
 

 

 
พญ แกว้ตา นพมณีจ ารัสเลิศ 

สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพฒันาเดก็และครอบครัว 
 

 
นอ้งป้ัน เดก็ชายอาย ุ๔ ๑/๒ ปี ถูกส่งมาพบแพทยโ์ดยคุณครูหอ้งเด็กเลก็ ตั้งแต่อาย ุ

๒ปี ๙ เดือน ดว้ยเร่ืองไม่มีปฏิสัมพนัธ์กบัครูหรือเพื่อนๆและมีภาษาล่าชา้ คุณพ่อคุณแม่
ของน้อง ป้ันได้รับค าแนะน าการส่งเสริมพัฒนาการตามแนวทาง DIR/Floortime                                 
จนนอ้งป้ันมีพฒันาการท่ีดีข้ึนอยา่งมาก 

ทุกวนัคุณแม่ของนอ้งป้ันจะต่ืนแต่เชา้ตรู่และใช้เวลาในการทบทวนกจิกรรมที่ได้ท า
กับน้องป้ันในวันที่ผ่านมา ทบทวนความก้าวหน้าและส่ิงท่ีน่าจะต้องส่งเสริมเพิ่มเติม               
การจดบันทกึท าให้คุณแม่ได้เห็นความก้าวหน้าของน้องป้ันทีเ่กดิขึน้เลก็ๆน้อยๆทุกวันอย่าง
ต่อเน่ือง คุณแม่อ่านตารางกิจกรรมวนัน้ี นอ้งป้ันตอ้งไปฝึกพดูในตอนเชา้ ๑ ชัว่โมงและฝึก
กับนักกิจกรรมบ าบัดท่ีบ้านอีก๑ ชั่วโมง ช่วงบ่ายเป็นการไป
โรงเรียนตามปกติ  

นอ้งป้ันไดรั้บการฝึกกับนักฝึกพูดแบบหน่ึงต่อหน่ึง คุณแม่
เลือกครูฝึกท่ีเนน้การฝึกแบบเป็นธรรมชาติและใกล้เคียงกบัขีวิตจริง
มากท่ีสุด คุณครูพยายามกระตุน้ให้น้องป้ันพูดดว้ยภาษาท่ีออกมา
จากตวัของน้องป้ันเอง เป็นการฝึกแบบกึ่งระบบท่ีท าให้นอ้งป้ันได้



เรียนรู้ทกัษะในการใชภ้าษา เช่น การฝึกบรรยายภาพจากหนงัสือท่ีนอ้งป้ันชอบ ฝึกทกัษะ
ภาษาทางสังคม คือ ความสามาถที่จะเข้าใจภาษากาย ภาษาท่าทางของคู่ สนทนา                      
และสามารถส่ือสาร โต้ตอบได้อย่างต่อเน่ืองจนคู่สนทนาเข้าใจได้ 

หลงัการฝึกพูดคุณแม่พาน้องป้ันไปกินขนม คุณแม่เลือกซ้ือขนมที่ร้านขายขนม
เล็กๆ ที่คนขายช่างพูด ช่างเจรจา และกระตือรือร้นที่จะพูดคุยถามน้องป้ัน ว่าจะเอาอะไร 
เอาอนัไหน เอาก่ีอนั และให้เวลาน้องป้ันในการจ่ายเงินดว้ยตวัเอง ประสบการณ์ในชีวิต
จริงท่ีคุณแม่พยายามเสริมเพิ่มเติมให้ตลอดเวลา ท าให้น้องป้ันไดมี้โอกาสน าภาษาท่ีได้
เรียนเม่ือสักครู่มาใช้ และยงัสามารถน าประสบการณ์จริงท่ีได้พบเห็นใปใช้ในการเล่น
สมมติท่ีบา้นกบัคุณแม่ไดอี้กดว้ย  

นอกจากนั้นในวันที่ต้องออกมานอกบ้านกับน้องป้ัน  คุณแม่ก็จะถือโอกาสสร้าง
สถานการณ์ทีห่ลากหลาย เช่น ตอ้งแวะเติมน ้ ามนัรถ 
หรือ ตอ้งแวะซ้ือของเล็กๆน้อยๆท่ีตลาดสดใกล้ๆ
บา้น ในบางคร้ังคุณแม่ก็เลือกท่ีจะเดินทางโดยใช้
รถเมล์หรือรถไฟฟ้า    คุณแม่พยายามทุกวิถีทางท่ี
จะสร้างโอกาสในการเรียนรู้โลกใหก้บันอ้งป้ัน   

หลงัการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆนอกบา้น
แลว้ คุณแม่และนอ้งป้ันกจ็ะกลบับา้นเพื่อไปพบกบันักกิจกรรมบ าบัด นกักิจกรรมบ าบดั
ของนอ้งป้ันใชเ้วลาประมาณคร่ึงหน่ึงในการฝึกกล้ามเน้ือมัดเล็ก เช่น ต่อบล๊อก หดัวาดรูป
บนกระดาน และป้ันดินน ้ ามนั คุณแม่ได้ขอให้คุณครูเน้นการส่งเสริมการคิด จินตนาการ
และการพูดคุยโต้ตอบแทรกไปด้วยในระหว่างการฝึก เช่น การฝึกหดัวาดรูปทรงต่างๆ กใ็ห้
ตั้ งค  าถามให้น้องป้ันหัดคิด หัดจินตนาการ “ รูปทรงส่ี เหล่ียมเหมือนอะไรนะ”                         
“ใช่แลว้ เหมือนบา้น แลว้นอ้งป้ันขอบท าอะไรท่ีบา้นมากท่ีสุดค่ะ” 

อีกคร่ึงหน่ึงคุณครูนักกิจกรรมบ าบดัเน้นการฝึกกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการ
ระบบประสาทสัมผัส (SI) วนัน้ีคุณครูใหน้อ้งป้ัน ฝึกกระโดดบนแทรมโบลีน เล่นกระโดด
เชือก และไปข่ีจกัรยานรอบหมู่บา้นโดยเนน้ให้การฝึกมีความยากและซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 
เช่น หดัข่ีจกัรยานข้ึนและลงสะพาน.... การฝึกกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสเหล่าน้ีเป็นการ



เตรียม “ระบบ” สมองของน้องป้ันให้อยู่ ในสภาวะที่ต่ีนและสงบเพียงพอที่จะเรียนรู้ที่
โรงเรียนในภาคบ่ายต่อไป 

หลงัการฝึกกบันักกิจกรรมบ าบดัคุณแม่เพิ่มเติมกิจกรรมการฝึกกลา้มเน้ือมดัเล็ก 
โดยให้น้องป้ันช่วยคุณแม่ท าอาหารกลางวัน ว ันน้ีหน้าท่ีของน้องป้ัน คือ ช่วยปอก
กระเทียม และช่วยหักถัว่ฟักยาวเป็นท่อนเล็กๆ กิจกรรมเหล่าน้ีช่วยฝึทักษะน้องป้ันให้
ท างานอย่างเป็นล าดับขั้นตอน และฝึกการคิดแก้ปัญหาง่ายๆในชีวิตประจ าวัน  เช่น คุณแม่
ใหน้อ้งป้ันหยบิของใชต่้างๆเอง นอ้งป้ันตอังคิดเองว่าของแต่ละช้ินน่าจะเกบ็ไวท่ี้ตรงไหน 
หดัเปิดฝาขวดและกล่องต่างๆดว้ยตวัเอง  คุณแม่ยังชวนต้ังค าถามขณะท างานด้วยกนั เช่น 
“ท าไมถึงตอ้งเกบ็นมไวใ้นตูเ้ยน็” หรือใหน้อ้งป้ันคิดว่าจะหยบิขนมออกมาเยอะหรือนอ้ย 
รวมแลว้จะหยบิทั้งหมดก่ีช้ิน งานบ้านง่ายๆเหล่าน้ีเป็นโอกาสอย่าง
ดีในการฝึกน้องป้ันให้หัดคิด ตัดสินใจ ฝึกที่จะเลือก นอกจากน้ัน
ยังส่งเสริมการพูดคุยโต้ตอบ แสดงความคิดเห็น                   และ

ถามค าถามเพือ่แก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้จริงในชีวิตประจ าวันอีกด้วย  
หลงัอาหารกลางวนัเป็นช่วงเวลาของการท าฟลอร์ไทม์ 

น้องป้ันบอกคุณแม่ว่าอยากเล่นสมมติไปกินอาหารที่ร้านอาหาร 
การเล่นสมมติบทใหม่น้ีก าลงัเป็นบทท่ีน้องป้ันชอบมาก เพราะ
เพิ่งจะประสบความส าเร็จในการสั่งอาหารท่ีร้านอาหารจริงเม่ือไม่นานมาน้ี วนัน้ีนอ้งป้ัน
แกลง้เล่นเป็นคนเสริฟอาหาร แต่ดว้ยความยงัไม่สมบูรณ์ของ “ระบบ” ท าให้นอ้งป้ันยงัมี
ลกัษณะเหมือนซุ่มซ่าม นอ้งป้ันท าจานอาหาร ชอ้นส้อมท่ีน ามาวางซ้อนๆกนับนโต๊ะ ร่วง
หล่นลงบนพื้น น้องป้ันตอ้งเสริมบทการเล่นข้ึนมาใหม่เองโดยตอ้งขอโทษลูกคา้และ
เปล่ียนเอาจานสะอาดใบใหม่มาใหแ้ทน  

น้องป้ันมีพฒันาการเล่นสมมติทีด่ีขึน้โดยเปลีย่นจากการเล่นในลกัษณะผู้ตามเป็นผู้

ใส่เน้ือเร่ืองเพิ่มเติมบทบาทต่างๆได้ด้วยตัวเองและยังสามารถใส่บทบาทเร่ืองของอารมณ์
ลงไปในการเล่นด้วย เช่น แกล้งท าเป็นหงุดหงิดท่ีลูกค้าสั่งอาหารเปล่ียนไปมา เรียนรู้
วิธีแกไ้ขสถานการณ์อารมณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน  “รู้สึกว่าอาหารท่ีสั่งนั้นจะหมดแลว้ครับ ช่วย
สั่งใหม่ไดไ้หมครับ” เม่ือลูกคา้สั่งอาหารอีก น้องป้ันก็แกลง้ท าเป็นว่าอาหารนั้นหมดอีก 
นอ้งป้ันพดูแบบยิม้ๆสะใจในความฉลาดของตวัเองท่ีสามารถยัว่และแกลง้ลูกคา้ของเขาให้
หงุดหงิดไดบ้า้ง  



ด้วยความช่วยเหลือเพิ่มเติมของคุณแม่น้องป้ันยังสามารถเล่นบทบาทสมมติสลับ
กลับไปมาระหว่างการเป็นแม่ครัวกับคนเสริฟอาหาร น้องป้ันแสดงให้เห็นถึงการเล่น
สมมติท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึนโดยสามารถเพิ่มเติมเร่ืองราวใหม่ๆโดยไม่เบ่ียงเบนๆหรือ 
“หลุด” ไปจากเน้ือเร่ืองเดิม เช่น ยงัสามารถจ าอาหารท่ีลูกคา้สั่งมากมายได ้ยงัสามารถจ า
บทบาทในเร่ืองของอารมณ์ความรู้สึกได ้เช่น ความรู้สึกหงุดหงิดของคนเสริฟอาหารและ
ความรู้สึกผิดหวงัของ “ลูกคา้” (สองความรู้สึกในขณะเดียวกนั) น้องป้ันตอ้งเรียนรู้ท่ีจะ
แกไ้ขสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ต่างๆเหล่าน้ีดว้ยตวัเอง 

การเล่นของนอ้งป้ันเป็นการเล่นท่ีมีการเร่ิมตน้ มีเน้ือเร่ือง และมีตอนจบ แต่ตอน
จบคุณแม่ตอ้งช่วยปรับแต่งให้บา้ง เพราะ นอ้งป้ันยงัติดท่ีจะจบซ ้ าๆในฉากท่ีตวัเองชอบ 
คุณแม่พยายามเน้นตอนจบให้น้องป้ันสามารถฝึกคาดการณ์บอกความรู้สึกทั้งของตนเอง
และของผู้ เล่นคนอ่ืนๆ ฝึกการเช่ือมโยงเร่ืองของเหตุและผล และแสดงความคิดเห็นถึงการ
แก้ปัญหาที่อาจพบได้จริงในชีวิตประจ าวัน คุณแม่พบว่านอ้งป้ันยงัมีความติดขดัในเร่ือง
ของการบรรยายความรู้สึก การเช่ือมโยงเร่ืองอารมณ์ และความรู้สึกกบัเหตุและผล การพูด
ของนอ้งป้ันยงัค่อนขา้งจ ากดั และขาดความซบัซอ้น 

หลงัการเล่นฟลอร์ไทมคุ์ณแม่ให้น้องป้ันเตรียมของไปโรงเรียนด้วยตัวเองโดยมี
แผ่นภาพเตือนความจ าช่วยบอกน้องป้ันว่ามีอะไรบ้างที่ต้องเอาใส่กระเป๋าไปโรงเรียน การ
ใชแ้ผ่นรูปภาพเตือนความจ าช่วยท าให้นอ้งป้ันช่วยเหลือตวัเองไดม้ากข้ึน สามารถท าตาม
ขั้นตอนต่างๆได้ โดยไม่ต้องพึ่งความช่วยเหลือจากคนอื่น คุณแม่และน้องป้ันนั่งรถไป
โรงเรียน ระหวา่งทางกพ็ดูคุยบอกเล่าความคิดท่ีไดเ้ล่นสมมติกนัไปเม้ือสักครู่น้ี คุณแม่เปิด
เพลงเบาๆให้นอ้งป้ันไดพ้กัสบายๆในรถก่อนถึงโรงเรียน คุณแม่นึกทบทวนการเล่นและ
การฝึกตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมที่ช่วยเตรียมความพร้อมของ “ระบบ” สมอง
และร่างกาย ความคดิจินตนาการ การพูดคุยโต้ตอบ เพือ่ให้น้องป้ันมีความพร้อมต่อการใช้
ชีวิตร่วมกบัเพือ่นทีโ่รงเรียนในภาคบ่ายวันน้ี 

 



น้องป้ันกบัเพือ่นๆทีโ่รงเรียน 
(อ่านรูปแบบการจดักิจกรรมเด็กท่ีโรงเรียนตามแนวทาง DIR/Floortime ไดใ้น

หวัขอ้ ตัวอย่างบทบาทหน้าท่ีของ “ครูผู้ดูแลเดก็พิเศษ”) 
            กจิวัตรทีบ้่านหลงัเลกิเรียน 

เย็นวนัน้ีน้องป้ันไม่ได้มีเพื่อนมาเล่นท่ีบ้านซ่ึงโดยปกติแล้วน้องป้ันจะมีเพื่อน
ประมาณ ๓-๔ คนมาเล่นท่ีบา้นทุกอาทิตย ์วนัน้ีนอ้งป้ันใชเ้วลาในตอนเยน็เล่นกบัพ่อ การ
เล่นกบัคุณพ่อเร่ิมต้นต้ังแต่ก้าวแรกทีคุ่ณพ่อเข้ามาในบ้าน นอ้งป้ันจะกระตือรือร้นวิ่งเขา้ไป
กอดคุณพ่อ คุณพ่อตอบรับดว้ยการกอดนอ้งป้ันแลว้เล่นจบัมือหมุนเหวี่ยงเป็นวงกลม น้อง
ป้ันเรียกคุณพ่อว่าเป็น “เรือด่วน” คุณพ่อเล่นโดยจับมือหมุนเร็วบ้างช้าบ้าง และเร่ิมเล่น
สมมติกบัน้องป้ัน “โอ๊ย เรือไม่ยอมไปแล้ว สงสัยต้องดึงเชือกก่อน” คุณพ่อยื่นเนคไทร์ให้
น้องป้ันดึงเพื่อให้ช่วยถอดเนคไทร์ออก คุณพ่อเล่น “เรือด่วน” กับน้องป้ันต่ออย่าง
สนุกสนาน เรือแล่นต่อเขา้ไปในถ ้ ามืด เม่ือคุณพ่อตอ้งเขา้ไปใน
ห้องนอน คุณพ่อแกลง้เอาตุ๊กตามาวางเรียงขา้งๆ คุณพ่อช้ีไปท่ี
ตุ๊กตาเหมือนกับว่ามันเป็นสัตว์จริงๆ แล้วชวนน้องป้ันพูดคุย
เก่ียวกบัสัตวต่์างๆ นอ้งป้ันเป็นผูเ้ลือกวา่จะวิ่งหลบหนีเจา้สัตวร้์าย
ตวัน้ี หรืออาจจะตอ้งค่อยๆย่องหนี หรือบางตวัเป็นสัตวท่ี์น่ารัก 
นอ้งป้ันกจ็ะเลือกท่ีจะชวนคุณพ่อเอาอาหารไปให ้ 

คุณพ่อเล่นสมมติโดยพยายามสร้างสถานการณ์ให้น้องป้ันได้คิดและเป็นผู้น าใน
การเล่น กระตุ้นให้น้องป้ันพูดคุยโต้ตอบโดยถามความรู้สึกเมื่อได้เจอกับสัตว์ชนิดต่างๆ 
ส่วนใหญ่น้องป้ันมักจะให้ค  าตอบว่ารู้สึก “กลัว” คุณพ่อก็จะชวนน้องป้ันคิดต่อว่าจะ
ช่วยกันแก้ป ญหายังไงไม่ให้โดนสัตวร้์ายจบักิน คุณพ่อพยายามส่งเสริมให้น้องป้ันคิดให้
หลากหลาย อย่างไรก็ตามการด าเนินเร่ืองของนอ้งป้ันยงัมกัจะมีลกัษณะซ ้ าๆ คุณพ่อตอ้ง
คอยช่วยขยายสถานการณ์และและชวนนอ้งป้ันคิดว่า อะไรจะเกิดข้ึนถา้เปล่ียนเร่ืองเป็น
แบบน้ีหรือแบบนั้น ความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและแน่นแฟ้นของคุณพ่อกับน้องป้ันท าให้น้อง
ป้ันยอมที่จะก้าวไปสู่บทบาทหรือเร่ืองราวที่ท าให้เกิดอารมณ์ที่ท าให้น้องป้ันรู้สึกไม่มั่นใจ 
คุณพ่อจะคอยช่วยเช่ือมโยงเร่ืองราว ตั้ งค  าถามให้น้องป้ันสามารถพูดบอกอารมณ์ 
ความรู้สึกและเช่ือมโยงอารมณ์ ความรู้สึก กบัเหตุผลท่ีน าไปสู่การกระท าต่างๆ  



 เม่ือถึงเวลาอาหารเย็น ทุกคนในครอบครัวคุยกนัอย่างสนุกสนาน อธิบายเร่ืองราว
การผจญภยัท่ีเล่นกนัเม่ือตอนเยน็ พูดคุยกนัถึงปัญหาและอารมณ์ที่เกดิขึ้นและชัยชนะที่ทั้ง
สองพ่อลกูเล่นกนั หลงัอาหารนอ้งป้ันไปอาบน ้าและอ่านนิทานกบัคุณพ่อ คุณพ่อเลือกอ่าน
นิทานเร่ือง ไดโนเสาร์ เพราะ นิทานเล่มน้ีมีรูปภาพประกอบชัดเจน และ น้องป้ันชอบ
ไดโนเสาร์มาก คุณพ่อเลือกเร่ืองที่น้องป้ันสนใจเพราะสามารถชวนน้องป้ันพูดคุยได้มาก 
พูดคุยแสดงความคิดเห็น ช่วยกนัคิดแกปั้ญหา ท านายว่าอะไรจะเกิดข้ึน จินตนาการต่อ
เพิ่มเติม และช่วยกนัสะทอ้นอารมณ์ความรู้สึกต่อเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน ก่อนเข้านอนน้องป้ัน
เข้าไปกอดและหอมแก้มคุณแม่ คุณแม่ไดพ้ยายามท่ีจะจดัเวลาในครอบครัวใหเ้ป็นกิจวตัรท่ี
ชดัเจนโดยเฉพาะ “ช่วงเปล่ียน” เช่น ตอนก่อนจะเขา้นอน การมีกิจวัตรที่แน่นอนท าให้
น้องป้ันสามารถสงบตัวเองลงและหลบัได้ง่ายขึน้ 

เม่ือน้องป้ันหลบัแลว้ คุณพ่อคุณแม่ใชเ้วลาช่วงหน่ึงในการพูดคุยกนั แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นถึงพฒันาการท่ีกา้วหนา้หรือส่วนท่ียงัตอ้งเสริมเพิ่มเติม ความสัมพนัธ์ที่แน่น
แฟ้นระหว่างคุณพ่อคุณแม่เป็นปัจจัยทีส่ าคญัมากอีกอย่างหน่ึงที่ท าให้น้องป้ันมีพฒันาการ
ทีก้่าวหน้าขึน้อย่างมาก 
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