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คยุกนัเรื่องฟลอรไทม คยุกนัเรื่องฟลอรไทม คยุกนัเรื่องฟลอรไทม คยุกนัเรื่องฟลอรไทม ––––ตอนทีส่องตอนทีส่องตอนทีส่องตอนทีส่อง----            

        

                        ทํางานเผยแพรฟลอรไทมมาเร่ือยๆ ก็มีเร่ืองใหคิด มีเร่ืองใหพิจารณา เพื่อคนหาคําตอบ เพื่อ
จัดหมวดหมู และเพื่อจัดสรางองคความรูใหมๆ และเพื่อพัฒนางานของเรานะคะ 

 จะใหเด็กเองก็พัฒนาข้ึน พอแมก็ตองพัฒนาตัวเอง ทีมผูรักษาก็ตองพัฒนาข้ึนดวยเหมือนกัน 
ถาเราไมคิด ไมพิจารณา ไมสรุป ทําไปเร่ือยๆ เปอยๆ ก็คงจะยํ่าอยูกับท่ีกันนะคะ ก็อยางที่บอกไวแลว
วา “ชีวิตคือสิกขา” (รูสึกวาคําบาลีนี้ ดูโกวาคําวา ศึกษา ที่มาจากภาษาสันสกฤต)   

อันที่จริง เร่ืองท่ีจะเขียนวันน้ี ก็ไมใชเร่ืองใหมหรอกคะ เขียนไวหลายแหงแลว เพียงแตเอามา
รวบรวม และขยายความอีกนิดหนอยคะ (ถึงตรงนี้ขอโอกาสอธิบายท่ีมีคนสงสัยวาทําไมดิฉันตอบกระทู
บางกระทูสั้นเหรือเกิน อยากไดแบบละเอียดๆ ยาวๆ ซ่ึงคําตอบก็คือดิฉันเองเขียนเร่ืองฟลอรไทมไว
เยอะมากแลว ชวยๆ อานทบทวนกันหนอยเถิดคะ และมีคําถามบางคําถามเหมือนกัน ถาจะตอบใหดี 
ตองยกหนังสือมาท้ังเลมเลยคะ แลวก็อยางท่ีบอกไวอีกเหมือนกันนะคะวา รอยละ 80 ของคําถามใน
กระทู มีคําตอบอยูแลวในตอนทายของหนังสือเลม 3 คะ)   

วันนี้จะขอสรุปเร่ือง หลักประกันความสําเร็จของการใชฟลอรไทม วาข้ึนอยูกับ 3 ปจจัยใหญๆ 
เรียงกันตามลําดับความสําคัญนะคะ  

1111.... ครอบครัว และสภาพแวดลอมของเดก็ครอบครัว และสภาพแวดลอมของเดก็ครอบครัว และสภาพแวดลอมของเดก็ครอบครัว และสภาพแวดลอมของเดก็        

1.1.     เวลาเวลาเวลาเวลา ปจจัยในสวนของครอบครัวท่ีสําคัญที่สุดก็คงเปนเร่ืองของ “เวลา” คะ เพราะคําวา 
“ฟลอรไทม” มาจากคําวา time แปลวาเวลา ถาไมมีเวลา ก็ไมมีฟลอรไทม จริงไหมคะ เวลา
ของเด็กนะมี แตจะมีจริงหรือเปลา ก็ข้ึนอยูกับวาพอแมจะทําใหมันมี หรือ ไมมี ดวยการสงลูก
ไปทําทาเปนนักเรียน (โดยท่ีลูกยังไมพรอม) หรือเปลา สวนเวลาของพอแม ท่ีไมมี หรือมีนอย
นั้น ก็ยังแบงไดออกเปนวา มันมีนอยจริง ๆ เพราะตองออกไปประกอบอาชีพ ไมอยางน้ัน จะ
ไมสามารถหาปจจัย 4 มาชวยยังชีวิตของทั้งครอบครัว หรือวามีนอย เพราะตองทํางาน เพื่อ
หาปจจัยท่ี 5 – 6 -7 – 8 (ไปเร่ือย ๆ จนเปนอนันต คือไมมีที่ส้ินสุด) อันน้ีก็แลวแตคะ คือ
บางคร้ังชีวิตก็เลือกได บางคร้ังก็เลือกไมไดคะ ถาคิดวาเลือกไมได ลองทบทวนอีกนิดนะคะ วา
ไมไดจริงหรือเปลา   

ประโยคที่วา “เวลานอย แตคุณภาพดี” เปนแคคําปลอบใจคะ 
สําหรับฟลอรไทม ทํานอย ก็แปลวาไดนอย เมื่อเลือกที่จะทํานอย ก็ตองยอมรับ
ผลที่มันนอย ก็ไมวากันคะ 
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1.2.  ความพรอมของพอแมเองความพรอมของพอแมเองความพรอมของพอแมเองความพรอมของพอแมเอง ไดแก ความเชื่อ ความศรัทธา วิริยะ 
สติ สมาธิ ปญญา (ท่ีเขียนไปตอนท่ีแลว) และปจจัยท่ีมา
ขัดขวาง อันไดแก นิวรณ  5 ซ่ึงประกอบดวย ความคาดหวัง 
ความหดหู เศราหมอง ความวิตกกังวล และความโกรธ หาก
พิจารณาตามกรอบของพุทธศาสนา แตถาพิจาณาตามกรอบของ
ฟลอรไทม ก็ข้ึนกับ พัฒนาการของพอแมเอง หากพอแมติดขัด
อยูที่ระดับใด ก็สงผลตอการทําฟลอรไทมกับลูกเชนกัน (อันนี้ก็
เขียนไปในตอนท่ีแลวเหมือนกัน แตมีสวนท่ีเพิ่มเติมใหม) และที่ยังไมไดเขียนคือ ระบบของพอ
แมเอง ซ่ึงหมายถึง ความไวในการรับความรูสึก การประเมินขอมูลผานการมองเห็นและไดยิน 
และแนวโนมการตอบสนอง ซ่ึงพอจะจัดกลุมได  5 แบบ เชนเดียวกับลูก (ดูรายละเอียดใน
หนังสือเลม 5 ชวยใหลูกอยูไดและอยูดี ดวยฟลอรไทม) ไดแก 1) ออนไหว กังวล และถอย
หนี  2) ออนไหว สู  3) เฉ่ือย เก็บตัว 4) เฉ่ือย บุก และ 5) ไมมีสมาธิ จับจด  

ในความเห็นของดิฉัน จริตท่ีเหมาะสําหรับทําฟลอรไทม คือ แบบท่ีสอง คือ ออนไหว
พอท่ีจะจับการเปล่ียนแปลงในอารมณของพฤติกรรม อารมณ และความรูสึก ของลูก และ
ตัวเองได ไมถอยหนีงายเวลาลูกมีอารมณแรงๆ (และไมหนีดิฉันดวย เวลาถูกยอนถามกลับ
หรือถูกวิจารณแบบตรงไปตรงมา) และอยางที่เคยเขียนบอกไววา ดิฉันชอบโคชใหผูท่ีออนไหว 
และกังวล แบบพอดีๆ (แนะ วกเขาเร่ืองพอดีๆ อีก จะโพสตเร่ือง “ความพอดี” ไวในเร่ือง 
ภาษาไทยหลายวันหน่ึงคํา - 2) ท่ีดิฉันชอบจริตแบบน้ี เพราะวาโคชแลวมักจะเวิรกคะ จริตท่ี
สอดคลRองกันของผูปกครอง เด็ก และนักบําบัด ก็สําคัญนะคะ            

1.3.  ปจจัยเรื่องความเคยชินปจจัยเรื่องความเคยชินปจจัยเรื่องความเคยชินปจจัยเรื่องความเคยชิน อันน้ีเปนปญหาของผูปกครองท้ังประเทศท่ีจะติดสอน ติดสั่ง ลืมให
เด็กคิดเองคะ ยิ่งผูปกครองเด็กโตท่ีทําอยางน้ีมาหลายป (เพราะฝกมา) จะติดหนึบกับการ
บังคับควบคุม เรียกวาทุกทุกเสี้ยววินาทีเลยนะคะ การจะแกไข ตองอาศัยสติ การจับสังเกต
ตัวเอง (พัฒนาการต้ังแตข้ัน 9 ข้ึนไปอยางมาก) หากทําไมได ก็ตองอาศัยคนอ่ืนชวยเตือนกัน
คะ สําหรับดิฉัน หากผูปกครองเขียนถามมา จะโมเมเอาเองวา ทานปาวารณาตัว ยอมให
เตือนไดคะ แตถาแอบมีขอแมพวงมาดวย วาตองตอบอยางนั้น อยางน้ี ตองแนะนําแบบน่ิม
นวล หามนูน หามนี่ แหม…..แตก็อยางวานะคะ ความ ”พอดี” ของแตละคนไมเทากัน จริง
ไหมคะ      

1.4.  ปจจัยอื่นปจจัยอื่นปจจัยอื่นปจจัยอื่นๆ ๆ ๆ ๆ เชน ทัศนคติของบุคคลอ่ืนในครอบครัว ซ่ึงดิฉันเชื่อวาถาปจจัยสวนบุคคลของพอ
แมพรอม จะฝาฟนเร่ืองน้ีไปไดไมยากนักคะ บางที่ตองอาศัยลูกเลน ลูกลอ ลูกชน เทคนิคของ
ใคร ก็ของคนน้ันนะคะ                   

2. ปจจัยที่ตัวเด็กเองปจจัยที่ตัวเด็กเองปจจัยที่ตัวเด็กเองปจจัยที่ตัวเด็กเอง อันนี้เขาใจผิดกันเยอะคะ พอแมหลายทานชอบคิดวาลูกเปนหนักกวาลูกคนอ่ืน 
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แตก็มีอีกหลายทาน คิดวาเปนนอยกวาเด็กอ่ืน แตโดยภาพรวม 
เด็กสวนมากเปนนอย มีสRวนนอยเทานั้นท่ีเปนมากคะ ปจจัยท่ี
พิจารณาความหนักเบา ก็มีความสามารถของเด็กในเร่ืองการ
แกปญหา (กอนลงมือทําฟลอรไทม) วาต้ือไดก็รอบ เวลาอยาก
ไดอะรไมากๆ (อันนี้มีในคําบรรยายคะ) และดูวาเด็กมี “หยอม” 
ความสามารถอะไรอยูบาง เชน ความจําทางหูหรือตา ซ่ึง
หมายถึงวา เด็กท่ีพูดภาษาตางดาวได ก็ดีกวาเด็กท่ีไมปริปากพูดเลย เด็กท่ีจําทิศทางแมน ก็ดีกวา
เด็กที่จําไมได หรือการวางแผนส่ังการกลามเน้ือท่ีพอมีอยูบาง ซ่ึงจะหมายถึงวา เRด็กที่ชอบเรียงของ
เลน ก็จะดีกวาเด็กท่ีเร่ือยเปอยจับแลววางๆ (ถึงแมวาจะเปนการวางแผนส่ังการกลามเน้ือเพียงข้ัน
เดียว ก็ยังดี) สวนเร่ืองการกระตุนตัวเอง ซ่ึงเปนเร่ืองที่บาดใจพอแมเหลือเกิน อันน้ีไมเก่ียวคะ       

3. ปจจัยที่นักบําบัดปจจัยที่นักบําบัดปจจัยที่นักบําบัดปจจัยที่นักบําบัด หากพอแมมีจุดออนที่ตองแกไขมาก และเด็กพรองมากๆ ก็ตองอาศัยทีมงานนัก
บําบัดที่คอนขางแมนยําในหลักการและเทคนิค ท้ังในการทําฟลอรไทม และการใหคําแนะนําพอแม  
ซ่ึงตอนนี้ทีมงานของเราเอง มีกันแค 6 คน ก็แบงภาคกันทํางาน เทาท่ีจะทําได คงไมไดเต็มเมด
เต็มหนวยกันสักเทาไร แตถาเราRมัวแตครํ่าครวญวา คนของเราไมพอ ทําไมไหว คือมองเห็นแต
ปญหา เราคงกาวตอไปไมได ส่ิงท่ีทีมงานของเราตองเนน ก็คือมองหาจุดแข็งของครอบครัวไทย 
และสังคมไทย และใชใหเปนประโยชนแบบเต็มพิกัดเลยคะ  

วันนี้ คิดออกแคน้ี วันหลังคิดอะไรไดอีก จะเพิ่มเติมใหอีกคะ  

โดยโดยโดยโดย... ... ... ... ก่ิงแกวก่ิงแกวก่ิงแกวก่ิงแกว   19 กค 2552  

*********************** 

หมายเหตุ : บทความที่ดิฉันเขียนลงในเว็บนี้ ไมสงวนลิขสิทธิ์ ผูปกครองสามารถนําไปเผยแพรได ไมมี
ขอจํากัด แตนักวิชาการที่จะทําไปประกอบผลงานของตัวเอง กรุณาและอางอิงท่ีมาของบทความ (ตาม
กติกาสากล) ดวย ระยะหลัง ฟลอรไทมเร่ิมเปนที่รูจัก และเร่ิมมีนักวิชาการหลายทานเขียนถึงเร่ืองนี้ 
ซ่ึงดิฉันจะยินดีมาก หากทานไมไดใชวิธีคัดลอกคําตอคําจากบทความของดิฉัน แลวลงชื่อตอนทายให
ผูอานเขาใจวาเปนผลงานของทานเองคะ             


