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เขาใจลูกแอสเพอเกอร 

 

 

ถาม  

ลูกชายอายุ 6 ขวบแลว คุณหมอบอกวาเปนเด็ก Asperger คือฉลาดไอคิวสูง ความจําดี แตมีปญหา
ดานการเขาสังคม ชอบโวยวายไมหยุดเม่ือโดนขัดใจ จะมีวิธีจัดการอยางไรดี เพราะเปนทัง้ที่บาน และโรงเรียน 
จะใชวิธีรุนแรงเด็ดขาด หรือ ยอมตามใจดี อยูที่โรงเรียนจะไมยอมเขาแถว ถาโดนบังคับจะโวยวายไมฟงใคร 
ปกติเวลาสวนใหญชอบอานหนังสือหมกมุนมากแตเปนแนววิทยาศาสตร โลกของสัตว โดยใหคณุแมหรือผูใหญ
อานใหฟง 

 

ตอบ  

เริ่มตน ขอใหคุณแมศึกษาวิธีการฟลอรไทมใหเขาใจเสียกอน เพื่อใหรูจัก "ตัวตน" ที่แทจริงของลูก  
เม่ือเขาใจแลว จึงจะรูวาจะ "ชวยเหลือ" เขาอยางไรดี ไมใช "จัดการ" อยางไรดี แตที่แน ๆ คําตอบไมใช "ใชวิธี
รุนแรงเด็ดขาด" แตก็ไมใช "ตามใจ" วิธีการฟลอรไทม เนนการแกปญหาท่ี "ตนตอ" ของปญหา ไมใชแก 
ปญหาแบบฉาบฉวย ทีละเรื่อง ๆ ดังนั้นกอนที่จะแกปญหา จึงตองเขาใจกันที่ "ตนตอ"  

เริ่มตน ลองถามลูกดูนะคะ วาตอนเขาแถวรูสึกอยางไร เวลาเพื่อนมาสัมผัสตัวแลวรูสึกอยางไร การที่
ตองยืนนิ่ง ๆ มันลําบากไหม รูสึกอยางไร พอทนไหวไหม ถาทนไมไหว จะทําอยางไรดี จะฝกยืนที่บานกับแม
สองคนกอนดีไหม แลวดูนะคะวาลูกตอบได หรือไมได  

ถาตอบไมได กค็งตองชวยใหเขารับรูอารมณความรูสึกของตัวเองนะคะ ถาตอบได ก็คอย ๆ คุยกันวา
เราจะทําอยางไรกันดีคะ เปาหมายอยูที่ การรวมทุกขรวมสุขกับลูก ไมใชการทําใหลูกยอมเขาแถวนะคะ  

สวนเรื่องอื่น ๆ ก็ทําในทํานองเดียวกัน ซึ่งกอนที่จะทําอยางนี้ไดอยาง "จรงิใจ" คณุแม "จะตอง" เช่ือ
วาคนเรารับรูโลกแตงตางกัน เรื่องที่ดูงายสําหรับเด็กอ่ืน อาจจะยากสําหรบัลูก เดก็ทีจ่าํแมน ไอควิดี ไมได
หมายความวาจาํทาํอยางอืน่ไดงายดวย ตองเริ่มที่ความเขาใจคะ เริ่มใหแคนี้กอนก็แลวกันนะคะ 

 ตอไป ก็ตองเขาใจ คําวากาวราวรนุแรง ความกาวราวรนุแรง คือการไรความสามารถทีจ่ะสือ่สารถงึ
ความหงุดหงิด คบัของใจ โกรธ ออกมาเปนคาํพดูวา รูสกึอยางไร เพราะอะไร จึงตองออกมาเปนการกรีดรอง 
เอะอะ ทํารายรางกาย ทําลายขาวของ  
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สองประการหลัง คือ “ทํารายรางกาย ทําลายขาวของ” เปนส่ิงตองหาม ผูใหญจะตองยืนยันอยาง
หนักแนน วาทาํไมได แตถาเพียงแคกรีดรอง ก็ปลอบโยนกันไป การปลอบโยน เนนที่น้ําเสียง สีหนา ทาทาง 
ไมเนนเหตุผล (เพราะหูอื้อ)  

แตในที่สุดแลว เปาหมายคือชวยใหเขาพูดออกมาวา “รูสึกอยางไร” ซึ่งจะทําไดหากอารมณยังไม 
"ปรี๊ด" เสียจนควบคุมไมได ดังนั้นพอแมจึงตองดักใหทันตั้งแต "ขาข้ึน" แตถาไมทัน ก็ตองปลอบจนอารมณ
ลดลงมาหนอยหนึ่งกอน 

ทีส่าํคัญ อยาใหเกิดการเรียนรูวา เอะอะอาละวาดแลว แมจะใหรางวัล โดยการยอมตามใจ ดังนั้น 
เม่ือลูกเอะอะอาละวาด พอแมจะตองใชทั้งความเขาใจ สติ ความหนักแนน แตนิ่มนวล  

ใจเย็น ๆ คอย ๆ ทําไปคะ 

 

ถาม  

ขอบคุณสําหรับคําแนะนําคะ เจาลูกชายเปนเด็กที่จําแมน ถามเลขแบบให+ และ - พรอมกันก็ทาํได 
เชน 9+5-7 ก็จะนับนิ้วแลวตอบได จําเสนทางไดแมนยํา ถาสนใจหนังสือเลมไหนก็จะใหผูใหญอานใหฟงซ้ําๆ 
เคาจะชอบหนังสือแบบภาพปริศนาเชนโลกของสัตวที่ใหคนหาสัตวที่อยูในภาพ ตอจิกซอรแบบยากๆซ่ึงเด็กที่
โตกวาตอไมได แตทําไมสอนหรือส่ังใหทําอะไรก็ไมคอยยอมฟงจะด้ือโวยวายวา “ไมเช่ือๆ” จนออนใจ เชน ให
สวัสดีแขกท่ีมาบาน ก็ไมยอม บอกวาไมสวัสดีคนแก เวลาดูทีวีถามีฉากนากลัวจะดูไมได ปดตา หรือ เดินหนี 
หรือวิ่งไปปดทีวีทันท ีเม่ือปทีแ่ลวใหลูกชายไปเรียนวายนํ้าแบบเรียนเด่ียว อาทิตยละครั้ง ก็เปนไปไดดี หลาย
เดือนผานไปจนกระทั่งวายนํ้าได ดํานํ้าได แบบปลอยใหวายนํ้าสระผูใหญไดสบายๆ ก็ไมยอมไปเรียนอีก จน
ตองเลิกไป คือดูเหมือนเคาเปนเด็กปกติ แตบางครัง้ก็เปนเด็กที่ไมปกติเหมือนเด็กคนอื่น ตอนนี้กําลังตอน
ลอหลอกใหทําการบานอยูคะ(แบบไมใหดูเหมือนออกคําส่ังใหทําการบาน เพราะจะตอตานไมยอมทํา) เพราะ
ตอนเย็นไมยอมทําการบาน เราก็กลับบานดึก ที่ทํางานอยูไกลกวาจะถึงบานมาเจอลูกก็เกือบ 2ทุมแลว เด๋ียว
จะลองหลอกถามดูคะวาทําไมนะไมยอมเขาแถวเหมือนเพื่อนๆ  

ออ อีกอยางคือเพื่อนๆในหองเคารูจกัเจาลูกชาย รูจักช่ือ แตลูกเราทําไม ถามช่ือเพื่อนไมรูจักช่ือใคร

เลย  

 

ตอบ  

คุณแมคงตองทําความเขาใจใน "เน้ือแท" ของลูกชายเพิ่มข้ึนอีกนะคะ ไมอยางน้ัน จะมีแตคําถาม 
"ทําไม ทําไม และทําไม" อยูเรื่อย ๆ สรุปงาย ๆ เด็กแอสเพอเกอรมีลักษณะจําเพาะ คอื  
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1.  ความจาํแมน (ทางหู และหรือ ทางตา) ซึ่งเปนดาบสองคม หากพอแมเผลอไผล "อัด"  ความจํา
กันอยางเพลิดเพลิน ก็ความสามารถของลูกชายแบบท่ีคุณแมภูมิใจน่ันแหละคะ   

2. ไวความรูสกึมาก จงึพยายามควบคุมส่ิงแวดลอม เพื่อปกปอง “ความออนไหว” ของตัวเอง จํากัด
ความสนใจในเร่ืองแคบ ๆ ไมยอมยืดหยุน บางรายใชวิธีการ "หนี" บางรายไมยอมมีความรูสึกดานลบ ซึ่งพอ
แมอาจจะมองผิดคิดวา “ดจังที่ลูกมีอารมณดีตลอดเวลา”  

3.  มปีญหาในการวางแผนสัง่การกลามเนือ้ จึงถนัดพูด (ส่ิงที่จํามา) มากกวาถนัดทํา ถนัดคุยกับ
ผูใหญมากกวาเลนกับเพื่อน  

4.  แสดงภาษากายไมชดัและอานภาษากายผูอืน่ไมออก จึงมีปญหาในการเลนกับเพื่อน   
 
  ผลรวมดังกลาวกท็าํใหเดก็มพีฒันาการลาชาหลายอยาง แตดูเผิน ๆ ผูคนจะคิดวาเกงกวาเพื่อน 
ดิฉันแนะนําใหคุณแมถามความรูสึกอยากจะชวยลูกอยางจริงใจ ไมไดใหหลอกถาม ถึงตรงนี้ คุณแมอาจจะคิด
วาทําไมตองจกุจิกกับการใชภาษาของคุณแมจังเลย ก็อยากจะบอกวา ถอยคําที่ใชฟองถึงทัศนคติของพอแมวา
ยังไมเขาใจอยางซาบซ้ึงคะ  

เปาหมายของคุณแมยังอยูที่ ผลลัพธ คือ “ทําใหได ทนใหได บอกมาใหได” ยังไมไดอยูที่ความเห็นอก
เห็นใจในความลําบากของลูกของอยางแทจรงิ และขอยืนยันอีกครั้ง ความเขาใจ เห็นอกเห็นใจ กับการตามใจ
นั้น มันคนละเรื่องกัน  

รบกวนคุณแมอานหนังสือเรื่องเกี่ยวกับฟลอรไทม โดยเฉพาะ เลม 2 กาวไปกับลูกออทิสติก และ เลม 
5 ชวยใหลูกอยูไดและอยูดีดวยฟลอรไทม โดยคุณแมคงตองทําความเขาใจกับ  

เรื่องที่เปนปกติของเด็ก แตแมไมชอบ  
และ เรื่องที่ไมปกติ แตแมชอบ  
 

  ไมอยางน้ัน ปญหาของลูกยาว....แน เคยเขียนหลายครั้ง วาตัวดิฉันเอง หวงเด็กแอสเพอรเกอร
มากกวาเด็กออทิสติก เพราะวาเขามีความสามารถบางอยางที่ "หลอกตา" พอแมเหลือเกิน บางคนถึงกบัได
ออกรายการเกมโชวทางทีวี เพราะคิดวาเปนอัจฉริยะ  

  กวาพอแมจะฝามานบงัตา กวาจะยอมรบัและเขาใจ "เนือ้แท" ของลกู กวาจะหาทางชวยเหลอืลกูได 
เด็กของเราก็สะบักสะบอม กลายเปนตัวตลก ถูกเพื่อนแกลง ถูกกลาวหาวาไมมีมารยาท (ตอนนี้ลูกของคุณแม
ก็เริ่มโดนขอหาน้ีแลว เพราะไมไหวผูใหญ เช่ือไหมวาที่แทเขากลัวคนแก) และถูกหาวาแกลง (เด็กอะไรรูเรื่อง
สารพัด แตเรื่องงาย ๆ แคนี้ ทําเปนไมรูไปได)  

  ที่เขียนมาทั้งหมดน้ี ไมไดขู แตเห็นปญหาของเด็ก "ตําตา" อยูหลายคน เรียกวาเห็นจนแหยงเลยคะ 
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ถาม  

  เม่ือวานเพิ่งส่ังซื้อดีวีดีทั้ง 4 ชุด ไมทราบวาเน้ือหาเดียวกับหนังสือรึเปลาคะ ขอบคุณคะที่อาจารยพูด
เตือนสติ ปญหาคงอยูที่พอแมมากกวาตัวเด็กซะอีก ที่ไมเขาใจลูกเอาซะเลย ทั้งๆที่เคาตองการความชวยเหลือ
อยู ที่ผานมาเหมือนกับหลอกตัวเอง เพราะภาพของลูกชายเวลาปกติเคาก็เหมือนเด็กทั่วๆไป แตเวลาที่เรื่อง
อะไรที่ดูงายๆ เชน มารยาท การเขาสังคม การเขาแถว กก็ลายเปนเรื่องยากสําหรับเคา หรือที่บังคับใหทํา
อะไรซะอยาง โดยพอแมมักจะบอกวาเด็กดีตองทําแบบน้ี เคาจะตอตานทนัทีวา “ไมอยากเปนเด็กดี จะเปนเด็ก
ไมดี” หรือไลพอกับแมใหไปไกลๆ แตพอเคาหายโมโห เลิกโวยวายเสียงดัง สักพักก็จะเริ่มสงบ เขามาคลอ
เคลียพอแมเหมือนเดิม เหมือนกับไมมีอะไรเกิดข้ึน ถาใหเปรียบลูกเปนหนงัสือ ก็เปนหนังสือที่เขาใจยาก สับสน
ไมรูวาตีความถูกรึเปลา  

 

ตอบ  

เน้ือหาในหนังสือและดีวีดีไมเหมือนกันคะ ทั้งหมดเนนปญหาของเด็กออทิสติก คุณแมคงตองคอย ๆ 
เทียบเคียงเอา หนังสือจะชวยเปนแนวทางใหคุณแม แยกความเปน "ปกติ" ที่พอแมไมชอบ กับความ "ไม
ปกติ" ที่อาจจะหลงช่ืนชม นานมาแลว เคยมีคุณพอทานหน่ึงเขียนบทความเก่ียวกับลูกที่เปนแอสเพอรเกอรลง
ในนิตยสาร ไลฟ แอนด แฟมมีล่ี ของแปลน (ตอนนี้ปดตัวไปแลว) เรื่อง เม่ือลูกเปล่ียนชีวิตพอ และลงใน 
pocket book ของสํานักพิมพรักลูก จะพยายามหามาใหอานนะคะ จะเขาใจปญหาของลูกดีข้ึน  
 
  ตอนนี้อยากแนะนําให  
1.  ลงไปคลุกคลีทํากิจกรรมทีลู่กสนใจ เพื่อสรางความผูกพนักับลูกใหแนนแฟน พรอม ๆ กับใชภาษากายกับ
ลูกใหมากข้ึน (นําเสียง สีหนา ทาทาง)  
2.  เวลาลูกอยากไดอะไร หรือไมอยากทําอะไร เนนการพูดคุย และใชคําถามเก่ียวกับอารมณ ความรูสึก เชน 
ชอบ/ไมชอบ ชอบเพราะอะไร ไมชอบเพราะอะไร รูสึกอยางไร อยาเนนคําถามความจํา (คําถามความจําคือ
คําถามท่ีคุณแมเองก็รูคําตอบแลว)  
3.  ถาลูกไมตอบ ตองตื้อเอาคําตอบดวยทาทีที่เปนมิตร สนุก อบอุน และไมคาดคั้น 
4.  หาโอกาสพาลูกไปประเมินระบบส่ังการกลามเน้ือ และประสาทรับความรูสึก โดยนักกิจกรรมบําบัด ซึ่งมี
บริการตามโรงพยาบาล แลวเอากิจกรรมนั้น ๆ มาประยุกตทําที่บาน คอย ๆ ทําไปคะ 

 

ถาม  

  พยายามทําตัวเปนเพื่อนกับเคาอยูคะ เคาเลนอะไรก็จะไปเลนกับเคาดวย จากเดิมที่ดูอยูใกลๆเทาน้ัน 
และก็พยายามทํากิจกรรมกับลูกชายอยูคะ เพราะเคาชอบอานหนังสืออยูแลว และจะใหแมหรือคนรอบขางอาน
หนังสือใหฟงตลอด แตเดิมอานใหฟงอยางเดียว ตอนนี้ก็พยายามถามเพ่ือใหเคามีส่ือสารโตตอบเราดวย อยาก
ถามอาจารยอกีเรื่องคือ เวลาลูกเขียนหนังสือ พอเขียนหลายๆบรรทัดก็จะบนวาปวดมือแลว ไมรูวาเพราะเคา
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จับดินสอไมถูกรึเปลา รูแตวาตัวหนังสือที่เคาเขียนจะกดเขม จะมีวิธีฝกลูกอยางไรดีคะ ถามอีกขอไดมั้ยคะ หาก
เคาด้ือโวยวายไมฟงเรา จะตะโกนวาไมเช่ือๆ แลวจะทํายังไงดี จะทําตัวเปนคุณแมดุ หรือปลอยใหเคาโวยวาย
จนเหน่ือยไปเอง และถาเหตุการณนี้เกิดในที่สาธารณะ กับในบาน ควรทําดวยวิธีเดียวกันรึเปลา 

 

ตอบ  

เด็กนาจะมีปญหากลามเน้ือมอืไมแข็งแรงและไมทนทาน จําเปนตองไดรบัการฝกฝนเพือ่เพิ่มกําลังของ
กลามเน้ือ ดวยการทาํกิจกรรมที่หลากหลาย เชน ปนดินน้ํามัน ฉีกกระดาษ พับกระดาษ ทั้งหมดน้ี ตองทําใน
บรรยากาศที่สนุก อบอุน และนาสนใจ หากไดรับการประเมินอยางถูกตองโดยนักกิจกรรมบําบัด จะชวยให
แกไขความบกพรองที่แฝงอยูในเรื่องกลามเนื้อและระบบรับรูไดดีกวาน้ี เพราะคาดวานาจะมีปญหากลามเน้ือ
ใหญ เชน การรับบอล โยนบอล การวิง่ซิกแซก การกระโดด การทรงตัว  

สวนเรื่องตะโกน ใหลองถามตัวเองวา คนเราจะเช่ือกันเม่ือไร ถาเราเจอคนที่เอาแตบังคับและ ไม
เขาใจเรา ควรจะไวใจและเช่ือใจเขาไหม 

ชวงน้ีมีเรื่องที่ตองศึกษาและตองทําหลายอยาง แตละอยางลวนเปนส่ิงที่คุณแมไมคุนชิน อยาพยายาม
แกปญหาทุกอยางพรอมกัน  

หมายเหตุ : ดิฉันขออนุญาตเจาของบทความ “เม่ือลูกเปล่ียนชีวิตพอ” ไดแลว จะสงใหอานนะคะ  

 

ถาม  

  การฝกฝนเพื่อเพิ่มกําลังของกลามเน้ือใหญ หากเสริมโดยใหเคาไปเรียนเทนนิส จะชวยไดรึเปลา แต
คอรสเรียนเทนนิสสวนใหญจะมีแตเรียนกลุม เทาที่เห็นก็ไมคอยไดตีเทาไหร ไดแตเก็บลูกเปนสวนใหญ หรือ
สอนเองที่บานโดยโยนลูกบอลใหเคาตี สวนเรื่องบังคับ คงเปนเพราะปที่แลวเตรียมสอบเขาสาธิต จะบังคับให
เคาทําโนนทําน่ี ติวหนังสือเตรยีมสอบเขา เพราะคิดวาเคาทาํได ปญหาเชาวน 1 เลมสามารถทําภายในวันเดียว
และดูเคาชอบทําดวย แตไมรูวาเรงเคาเกินไปหรือเปลา ทําใหตอนหลังๆเคาจะชอบพูดวาไมอยากไปโรงเรียน 
จะอยูบาน ถาถามเคาวาโตข้ึนอยากเปนอะไร เคามักจะตอบวาไมอยากเปนอะไรเลย เรื่องบทความน้ัน ขออาสา

พิมพใหคะ รับรองไมนานคะ  

 

ตอบ  

  การจะใหลูกฝกทําอะไร ตองดูวาลูกมีโอกาสทําได 70-80 เปอรเซนต คือไมยากจนนาทอใจ แตไม
งาย จนลูกไมไดพัฒนาทักษะอะไรเลย และจะตองยอยงานเปนช้ินเล็ก ๆ อยางเทนนิส ตองอาศัยการจับไมที่
มั่นคง ใชตา-มือสัมพันธ สหสัมพันธซาย-ขวา การวิ่งซกิแซก การทรงตัว การปรับความเร็ว ดูนาจะยากนะคะ 
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นาจะทดลองทีละเรื่อง ๆ แคเอามือรับโยนบอลใหได แลวฝกทักษะยอย ๆ กอนจะดีกวา  
 
  อยาลมืวา ลกูจะชอบทาํอะไร ทีร่ะบบประสาทของลกู "บอก" ตวัเขาเองวางาย  
  และลกูจะหลกีเลี่ยงกจิกรรมทีร่ะบบประสาทของเขา “บอก” วายากคะ  
 
  การชวยเหลือลูก ตองคอย ๆ ทําไป อยารีบรอน ที่สําคัญ อยาเนนผลลัพท ใหลูกทําส่ิงนั้นส่ิงนี้ใหได 
แตใหแนนสัมพันธภาพ ความเขาอกเขาใจ และกระบวนการคิดถึงความรูสึก ทั้งของแมและลูกคะ 

 

ถาม  

  ดิฉันรับอาสาพมิพบทความน้ันใหคะ จะไดมีประโยชนกับคุณพอคุณแมทานอื่นๆ ดวย ที่อาจารยบอก
ใหเนนสัมพันธภาพ ไมเนนผลลัพท หมายความวาเปาหมายไมสําคัญ เนนวิธีการมากกวา แตยังไงก็ตองมี
เปาหมายหลักในใจใชมั้ยคะ เชนอาทิตยนี้ตั้งเปาวาเคาตองโวยวายนอยลง เชน จากความถี่ทุกวัน เปน 2-3
วัน/ครั้ง  

  แลวแรงเสริมทั้งบวก และลบ ควรมีดวยรึเปลาคะ เชน ถาเคาทําตามเง่ือนไขได มีรางวัลให หรือไม
ควรมี เพราะเหมือนทําใหเคาติดสินบน ถาไมมีรางวัลใหจะไมยอมทํา บทลงโทษควรมีรึเปลา เชนถาเคาโกรธ
โวยวาย ควรปลอยใหเคาเหนื่อยไปเองแลวคอยเขาไปพูดดวย จะย่ิงทําใหเคาติดนิสัยโวยวาย หรือรีบเขาไป
ปลอบตามใจไปกอน เพราะเวลาเคาโกรธ ไมไดเปนแบบไลจาก 1-2-3-4-5 แตเปน 1 แลว 5 เลย บางที
สกัดไมทันวีนแตกซะกอน 

 

ตอบ  

  ไดดูดีวีดีหรือยังคะ ถายัง ใหดูหลาย ๆ เที่ยวคะ ดิฉันอธิบายหลักการทั้งหมดไมไหว เรื่อง "ผลลัพท" 
กับ "กระบวนการ" ตองแยกใหออกคะ  
 
  ถาดูที่การ "โวยวายนอยลง" ซึ่งเปนผลลัพท เราก็จะกาํหนดกฎเกณฑ (ถึงแมจะเอาไวในใจ) ทาทีของ
เรากับลูก กจ็ะเปนลักษณะคาดคั้น และหวังผล  

  แตถาเปาหมายคือ การอยากจะชวยลูกดวยจิตใจท่ีเปนหวง แมอยากรูจริง ๆ วาลูกรูสึกอยางไร แม
จะชวยลูกไดอยางไร แมอยากจะชวยลูกจริง ๆ การส่ือสารและสัมพันธภาพระหวางลูกจะชัดเจน เอ้ืออาทร และ
แนนแฟน  

  แลวสุดทายลูกจะรูวามีคนทีพ่ึง่พาได พูดคุยดวยได เขาไมตองโวยวายเพ่ือใหคนเขาใจอีกแลว การ
โวยวายของเขาจะหายไปแบบท่ีคุณแมไมรูตัวเลยวามันหายไปไดอยางไร  
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  แตถาแมแอบคาดหวัง และกําหนดกฎเกณฑกับลูก "กระแสพลัง" แบบน้ี จะถูกสงตอไปหาลูกใหเขา
ไมรูสึกผอนคลายและไมปลอดภัย  

  ตอนอารมณขาข้ึน คุณแมสกัดไมทัน เพราะลูกมีความบกพรองเรื่องภาษากายและการควบคุม
กลามเน้ือตัวเอง คุณแมก็ตองชวยเขาเรื่องนี้ดวย  

  และอยาลืมสํารวจตัวเองนะคะ วาเวลาคุณแมโกรธ ตัวคุณแมมีกี่ step  

  อานหนังสือและคอย ๆ ทําความเขาใจนะคะ บรรยายทกุเรือ่งไมไหวจริง ๆ คําตอบเรื่องทํางาน
อารมณอยูในหนังสือเลม 5 คะ 

 

ถาม  

  คงตองไปศึกษาใหมากข้ึนตามที่อาจารยบอกคะ วันนี้เห็นบันทึกพฤติกรรมของลูก ที่คุณครูประจาํช้ัน
บรรยาย ก็รูสึกวางานเขานะคะ ตัวอยางเชน ไมยอมเขาแถวรวมกับเพื่อนๆ ไมรวมกิจกรรม...ชอบเลนคนเดียว
ไมยอมเลนกับเพื่อนๆ ไมยอมเก็บที่นอน ไมยอมทําความเคารพใครเลยแมแตครูประจําช้ัน พูดจาไมเขาใจกัน
ระหวางครูกบัเด็ก เวลาครูพูดจะโวยวายบางคร้ังขวางปาขาวของ ควรจะใสความเห็นของผูปกครองวาอยางไรดี
คะ คุณครูจึงจะเขาใจ เพราะตามที่คุณครูบนัทึก ดูเหมือนวาลูกเราเปนตวัปญหา แคเด็กในหองก็ 20 คนแลว
มาเจอตัวยุงอีก 

 

ตอบ  

  ถามคุณแมนะคะ  

ไมยอมเขาแถวกับรวมกบัเพื่อน กับ เขาแถวรวมกับเพื่อนไมได  

ไมยอมเลนกับเพื่อน กับ เลนกับเพื่อนไมได 

ไมยอมเก็บที่นอน กับ เก็บทีน่อนไมได 

ไมยอมทําความเคารพ กบั ทาํความเคารพไมได  
 
  เหมือนกันหรือเปลา  

แลวปญหาของลูกคืออะไรกันแน ดิฉันก็ไมทราบเหมือนกันวาจะชวยลูกของคุณแมไดแคไหน เพราะ
ปานนี้ดิฉันก็ยังชวยใหคุณแมเขาใจอยางแทจริงไมได 
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ถาม  

  นั่นสินะ ไมเหมือนกัน “ไมใชไมอยากทํา แตทําไมไดมากกวา” ปญหาของลูกก็คือแมไมยอมเขาใจลูก

อยางแทจริงซะที  

ดิฉันไดอานบทความท่ีอาจารยสงใหแลว อานไปก็นึกถึงพฤติกรรมลูกชาย ทําไมเหมือนกันจังคะ ตอง
บอกวาคุณพอในบทความน่ีสุดยอดมากคะในการเล้ียงดูลูก เพราะ 10 ปที่แลว ไมมีใครรูจักเด็กพิเศษกลุมน้ีเลย 
ปจจุบันยังดีข้ึนมากมีอินเตอรเน็ตใหศึกษา คุณหมอเด็กก็มีความรูมากข้ึน หากอาจารยมีบทความแนะนําแบบน้ี
อีกก็ขออีกนะคะ เพราะมีประโยชนมากคะ ถายทอดประสบการณตรงของคณุพอคุณแม เพราะจากท่ีเคยพบคุณ
หมอเด็กที่วินิจฉัยก็ใหคําแนะนําระดับหน่ึง อานบทความน้ีแลวมีกําลังใจข้ึนเยอะ ชอบที่คุณพอในบทความบอก
วา "เขารับมือได ไมเปนปญหา" มองโลกในแงบวก ชอบที่ลงทายวา "ผมคิดวาสวรรคสงเขามาใหเราไดมีโอกาส
ชวยเหลือพอแมคนอ่ืนๆและเปนกําลังใจใหกบัเขาเปนส่ิงดีๆที่ลูกมอบใหกับชีวิตพอ" 
 

ตอบ  

  เทาที่เคยพบมามีบทความน้ีบทความเดียวทีต่รงประเด็นคะ บทความอ่ืนอานแลวอาจจะทําใหไขวเขว 
เพราะเนนสงเสริมทักษะที่เด็กชํานาญ ซึ่งลวนเปนทักษะที่เกิดจากความจาํและการหมกมุนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ซึ่งอาจจะเสียเวลาในการชวยปรับพื้นฐานทางพัฒนาการใหเขาคะ เม่ือคุณแมเขาใจแลว ก็ลงมือไดเลยคะ เม่ือไร
ที่รูสึกไมดี เอาบทความน้ีมาอานอีกนะคะ 

หนังสือที่แนะนําตอไปคือ ชวยใหลูกอยูไดและอยูดีดวยฟลอรไทม (หนาปกสีแดง) เนนอานบทที่ 1 
และบทเกี่ยวกับพัฒนาการดานอารมณ การวางกรอบและการทําโทษ และเด็กแตละคนลวนแตกตางกัน (เนน
เรื่องเด็กออนไหว หวาดกลัว และเด็กด้ือคะ) 

ถาม  

  เม่ือคืนเจาลูกชายไมยอมนอน บอกวาจะเปนนกเคาแมว เลาขาวภาคคํ่าใหหลายตอน ยังเลาขาวไมจบ 
แตผูประกาศขาวหลับไปซะกอน ไมรูวาเม่ือกอนมัวแตส่ัง บอกใหเคาทําโนนทําน่ี พอฟงเคามากข้ึน จากท่ีมอง
เคาวาเปนลูกตองฟงแมเทาน้ัน ไมรูวาคิดไปเองรึเปลา เคาพูดความตองการมากข้ึน ส่ือสารดีข้ึน คงเปนอยางที่
อาจารยบอก ที่เคามักพูดเสมอวาไมเช่ือ ไมฟง ตนเหตุเปนเพราะตัวคุณแมมากกวาทีท่าํใหเคาไมเช่ือ ไมใชวา
เคาด้ือกาวราว เราตองทําใหเคาไวใจเช่ือใจใหได แลวทุกอยางก็จะดีเอง ทุกปญหามีทางออกใชมั้ยคะ เพียงแต
เตาตัวน้ีทั้งแมและลูกอาจถึงเสนชัยชากวากระตายก็ตาม แตยังไงก็ถึงแนคะ ไมไดโม 

ตอบ  

  เพียงแคแมเขาใจ ทาทีของแมก็เปล่ียนไป ส่ิงดี ๆ ก็ตามมา ไมมีอะไรยากเกินคะ ยินดีดวยคะ 
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ถาม  

  อยากจะคุยกับเจาของบทความ เพราะวาประทับใจมาก และอยากทราบวิธีที่ทานใชฝกลูกคะ และ
อยากทราบเรื่องโรงเรียนของนองคนนั้นดวย เพราะยังมีเรือ่งกลุมใจ ที่ครแูละผูใหญคนอ่ืน  ยังไมเขาใจลูกคะ  

 

ตอบ  

  เรื่องที่อยากขอคุยกับเขาของบทความน้ัน คงจะไมสะดวกคะ เพราะทานไมพรอมจะเปดเผยตัว  
สําหรับโรงเรียน ทานเจาของบทความเอง ก็ไมไดมีความสุขทุกป บางปที่โชคดี ครูเขาใจ ก็คอยยังช่ัว บางปก็ไม
คอยโอเค ดิฉันเองอยากจะใหคุณพยายามแกไขที่ตัวเองและลูกกอน ไมอยากใหหวังที่ปจจัยภายนอก ซึ่งเรา
ควบควบคุมไมได  

  สวนวิธีการฝกลูกน้ัน ดิฉันคดิวาผูปกครองทานนี้ทําไมไดสมบูรณเทากบัวิธีการฟลอรไทมที่เต็ม
รูปแบบ เพราะทานคอย ๆ แกะ คอย ๆ คนหา และลองผิดลองถูก โดยไมไดพึ่งพาตําราใด ๆ ก็เลยคอนขาง
ออม และเสียเวลาไปมากพอสมควรคะ  

  ปจจุบัน มีเสนทางที่ตรงกวา สะดวกกวา ใหเลือกเดินแลว ที่นี้ก็ข้ึนอยูกับวาคุณแมพรอมที่จะพาลูก 
"ออกเดินทาง" ดวยตัวของคุณแมเอง แลวหรือยัง 

 

ถาม  

  ไมเปนไรคะ ถือวาแคบทความท่ีถายทอดประสบการณของเจาของเรื่องกเ็ปนวิทยาทานและมี
ประโยชนมากๆเลยคะ เพราะที่ผานมาเหมือนตาบอดคลําชาง บางครั้งเหมือนภาพลวงตา กวาจะทําใจวาลูกเรา
เปนเด็กพิเศษจริงๆ ก็หลายเดือน 

  แคพอกับแมกวาจะทําเขาใจกับอาการที่ปกติของเคาแตไมปกติสําหรับคนอืน่ ก็ใชเวลา ดังนั้นการที่จะ
หวังใหโรงเรียน หรือ คุณครเูขาใจก็คงยากยิ่งกวา  

  สําหรับเสนทาง Floortime ที่อาจารยบอก กําลังเริ่มตนคะ ผูขับกับผูโดยสารอาจไมชํานาญทาง คง
ตองคอยๆขับไปอยางชาๆ หากดูแผนที่แลวไมเขาใจ คงตองรบกวนถามเสนทางกับอาจารยดวยนะคะ อาจารย
อยาเพิ่งเบื่อนะคะ ขอบคุณลวงหนาคะ   หากอาจารยมบีทความท่ีมปีระโยชน สงมาใหพิมพไดเลยนะคะ 
ยินดีคะ เปนประโยชนกับผูปกครองทานอื่นๆ 

 
 


