
    

 
 

เร่ิมแรกนองเดีย่วไมมีภาษา ไมมองหนาและก็ไมสบตา แตวาถามวาฝกแบบเกาเขาทําไดม้ัย เขา
สามารถนั่งโตะได  คือเราไปฝกท่ีไหนเราเห็นมีโตะล็อกใชไหมคะ  ท่ีบานก็ทําเลยโตะล็อค...ลอคไว  รอย
ลูกปดก็นั่งรอยไปเปน10 ลูก 20 ลูก30 ลูก  ใหรอยเทาไรกร็อย... ทําได   

 

เราสงใหเขา เขาก็นั่งรอย เขาน่ังมองลูกปดแลวเขาก็รอยไป  ถามวาไดกลามเนื้อมัดเล็กม้ัย  ได..เขา
ทําได พอกลามเนื้อมัดเล็กดีก็ใหเขียน เร่ิมดวยดินสอสามเหล่ียมใชไหมคะ ก็เร่ิมเขียนตามเสนปะ เขียนไดสง
ใหเปนแผน  2 แผนก็เขียนได 20 แผนก็เขียนไดตามเสนปะ เขียนไดสวยดวยซํ้า  เขาก็นั่งสนใจส่ิงท่ีเขาทํา แม
ก็นั่งฝงตรงขาม 

 

แลวก็มีบัตรภาพใชไหมคะ “นี่เสือ นี่หมู นี่แมว”  นี่อะไรก็นั่งบอกไปๆ ถามวาลูกรูไหม ลูกรับเขา
ไปไหม ลูกรับไปนิดหนอย นั่งทําอยางนี้เปนปคะ ทําแบบประจํา ถามวาลูกไดอะไรเขาไปบางไหม เราไมรูวา
ลูกไดไหม เพราะลูกไมส่ือสารกลับออกมา ลูกไมส่ือสารกลับออกมาลูกรูม้ัย “หมู แมว หมา”  ท่ีลูกไม
ส่ือสารกลับออกมาเพราะวาลูกไมไดมองหนาเรา  

 

เรารูสึกวาเราละเลยในส่ิงท่ีแรกเร่ิม เร่ิมตนเลย ลูกไมพูด เราสนใจแตวาลูกไมพูด  แตวาเรายังไมรูเลย

วาลูกไมไดพูด  เพราะลูกไมไดมองหนา   ไมไดสนใจวาคุณพูดอะไรกับเขา เขาอยูในโลกของเขา ใหเขาทํา
อะไรก็ทําได  แตอยาใหหลุดออกนอกโตะ ถาหลุดออกนอกโตะเม่ือไรก็ปวน ไปไหนก็ปวน พาไปไหนก็ละ
สายตาไมไดตองวิ่งตามตลอด คือถาเผลอเปนหาย คิดวาหลายคนๆก็เปนแบบนี้ ออกไปนอกบานแลวเปน
ปญหา คือเขานั่งไดแคโตะลอก  เราคิดวาการฝกแบบนั้นมันตัน ไปตอไมได มันออกมาใชในชีวิตจริงไมได 

 

ไปโรงเรียนก็มีปญหานะคะ อยาคิดวาไปโรงเรียนแลวมันจบสําเร็จไมใช  ถาตามไปดูท่ีโรงเรียน
จริงๆแลวปญหาเพิ่มข้ึน อยาคิดวาลูกไปโรงเรียนแลวไดสังคม ไดเพื่อน ลูกไมเลนกับใครเลย และท่ีโรงเรียน
ไมมีโตะลอคและไมมีคนนั่งคุมตัวตอตัว อยูไมได  ออกมาวิ่งปวนเหมือนเดิม    

 

ถาหลายๆคนสงลูกไปโรงเรียนแลวแอบไปดูจะรูวาลูกไปโรงเรียน อยูในโรงเรียน แตท่ีเราหวังวาจะมี

เพื่อน จะเลนกับเพื่อน มันไมใช มันไมมี ลูกเราไมสนใจใคร  เพื่อนเด็กปกติมาถึงมาเลนกับเขา ลูกเราไมเลน
กับเพื่อนเพื่อนก็ไมสนใจแลว เพื่อนก็ “เฮยไอนี่มันเปนไร ไมเลนดวย พูดดวยก็ไมพูดดวย”  มีเด็กผูหญิงคน
หนึ่งบอก นองเดี่ยวหยิ่ง แลวเคาก็ไปเลยไมพูดกับเคา   รูสึกมันไมไดผล เขาไมมองหนาเพื่อนดวยซํ้า 

เลาสูกันฟงกบัเลาสูกันฟงกบั....  คุณคุณแมนองแมนองเดีย่วเดีย่ว 

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูการสงเสริมพัฒนาเด็กออทิสติกดวยเทคนิค DIR / Floortime 1

2299  พฤษจิกายน พฤษจิกายน 22555511  

สถาบันแหงชาติเพื่อการพฒันาเด็กและครอบครัว มหาวทิยาลัยมหดิล 



 2 

สถาบันแหงชาติเพื่อการพฒันาเด็กและครอบครัว มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

 ยอนกลับมาเขาไมมองหนาแม แมเปนคนแรกท่ีเขาไวใจ เขายังไมมองหนาเรา ยังไมสบตาเรา 

ยังไมเลนกับเรา แลวเขาจะไปเลนกับคนอ่ืนไดอยางไง คิดวาไปโรงเรียนแลว โอโค ไมใช ปญหามันเยอะ

กวาเดิม 
 

 เวลาไปโรงเรียนแลวรูสึกไมมีใครเลนไมมีใครสนใจ  มันยิ่งวางเปลาใหญเลย  ถามวาไดอะไร

กลับมาไหม  ไมได  ไดแคเชาแตงตัวไป บายไปรับกลับ ไดแคนั้น ถามวาลูกดีขึ้นไหม  ไมนะคิดวาแย
กวาเดิม เหมือนปลอยเขาไปในโลกกวางแลวไมมีอะไรไปชวย 
  

 เริ่มรูจัก Floortime เริ่มเลนกับลูก จะบอกวาเขายากมาก ไมงาย ยากมาก นองเด่ียวเลนคนเด่ียว

ถาออกจากโตะปุบ ข้ึนตนมะขาม ข้ึนไปบนตนไม  เราก็มานั่งเอ!! ทําอยางไรลูกถึงจะเลนกับเรา ถาเราอยาง

ไดลูกเสือเราตองเขาถ้ําเสือ  คือลูกข้ึนตนไมเราก็ข้ึนตนไมดวย จากลิงหนึ่งตัวกลายเปนลิงสองตัว  ลิงสอง

ตัวบนตนไม  อาจจะคนละกิ่งกัน  แตเขาก็มอง  “เออมันมีลิงอีกตัวนึงนะ” เขาก็ยังหันมามอง เออ !! เราเร่ิม

เขาใจ ลูกหันมามองโดยที่ไมตองบอกวา ”นองเด่ียวหันมามองแม หันมามองแมๆ”  สมัยกอนจับหนามาแต
ตายังไปที่อ่ืน ผูปกครองเปนไหม จับหนามา “มองแมๆ” หนามาแตตาไปที่อ่ืน 

 

พอเราข้ึนตนไม เออเขาหันมามองมันมีลิงอีกตัว เขาหันมามองโดยไมตองเรียก สนใจเราเอง   

พอจากคนละก่ิงกลายเปนเขาไปกิ่งเด่ียวกันแลว  เร่ิมสนใจเรามากข้ึนวาเธอปนเหมือนฉันนะ ฉันไปก่ิงนี้นะ 

เธอจะไปกิ่งนี้ไดไหม พอสุดทายแมก็ยอมแพเพราะวานองเด่ียวข้ึนไดสูงกวาแมแตอยางนอยเขาก็ยังสนใจ

เรา 
 

 เราคิดวาเราไมไหวแลวบนตนไม แตเขาเร่ิมสนใจเรานิดๆนะ  เราก็ไปเอาลูกบอลมา เขาชอบเลนลูก

บอลแบบบานบอลลูกเล็กๆเราก็ไปซื้อมา ไปซื้อมาเยอะๆ แลวก็มาใสกะละมัง ใสสระน้ําเลนใตตนไม เราก็

เลน เลนไปเลนมา เขาก็เร่ิมมอง เอะ !!ไอลิงอีกตัวมันมีของเลนใหมนะ เราก็เลนไป เลนไป มันมันสจังเลย 

โยนบอลแลวก็เอาบอลปาเขา เขาก็เร่ิมเอ!!มันมีของเลนอ่ืนที่มันนาสนใจ  ลิงตัวนั้นก็ลงจากตนไมลงมาเลน

บอลดวยกัน  ก็กลายเปนอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทําดวยกันได กลายเปนวาเขาอยากมาเลนกับเราเอง   โดย
ไมตองไปดึงมือแลวบอกวา “มาเลนดวยกัน” ไมเขาลงมาเลนกับเราเองถาเราทําใหเขาสนใจได 

 

 แลวอยางรอยลูกปด ถาเราไปนั่งรอยลูกปด พอเราสงใหหนึ่งเม็ดเขาก็รอย สงใหเทาไรก็รอยเทานั้น 

พอเขาจะหยิบเราทําลูกปดหลน  กิจกรรมรอยลูกปดกลายเปนกิจกรรมวิ่งไลเก็บลูกปดกนั  แลวกแ็ยง
กัน มันกลายเปนการเลนดวยกัน 
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อยางบัตรคํา ที่เคยมานั่งบอกวา “นี่หมู นี่หมา นี่อะไร”  บัตรคํานั้นกลายเปนไพบิน  เราไมบอก

แลววาไอเนี้ยตัวอะไรๆ เราควักบัตรข้ึนมาแลวข้ึนไปบนเกาอ้ี  แลวเราก็บอกวา “เฮย ดูนะ” แลวเราก็ทําไพ
มันบิน เขาก็สนใจไพมันบินไดนะ เราก็นับ หนึ่ง สอง เขาก็มองรอ แคลูกตอบ “สาม”  ประสบความสําเร็จ
แลว นั่นคือเขาหันมามองเรา เขาหันมาสนใจเรา ที่สามแลวปลอยนั่นคือกิจกรรมที่เขาหันมาสนใจเรา เขา

อยากจะเลนกับเรา กลายเปนเลนดวยกัน ไอบัตรคํามันจะเปนรูปอะไรชางมันเหอะ มันไมมี
ความหมายแลว นั่งบอกมาสองปแลวมันไมมีความหมายวานั้นมันคือตัวอะไร  ก็เอามาเลนกัน  

 

อยางหนึ่งผูปกครองอยากลัวรก อยากลัวเลอะ ตองทําใจใหเย็นๆหนอย ถาเขาชอบเลนอะไรก็เลน

กับเขา  อยากลัวเลอะ  เลอะเช็ดได  รกเก็บได  ผูปกครองสวนใหญกลัวรก ยิ่งเปนผูหญิงดวย โห..เยอะไป

หมดเลย อยาไปซีเรียสตรงนั้น เปล่ียนความคิดใหม คือเลอะเช็ดได รกเก็บได  แตที่มันไดมาคือ

ความสัมพันธระหวางแมลูก กลายเปนลูกติดเรามาก พอลูกติดเรามาก อยากจะเลน 
 

เราออกจากโรงเรียนเลย เรารูสึกไปคร่ึงวันท่ีโรงเรียนอะ ลูกไปวางเปลาแตพออยูกับเรา 
อยูกับบานไดเลน มันมีรอยยิ้ม มันมีความสุข  เชื่อวาหลายๆคนยังไมเห็นสายตาลูกที่เลี้ยงลูกมา 
5-6 ปไมเคยเห็นสายตาแบบวาลึกซ้ึงเลย  

 

พอหลังทํา Floortime ไดประมาณเดือนนึงหรือสองเดือนกวาๆประมาณนั้น ที่ลูกเร่ิมหันมาสนใจ 

หันมามองเรา  มองแบบไรตัวตนไมไดเจาะจงหนาแมเลย  พอเขาเร่ิมรักเรา เขามองหนาเราแลวมันมีแววตา 

มันมีแววตาที่เขามองเรา  มองเขาไปลึกๆ วาฉันมีความหมาย มองเธอนะ มันไมใชสายตาที่วางเปลาอีกแลว  

บอกไดเลยวามันแตกตางกับการฝกแบบเกาที่มันฝกกันมาปๆ สองป สามป มันเห็นผลตางกัน   
 

ขอใหมุงมันแลวต้ังใจทําหนอย มันไดผลจริงๆ ผลที่ตอบกลับมาบอกไมไดเปนคําพูดวามัน
ไดอะไรกลับมา บอกไมได  แตถาคุณไดคุณจะรูสึกเลยวามันใช  

 

พอทีนี้เขาติดเรา เขาเริ่มฟงเรามากขึ้น เราพูดอะไร เขาก็คอยเงยหูฟง แลวมองหนา  หัน

มามองหนาแลวสนใจวา เฮย..แมจะวาอะไร แมเคาจะพูดอะไร เขาหันมามองโดยที่เราไมตองชักนํามาเลย 

เขาหันมามองเราเอง สนใจเราเอง พูดอะไร ทําอะไร 
 

ที่นี่พาออกไปขางนอกได      อยากรูวาติดแมแคไหน สนใจแมจริงไหม จําแมจริงไหม   ไปตลาด

ดอนหวายเลยไปเช็คเรทติง  ดอนหวายตอนเท่ียงคนเยอะมาก เขาก็จะไป เขาก็จะวิ่ง เมื่อกอนวิ่งไป

เร่ือยๆ หายไปเลย ถาแมตามไมทันหายไปเลยตองตามใหทันหรือไมก็ตองจับดึงทึงกันไวตลอด แตตอนนี้พอ

เขาวิ่งไป เฮย....เขาหันมามองแม แมหาย !!   แมไปหลบหลังแมคาไขเค็ม เรามองเห็นวาเขาอยูตรงนั้น เขาก็

จะมองหาๆๆๆ  เพิ่งเคยเห็นวาลูกหาแม  
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ต้ังแตเกิดมา เธอหาฉันจริงๆ พอหาเจอเขาบอก  “นี่ ไง” เหมือนเขาดีใจเจอแลว เราก็ดีใจที่ลูกหาเรา

นะ มันกลายเปนความสัมพันธจริงๆ ไมใชเมื่อกอนเดินจับมือกัน เดินไปก็จับมือกันไป   มันไมมี

ความหมายเมื่อกอน  แตเด่ียวนี้รูสึกเขาสนใจเราจริงๆ 
   

แลวการไปโรงเรียนถาหลายคนไปดูจริงๆ  ถึงจะรูวาครูไมคอยเขาใจลูกเราเทาไรแลวลูกเราก็ไปเปน

ปญหาของโรงเรียน  ถาพื้นฐานมันไมแนนจริงๆ ความสัมพันธกับแมมันไมแนนจริงๆ  มันก็ขาด มันโหวง มัน

ไมไดกลับมาเลย   
 

แลวอยางที่บอกคือผูปกครองสวนใหญที่พาลูกออกไปขางนอก อาย บางคนอายดวยซํ้าที่จะพาลูก

ออกไปขางนอก แลวเวลาพาออกไปขางนอก พอลูกทําอาการแปลกๆ หรือสงเสียงแปลกๆ  สิ่งที่เรา
มองคือ อุย!!ใครมองเราม้ัง ใครอะไรเรามั้ง มันเปนความรูสึกแรกที่ผุดข้ึนมา อุย!!นี่เราอาย  จะบอกวา
อยาอาย พอลูกสงเสียงแปลกๆหรือลูกทําอาการแปลกๆ เรามองรอบๆคือเรามองวา อะไรที่มันทําใหกระทบ

แลวทําใหเขามีอาการอยางนั้นออกมา อยาอายสนใจลูกเรากอน  
 

เด๋ียวนี้กลายเปนทุกทีเปน floortime ออกไปขางนอกก็เปน floortime  ไปหางก็เปน floortime 
ทําได  พอออกไปนานๆมากๆเขา ยางอายเร่ิมไมมีแลว...หมด ยางอายไมมีหายไปหมด กลายเปนเราไมแคร

สายตาคนอ่ืนอะ  อยางไปเดอะมอลล เขาไปเจอหุน อุย!!เขากร๊ีด เขาดีใจ อูยมันต่ืนเตนใชปะ คนอะไรมายนื

ไดเฉยๆทั้งวัน เราก็บอกลูกดูดิ  ดูดิผมสีทองดวยนะ เราก็พูดไป อยาไปแครสายตาคนอื่นมาก อยาไปอาย 

เพราะออทิสติก เขาไมผิด  เขาแตกตางจากคนอ่ืนไมไดหมายความวาเขาผิด ไมไดหมายความวาเขาไม

สามารถออกไปขางนอกได  
 

มีบางคนเขาไมรูจักออทิสติก เขามองๆไอเด็กคนนี้มันทําทาประหลาด สงเสียงประหลาด  จําได

พนักงานขายในหางเดอะมอลล จูงมือนองเด่ียวไปเลยแลวบอกเน้ียคะ “ออทิสติก”   แลวบอกอยางภูมิใจ

ดวยนะวา “เนี้ยออทิสติก”  เราไมจําเปนตองอาย คือไปไหนแลวเจอออทิสติกดวยกัน รูสึกมคีวามสุข ออกมา 

อยาไปอยูในบาน ออกมาขางนอกมันมีความสุขจะตาย เขาก็ชอบเราก็ชอบ อยาไปเก็บเขาไว 
ออกมามันจะไดมีประสบการณขางนอก แลวเอาประสบการณกลับไปเลนกัน  วันนี้ไปเลนเรือมา ไป

อะไรมา  มันจะมีวัตถุดิบที่เก็บไปเลนกันที่บาน  
 

ถาอยูในบานเฉยๆ มันก็ไมไดอะไร อยากจะบอกวา เด่ียวนี้ไมคอยรูสึกอะไรแลว ไมอายแลว และก็ 
floortime ทําใหชีวิตมีความสุข มีความสุขมาก  รูสึกวามันไปไดเรื่อยๆมันมีสเตปของมันแลวมันตอ
ยอดไปไดเรื่อยๆ ถามันมีปญหาเกิดข้ึนมา ปรึกษาหมอ หมอก็จะบอกวามันตองอยางนี้นะคุณแม แลวมัน

ไปไดเร่ือยๆ มันไมตันอะ มันไมเหมือนวิธีเกา วิธีเกามันตัน 

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูการสงเสริมพฒันาเด็กออทิสติกดวยเทคนิค DIR / Floortime 4

สถาบันแหงชาติเพื่อการพฒันาเด็กและครอบครัว มหาวทิยาลัยมหดิล 



 5 

อยากยกตัวอยางมีเพื่อนนองเด่ียว ออทิสติกเหมือนกัน ฝกมาพรอมกัน  เด็กคนนี้มีภาษาดีมาก คือ

เขาพูดไดดีกวานองเด่ียวเยอะ ภาษาเขามาเยอะแตเขาก็ยังไมมองหนา แมเคาบอกใหพูดอะไรเขาก็พูดๆๆ 

เขาพูดไดหมดเลยแตพูดไมตรงความหมาย พูดไมตรง เขายังไมไดมองดวยซ้ําวา ไอเนี้ยไมโครโฟน แมบอกนี่

อะไรๆ “ไมโครโฟน” เขาก็พูด “ไมโครโฟน” ไดแตเขาไมไดมอง ไมไดรูดวยซํ้าวาความหมายมันคืออะไร ไมรู

พูดตาม 
 

แลวก็ไปเจอกันอีกที ไปฝกดวยกัน นองคนนั้นไปฝกเราก็ไปดูเคา  เราไมไดไปฝก มีตะกราใบหนึ่งมี

ผลไมกับสัตว ถาหยิบผลไมก็ใหเดินสะพานไปขางหนามีตะกราสองใบ ถาหยิบผลไมมาใหไปใสตะกราผลไม 

ถาหยิบสัตวมาใหไปใสตะกราสัตว ที่นี้เคาก็ชวนนองเด่ียวไปฝกดวยไปเลนดวย ทดสอบกับเด็กคนนั้น 
 

นองเด่ียวก็หยิบผลไมมาก็ใสตระกราผลไม  หยิบสัตวมาก็ใสตะกราสัตว    นองอีกคนก็เดินสวนกัน

ไป พอเดินไดสักสองรอบ นองเด่ียวเร่ิมหยุด เราก็คิดวานองเด่ียวด้ือแลว ไมอยากทําแลว เขาหยุดคิด แลว

เขาก็หอบตะกราอันนั้นไปแลวก็เดินไปที่ตะกราสองใบ เขาก็เอาไอผลไมนะใสตะกราผลไมใหหมดเลย ที่

เหลือมันเปนสัตวอยูแลว เขาก็เทใสอีกตะกรานึง พอเขาทําเสร็จเขาไปเอาทอฟฟเปนรางวัล ถาใครทําเสร็จ

ไดทอฟฟ สวนเด็กอีกคนยืน เพื่อนทําไร นี่คือฝกแบบเกากบั Floortime   
 

Floortime กระบวนการในสมองไดคิด แลวคุณวาวิธีการไหน หรือวาเด็กคนไหนท่ีสามารถ
ปลอยออกไปสูโลกกวางได เด็กคนไหนที่สามารถใชชีวิตจริงๆได มันแตกตางกันตรงนี้ วันนั้นเราเห็นชัดๆ
เลย คนไหนมันมีกระบวนการคิดมากกวากัน  อยากใหมองโลกอีกแงหนึ่ง มองอีกมุมหนึ่ง บางทีเขาด้ือเนี้ย 

แสดงวาเขามีความคิดเปนของตัวเองนะ เขาคิดไดนะ  จงภูมิใจที่ลูกด้ือ ภูมิใจที่ลูกคิดได ภูมิใจที่ลูก
บอกใหทําไรแลวลูกบอก “ไม” เด๋ียวนี้หันมาบอก “ไม” เม่ือกอนใหทําไรก็ทํา ทําๆเหมือนหุนยนต 
เด่ียวนี้ถาข้ีเกียจหรือไมอยากทํา “ไม”  กลับมาทางนี้ หาแมเด๋ียวนี้ เดินกลับมาสองกาว “ไม” แลวก็ไป เราก็

เด๋ียวนี้แนเนอะ เดินกลับมาบอก “ไม” แลวก็ไป   
 

มันเปนอะไรท่ีใชการไดจริงๆ ในชีวิตจริงๆไมใชหุนยนตนะ อยากจะบอกใหทุกคนมีเวลา
ใหลูก แลวก็เวลาหาเงินใหมันนอยลงหนอย ผูปกครองสวนใหญเวลาเจอกัน “ไมไดตองทํางาน ไมมี
เวลา”  อยากจะบอกวาเงินที่หามาไดเยอะๆนะ มันไมสามารถกลับมาซ้ือเวลาชวงเด็กของลูกได 
แบงเวลาหาเงินใหนอยลง  

 

ถาสองสามปที่เราอยูกับลูกเนี้ยหาเงินไดนอยลงหรือวาเราจะไมรวย   ชางมันเหอะ แคสอง สามปที่

ใหเขามันนอยเกินไปสําหรับทั้งชีวิต  ถาเริ่ม Floortime ตอนนี้ ปฏิบัติตอนนี้รูสึกวามันไดผลจริงๆ แลว
เงินที่หามาเยอะๆ บางทีมันไมพอใชในอนาคตถามันไมพอถาเคาไมดีข้ึน ถาเคาพื้นฐานไมเต็ม เหมือนปลูก

บานนะถาคุณเททรายไมแนน อัดพื้นไมแนน ไปถึงคุณสราง ต้ังเสาได ทําฝา สรางหลังคาเลย วันนึงขางหนา

มันอาจจะลมก็ถาคุณเทพื้นไมแนน  
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ไมไดบอกวาโรงเรียนไมดี แตวาลูกเราดีพรอมแบบวัตถุดิบพรอมที่จะไปสูโรงเรียนหรือยัง  

ถาเขาชากวาคนอ่ืนหนอย  ไมนาจะเปนอะไร เรียนหนังสือชากวาคนอ่ืนหนอย ไมนาจะเปนอะไร คือรูชากวา

เคา คือเรามาไมเทาเคา ตนทุนเรามาไมเทาเคา เราเรียนรูชากวาเคา มันไมนาจะเสียหาย อยากจะบอกให
เห็นความสําคัญของการเลน การปูพื้นฐานมันจะไดอะไรกับชีวิตเคาเยอะ  หันไปมองลูกคุณจริงๆ 
แลวมอง อยามองเฉยๆ มองใหมันลึกไปขางในวา จริงๆแลวเขาอยากไดอะไร จริงๆแลวเขาขาดอะไร

แลวก็ใหเคา  อยาคิดวาครูโรงเรียน คนอ่ืนชวยได กอนอ่ืนเริ่มแรกเลยตองเร่ิมที่ตัวคุณ เริ่มที่ตัวคุณ
กอน ถาคุณทําไดคนอ่ืนก็รับลูกคุณได 
 
 

***  ***  ไมงายคะไมงายคะ................................แตทาํไดแตทาํได    ******  
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