  อย่างไรกต็ามด้ ยค ามบกพร่องของระบบ ัง่การกล้ามเนือ้ 
และ ระบบการมองเ ็นที่ค่อนข้างไ  ท�าใ ้ มาธิ รือการจดจ่อกับการเล่น ยังไม่เท่าเด็ก ัย
เดีย กัน 

พฒันาการขัน้ ๒ - สมัพนัธภาพกบัคน (relationship) น้องกปัตนัมี มัพนัธภาพที่่
ดีกับพ่อแม่ เข้า าพ่อแม่เมื่อตัองการค ามช่ ยเ ลือ ต้องการที่่พึ่งพิง น้องกัปตัน ามารถ
จดจ่อในการเล่นกับพ่อแม่ได้นาน ถ้ากิจกรรมการเล่นนั้นไม่ยาก ไม่ซับซ้อนเกินไป

พฒันาการขัน้ ๓ - สื่อสารความต้องการด้วยท่าทาง (emotional gestures) 
กัปตัน ื่อ ารค ามต้องการโดยชี้บอก ดึงมือ รือ ่งเ ียงแ ดง ี น้าที่ ่ือ ารบอกอารมณ์ 
กัปตันเข้าใจการ ื่อ ารของคนอื่นๆ เช่น เมืื่อคุณแม่ยกมือท�าท่าจะอุ้ม กัปตันเข้าใจค าม
ต้องการของแม่ และตอบ นองด้ ยการ ิ่งไปกอดแม่ 

พฒันาการขัน้ ๔ - สือ่สารเพือ่แก้ปัญหาได้ต่อเนือ่ง (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 
เรือ่งใ ม่ๆ เช่น พ่อเอาลกูบอลไปซ่อนในเ ือ้ กปัตนัอาจต้องใช้เ ลานานมากก า่เดก็คนอืน่ๆ 

พฒันาการขัน้ ๕ - การคดิและการใช้ภาษาสือ่สาร (emotional idea) น้องกปัตนั
ยังมีพัฒนาการไม่ถึง

พฒันาการขั้น ๖ - การเชื่อมโยงเหตแุละผล (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 คุณแม่อาจต้องปรับเรื่องการใช้น�้าเ ี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 นัเพิ่มมากขึ้น

ถ้าคุณพ่อคุณแม่ ามารถปรับเปลี่ยน ิธีการที่พ่อแม่มีปฏิ ัมพันธ์กับ
น้องกัปตันจะ ่งผลอย่างมากในการช่ ยใ ้น้องกัปตันมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
 
 

คนดูแลต้นไม้ เปรียบเ มือนพ่อแม่ที่ดูแลเอาใจใ ่  
ใ ้อา าร ใ ้ค ามรัก
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ใบ หมายถึง การเรยีนรู้ทักษะ วิชาการต่างๆ

ทกั ะ ชิาการ รอื เนือ้ าทีเ่ป็นการท่องจ�าต่างๆ เช่น  ีจ�าน น รอื
การเรียนรู้ ิชาการต่างๆ เป็น ิ่งที ามารถตามเก็บรายละเอียดได้ที ลัง  
เมื่อเด็กมีค ามพร้อมของปัจจัยพื้นฐาน คือ ล�าต้นและรากที่แข็งแรง 
มีผู้ดูแลเลี้ยงดูเอาใจใ ่   

กิ่ง ใบ เปรียบเ มือนทัก ะต่างๆ ิชาการ  
กิ่งใบจะงอกงามได้ ถ้ารากและล�าต้น มบูรณ์
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หลกัการส�าคญัของ DIR

1.มองพัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม (D) 

เปลี่ยนมุมมองจากการมองพัฒนาการเด็กแบบแยก ่ น ได้แก่ 
พฒันาการด้านกล้ามเนือ้มดัใ ญ่ ด้านกล้ามเนือ้มดัเลก็ ด้านภา า ด้าน งัคม 
อารมณ์ การช่ ยเ ลือตั เอง เป็นการมองพัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์ร ม 

• เดก็ ามารถสงบตวัเอง และสนใจส่ิงรอบตวั พร้อมทีจ่ะเรยีนรูจ้าก
่ิ่งรอบตั ได้ รือไม่ ถ้าไม่ได้เด็กแ ดงออกอย่างไร มีพฤติกรรม

อย่างไร 
• เด็กมีสมัพันธภาพที่ดีกับคน รือไม่ อย่างไร
• เดก็ ามารถแ ดงออกอารมณ์ สือ่สารบอกความต้องการ ได้ รอื

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 เชื่อมโยงเหตแุละผล ได้ รือไม่ อย่างไร

2.มองพฤติกรรมเดก็อย่างเข้าใจความแตกต่างของระบบประสาท (I)

พฤติกรรมทีเ่ดก็แ ดงออกมี าเ ตุ ลกัจากพืน้ฐานระบบประ าทของ
เด็กที่แตกต่างกัน เช่น

• เด็กกินยาก ไม่ชอบกินผัก เขี่ยทิ้งทุกครั้ง (ไ กลิ่น)
• เดก็นอนยาก ก่อนนอนจะ ิง่ไปมา ุน่ าย ต้องพาไปนัง่รถถงึจะ ลบั 

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�้า การ ระผม ล้าง น้า 
ร้องโ ย ายลั่นบ้านทุกครั้ง (ไ ัมผั )
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3.มองสัมพันธภาพระหว่างเด็กกบัผู้เลี้ยงด ู(R)

เปลี่ยนจากการมองแต่ตั เด็ก พยายามฝึกตั เด็ก เป็นการมอง
มัพนัธภาพ ปฏิ มัพนัธ์ระ า่งเดก็กบัผูเ้ลีย้งดู า่เ มาะ ม และเอือ้ต่อการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก รือไม่

• พ่อแม่มีเวลาคณุภาพใ ้ลูก รือไม่ ม�่าเ มอเพียงใด 
• พ่อแม่เรียนรู้ที่จะปรับตั เองใ ้เข้าลูก รือไม่ เช่น ลดการก�ากับ  

การ ั่ง เพื่อเปิดโอกา ใ ้ลูกได้ใช้ค ามคิด ได้ลงมือท�ามากขึ้น รือ 
พ่อแม่ปรบัจงั ะการพดู การเคลือ่นไ ของตั เองใ ช้้าลง เพือ่ใ ้
มองของลูกรับรู้ข้อมูลรอบตั ได้ง่ายขึ้น

33
                                                                                       ับ





DIR/ฟลอร์ไทม์
เปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ ในการมองเด็กพิเศษ

อดีต

มองเห็นโรค 
( โรคอะไร ปัญหาพฤติกรรมอะไร 

บกพร่องตรงไหน)

มองเฉพาะตัวเด็ก
พยายามฝึกเดก็

มองสัมพันธภาพ 
ระหว่างเด็กกับผู้เลี้ยงดู

เป็นอย่างไร 

เด็กก�าลังรู้สึกอย่างไร 
เด็กต้องการอะไร
พัฒนาการอยู่ขั้นไหน 

DIR/Floortime
มองตัวตนของเด็ก

การมองเด็กอย่างเป็นองค์รวม

เราจะช่วยอย่างไร ?





บทที่ ๒
พฒันาการองค์รวม 
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 พัฒนาการองค์รวม
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พฒันาการองค์รวม

 สมัพนัธภาพ
• ัมพันธภาพในทุกอารมณ์
• ัมพันธภาพ ิ่งธรรมดาที่ถูกลืม 
• ท�าไม ัมพันธภาพจึงมักเป็น ิ่งที่ถูกลืมในครอบครั เด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเ

 การสื่อสาร
• ลองฝึก ังเกตการ ื่อ ารของลูก
• รูปแบบการ ื่อ ารในเด็ก
• การ ื่อ ารที่แท้จริงเป็นอย่างไร
• ฟลอร์ไทม์ประเมินภา าของเด็กโดยดู ่า ามารถเอามาใช้จริงได้ รือไม่
• ตัั อย่างเด็กที่มีภา า พูดได้ แต่เมื่อถึงเ ลาค รต้องพูด ต้องตอบ ไม่ ามารถพูดได้ 

 การคิด
• ลองฝึก ังเกตการคิดของลูก
• การคิดในมุมมองของฟลอร์ไทม์
• การคิดพื้นฐานที่เด็กค รท�าได้
• การคิดขั้น ูงตามแน ทางฟลอร์ไทม์
• ฟลอร์ไทม์เน้น กระบ นการ คิดที่ออกมาจาก มองของเด็กเอง

 อารมณ์
• ั ใจ �าคัญที่ขาด ายไปในงานด้านการกระตุ้นเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเ
• เดก็มอีารมณ์อะไรบ้างทีพ่บบ่อย.....ฝึก งัเกตอารมณ์ทีอ่ยูเ่บือ้ง ลงัพฤตกิรรมของเดก็
• ค ามก้า ร้า ...มองปัญ าพฤติกรรมเด็กอย่างเข้าใจพัฒนาการอารมณ์
• ฝึกพลิกค ามคิด ... มองเ ็นโอกา ในการพัฒนาลูกเมื่อลูกแ ดงอารมณ์
• อารมณ์ พลงัภายในทีช่่ ยดงึพฒันาการทีบ่กพร่องทัง้ มดใ ก้ลบัมาท�างานพร้อมๆกนั

 รายละเอยีดพฒันาการองค์รวม
• พัฒนาการ ๖ ขั้น ในเด็กปกติ
• พัฒนาการ ๖ ขั้น ในเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเ
• ถ้าพัฒนาการองค์ร มบกพร่อง เด็กจะแ ดงออกอย่างไร
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สมัพันธภาพ

สมัพันธภาพในทุกอารมณ์

• คุณพ่อเล่นกับน้องกัปตันทุกวัน กัปตันชอบใ ้คุณพ่ออุ ้มเป็น 
เครื่องบิน กัปตันชอบและหวัเราะสนกุทุกครั้งที่ได้เล่นกับพ่อ

• เ ลาคุณแม่ท�าอา าร กปัตนักจ็ะนั่งเล่นอยูท่ี่พื้นในครวั ใกล้ๆ คณุแม่
• เมื่อกัปตันร้องไห้ โวยวาย ดิ้นกับพื้น คุณพ่อนั่งลงข้างๆ ค่อยๆ
ปลอบโยนกัปตัน ใช้ทั้งน�้าเ ียง และการลูบ ัมผั  เพื่อช่ ยใ ้กัปตัน
ค่อยๆ งบลง คุณพ่อยังคงค ามชัดเจน ไม่ได้ตามใจกัปตันในเรื่อง 
ที่ไม่เ มาะ ม

• คุณแม่ย่อตั ลงนั่งข้างๆ กัปตันเพื่อปลอบโยน เมื่อเ ็นกัปตันกลั คน
แปลก น้าที่ไ ้ น ด และ ่งเ ียงดัง

ัมพันธภาพ คือ ค ามรัก ค ามผูกพัน ค ามรู้ ึกอบอุ่น 

ปลอดภัย ไ ้ างใจ
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สมัพันธภาพ.....สิ่งธรรมดาที่ถูกลืม

คุณแม่เด็กดา น์ อายุ ๑๑ ปีคน นึ่งน�้าตาไ ลเมื่อได้เ ็น ีดีโอฟลอร์ไทม์ที่พ่อแม ่
ลงมาเล่นกบัลกู ั เราะ นกุด้ ยกนั คณุแม่เล่าว่า คณุแม่ไม่รูเ้ลยว่าต้องลงมาให้เวลาเล่น
กบัเขา รือคอย ังเกต ่าลูก นใจอะไร ชอบอะไร พูดคุยกันบ้าง คุณแม่เล่า ่าคุณแม่ใช้
ชี ติท�ากจิ ตัรประจ�า นัต่างๆกบัลกูทกุ นั คณุแม่รู้ กึ า่ได้พดูคยุกบัลกูกต็อนที่ ัง่ใ ล้กูท�า 
ิง่ต่างๆ เช่น “ ยบิน�า้ใ แ้ม่ซ”ิ เดก็ก็จะท�าตามได้ “ไปช่ ยล้างจานใ แ้ม่ น่อย” เดก็กจ็ะท�า 

คณุแม่บอก า่บางทไีม่ได้อยากกนิน�า้ รอก แต่กจ็ะบอกใ ล้กูท�า เพราะ ท�าให้รูส้กึว่าได้อยู่
ด้วยกนั ได้พดูคยุกนั

คุณแม่อีกท่าน นึ่งลูกอายุ ๒ ปีก ่า ลูกมีพัฒนาการล่าช้า คุณแม่เล่าพร้อมน�้าตา ่า 
ช่ งเ ลาฝึกลกูเป็นช่ งเ ลาทีแ่ม่และลกูจะร้องไ ด้้ ยกนั ลกูไม่อยากท�า แม่กต้็องพยายาม
ใ ล้กูท�า จบัมอืลกู ฝืนลกู ใ ท้�า คณุครบูอกแม่ า่ คณุแม่ต้องอดทน ท�ากิจกรรมอะไรแล้ว
ต้องท�าให้เสร็จ ถ้าอยากให้ลกูดขีึน้ คณุแม่ต้องอดทน

คุณพ่ออีกท่าน นึ่งมีลูกเป็นเด็กออทิ ติก เด็กตั โตเข้า ู่ ัยรุ่นแล้  คุณพ่อมีค าม
ตัง้ใจ มคี ามพยายาม พาลกูไปฝึกตามทีต่่างๆ ใ ลู้กเข้าโรงเรยีน และพาออกนอกบ้านเพือ่
ฝึกทัก ะทาง ังคมใ ้ลูก เมื่อถามคุณพ่อเพิ่มเติม ่าเ ลาอยู่บ้านคุณพ่อใช้เ ลาท�าอะไรกับ
ลูกบ้างค่ะ คุณพ่อผู้มี น้าตา ขึงขัง จริงจัง น่ิง ักพัก แล้ บอก ่า ผมกช็วนเขาเล่นครบั  
แล้ คุณพ่อก็ลงมือท�าใ ้ดูทนัท ีคณุพ่อจบัขาลกูทีก่�าลงันอนกลิง้อยูก่บัพืน้ แล้วออกค�าสัง่
ด้วยเสยีงทีด่งั ชดัเจน “sit up 10 ท ีท�าใ ้คุณ มอดูเร็ ” เด็กก็เป็นเ มือนอัตโนมัติ ท�า
ตามที่พ่อ ั่งได้ทันที แม้พุงที่ติดค�้าอยู่ท�าใ ้ sit up ได้ค่อนข้างล�าบาก แต่เด็กก็ค่อยๆ 
พยายามและท�าได้จนครบ 

ภาพที่เ ็นเป็นปกติในครอบครั เด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเ  คือ พ่อแม่พยายาม
อน ั่ง ก�ากับ บอกใ ้ลูกท�า ิ่งต่างๆ เพื่อฝึกฝนลูก ช่ ยลูก อยากใ ้ลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 

ยิง่ครอบครั ทีม่คี ามรกัลกูมาก ตัง้ใจมาก พยายามมาก ภาพเ ล่านีก้เ็ น็ชดัขึน้ เป็นค าม
ปรารถนาดีของพ่อแม่ ค ามรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก พยายามฝึกลูก อยากใ ้ลูกดีขึ้น
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ท�าไมสัมพันธภาพจึงเป ็นส่ิงที่ถูกลืมในครอบครัวเด็ก
พฒันาการล่าช้า เด็กพิเศษ

เรื่อง ัมพันธภาพเป็นเรื่องที่ �าคัญมากๆ แต่มักพบ ่าเป็นชิน้ส่วน
ส�าคญัที่ขาดหายไปในครอบครั เดก็พฒันาการล่าช้า เดก็พเิ  มัพนัธภาพ
ในทีน่ี ้ มายถงึ สมัพนัธภาพเชงิบวก การเล่นกนั พดูคยุกนั หยอกล้อ หวัเราะ
กนัสบายๆ แบบพ่อแม่ลกู ชวีติครอบครวัทั่วๆไป 

าเ ตุที่ ัมพันธภาพมักจะขาด ายไปในครอบครั เด็กพัฒนาการ
ล่าช้า เด็กพิเ  เป็นเพราะ

• ความตัง้ใจ และความปราถนาดขีองพ่อแม่ ที่พยายามทุ่มเทเ ลา 
เน้นฝึกทัก ะต่างๆใ ้ลูก อยากใ ้ลูกดีขึ้น เก่งขึ้น

• เ ลาอยู่ด้ ยกันมีน้อย พ่อแม่ท�างาน ลูกไปโรงเรียน ตอนเย็นกลับ
มาบ้านก็ใช้เ ลา มดไปกับภารกิจต่างๆ พอมีเ ลาเ ็น น้าลูก  
อยู่กับลูก ก็จ�าได้ ่าคุณครูบอกให้ฝึกอะไร พ่อแม่ก็จะท�าตาม 
ที่ครบูอก

• พ่อแม่ไม่รู ้ไม่รู้ ่าการที่ลูกได้ ั เราะ ได้มีค าม ุข ชี ิตครอบครั มี
ค ามผ่อนคลาย มีเ ียง ั เราะบ่อยๆ เป็น ั ใจ �าคัญ (ที่ ุด)  
ที่จะช่ ยใ ้ลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

• การพดูคยุ เล่าเรือ่งต่างๆสูก่นัฟังแบบชวีติครอบครวัทัว่ๆไปมน้ีอย 
เพราะเดก็มกัตดิขดัเรือ่งภา า ยงัเล่าเรือ่งไม่ได้ การบอกเล่าอารมณ์ 
ค ามรู ้ ึก เรื่องรา ต ่างๆในชี ิตประจ�า ันผ ่านการพูดคุย  
ขาด ายไป 
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My note to doctors  
& therapists

เป็นหน้าที่ส�าคัญอย่างมากของแพทย์  
นักบ�าบัด และบุคลากรสาธารณสขุทกุคนที่ต้องเน้น
ย�้าถึงการให้เวลาเชิงบวกภายในครอบครัว เหตุผล
ที่ต้องบอก ต้องเน้นย�า้กับพอ่แม่ เพราะพอ่แม่ไม่รู้ 
พ่อแม่ไม่รู้ว่าถ้าเราให้เวลาลงมาเล่นกับลูกเยอะๆ 
ให้ลูกได้หัวเราะ ได้มีความสุข ลูกจะเก่งเร็วขึ้น  
เก ่งมากขึ้น การฝึกทักษะต่างๆ ลูกจะยอม 
ท�าตามมากขึน้ เพราะรักพอ่แม่ อยากให้พอ่แม่ดี ใจ

ที่ส�าคัญ ความรัก ความอบอุ่น การมีความ
สุขในชีวิตครอบครัว เป็นพ้ืน านส�าคัญของชีวิต  
ไม่ว่าลูกจะพิการ บกพร่องมากแค่ไหน สิ่งที่่ลูก
ต้องการ ไม่แตกต่างจากเด็กคนอื่น ลูกต้องการที่
จะรบัรูว่้า พอ่แม่รกั พอ่แม่มคีวามสขุเมือ่มหีนูอยู่ด้วย
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การสื่อสาร

ลองฝึกสังเกตการสื่อสารของลกู

        สีีหน้า แววตา 

        

        พฤตกิรรมทีแ่สดงออก

ภาษาท่าทาง      ภาษาพดู

 
 
 
 
 
 

กลวั กลวั เสยีใจจงั ... ึม่  น่าโมโห



รูปแบบการสื่อสารในเด็ก
• ื่อ ารด้ ยพฤติกรรม (action) เช่น ร ้องไ ้ โ ย าย  

กระทืบเท้า ข ้างของ ตีคนอื่น ดึงมือ ทุบประตู
• ือ่ ารด้ ยท่าทาง (gestures) เช่น ชี ้จุป๊าก พยกั น้า า่ย น้า 

ก ักมือเรียก ี น้า แ ตา ที่แ ดงออกอารมณ์
• ื่อ ารด้ ยภาษาพดู (verbal language) เช่น การพูดเป็น  

ค�า ลี ประโยค การเล่าเรื่อง
• ื่อ ารค ามคิดผ่าน ื่อ ั ดุ ิ่งของ เช่น เล่นบทบาทสมมติุ 
วาดรปู
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ความส�าคญัของภาษากาย
ฉนัใหญ่ทีส่ดุในบ้านนี้

เหนือ่ย เหนือ่ย

คนเราเชื่อถอืกนัที่ภาษากาย สหีน้า แววตา
การกระท�า มากกว่าค�าพดูที่สวยงาม หรอืดดูี

โมโห โกรธ

มคีวามลบัมาบอก
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การสื่อสารที่แท้จริงเป็นอย่างไร

การสืือ่สารที่แทจ้รงิ
(ภาษากาย หรอื ภาษาพดู)

ต้องเอามาใช้
แก้ปัญหาให้ตวัเองได้ !!
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ฟลอร์ไทม์ประเมนิภาษาของเดก็โดยดวู่าสามารถเอามาใช้จริงได้หรอืไม่

การน�าภา าไปใช้ประโยชน์ได้จริงเป็น ่ นที่ฟลอร์ไทม์เน้นโดยใ ้ค าม �าคัญกับ
การใช้ภา าทีเ่กีย่ ข้องกบัการบอกเล่าค ามคดิ ค ามต้องการ แบ่งปันอารมณ์ ค ามรู้ กึ
ของตั เอง และใช้ภา าเพื่อแก้ปัญ าใ ้ตั เอง ได้แก่

• เด็กใช้ภา าเพื่อบอกความต้องการได้ รือไม่และ ลาก ลายเพียงใด เช่น  
เอานม ไปเที่ย  ไม่เปิด ไม่ไป 

• เด็กใช้ภา าเพื่อบอกอารมณ์ ความรูส้กึของตั เองได้ รือไม่ เช่น นูกลั  ผมไม่
ชอบ ผมโกรธ 

• เดก็ ามารถใช้ภา าเพือ่บอกเล่าความคดิของตั เองได้ รอืไม่ เช่น “ นกูลั  กลั
คณุ มอฉดียา” “ผมชอบไดโนเ าร์ตั นี ้เพราะ มนัมไีฟกระพริบที่ตา” เด็ก นใจ
เครื่องบินที่เ ียงดัง ชี้ใ ้แม่ดูและพูด ่า “บิน บิน”

• เด็ก ามารถน�าภา าไปใช้พดูโต้ตอบได้ต่อเนือ่ง เช่น พูดตื้อ ด้ ยเ ตุผลและ 
น�้าเ ียงอ้อน อนต่างๆ เพื่อใ ้แม่ ยอมซื้อของเล่นใ ้ พูดคุยโต้เถียง ต่อรอง 
กับเพื่อนขณะทะเลาะกัน เล่น มมุติโดยใช้ภา ากับเพื่อนได้เป็นเรื่องเป็นรา  
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ตวัอย่างเด็กที่มีภาษา พดูได้ แต่เมื่อถึงเวลาควรต้องพดู ต้องตอบ 
ไม่สามารถพดูได้

• เด็กออทสิตกิบางคนพดูลอยๆ มีภา าพูดได้ยา ๆ พูดตาม นัง ือนิทาน  
ตามการ์ตูนในที ีได้ แต่เมื่อถามเรื่องง่ายๆ เช่น นูจะเอาอะไรค่ะ นูอยาก
ไปเล่นก่อน รือ จะกินข้า ก่อน เด็กไม่ ามารถตอบได้ 

• เดก็ขีก้ลวั กงัวลมาก ตืน่เต้นง่าย เมื่อเจอ ถานการณ์ที่ท�าใ ้กลั  กัง ล  
รู้ ึกไม่ปลอดภัย เด็กก็อาจจะนิ่งเฉย ไม่ตอบค�าถาม ไม่ขยับร่างกาย รือ 
บางคนก็ลนลาน แ ดงออกเป็นพฤติกรรมไม่นิ่ง ถามไม่ตอบ 

• เด็กบางคนที่พ่อแม่ไม่ค่อยมีเ ลาพูดคุย ไม่ได้ชี้ช นใ ้เด็กแ ดงค ามคิด 
โต้ตอบ เด็กจะไม่มคีวามคดิเป็นของตวัเอง เด็กก็จะไม่ค่อยพูด ไม่ค่อยตอบ 
เพราะ ไม่รูจ้ะพดูอะไร ไม่มเีนื้อหาในหวัให้พดู

การมองการ ือ่ ารของเดก็ในมมุมองของฟลอร์ไทม์ จงึไม่ได้มองแค่ค ามยา
ของภา าทีเ่ดก็ ามารถพดูได้ แต่จะประเมนิทัง้ใน ่ นของภา ากายและการน�าภา า
ไปใช้ได้จริง 

การส่งเสรมิพฒันาการด้านภาษาตามแนวทางฟลอร์ไทม์จงึไม่เน้นแต่ภาษา
พูดเพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นการ ่งเเ ริมเด็กอย่างเป็นองค์ร ม ทั้งด้านการคิด  
ด้านอารมณ์ ด้านความสามารถในการก�ากบัตวัเองเม่ื่ออารมณ์ต่างๆ เพราะทัง้ มด
นี้เป็นปัจจัย �าคัญที่จะท�าใ ้เด็ก ามารถน�าภาษาทีม่อียูม่าใช้ได้จรงิ
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การคิด

ลองฝึกสังเกตการคิดของลูก 

อยากได้ของเล่น แต่แม่ไม่ยอมซื้อให้....ลกูแก้ปัญหาด้วยวิธกีารใด

 ยืนนิง่เฉยๆ เดินหนีไป ไม่เอาก็ได้

 ร้องไห้ เสียใจ

 ร้องงอแง โวยวาย นอนดิ้นกับพื้น

 โกรธ แล้วท�าหน้าบูดบึ้งไปตลอดทั้งวัน

 แย่งของเพื่อนที่ โรงเรียน

 ไปอ้อนพ่อ หรือปูยา่ ให้ซื้อให้แทน

 โต้เถียงกับแม่ จะเอาให้ได้

 พูดบอกเหตุผล ชักแม่น�้าทั้งห้า เพื่อให้ซื้อให้

 ท�าตัวดีๆ พูดเพราะๆ ช่วยแม่ท�างาน แล้วลองออดอ้อนขออีกที



ฉบับความสุข

53
                                                                                       ับ

การคิดในมมุองของฟลอร์ไทม์

 ถ้าให้พดูถงึเรือ่งการคดิ คณุพ่อคณุแม่นกึถงึอะไรค่ะ และถ้าเราจะฝึกฝนใ ้ลูกคิด คุณพ่อ 
คุณแม่เคยฝึกลูกอย่างไรบ้าง อยากใ ้ลอง ลับตาแล้  ลองนึกมา ัก ๓ เ ตุการณ์ ที่คุณพ่อคุณแม่
ได้เคยช นลูกฝึกคิด
1..............................................

2..............................................

3..............................................
เ ลาช นใ ้พ่อแม่นึกย้อนดูเรื่องการช นลูกคิด ค�าตอบที่ได้มักจะเป็นเรื่องที่เกี่ย กับการ

ึก า เช่น อนใ ้ลูกรู้จัก ี ัดจับคู่ภาพเ มือน ัดคิดเลข ก ้างไปก ่านั้น น่อย พ่อแม่อาจตอบ
เรื่องการคิดในเชิง ิลปะ เช่น กิจกรรมค ามคิด ร้าง รรค์ ใ ้เด็กคิด ่าจะ าดรูปอะไร ใ ้เด็กเอา
ใบไม้มาเรยีง ตดิแปะ เป็นรปูต่างๆ รอื การคดิจนิตนาการผ่านการเล่น เช่น เล่นตั ต่อจกิซอ  ์เล่น
เลโก้ ร้างเป็น ะพาน บ้าน ตึก ูงๆ บางคนก็ตอบ ่าช นลูกคิด ขณะเล่านิทานใ ้ลูกฟัง เช่น นี้ตั
อะไร แล้ ั มันร้องยังไง แล้ ถ้า นูเป็น ั  นูจะท�าอย่างไร เป็นต้น 

ในมุมมองของฟลอร์ไทม์จะเน้นใ ้ค าม �าคัญกับการคิดที่เป็นทัก ะการแก้ปัญหาในชวีติ
ประจ�าวนัของเดก็ เช่น อยากได้ขนมที่อยู่บนตู้ ูง จะท�าอย่างไร อยากเล่นกับเพื่อน จะเข้าไปช น
เพื่อนยังไง รือท�าอย่างไรใ ้เพื่อน นใจเราและยอมใ ้เข้ากลุ่มเล่นด้ ย รือ ก�าลังโกรธมาก โมโ
มาก จะท�าอย่างไรใ ้ ายโกรธ งบตั เองได้ 

ต่อมาเมือ่เดก็มทีกัษะการคดิทีส่งูขึน้ มภีาษาพดูได้แล้  ฟลอร์ไทม์จะเน้นการคดิท่ีช่ ยใ เ้ดก็ 
เชื่อมโยง รบัรูอ้ารมณ์ ความรูสึ้ก ความต้องการของตวัเอง ในขณะเดยีวกนักเ็รยีนรูท้ีจ่ะเข้าใจ
สาเหตภุายนอกด้วย เช่น ผมตืน่เต้น กลวัเ ลาไป าคุณ มอ เพราะ ผมกลั คุณ มอจะฉีดยา  
นูอยากได้ตุ๊กตา มีตั ใ ม่ แต่คุณแม่บอก ่าที่บ้านมี ลายตั แล้  เลยไม่ซื้อใ ้

• ผมตืน่เต้น กลวัเ ลาไป าคุณ มอ (รับรู้อารมณ์ ค ามรู้ ึกของตั เอง) เพราะ ผมกลั คุณ
มอจะฉีดยา (เข้าใจเ ตุผลภายนอกที่เป็น าเ ตุของค ามรู้ ึกกลั )

• นูอยากได้ตุ๊กตา มีตั ใ ม่ (รู้ ่าตั เองต้องการอะไร บอกค ามต้องการของตั เองได้) 
แต่คุณแม่บอก ่าที่บ้านมี ลายตั แล้  เลยไม่ซื้อใ ้ (เข้าใจเ ตุผลภายนอก ที่เป็น าเ ตุ
ท�าใ ้ไม่ได้ตามค ามต้องการของตั เอง)

 พูดง่ายๆ คือ ฟลอร์ไทม์จะเน้นการคิดที่เป็นการแก้ปัญ าในชีิ ิตประจ�า ัน การคิดที่เป็น
ทัก ะทาง ังคม อารมณ์ โดยมีเป้า มาย �าคัญ คือ ใ ้เด็กใช้ชี ิตอยู่ใน ังคมร่ มกับคนอื่นได้  
พ่ึงตนเองได้



คิดแก้ปัญหา อายุช่วง  ปขึ้นไป

ปัญหาในชีิวิตประจ�าวัน เช่น อยากจะเอาขนมในตู้เย็นแต่หยิบ
เองไม่ถึง จะท�าอยา่งไรดีอยากออกไปนอกห้องจะท�าอย่างไร ปัญหา
กับคน เช่น เพื่อนเอาดินสอไป จะเอาคืนได้อย่างไร แมโ่กรธที่ ไม่เก็บ
ของเล่น จะท�าอยา่งไรให้แม่หายโกรธ

คิดเป็นเหตเุป็นผล อายุชว่ง  ป เดก็สามารถตอบค�าถาม ท�าไม 
ได้ เข้าใจเหตุผลภายนอก เช่น ท�าไมต้องเปดพัดลม เพราะผมร้อน  
หนูชอบไอติม เพราะมันอร่อย

การคิดพื้น านที่เด็กควรท�าได้



คอื การคดิแบบ เข้าใจอารมณ ์ความรูส้ึก ความต้องการของตวั
เอง  เข้าใจเหตุผล ที่มาที่ ไปภายนอก

คิดหลายเหตผุล (   อายุ  ปขึน้ไป เชน่ 
หนูชอบแปง เพราะ แปงเรียนเก่ง และ แปงก็ช่วยหนูท�าการบ้าน

คิดซับซ้อน ( /   อายุ  ปขึ้นไป 
เชน่ ต้นน�า้อยากเล่นกับบอย (ต้นน�า้รู้ว่าบอยชอบหุน่ยนต์  ต้นน�า้เลย
เอาหุ่นยนต์ไปเล่นที่ โรงเรียน เพื่อใหบ้อยสนใจและเข้ามาเล่นด้วย

คิดเปรียบเทียบ (   วัยประถม เช่น 
ผมชอบเล่นรถไฟ มากกว่าเล่นรถ เพราะ รถไฟมีราง เอามาต่อเป็น
สะพานก็ได้ ลอดเข้าถ�้าก็ได้

คิดแบบกลางๆ แยกแยะรายละเอยีด ไม่ขาว ไม่ด�า (grey area 
 วยัประถม เชน่ ผมชอบปนูมาก เพราะเขาเป็นคนตลก และ

ใจดี แต่ก็มีบางเรื่องที่ผมไม่ชอบ คือ ปูนชอบเล่นแรง ท�าให้ผมต้อง 
เจ็บตัวบ่อยๆ

คิดใคร่ครวญ ทบทวนตัวเอง (   ช่วงเขา้
วัยรุ่น เช่น แดงแปลกใจ สอบครั้งนี้ ได้คะแนนไม่ค่อยดี แดงค่อยๆ
คิดทบทวน และได้ค�าตอบว่าน่าจะเป็นเพราะเพ่ิงหายจากไม่สบาย 
ท�าให้อา่นหนังสือได้น้อย คราวนีข้้อสอบก็ยากด้วย

การคิดขั้นสูง ส�าหรับเด็กที่มีภาษา
และเข้าใจเหตุผลแล้ว

 ช่ ยใ ้เด็กเข้าใจตั เอง + เข้าใจเ ตุผลภายนอก 



• ใคร อะไร ทีไ่หน เมือ่ไหร่ อย่างไร
• ถามค�าถามปลายเปิด สอบถามความเหน็ ชวนคดิหลากหลาย
เหตผุล

• ช นลูกเปรยีบเทยีบ ความแตกต่าง มาก/น้อย ใกล้/ไกล ใ ญ่/เล็ก
• อบถามอารมณ์ ค ามรู้ ึก และชวนคดิถงึสาเหต ุเปรยีบเทยีบวนั
นี้/เมอืวานนี้

• ยอมรับการต่อรอง โต้เถยีง ใ ้เ ตุผล
• ชวนลกูคดิทบทวน ใคร่ครวญตวัเอง รู้ ึกอย่างไร เพราะอะไร แล้

อยากใ ้เป็นอย่างไร

แนวทางการชวนลูกพูดคุย  

เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงให้ลูก 
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ฟลอร์ไทม์เน้น กระบวนการ คดิทีอ่อกมาจากสมองของเดก็เอง

น้องทิพย์ เด็กผู้ ญิงตั เล็กๆ อายุ ๑๕ เดือน ขณะก�าลังเล่นของเล่นอยู่กับคุณ
แม่ น้องทิพย์เ ลือบไปเ ็นข ดฟองลูกโป่งที่ างอยู่บนโต๊ะ น้องทิพย์นิ่งมอง คุณแม่ 
(อย่างเป็นอัตโนมัติ) รีบเอื้อมไป ยิบมาใ ้ แล้ ช นน้องทิพย์เป่าลูกฟองโป่งเล่นกัน 
นีเ่ป็นภาพเหตกุารณ์ธรรมดาๆทีเ่ราพบได้ทกุวนัในชวีติประจ�าวนัทีค่ณุแม่ดแูลลกูด้วย
ความรกั ความห่วงใย

ใน อ้งตร จภาพทีไ่ด้เ น็กระบวนการคดิในเดก็เลก็ๆ เป็นภาพทีน่่า นใจมาก 
น้องทิพย์ ยุดนิ่งมองข ดฟองลูกโป่งที่ างอยู่บนโต๊ะ ทุกคนใน ้องนิ่งและเฝ้ามอง
กระบ นการที่ก�าลังค่อยๆเกิดขึ้น น้องทิพย์ ันมามองคุณแม่ ี น้าแปลกใจที่ครั้งนี้
คุณแม่ไม่ได้รีบเข้ามาช่ ย คุณแม่ ่งยิ้มใ ้ น้องทิพย์ ันกลับมามองข ดฟองลูกโป่ง 
นิ่งมองอีก ักพัก แล้ ค่อยๆเอื้อมมือไป ยิบข ด บังเอิญข ดอยู่ไกล น้องทิพย์ ยิบ
ไม่ถึง น้องทิพย์เขย่งขาเพิ่มขึ้น พยายามเอื้อมอีก ... ยังไม่ได้ น้องทิพย์นิ่ง ี น้าเริ่ม
เบะ ันมา าแม่ ขณะก�าลังจะร้องไ ้  คุณแม่เข้ามาปลอบ กอดและ ยิบใ ้ คุณแม่
ช นน้องทิพย์เป่าฟองลูกโป่งอย่าง นุก นานด้ ยกัน

ฟลอร์ไทม์เน้นเรือ่งของกระบ นการ กระบ นการในทีน่ี ้ มายถงึ การทีผู่ใ้หญ่
รอคอย ผูใ้ ญ่เปิดโอกา  ผูใ้ ญ่เฝ้า งัเกต ิง่ทีจ่ะเกดิขึน้เม่ือผูใ้ ญ่เน้นกระบ นการ 
คือ สมองของเดก็จะได้รบัโอกาสในการฝึกฝนใช้ความคดิ ฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ฝึกลองผดิลองถกู

เมื่อ มองของเด็กได้รับการฝึกฝน บ่อยๆ ทุก ันๆ
เด็กก็จะเป็นเด็กที่ที่เก่งขึ้น ฉลาดขึ้น
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อารมณ์

หัวใจส�าคัญที่ขาดหายไปในงานด้านการกระตุ ้นเด็ก
พฒันาการล่าช้า เด็กพิเศษ

มองย้อนกลับไป รู้ ึกแปลกใจมากที่พัฒนาการด้านอารมณ์เป็น ิ่งที่
ขาด ายไปอย่าง ิน้เชงิในงานด้านการกระตุน้เดก็พฒันาการล่าช้า เดก็พิเ  
เ ตุผลที่ขาด ายไปน่าจะเป็นเพราะ อารมณ์เป็น ิ่งที่มองไม่เ ็น จับต้อง 
ไม่ได้ ิ่งที่มองเ ็นมักจะเป็นพฤติกรรมภายนอกที่เด็กแ ดงออก เช่น 

• เด็กโกรธที่เพื่อน ิ่งมาชน ันกลับไปเตะคืน
• เด็กกลวัตุ๊กตาไดโนเ าร์ที่ างอยู่ใน ้อง เด็กข ้างของเล่นใ ่ มอ

และข ้างของอืื่นๆลงพื้น
• เด็กตืน่เต้นเมื่อไป ถานท่ีใ ม่ๆ โล่งๆ ก ้าง เด็กแ ดงพฤติกรรม 

ไม่นิ่ง ิ่งเตลิดไปมา
• เดก็หงดุหงดิ ไม่สบายตวั เพราะอากา ร้อน และก�าลงั ิ  เดก็แ ดง

พฤติกรรมงอแง และไม่ท�าตามกิจกรรมตามที่ครู ั่ง

แน ทางการ ่งเ ริมพัฒนาการที่ผ่านมามักเป็นในแน จัดการกับ
ปัญ าพฤติกรรมที่มองเ ็น เช่น จับ ยุดเมื่อเด็กแ ดงพฤติกรรมที่ไม่ 
เ มาะ ม รอื ใ ร้าง ลัเมือ่เดก็ท�าได้ด ีโดยไม่ได้มองเบื้องหลงัของพฤตกิรรม
ที่อาจมี าเ ตุจากอารมณ์โกรธ กลั  ตื่นเต้น รือ งุด งิดไม่พอใจ

ผูเ้ริม่ต้น กึ าแน ทางฟลอร์ไทม์อาจรู้ กึงง งง ไม่ค่อยเข้าใจ รู้ กึมอง
ไม่ออก เพราะโดยมากเรามักจะติดอยู่กับมุมมองเดิมๆ คือ มองเ ็นแต่
พฤติกรรมที่เด็กแ ดงออก โดยไม่ได้มองเบื้อง ลัง รือ าเ ตุของ 
พฤตกิรรมนัน้ๆ ผูเ้ริม่ต้นเรยีนรูฟ้ลอร์ไทม์ใ ม่ๆ อาจต้องใช้เ ลาฝึกฝน กัพกั 
ลองพยายามฝึกทีจ่ะมองเบือ้ง ลงัของพฤตกิรรมต่างๆ ฝึก งัเกต เดาบ้างกไ็ด้
ค่ะ เอ๊ะ เด็กน่าจะก�าลังรู้ ึกอะไร กลั รือเปล่า รือก�าลังกัง ล รือโกรธ

ฝึกถามตั เองบ่อยๆ  
“ท�าไมเด็กถึงแ ดงพฤติกรรมแบบนี้ เด็กก�าลังรู้ ึกอะไร”
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เด็กมีอารมณ์อะไรบ้างที่พบบ่อย ... ฝึกสังเกตอารมณ์ที่อยู่
เบื้องหลังพฤติกรรมของเด็ก

• ความรกั ความอบอุน่ การดแูล ลูกเข้ามากอดแม่ รักแม่ ลูกเอา
ตุ๊กตา มีมาอุ้ม อาบน�้าใ ้น้อง ่มผ้าใ ้ตุ๊กตา

• ความพอใจ ชอบ สนกุ ตืน่เต้น  ยิ้ม รือกระโดดโลดเต้นไปมา บาง
คนเ ลา นุกมากๆ อาจมีอารมณ์ล้น ไม่ค่อยนิ่ง เล่นแรง ิ่งไปมา

• เสยีใจ อิจฉา เดก็อาจนัง่นิง่ๆ เงยีบๆ เดนิไปตน้ีอง กดัน้อง รอือาจ
เบี่ยงเบนกลับไป มก มุ่นอยู่กับ ิ่งของเล็กๆ 

• ความอยากรูอ้ยากเหน็ เด็กทดลองเล่นของเล่น ลองพลิกไปมา 
นใจจดจ่อ ลองผดิลองถกู เล่น มมตุิ า มบตั ิเอาของไปซ่อนแล้

ช่ ยกัน า 
• ความอยากเอาชนะ อยากเป็นทีห่นึง่ ความมุง่มัน่  จดจ่อ พยายาม

ท�า กิจกรรมงานต่างๆจนเ ร็จ ชอบการแข่งขัน ยิ่งแข่งขันยิ่งมีแรง
จูงใจ อยากท�าใ ้ได้ ท�าใ ้ �าเร็จ ก�ากับ ค บคุม ั่งคนอื่นเพื่อใ ้
งาน �าเร็จ  

• ความโมโห โกรธ ก้าวร้าว  พฤติกรรมท�าร้ายร่างกายผู้อื่น ท�าลาย
ข้า ของ แ ดง ี น้า แ ตา โกรธ โมโ  

• ความกลวั ความกงัวล พูดซ�า้ๆ ถามซ�้าๆ เกาะ ลังแม ่ไม่กล้าริเริ่ม
ท�าอะไรด้ ยตั เอง งอแง บางคนอาจแ ดงออกแบบก้า ร้า  เพื่อ
ปกป้องตั เอง

• ความเหน็อกเหน็ใจผูอ้ืน่ เข้าไปยืนมอง อยากช่ ยเ ลาเพื่อน กล้ม 
แบ่งปัน ิ่งของ เล่น มมุติช่ ยเ ลือ ัต ์ทุกตั

• การบงัคบั ควบคมุ ดื่้อ ต่อต้าน ไม่เชื่อฟัง เถียง เล่น มมุติออก 
ค�า ั่ง เล่นบทบาทที่ก�ากับค บคุม เช่น เล่นเป็นพ่อแม่ ครู ั่งเด็กๆ
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ความก้าวร้าว...มองปัญหาพฤติกรรมเด็กอย่างเข้าใจพัฒนาการ
อารมณ์

ถ้าเราฝึก ังเกตดีๆ เราจะเริ่ม ังเกตเ ็นการแ ดงออกอารมณ์ของเด็กแต่ละ
คนทีแ่ตกต่างกนั ตั อย่างเช่น อารมณ์โกรธ เดก็แต่ละคนจะแ ดงออกแตกต่างกนัขึน้
กับระดับพัฒนาการ ค าม ามารถของเด็ก

เด็กเล็ก (หรอืเด็กโตที่มีพฒันาการถดถอยเมื่อมีอารมณ์) - แสดงออกด้วย 
พฤติกรรม/ท่าทาง  

หลกีหน ี - เดิน นีไปท�าอย่างอ่ืน ลบไปร้องไ ้คนเดีย  กลับไปโลก ่ นตั                     
        เข้า า ัตถุ

สู ้- ลงไม้ลงมือกับคนอื่น ตี ยิก กัด ต่อย เตะ แย่ง ข ้างของ ทุบโต๊ะ 
ภาษากาย/ท่าทาง - ี น้า แ ตา น�้าเ ียง กระทืบเท้า ชี้นิ้  ร้องโ ย าย  

        นอนดิ้นกับพื้น

เด็กที่มีภาษา พดูโต้ตอบได้ - แสดงออกด้วย ภาษา ความคิดจินตนาการ

เล่นสมมตุริะบายอารมณ์โกรธ เช่น ชอบเล่นบทบาทแรงๆ ต่อ ู้ บุก ท�าร้าย  
        ยิงกัน

ใช้ภาษาที่สื่อถงึความรูสึ้กโกรธ โมโห เช่น จะเอาพ่อไปทิง้ถงัขยะเลย เอาแม่ 
        ไปโยนไ ้นอกบ้าน เอา ระเบิดไปปาใ ่บ้านเพื่อนเลย

สือ่สารบอกความรูสึ้กตรงๆ เช่น ผมโกรธ ผมไม่ชอบ

เด็กที่่เข้าใจเหตแุละผล ก�ากบัตวัเองได้ 

รบัรูอ้ารมณ์โกรธ เข้าใจเหตผุลภายนอก ก�ากบัตวัเองได้ และ คดิ หาวธิแีก้
ปัญหา เช่น ผมโกรธที่เพื่อนมาล้อเลียน ผมไม่ชอบใ ้ท�าแบบนี้ ผมจะไปบอกคุณครู
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ฝึกพลิกความคิด ... มองเห็นโอกาสในการพฒันาลกูเมื่อลกู
มีอารมณ์

ฟลอร์ไทม์จะมองอารมณ์ เป็นโอกาสในการช่วยให้เดก็พฒันาและ
เรยีนรู้

ตั อย่างเช่น เด็กคน นึ่งชอบเล่นแรงๆ ถ้าเ ลาโมโ ก็มักจะเผลอ  
ลงไม้ลงมือ ตี กัด เพื่อนใน ้อง

ฟลอร์ไทม์จะใช้ ิธีก�ากบัเด็กเฉพาะเมือ่เดก็ได้ล่วงล�า้สิทธขิองผูอ้ืน่ 
ได้แก่ ท�าร้ายร่างกาย (ท�าคนอื่น รือ ท�าร้ายตั เอง) ท�าลายข้าวของ รือ 
ท�าร้ายจติใจ (เช่น เด็กโตที่อาจพูดเยาะเย้ย พูด ยาบคาย) 

ถ้าเดก็ยงัไม่ได้ล่ งล�า้ ทิธขิองผู้อืน่ ฟลอร์ไทม์จะเน้นใ พ่้อแม่มองเหน็
โอกาสในการพฒันาลกูจากอารมณ์ทีล่กูแสดงออก พ่อแม่ยังคงแ ดงออก
ด้ ยการปลอบโยน เ ็นอกเ ็นใจ ค่อยๆช่ ยน�าพา ใ ้ลูกรู้จักอารมณ์ของตั
เอง รู้จักพฤติกรรมที่ลูกแ ดงออกเมื่อมีอารมณ์ ช่ ยใ ้ลูกเรียนรู้ที่จะท�าใ ้
อารมณ์ของตั เองผ่อนลง เบาลง เมื่อลูกผ่อนคลายลงแล้  พ่อแม่ก็ช นลูก
พดูคยุ ือ่ ารใ ต่้อเนือ่งเพือ่ช่ ยกนัคดิแก้ปัญ า ทัง้ มดนีอ้าจไม่เ น็ผลใน
ระยะ ั้น รือทันทีทันใด แต่มีเป้า มายในระยะยา  เพื่อช่ ยใ ้เด็กเข้าใจตั
เอง ก�ากบัตั เองได้ เป็นแน ทางการ ง่เ รมิพฒันาการเดก็ทีจ่ะช่ ยแก้ปัญ า
พฤติกรรมอย่างยั่งยืน
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อารมณ์ พลังภายในที่ช่วยดึงพัฒนาการที่บกพร่องทั้งหมดให้กลับ
มาท�างาน พร้อมๆกนั

น้องฝาย เด็กผู้ ญิงอายุ ๓ ปี มีปัญ าพฒันาการภาษาล่าช้า และการ
เคลือ่นไหวกล้ามเนือ้ไม่ค่อยคล่องแคล่ว กล้มง่าย ทกั ะการเล่นของเล่นยงัไม่ ม ยั 
ชอบเล่นของเล่นง่ายๆ �าร จ ิ่งของ เอาของใ ่กล่องเข้าออก เอาตุ๊กตามา างเรียง 
รือ เล่นรถไถไปมา 

ใน ้องตร จ ันนี้ภาพที่ได้เ ็น คือ เ ียง ั เราะ และรอยยิ้ม ายตาที่มองคุณ
พ่อ คุณแม่ น้องฝ้าย ิ่งไปผลักลูกบอลลูกใ ญ่ใ ้กลิ้งไป าคุณพ่อ คุณพ่อรับลูกบอล
แล้ กระเด้งตั ล้ม ฝ้าย ั เราะ นุก จดจ่อรอ เมื่อคุณพ่อนับ ๑ ๒ และ ยุดรอ ฝ้าย
นับ ๓ ด้ ยเ ียงดัง พร้อมกระโดดตื่นเต้นดีใจที่ลูกบอลก�าลัง ิ่งเข้ามาชน เมื่อลูกบอล
เข้ามาชน ฝ้ายหวัเราะสนกุอกี สกัพกัฝายเร่ิมคดิพลกิแพลงการเล่น เปลี่ยนจากการ
กลิง้ลกูบอลใ ญ่เป็นเอาลกูบอลเลก็ๆมา างเรยีงแล้ ค่อยๆเตะไป าพ่อ ฝ้ายส่งเสยีง
ดงั สนกุโต้ตอบกบัพ่อ “ไปแล้ .... เอาอีก....ไม่...ไม่โดน....เย้....” คุณแม่นั่งยิ้ม มอง
ลูก และตบมือเชียร์อย่างตื่นเต้นและดีใจ

เด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเ  มีค ามแตกต่างที่ �าคัญ คือ  พื้นฐานระบบ
ประ าทยังท�างานได้ไม่คล่องแคล่  ไม่ร ดเร็  ไม่ ่องไ  เมื่อเด็กได้เล่นใน ิ่งที่เด็ก
นใจ ชอบ นุก เดก็จะมแีรงจงูใจ มคีวามต้องการ มคีวามอยากท�า สมองทกุส่วน

ของเดก็จะเปดออกพร้อมๆกนั เราจะเห็นความสามารถของเด็กทีเ่พ่ิมมากขึน้ในขณะ
นั้น ช่วงเวลานั้น

เมื่อเด็กได้รับการฝึกฝนแบบนีบ่้อยๆ ทกุวนั ทกุวนั เราก็จะค่อยๆ เ ็นการ
เปลี่ยนแปลง เด็กจะค่อยๆดีขึ้น ดีขึ้น เป็นพลังชี ิต พลังผลักดันภายใน ที่ค่อยๆออก
มาจากข้างในตั เด็กเอง

อารมณ์...พลังผลักดัน �าคัญในการพัฒนาเด็ก



รายละเอยีด
พฒันาการองค์รวม 



ฉบับความสุข

64
   ับ

รายละเอียด 
พัฒนาการองค์รวม นเด็กปกติ 
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รายละเอยีดพฒันาการองค์รวมในเด็กปกติ

พัฒนาการขั้น ๑ - สงบ  สนใจจดจ่อ (อายุพัฒนาการ แรกเกิด- 3 เดือน) 
ทารกค่อยๆปรับตั ใ ้เข้ากับโลกนอกครรภ์ของมารดา และค่อยๆ นใจ 
ิ่งเร้าภายนอก เช่น เ ียง ภาพ ัมผั  โดย ามารถจดจ่ออย่าง งบได้นาน

พอ มค ร

พัฒนาการขั้น ๒ - สมัพนัธภาพ ความผกูพนั  (อายุพัฒนาการ 2-5 เดือน) 
ทารกเริ่มเรียนรู้ โลกภายนอก เริ่ม ัมผั ได้ถึงค ามรัก ค ามผูกพัน ของพ่อ
แม่ แ ดงค ามรู้ ึกดีใจเมื่อเ ็นคนคุ้นเคย (ยิ้ม ่งเ ียงอ้อแอ้ ยกแขนขา)

พฒันาการขัน้ ๓ - สือ่สารด้วยภาษาท่าทาง (อายพุฒันาการ 4-9 เดอืน) ทารก
เริ่มตอบ นองต่อภา าท่าทางของผู้ใกล้ชิด เช่น ยิ้มตอบ โผเข้า า อ้อแอ้
ตอบ ต่อมาเรียนรู้ที่จะ ื่อ ารกับคน เช่น ่งเ ียงอ้อแอ้เรียกแม่ กางแขน 
ขอใ ้อุ้ม รู้จักเล่น นุกกับคน

พัฒนาการขั้น ๔ - สือ่สารได้ต่อเนือ่งเพือ่แก้ปัญหา (อายุพัฒนาการ 9-18 
เดือน) เด็ก ื่อ ารด้ ยภา าท่าทางที่ซับซ้อนมากขึ้น เพื่อบอกค ามต้องการ
และแก้ปัญ า (เช่น เดินไปจูงมือพ่อ พาไปที่ตู้เย็น ทุบประตู ชี้ไปที่นม)  
เริ่มเรียนรู้ที่จะเข้าใจภา าท่าทางของคนอื่น เช่น แม่ท�าท่าโกรธ เริ่มเลียน
แบบผู้ใ ญ่ 

พฒันาการขัน้ ๕ - ภาษา การคดิ รอื ือ่ ารด้ ย ญัลกั ณ์ (อายพุฒันาการ 
18-30 เดอืน) เดก็เริม่ ือ่ ารด้ ยการพดู เริม่เข้าใจมมุองของคนอืน่ ามารถ
เล่น มมติได้ แ ดงค ามคิดผ่านการเล่น และภา าท่าทางได้มากขึ้น มีการ
แ ดงทางค ามคิดออกมาเป็นการกระท�ามากขึ้น

พัฒนาการขั้น ๖ - เชือ่มโยงเหตแุละผล (อายุพัฒนาการ 30-48 เดือน) เด็ก
จะ ามารถพูดเช่ือมโยงค ามคิด 2 เรื่องเข้าด้ ยกัน เช่น “ยังไม่นอน  
จะดูที ี” ตอบปัญ าอะไร ที่ไ น ท�าไมได้ เล่าเรื่องได้ เริ่มมีเ ตุผลอธิบาย
การกระท�า ค ามรู้ ึก เช่น “พ่อกลับมาแล้  ดีใจจัง” มีการแ ดงออกทาง
อารมณ์ที่ ลาก ลายผ่านการเล่น ค�าพูด รือจินตนาการ เร่ิมเรียนรู้เรื่อง
นามธรรมได้
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พัฒนาการองค์รวมในเด็กพัฒนาการล ่าช ้า  
เด็กพิเศษ

เดก็ทีม่พีฒันาการล่าช้า เดก็พเิ  เราจะพบ า่พฒันาการองค์ร มไม่
เป็นไปตามอายจุรงิเ มอืนเดก็ปกต ินอกจากนัน้ยงัมกัพบ า่เดก็มพีฒันาการ
กระพร่องกระแพร่ง พืน้ านไม่แน่น เช่น เด็กบางคนมีพัฒนาการถึงขั้น ๕ 
คือ มีภา าพูดคุย ได้แล้  แต่พัฒนาการขั้น ๑ ยังไม่ค่อยแน่น ท�าใ ้เด็กไม่
ค่อยจดจ่อ ่งผลใ ้การ ื่อ ารด้ ยภา าของพัฒนาการขั้น ๕ ไม่ต่อเนื่อง 
เพราะ เด็กไม่ ามารถ งบตั เอง ไม่ ามารถจดจ่อในการ ื่อ ารได้

การเรียนรู้ที่จะสงัเกตพฒันาการองค์รวมของลูก อาจเป็นเรื่องใ ม่
และไม่ง่ายมากนัก คุณพ่อคุณแม่อาจต้องใช้เ ลาที่จะท�าค ามเข้าใจอยู่บ้าง 
รอื อาจต้องมนีกับ�าบดัช่ ยชีแ้นะใ ใ้นตอนเริม่ต้นเรยีนรู ้ ในเดก็พฒันาการ

ล่าช้าไม่มาก พฒันาการองค์ร มอาจ งัเกตได้ไม่ยาก แต่ในเดก็พเิเ  ยิง่ลกู
เราพเิศษมากเท่าไหร่ การพยายามท�าความเข้าใจพฒันาการองค์รวมของ
ลกูให้ละเอยีดขึน้ จะเป็นกญุแจส�าคญัที่ท�าให้เราช่วยลกูได้มากขึน้ค่ะ 

เอาเป็น ่า ถ้าเริ่มต้นใ ม่ๆ ขอใ ้คุณพ่อคุณแม่พยายามเน้นเล่น นุก
กับลูกมากๆไปก่อน มีเ ลาก็ลองค่อยๆ มาเรียนรู้ไปทีละนิด ทีละ น่อยค่ะ 
การเรยีนรูท้ีด่ทีีส่ดุต้องร่วมกบัการลงมอืท�ามากๆค่ะ แล้วจะค่อยๆเข้าใจมาก
ขึน้ค่ะ 
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พฒันาการขั้น ๑ 

สงบ สนใจสิ่งรอบตวั

พัฒนาการขั้นที ่๑ คือ ความสามารถในการสงบตวัเอง จดจ่อ และสนใจส่ิงรอบตวั ได้ใน
หลากหลายสถานการณ์ หลากหลายอารมณ์

ตั อย่างเช่น
• แม่พาลูกนั่งรถเข็นออกไปนอกบ้าน ลูก งบ ผ่อนคลาย นใจ มอง ิ่งรอบตั
• ลูกเล่น นุกกับพ่อแม่ ามารถ งบตั เอง จดจ่อในการเล่นได้นาน 
• เมื่อพาลูกไป ้างที่มีคนแ ง ีจ้า ลูกตื่นเต้น ิ่งเตลิดไป แม่เข้าไปปลอบโยนลูก กอด  

ใช้น�า้เ ียงที่อ่อนโยน ช่ ยใ ้ลูก งบลง ลูก ามารถจดจ่อในการท�ากิจกรรมต่อได้ 

พัฒนาการขั้น ๑ เป็นพื้นฐานที่ �าคัญ เด็กที่มีพัฒนาการขั้น ๑ บกพร่องเด็กจะไม่ ามารถ
จดจ่อในการ ร้าง ัมพันธภาพ ไม่จดจ่อในการ ื่อ าร ไม่จอจ่อในการคิด พัฒนาการขั้นอื่นๆจะ
บกพร่องตามไปด้ ย

ปัจจัยที่ท�าใ ้พัฒนาการขั้น ๑ บกพร่อง ได้แก่ ๑) ด้านร่างกาย เช่น เด็ก ิ  เด็กง่ งนอน 
เด็กอาจแ ดงออกโดยไม่นิ่ง ุ่น าย รือ งอแง ๒) ด้านอารมณ์ เช่น เด็กกลั  กัง ล ตื่นเต้น เด็ก
อาจแ ดงออกโดยเดินไปมา ถามค�าถามซ�้าๆ รือ ่งเ ียงดัง ๓) ด้านความแตกต่างของเดก็ เช่น 
เดก็ท่ีมปัีญ าการ ัง่การกล้ามเนือ้บกพร่อง เดก็อาจจะท�างานได้เพยีงขัน้ตอนเดีย ัน้ๆ การท�างาน
ลายขั้นตอนเป็นเรื่องยาก ท�าใ ้ไม่ ามารถจดจ่อได้นาน

พ่อแม่ ามารถช่ ยลกูใ ้ งบ จดจ่อ รอื มี มาธมิากขึน้ โดยเริม่จาก ิง่เลก็ๆใกล้ๆ ตั  ได้แก่ 
การเข้าไปร่วมสนใจในกจิกรรมทีล่กูท�า ร่วมเล่นสนกุกบัลกู โดยมีเป้า มายเพื่อฝึก มองของลูก
ใ ้เคยชินกับการจดจ่อ มี มาธิ การฝึกฝนจ�าเป็นต้องเริ่มจาก ัมพันธภาพที่ดี ลูกมีอารมณ์ร่ ม  
อยากท�า ที่ �าคัญงานทีใ่ห้ลกูท�าต้องไม่ยากเกนิไป 

เด็กที่มีพัฒนาการขั้น ๑ บกพร่อง เราจะเ ็นเด็กมีลัก ณะไม่นิ่ง ไม่จดจ่อ ท�ากิจกรรมได้ไม่นาน
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พฒันาการขั้น ๒ 

สมัพันธภาพ ความผูกพนั

พฒันาการขัน้ที ่๒ คอื ความสามารถในการสร้างสมัพนัธภาพ ผกูพนักบัคน ในหลากหลาย
อารมณ์ 

ตั อย่างเช่น เ ลาเด็กกลั  กัง ล ตื่นเต้น เราจะเ ็นเด็กพยายามช่ ยใ ้ตั เอง งบลง รู้ ึก
ปลอดภัย ด้ ยการ ิ่งเข้า าแม่ ลบ ลังแม่ รือเข้า าผู้ใ ญ่ที่ใกล้ชิด รือในอารมณ์อื่นๆ เช่น 
โกรธ ไม่พอใจ งุด งดิ เรากจ็ะเ น็เด็กยงัสามารถคงสมัพนัธภาพอยูก่บัคนได้ เช่น เถียง ทะเลาะ 
รือ อาจแย่งของกัน เด็กไม่ ิ่งเตลิด นีไป รือ ลบ นีกลับไป มก มุ่นอยู่กับ ัตถุ 

พัฒนาการขั้น อง พบบกพร่องมากในกลุ่มเด็กออทิ ติก เราจึงเ ็นพฤติกรรมของเด็ก 
ออทิ ติกที่มักอยู่ในโลก ่ นตั  ไม่ค่อย นใจคน รือ อยู่กับคนได้ในบาง ถานการณ์ (เช่น เฉพาะ
ตอนอยากได้ขนม ก็จะเข้ามา า)  รือบางอารมณ์ (เช่น เฉพาะตอนเล่น นุก) 

เดก็พฒันาการล่าช้า ทีไ่ ค ามรู้ กึ กลั ง่าย กงั ล อารมณ์ล้นง่าย เรากอ็าจพบ า่ มัพนัธภาพ
กบัคนไม่แน่นแฟ้น ไม่ ามารถ ร้าง มัพนัธภาพกบัคนได้ในทกุอารมณ์ เช่น ทกุครัง้ทีรู่้ กึ กลั มาก 
กัง ลมาก โกรธมาก รือ ตื่นเต้นมาก (อารมณ์ล้น) เด็กอาจแ ดงออกเป็นพฤติกรรม เช่น เดิน นี 
กระโดดไปมา ตีตั เอง รือ อาจแ ดงออกโดย ปิดตั เอง เช่น จ้องมองออกไปนอก น้าต่างนิ่งๆ 
ไม่รับรู้ ิ่งรอบตั  รือบางคนพยายาม งบตั เองด้ ยการกลับไปอยู่กับ ัตถุ ิ่งของ นั่งมอง ิ่งของ
มุนๆ  

การช่ ยเ ลือเด็กที่มีพัฒนาการขั้น องบกพร่อง จึงเน้นสัมพันธภาพในทุกอารมณ์  
ปรบัเปลี่ยนมมุมองจากการมองพฤติกรรมเดก็ เป็นการมองอารมณ์ทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัพฤติกรรมนัน้ๆ 
และช่ ยปลอบโยนอารมณ์ใ เ้ดก็รู้ กึอบอุน่ ปลอดภยั ปัญ าพฤติกรรมทีเ่ดก็แ ดงออกจะลดน้อยลง
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พฒันาการขั้นที่ ๓ 

สื่อสารด้วยภาษากาย

พัฒนาการขัั้นที ่๓ คือ ค าม ามารถในการ ื่อ ารด้ ยภา ากาย และ ค าม ามารถในการ
เข้าใจภา ากายของคนอื่น

การสือ่สารด้วยภาษากาย ได้แก่ ี น้า แ ตา น�้าเ ียง ท่าทาง เช่น ย้ิ้ม ั เราะ แ ตา
เป็นประกาย เมื่อรู้ ึก นุก ชอบ รือ ่าย น้า พยัก น้า ท�าท่าใ ้อุ้ม

การเข้าใจภาษากายของคนอืน่ เช่น เมื่อแม่ก ักมือเรียก เด็กเข้าใจ ่าแม่ต้องการใ ้เดินไป
า พ่อชีไ้ปที่ ิง่ของ เดก็เข้าใจและมองตามมอืทีช่ี ้เพ่ื่อนแ ดง ี น้าโกรธ ไม่ชอบ เดก็ ยดุพฤตกิรรม

ที่ก�าลังท�าอยู่ 

พัฒนาการขั้น ๓ เป็นพัฒนาการที่ �าคัญ และเป็นพัฒนาการที่ถูกลืมในงานด้านการ ่งเ ริม
เด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเ  เพราะ เรามักจะไปเน้นอยากใ ้เด็กพูดได้ โดยลืมไป ่าการ ื่อ าร 
การแ ดงออกค ามคิด ค ามรู้ ึก ามารถแ ดงออกผ่านภา ากาย 

คนเรามกัจะเชือ่กนัทีภ่าษากายมากกว่าภาษาพดู เช่น เมือ่เพือ่นถามเรา า่เป็นอย่างไรบ้าง 
แล้ เราตอบเพื่อน ่า บายดี แต่ ี น้าเรา ม่น มอง และไม่มีรอยยิ้ม เพื่อนก็อาจจะถามต่อ ่าเป็น
อะไร รอืเปล่า เพราะ งัเกตจากภา ากายท่ีเราแ ดงออก ค ามรู้ กึของคนจะเลอืกเชือ่ภา ากาย
มากก ่าเนื่้อ าในค�าพูด 

ภา ากายมคี าม �าคญัมากในเดก็ โดยเฉพาะในการเล่นด้วยกนั การหยอกล้อกนั ตั อย่าง
เช่น เด็กอยากเข้ามาช นเพื่อนเล่น ิ่งไล่จับ เด็กอาจ ิ่งเข้ามาแตะ ลังเพื่อนแบบแรงๆ แล้ ่งเ ียง
ั เราะ แล้ แกล้ง ิ่ง นี เมื่อเพื่อน ันกลับไป เ ็นเพื่อน ิ่ง นี เ ็น ี น้าเพื่อนก�าลังยิ้ม ั เราะ 

แล้ ท�าท่า ลอกล่อ เดก็กจ็ะ ิง่ตาม กลายเป็นการเล่น นกุ ิง่ไล่แปะกัน แกล้งกนัเล่นๆ แบบ นกุๆ
ด้ ยกัน 

เด็กที่ ามารถเล่นกับเพื่อนได้ จึงไม่ได้ มายเพียงถึง อยู่ในกลุ่มด้ ยกัน ท�ากิจกรรมด้ ยกัน
เท่านั้น การจะมีปฏิ ัมพันธ์กัน ผูกพันกัน เล่นด้ ยกันได้ อา ัยความสามารถทีส่�าคญั คือ ค าม
ามารถในการ ื่อ ารด้ ยภา ากาย และ เข้าใจภา ากายที่คนอื่นแ ดงออกด้ ย 
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เด็กที่มีพัฒนการขั้น ๓ บกพร่อง เราจะพบ ่าเด็กไม่ ามารถแ ดงออกทาง ี น้า แ ตา 
รือใช้ท่าทางได้ ลาก ลายเท่าเดก็ ยัเดยี กนั เม่ื่อเดก็มอีารมณ์โกรธ โมโ  ตืน่เต้น เดก็ไม่ ามารถ

แ ดงออก ืื่อ ารบอกค ามรู้ ึกของตั เองใ ้คนอื่นทราบ จนกระทั่งเมื่อโกรธมากๆ จึงแ ดงออก
แบบเปรีย้งออกมาทนัท ีเช่น ต่อย น้าคนอืน่ รอื ิง่ นเีตลดิไป คนทีอ่ยูด้่ ยกอ็าจ งง ในพฤตกิรรม 
ที่แ ดงออก และมอง ่าเด็กมีปัญ าพฤติกรรม เช่น ก้า ร้า  รุนแรง 

การช่ ยเ ลือลูกท่ีมีพัฒนการล่าช้า ใ ้มีพัฒนาการขั้น ๓ จึงต้องเร่ิมต้นด้ ยทั นคติและ
ค ามเข้าใจทีถ่กูต้อง คอื คณุพ่อคณุแม่ต้องรูส้กึและมองเห็นว่าภาษากายมคีวามส�าคญั ไม่เน้นฝึก
เอาค�าพดู หรอืภาษาพดูแต่เพยีงอย่างเดยีว พ่อแม่เน้นการ ร้าง มัพนัธภาพทีด่กีบัลกูในทกุอารมณ์ 
ใช้เทคนิคแกล้งงง เพื่อช่ ยใ ้ลูก ื่อ ารเพิ่มขึ้น และคุณพ่อคุณแม่เน้นการใช้ภา ากาย ทาง ี น้า 
แ ตา น�้าเ ียง ท่าทางกับลูกใ ้ ลาก ลาย เพื่อใ ้ลูกเรียนรู้ที่จะเข้าใจภา ากายของคนอื่น

เริ่มต้นด้ ยทั นคติและค ามเข้าใจที่ถูกต้อง คือ
คณุพ่อคณุแม่ต้องรูส้กึและมองเห็นว่าภาษากายมคีวามส�าคญั
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พฒันาการขั้นที่ ๔

สื่อสารได้ต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหา

พฒันาการขัน้ ๔ คอื ค าม ามารถในการแก้ปัญ าโดยลงมอืท�าได้อย่างต่อเนือ่ง รอื ือ่ าร
ด้ ยท่าทาง ี น้า แ ตา น�้าเ ียง ค�า ั้นๆ ได้ต่อเนื่องเพื่อพยายามแก้ปัญ า

ตั อย่างเช่น เดก็อยากได้ขนมบนตู ้เดก็ยนืมอง พยายามเอือ้มมอื ยบิ ยบิไม่ได้ เดนิไปลาก
เก้าอี ้ปีนขึน้ไปบนเก้าอี ้ ยบิขนม นัมา าแม่ ยิม้ ง่เ ยีงดใีจ แล้ ปีนลงมาจากเก้าอี ้(ลงมอืท�าได้
ต่อเนือ่งเพือ่แก้ปัญหา)

รือ เด็กอีกคน นึ่ง ่งเ ียงดัง ร้องเรียกแม่ “อะ อะ” แล้ พยายามชี้ไปที่ขนม แม่ไม่ นใจ 
เด็กเดินไป าแม่ ดึงมือ พร้อม ่งเ ียง พร้อม ี น้า แ ตา “อะ อะ” แล้ ชี้ไปที่ขนมอีก คุณแม่เดิน
ไป ยิบขนมใ ้ เด็กยิ้มดีใจ (สือ่สารด้วยท่าทางได้ต่อเนือ่งเพือ่แก้ปัญหา) 

พัฒนาการขั้น ๔ เป็นพัฒนาการขั้น �าคัญ มักพบบกพร่องมากในกลุ่มเด็กพัฒนาการล่าช้า 
เด็กพิเ  เพราะ เด็กอาจติดขัดเรื่อง มอง การ ั่งการกล้ามเนื้อ ท�าใ ้ไม่ ามารถค บคุมร่างกาย
ใ ้ท�างานได้ซับซ้อน ต่อเนื่อง นอกจากนั้น ยังเกิดจากการเลี้ยงดู ที่พ่อแม่ท�าใ ้ลูกทุกอย่าง ท�าใ ้
มองและร่างกายของเดก็ขาดโอกาสในการคดิ ลงมอืท�า หรอืสือ่สารเพือ่แก้ปัญหา 

เด็กที่มีพัฒนาการขั้น ๔ บกพร่อง เรามักจะพบ ่าเด็กมีพฤติกรรมยึดติด ท�าอะไรซ�้าๆ เช่น 
เมื่ออยากได้ขนม แต่เอาไม่ได้ เด็กกลับมา มก มุ่นกับ ิ่งของ เดินไปมา รือ นั่งเรียงของเล่นซ�า้ๆ 
ไปมา เด็กขาดค าม ลาก ลายใน ิธีการลงมือท�า รือค าม ลาก ลายใน ิธีการ ื่อ าร  
ไม่ ามารถแก้ปัญ าใ ้ตั เองได้ เด็กอาจแ ดงออกโดยโ ย าย รือ มีพฤติกรรมตีตั เอง โกรธ 
โมโ

พ่อแม่ ามารถช่ ยลูกใ ้มีพัฒนาการขั้น ๔ ใ ้แน่น โดยเปดโอกาสให้ลกูลงมอืท�าเองมากๆ 
พ่อแม่คอยลุ้น เชียร์ ใ ้ก�าลังใจ พ่อแม่ช่วยแบ่งงานเป็นขัน้ตอนย่อยให้เดก็รูสึ้กประสบความส�าเรจ็ 
นอกจากนั้นพ่อแม่อาจใช้เทคนิคแกล้งงง ท�าเป็นไม่เข้าใจ เพื่อฝึกให้ลกูจดจ่อ พยายามสือ่สารแก้
ปัญหาได้ต่อเนือ่งจนส�าเรจ็
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พฒันาการขั้น ๕ 

ภาษา และ การคิด

พัฒนาการขั้น ๕ คือ ค าม ามาถในการใช้ภา าและค าม ามาถในการแ ดงค ามคิดของ
ตั เอง โดยเด็กอาจแ ดงออกค ามคิดของตั เองผ่านการใช้ภา าพูดบอก รือ ใช้ ื่อ ัญลัก ณ์
อื่นๆ เช่น การ าดรูป การเล่น มมุติ 

พัฒนาการขั้น ๕ มีค าม �าคัญ และเป็นก้าวกระโดดทสี�าคญัในพฒันาการของเดก็ เราจะ
เริม่ ือ่ ารกบัเดก็ใน ิง่ทีไ่ม่ได้อยูต่รง น้าเดก็ได้ ( รอื ือ่ ารกบัเดก็โดยใช้ ญัลกั ณ์ทดแทน) เช่น 
เราอาจคุยกับเด็กเรืื่องช้าง เรื่องยานอ กา  เรื่องไดโนเ าร์ โดยใช้ภา าเป็น ื่อ เด็กมีภาพใน ั ่า
เราก�าลัง มายถึงอะไร

เด็กที่เข้าใจ ัญลัก ณ์ รือ พูดง่ายๆ คือ เริ่มเข้าใจภา า เด็กจะมีพัฒนาการก้า กระโดดที่
�าคัญ คือ จะเร่ิมใช้ความคดิของตวัเองในหวัได้ และถ้าเด็กมีภา าพูด เด็กก็จะ ามารถสือ่สาร

ความคดิของตวัเองออกมาทางภาษาพดูได้ เช่น ือ่ ารบอกค ามต้องการ “เอาขนม” รอื ือ่ าร
บอกอารมณ ์เช่น “ นูกลั  นูไม่ชอบ” 

ในเด็กที่ยังไม่มีภา าพูด ่ นใ ญ่เกิดจากค ามบกพร่องของ มองใน ่ นที่เกี่ย ข้องกับ
ภา าทั้งค าม ามารถในการเข้าใจภา า การประม ลเรียบเรียง และค ามคล่องแคล่ ของ มอง
ในการดึงภา าออกมาใช้  

เดก็ๆ นัง่ให้เรยีบร้อยนะค่ะ
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สิ่งที่อยากแนะน�าคณุพ่อคณุแม่ถ้าลูกยงัไม่มีภาษาพดู ขอให้คณุพ่อคณุแม่ช่วยลูก ดังนี้

๑) กลบัมาท�าพืน้ านพฒันาการขัน้ ๑-๔  ให้แน่น

• ช่ ยใ ้ลูก งบตั เอง นใจ ิ่งรอบตั  นใจมี ัมพันธภาพกับคน 
• เน้นการเล่นเพื่อใ ้ลูกมีแรงจูงใจในการ ื่อ ารด้ ยท่าทางเพิ่มมากขึ้น 
• เน้นการ ือ่ ารกบัลกูด้ ยภา าท่าทางท่ี ลาก ลาย และใช้ค�าพดู ัน้ๆกบัลกู เพือ่ใ ้ มอง

ของลูกค่อยๆเรียนรู้ภา าทีละนิด และท�าซ�้าๆบ่อยๆ 
• คุณพ่อคุณแม่ฝึกการรอคอยให้นานพอ เพื่อเปิดโอกา ใ ้ มองของลูกได้คิด “ริเริ่ม”  

การ ื่อ าร (เรื่องนี้ �าคัญมากๆ) 
• พยายามท�ากิจกรรมต่างๆใ ้ซับซ้อนขึ้น ฝึกให้ลกูพยายามลงมอืท�า แก้ปัญ าได้ต่อเน่ื่อง

จน �าเร็จ 

๒) การฝึกร่างกาย (motor and sensory integration) อ่านรายละเอียดในบทที่ 

ทั้ง องข้อนี้มีเป้า มาย �าคัญ คืือ เพื่อเตรยีมพื้น านสมองของลกูให้มคีวามพร้อมในการ
รองรบั ภาษา  ค่ะ

มอเชือ่ า่ปาฏิ ารย์ิมจีรงิ ปาฏิ ารย์ิจะเกดิเมือ่เราท�าใน ิง่ทีถ่กูต้อง ลงมอืท�า และพยายาม 
ค ามอดทนที่นานพอ ค ามพยายามที่มากพอ จะช่ ยใ ้ปาฏิ าริย์เกิดข้ึนได้จริง �า รับลูกของ
เรา มอคิด ่า เขาอาจต้องใช้เ ลาในการเตรียมพื้นฐานโครง ร้างของ มองที่นานก ่าเด็กคนอื่นๆ 
แต่ มอเชื่อ ่าถ้าเราพยายาม เราท�า และท�าด้ ย ิธีการที่ถูกต้องไปเรื่อยๆ มอเชื่อ ่าสกัวนัหนึง่ 
สกัวนัหนึง่ ลูกของคุณพ่อคณุแม่จะต้องพดูไดอ้ย่างแน่นอนค่ะ

มคีณุแม่คน นึง่เพิง่เริม่เข้ามาใช้ฟลอร์ไทม์ตอนลกูอาย ุ๖ ปี ตอนมาใ ม่ๆ เดก็อยูใ่นโลก ่ น
ตั  ไม่ นใจคน ไม่ค่อย ื่อ าร คุณแม่พยายามมากๆ ผ่านไปเกือบ ๓ ปี  เด็กเริ่ม ื่อ ารด้ ยท่าทาง
ได้ ลาก ลายขึน้ เล่นกบัพีน้่องในครอบครั ได้ และเริม่มคี�า ััน้ๆ ลายค�ามากขึน้ จ�าได้ า่คณุแม่น�า้
ตาไ ลในเ ทกีลุม่พ่อแม่เดก็โตแล้ บอกพ่อแม่คนอืน่ๆ า่ คณุแม่เคยรู้ กึ มดค าม งัเรือ่งการพดู
ของลูก คิด ่าลูกคงไม่มีโอกา พูดได้แล้  คุณแม่เคยได้อ่านใน นัง ือ ที่เขาบอก ่าถ้าเด็กอายุ ๕ ปี
แล้ ยังไม่มีภา า เด็กมักจะพูดไม่ได้ คุณแม่บอก ่า ันนี้คุณแม่อยากบอกทุกคน ่า ลกูของคณุแม่
เร่ิมพดูได้แล้ว
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พฒันาการขั้น ๖ 

เชื่อมโยงเหตแุละผล

พัฒนการขั้น ๖ คือ ความสามารถในการเชือ่มโยง ความคดิ ความต้องการ อารมณ์ ของ
ตวัเอง กบัความเป็นจริงภายนอกได้ รือพูดง่ายๆ คือ เริ่มอยู่ใน ังคมได้ เริ่มรับรู้และเข้าใจค าม
จริงของ ่ิ่งรอบตั มากขึ้น รือ พูดง่ายๆ อีก ก็คือ เด็กเริ่มเชื่อมโยง และเริ่มเข้าใจเ ตุและผล 
ามารถตอบค�าถาม “ท�าไม” ได ้

ตั อย่างเช่น เด็กอาจ ื่อ ารบอก ่า “อยากไป อยากออกไปข้างนอก” แม่ถาม ่าไปท�าอะไร 
เด็กบอก ่า “ไปเล่นกับเพื่อน” เด็กเชื่อมโยงค ามต้องการ ค ามคิด ของตั เอง และ ื่อ ารบอกได้ 
รือ เมื่อพ่อถาม ่า “ท�าไมต้องไป” เด็กบอกเ ตุผลง่ายๆ ่า เพราะ “ นูชอบเล่นกับเพื่อน” “เล่น

กับเพื่อน นุก”

ถ้าเด็กมีพัฒนาการถึงขัั้น ๕ คือ มีภา าแล้  การน�าพาเด็กไป ู่พัฒนาการขั้น ๖ เป็นเรื่องไม่
ยากมากนกั ถ้าพ่อแม่รูเ้ทคนคิ ธิกีารและให้เวลาพดูคยุ เล่นสมมติุกบัลกู พาลกูไปเจอประสบการณ์
ใหม่ๆบ่อยๆ ลูกก็จะเริ่มเชื่อมโยงเ ตุและผล เข้าใจ ิ่งรอบตั  และ ื่อ ารด้ ยภา าในระดับเ ตุผล
ได้ ลาก ลายขึ้นเรื่อยๆ

เดก็ที่มพีฒันาการขัน้ ๖ ไม่เต็ม เด็กอาจจะตอบค�าถามแบบ ะเปะ ะปะ พอเจอค�าถามยาก 
เด็กอาจเฉไฉไม่ตอบ รือ ลบเลี่ยง เดิน นีไป รือ บางคนกลับไปพูดเรื่องใน มมุติ จินตนาการ 
รือ บางคนก็ตอบแบบมั่ ๆไป คือ เราจะรูสึ้กว่าพดูกบัเด็กคนนีแ้ล้วไ่ม่ค่อยรูเ้รือ่ง คยุกนัไม่ค่อย

เข้าใจ งง สดุท้ายกม็กัจะเลกิคยุกนัไป เด็กก็จะมีปัญ าเรื่องการพูดคุย การเข้า ังคมกับเพื่อน  
เพือ่นไม่อยากเล่นด้วย ไม่อยากคุยด้ ย รืออาจกลายเป็นตั ตลกประจ�า ้อง โดนเพื่อนล้อเลียน

พ่อแม่จงึต้องพยายามช่ ยลกู โดยดงึใ ล้กูพดูคยุโต้ตอบใ ต่้อเนือ่ง มเ ตุ มผล ถ้าลกูตอบ
ไม่ได้อาจช่ ยใ ้ตั เลือก เช่น “ นูอยากออกไปข้างนอก เพราะ นูอยากออกไปกินขนม รือ  
นูอยากไปเล่นกับเพ่ื่อนค่ะ” 

ิ่ง �าคัญที่ ุด คือ ให้เดก็มอีามณ์ร่วมอยากพดูคยุ อยากตอบค�าถาม เน้น ัมพันธภาพที่ดี 
ใ เ้ดก็มแีรงจงูใจ อยากพดู อยากตอบ ทัง้ มดนีเ้ป็นปัจจยั �าคญัทีจ่ะช่ ยใ ล้กูพดูคยุ โต้ตอบ และ
เชื่อมโยงเ ตุผลได้มากขึ้น 
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พฒันาการขัน้ ๑-๒ - ัมพันธภาพ ( งบ จดจ่อกับคนได้ในทุกอารมณ์)
พฒันาการขัน้ ๓-๔ - ื่อ าร ด้ ย ี น้า แ ตา ื่อ ารด้ ยท่าทางได้ซับซ้อนต่อเนื่อง
 (จนแก้ปัญ าได้ แม้จะยังพูดไม่ได้)
พฒันาการขัน้ ๕-๖ - มีภา าพูด แ ดงค ามคิดของตั เองได้ มีเ ตุมีผล
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พฒันาการองค์รวม เหมอืน เครือ่งยนต์  ทีอ่ยูข้่างในรถ
ถ้ารถเ ียแล้ เราซ่อมรถ โดยเลือกเพียงซ่อมแซมภายนอก ปะ ติด ซ่อมตั ถัง พ่น ีใ ม ่ใ ้

รถดูดี เ มือนๆ รถคันอื่น เราอาจจะได้รถที่ดูเ มือนดี แต่ยังเอามาใช้ไม่ได้ รถ ิ่งไม่ได้ รือ ิ่งแล้
ล้ม ิ่งแล้ ก็พังอีก

เปรยีบเ มอืนเดก็พเิ  ถ้าเราพยายามแก้ปัญ าเดก็พเิ  โดยพยายามปรบัพฤตกิรรมเดก็ 
จับ ยุด ก�ากับ ั่งไม่ใ ้ท�าพฤติกรรมแปลกๆ ั่งใ ้เด็กนั่งใ ้เรียบร้อย ไม่กระโดดไปมา ไม่พูดซ�า้ๆ 
ไม่ตะโกนเ ียงดัง เราอาจเพียงก�าลังช่ ยใ ้เด็กดูดีเพียงภายนอก แต่เราไม่ได้ก�าลังช่ ยใ ้เด็กกลับ
มามีชี ิต ท�างานได้ ใช้การได้

ฟลอร์ไทม์เน้น ซ่อมเครือ่งยนต์ข้างใน  เพือ่ให้รถกลบัมาวิง่ได้ ใช้การได้

เครือ่งยนต์  พลังขับเคลื่อนภายใน  
ที่มาจากค ามอยาก ค ามต้องการ แรงจูงใจของเด็กเอง

ักดิ ิทธิ นิท ง ์ ณ.อยุธยา
พยาบาล ิชาชีพ/นักกระตุ้นพัฒนาการ จ. งขลา
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ค าม �าคัญของพัฒนาการองค์ร ม  ท�าใ ้เข้าใจพฤติกรรมที่แปลกๆ ของเด็กพิเ  
 และรู้ ิธี ่งเ ริมพัฒนาการเพื่อแก้ปัญ าพฤติกรรมอย่างยั่งยืน

พฤติกรรมแปลกๆ 
ของเด็กพิเศษ

ถ้าเด็กมีพฒันาการองค์รวมบกพร่องจะแสดงออกอย่างไร





บทที่ ๓
 ความแตกต่างระบบ 

ประสาทของเดก็ 
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ความแตกต่างระบบประสาทของเด็ก 

ระบบความรูส้กึ ระบบประมวลข้อมลู ระบบสัง่การ 
กล้ามเนือ้

พฤตกิรรม 
ที่เดก็แสดงออก
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ความแตกต่างระบบประสาทของเด็ก

 ระบบรบัความรู้สึกของร่างกาย
• มองเ ็น ได้ยิน ัมผั  ลิ้มร  ดมกลิ่น เอ็นข้อต่อ ทรงตั  
• เฉื่อย - ิ่งกระตุ้นต้องแรง ถึงจะรู้ ึก เล่นแรงๆ กลิ่นแรงๆ ร จัดๆ 
• ไ  - ิ่งกระตุ้นนิดเดีย  ก็รู้ ึก ่ามากแล้  ไม่เอาแล้  ขี้กลั  ขี้ตกใจ 

 ระบบประมวลข้อมูล
• เมื่อตามองเ ็นแต่ มองตีค าม ะเปะ ะปะ
• เมื่อ ูได้ยิน แต่ มองตีค ามกระพร่องกระแพร่ง

 ระบบสั่งการกล้ามเนื้อ
• ลูกมีปัญ าระบบ ั่งการกล้ามเนื้อ 
• ร ดเร็  ปราดเปรีย  ทนทาน
• เชื่องช้า ชอบอยู่นิ่งๆ ล้าง่าย

 สรปุความแตกต่างระบบประสาทของเด็ก

 มองปัญหาพฤติกรรมเด็กปกติอย่างเข้าใจความแตกต่างระบบประสาท

 มองปัญหาพฤตกิรรมเดก็พเิศษอย่างเข้าใจ เห็นอกเห็นใจในความยากล�าบาก

 ตวัอย่างการน�าความเข้าใจเรือ่งระบบประสาทไปประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนั

 สรปุ (อกีครั้ง) พ่อแม่ต้องสังเกตความแตกต่างระบบประสาทอะไรบ้าง



สิ่งกระตุ้นภายนอก - ค ามร้อนของกะทะ
ระบบรับความรู้สึกของร่างกาย (ผิ นัง) - รับรู้ ัมผั ของร้อน
ระบบประมวลข้อมูล ( มอง) - ร้อนมากๆ อันตราย
ระบบสั่งการกล้ามเนื้อ - กระเด้งมือออกทันที
พฤติกรรม - ี น้าตกใจ ่งเ ียงร้องโ ย าย

ตวัอย่างการท�างานของระบบประสาทพื้น าน

เอามือจับกะทะร้อน  
กระเด้ง มือออกทันที
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ระบบรบัความรู้สึกของร่างกาย

ระบบรบัความรู้สึกของร่างกายที่่ส�าคญั  ระบบ 

ระบบสมัผสั - ผิ นัง ร้อน เย็น เจ็บ ไม่เจ็บ

ระบบการลิม้รส - ลิ้น  าน เค็ม เปรี้ย  จืด 

ระบบการได้กลิน่ - จมูก  อม เ ม็น ฉุนๆ บูด

ระบบการได้ยนิ - ู   เ ียงทุ้ม เ ียงแ ลม เ ียงดัง เบา 

ระบบการมองเหน็ - ตา  ี ัน แ งจ้า มืด ลั

ระบบเอน็และข้อต่อ - กล้ามเนื้อ เอ็น ข้อตอ่ การน ด กดแรงๆ กดเบาๆ กระแทกแรงๆ 

ระบบการทรงตวั - ูชั้นใน    โคลงเคลง เมาง่าย โลดโผน ้อย ั  ตีลังกา มุนตั      

  

คนแต่ละคนมีความไว ความเฉื่อย ของระบบรบัความรู้สึกที่่แตกต่างกนั เช่น

• บางคนนั่งเรือโคลงเคลงนิด น่อยก็เมา อาเจียนแล้  (ระบบการทรงตั  - ไ ) 
• บางคน ามารถเล่นรถไฟเ าะตลีงักา รอืชอบเล่น มุนตั เร็ ๆได้โดยไม่รู้ กึเ ยีน ั อะไร 

(ระบบการทรงตั  - เฉื่อย) 
• บางคนไม่ชอบทุเรียนเลย รู้ ึก ่ากลิ่นแรงมาก ถ้ามีทุเรียนอยู่ใกล้ๆ จะทนไม่ได้ คลื่นไ  ้

(ระบบรับกลิ่น - ไ )
• บางคนเ ลาเดนิต้องเอามอืแตะโน่นนี ้เอามือระข้างฝา ตลอดทางเดนิ (ระบบ มัผั  - เฉ่ือย)
• เด็กบางคนเ ลา ระผม ร้องโ ย าย ไม่ค่อยยอมใ ้ ระ ไม่ชอบใ ้ น้าเปียกน�้า พยายาม

ลบเลี่ยง (ระบบ ัมผั  - ไ )
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ระบบประมวลข้อมลู

ลักๆในเด็กเราดู ๒ ระบบที่เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่ �าคัญ คือ 

การประมวลข้อมลูผ่านการมองเห็น

เดก็ท่ีการรบัรู้ผ่านการมองเ น็ค่อนข้างตดิขดั ช่องทางการเรยีนรูผ่้านการมองเ น็ไม่
ค่อยดีมาก เราจะพบ

• เด็กมีค ามบกพร่องด้านมติิสมัพนัธ์ เดินชน ซุ่มซ่าม
• มีค ามยากล�าบากในการแยกแยะวตัถ ุหาของไม่เจอ
• การกลอก ายตา กลอกตาไปมาเพือ่มองส่ิงรอบตวั ไม่คล่องแคล่  ติดขัด 
 

สมอง

เมื่อตามองเห็น แต่สมองตคีวามสะเปะสะปะ


