จากผูปกครองถึงผูปกครอง
บทความตอไปนี้ เกิดเนื่องจากดิฉันสังเกตวาผูปกครองทีเ่ ขามาในเว็ปนี้ใหม ๆ มักจะสับสนและ
เริ่มตนไมถูก เพราะบทความที่เตรียมไวใหนั้น "มากเกินไป" สําหรับผูเริ่มตนใหม สวนคําแนะนําสําหรับ
ผูเริ่มตนใหมของดิฉันก็นอยจนเกินไป และดิฉันบังเอิญไปพบบทความซึ่งดูวาเหมาะสําหรับผูเริ่มตนใหม ๆ
แตการแปลตรง ๆ จากอังกฤษมาเปนไทยก็ดูจะไมคอยเหมาะสม นาจะตองผสานกับประสบการณของ
ผูปกครองไทยดวย (http://www.floortimerepository.com/Wpage/home-program-guide)
ดิฉันจึงขอรองใหคุณ Krongkan ชวย "แปลและแปลง" บทความนี้ เพื่อเปนประโยชนแกผูที่เพิ่ง
เขามาศึกษาฟลอรไทมใหม ๆ พอดีพอนองเฌอแตมสนใจจะชวยอีกคน ภายในเวลาไมนาน ก็ไดผลงานชิ้นนี้
ออกมา ก็ตองขอบคุณทั้งสองทานแทนผูปกครองทานอื่นดวยคะ
กิ่งแกว

กอนรูจักฟลอรไทม
กอนจะเริ่มบทความนี้ คงตองบอกกลาวกันกอนวาดิฉันเปนแมที่โชคดีที่มีโอกาสไดใชฟลอรไทมกับ
ตัวเองและลูกชาย 3 คน ที่มีอายุ 8 ขวบ 5 ขวบ และ 3 ขวบ ตอนเริ่มตนนั้นดิฉันเริ่มใชกับลูกชายคนกลาง
ขณะนั้นเขามีอายุ 4 ขวบ 4 เดือน ลูกมักตีหัวและโขกหัวตัวเองเมื่อมีอารมณโกรธ จริงๆ แลวเขาเริ่มตีหัวโขก
หัวตัวเองตั้งแตอายุ 2 ขวบ ตอนนั้นคิดแตวาคงเปนเพราะเขาสูวัยตอตาน และเมื่อภาษาไมดี เขาก็อึดอัดคับ
ของใจ เลยแสดงออกดวยการทํารายตัวเอง กอนหนานั้นเปนเด็กอารมณดี เลี้ยงงาย แตเวลาที่จองมอง
อะไรหรือสนใจอะไรอยู เขาจะอยูกับสิ่งนั้นไดนาน ก็นึกวาเขาสมาธิดี เขาเปนเด็กความจําดี และเปนตัวของ
ตัวเองสูง คือจะเอาอะไรตองเอาใหได แตภาษาพูดไมดีเลย ความสามารถในการพูดและความเขาใจต่ํากวา
อายุจริงมากนัก ภาษากายลูกไมชัด สบตานอย พูดไดนอย ฟงอะไรไมคอยเขาใจ ตอนนั้นดิฉันนึกวาเดี๋ยวก็
คงจะพรอมเอง
ดิฉันเองสงสัยอยูตลอดเวลาวา ลูกเปนอะไรหรือมีอะไรผิดปกติหรือไม แตคนรอบขางมักบอกวา
เดี๋ยวเขาก็พรอมเอง มาถึงตอนนี้ เมื่อนึกถึงคราวใดก็จะอดตําหนิตัวเองไมไดสักที มีอะไรตั้งหลายอยางที่เขา
แสดงออกมาใหรูวาเขาตองการความชวยเหลือ เรามองเห็น แตเราก็เขลาเกินกวาจะรูวา นั่นคือสัญญาณขอ
ความชวยเหลือ เชน 2 ขวบแลวเขายังหมุนลูกบิดประตูเปดไมได ในขณะที่พี่ชายของเขาทําไดตั้งแตขวบกวา
“คนเราไมควรเปรียบเทียบกัน” ดิฉันไดแตบอกตัวเองอยางนั้น แตใจจริงแลว ดิฉันไมเคยยอมรับสิ่งนั้น
อยางแทจริง นอกจากไมยอมรับแลว ยังคาดหวังใหเขาทํานั่นทํานี่ไดเหมือนพี่ จนกลายเปนความกดดัน เมื่อ
กดดัน ลูกชายตัวนอยที่พูดไมออกบอกไมถูก ทําอะไรไมได ก็ถูกตําหนิ ดุวา แมกระทั่งถูกตี ความอึดอัดคับ
ของใจก็ยิ่งทวีมากขึ้น กลายเปนเด็กที่เลี้ยงยาก ไมสามารถจัดการกับอารมณของตัวเองได และแสดงออก
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ดวยการทํารายตัวเอง สบตานอยลง และดิฉันไมเคยสังเกตเลยวาภาษากายของลูกไมชัดเจน เหตุการณยิ่ง
เลวรายลงเมื่อดิฉันคลอดนองคนที่ 3 การดูแลเอาใจใสถูกทุมเทไปใหนองเล็ก จากลูกที่เคยติดแม ผูกพันกับ
แมมาก กลับตองถูกนองมาแทนที่ จากที่ตองนอนกอดแมทุกคืน กลายเปนนองแทน ดิฉันเองบอกกับ
ตัวเองวายังไงก็ตองใสใจเขาถึงแมวาเขาจะเริ่มรูเรื่องแลว แตนองยังไมรู แตนั่นเปนแคการบอกการเตือน
ดวยลมปากลมกระซิบ ไมไดเปนเริ่มทําอะไร คิดอะไรอยางจริงจังเลย ทุกอยางยังคงเปนเชนเดิม ปญหาของ
ลูกรุมเราพอกพูนโดยที่ดิฉันไมไดรูตัวเลยวาเปนตนเหตุ จนเกือบยากจะแกไข ขณะนั้นเขาเริ่มมีอาการ
ตาเหลือกลอยเวลาโกรธจัด ซึ่งเปนอาการที่ดิฉันเริ่มกลัว และบอกตัวเองวาอยูนิ่งไมไดแลว
ความนากลัวของเหตุการณนี้ คือการที่พอแมเองนั้นไมรูวาลูกปวย ตองการความชวยเหลือ ไมรูวา
สิ่งที่พอแมเปนและทํานั้น ยิ่งทําใหปญหาของลูกเลวรายยิ่งขึ้น เราไดแตบอกตัวเองใหรอเวลาที่ลูกจะพรอม
เราไมรูเลยวาเขาจะไมมีวันพรอม ถาเราเองยังไมเคยมองเห็นปญหาและแกไขชวยเหลือ เราไมเคยมองเห็นใน
สิ่งที่เขาเปนและยอมรับกับสิ่งนั้นอยางหมดหัวใจ ขณะนั้นดิฉันยังใชชีวิตอยูในวงจรแหงการทําลาย เมื่อลูก
ทําไมไดดวยเหตุผลกลใดก็ตาม และถูกตําหนิ ดวยความไมเขาใจ ลูกก็ถดถอย ความมั่นใจก็ถูกทําลาย ก็ยิ่ง
ทําไมได ก็ยิ่งถูกตําหนิ ก็ยิ่งถดถอยลงเรื่อยๆ วนเวียนเปนอยางนั้น ไมจบสิ้น

ฟลอรไทมที่ใช ถูกตองหรือไม
เหตุการณที่เปนเหมือนการตัดเชือกใหดิฉันเริ่มกาวเดินสูเสนทางใหม คือวันที่พาลูกไปพบแพทย
ครั้งแรกแพทยยังไมวินิจฉัย เพราะลูกผูกพันกับแมมาก แตผลการประเมินของแพทย บอกใหทราบวาลูกยัง
มีพัฒนาการทีต่ ่ํากวาอายุจริงมาก วันนั้นแพทยประเมินวาลูกมีพัฒนาการเทาเด็กอายุ 1 ขวบกวาๆ และ
แนะนําใหฝกฟลอรไทมและ OT
นั่นเปนครั้งแรกที่ดิฉันไดยินชื่อทั้ง 2 ชื่อนี้ คุณหมอแนะนําใหดิฉันหาซื้อหนังสือ “ชวยใหลูกอยูได
และอยูดี ดวยฟลอรไทม” และอานเรื่องเด็กทุกคนลวนแตกตาง แตดิฉันกวานซื้อทั้งหมดทุกเลม และดีวีดี
ทุกแผน ดวยคิดวาดิฉันตองรูขอมูลใหมากที่สุด เพื่อจะไดรูวาตองทําอะไรกับลูกบาง แตทานไมไดแนะนํา
หลักการที่สําคัญของฟลอรไทม โดยที่ทานก็ไดออกตัวแลววา ยังไมคอยเขาใจฟลอรไทมเทาไหร ในวันนั้น
ทานสงใหประเมิน Motor Planning และ Sensory Processing ที่อีกสถานที่แหงหนึ่ง ผลการประเมิน
ออกมาพบวาลูกนั้นมีปญ
 หาการประมวลขอมูลผานการไดยิน และมีปญหาการวางแผนสั่งการกลามเนื้อ แต
ไมมีปญหาการมอง
นักกิจกรรมบําบัดที่ประเมินแนะนําใหลูกฝก SI 3 ครั้งตอสัปดาห และการศึกษาพิเศษอีก 1 ครั้ง
ตอสัปดาห แตไมมีชื่อฟลอรไทมจากที่นั่น ดวยความมึนงงและไมรูวาอะไรควรตองเปนเชนไร ดิฉันเลือกที่จะ
ทําตามที่คุณหมอทานแรกแนะนํา ดวยการเริ่มฝกฟลอรไทมที่โรงพยาบาลแหงนั้น ดิฉันกมหนากมตา
ฝกฟลอรไทมทโี่ รงพยาบาลแหงนั้นสัปดาหละ 1 ครั้ง รวมทั้งฝก SI เพิ่ม ดวยตามที่คุณหมอเคยแนะนําไว
การเริ่มฝก SI ที่นี่ ทําใหดิฉันรูเพิ่มขึ้นวา ลูกมีปญหากลามเนื้อมัดใหญและมัดเล็กไมแข็งแรง การไป
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ฝกฟลอรไทมทนี่ ั่นโดยที่ดิฉันเองไมไดเขาใจหลักการเลย ซ้ํายังไมรูดวยวาตองเขาใจอะไร สิ่งที่ไดคือจากการ
อานหนังสือและทําตาม แตนั่นไมเพียงพอที่จะทําใหดิฉันเขาใจ ทุกครั้งที่ไปฝกจึงขอแตคําแนะนําสําหรับ
พฤติกรรมของลูกที่ดิฉันไมชอบ และครูฝกก็จะแนะนําใหทําอยางนั้นอยางนี้อยูทุกเที่ยวไป แตนั่นไมเคยทํา
ใหพฤติกรรมเหลานั้นของลูกหายไปเลย แตสิ่งที่ยังคงทําใหดิฉันพาลูกไปฝกอยู ก็คือความใจเย็นของครูฝก
ลูกกาวหนาขึ้น สดใสขึ้นและสนุกสนานขึ้นพอสมควร แตเมื่อดิฉันเริ่มหาหลักยึดเพื่อจะ “เดินตอเอง” ดิฉัน
กลับไมพบอะไรเลย ทุกครั้งที่ไปพบครูฝก ดิฉันจึงเริ่มตั้งคําถามที่ไมเขาใจจากการอานหนังสือกับครูฝก แต
คําตอบที่ไดไมตรงกับที่หนังสือเขียนไว ดิฉันจึงเกิดคําถามกับตัวเองเสมอวา “สิ่งใดคือใชและสิ่งใดคือไมใช”
ประกอบกับครัง้ ลาสุดของการฝก SI ครูฝก จับหนาลูกใหหันมามอง ซึ่งเหตุการณนั้นกระตุกความรูสกึ ของ
ดิฉันอยางแรง ยอมรับอยางเต็มปากเลยวา ดิฉันไมชอบวิธีการนั้นเลย นั่นคือเวลาที่ดิฉันคิดวาตองออก
เดินทางคนหาอีกครั้ง
ดิฉันเสียเวลาอันมีคาไป 6 เดือนเต็มๆ แตทุกอยางลวนมีเหตุปจจัย เพียง 3 วันหลังจากที่ลูกไป
พบแพทย ดิฉันก็ไดรับขาวรายอีกขาววา คุณพอเปนมะเร็งระยะแพรกระจาย ครั้งนัน้ พัฒนาการของดิฉัน
หลนลงไปอยูระดับต่ํากวาศูนย ในฐานะแมก็ตองดูแลรักษาลูกอยางสุดความสามารถ และในฐานะลูก ดิฉัน
ก็ตองการที่จะทําหนาที่ลูกทีด่ ีในวาระสุดทายของชีวิตพออยางสุดความสามารถเชนกัน ยอมรับวานั่นเปน
ชวงเวลาที่โหดรายที่สุดในชีวิตของดิฉันก็วาได
หากมองยอนกลับไปในวันนั้น สิ่งที่ทําใหดิฉันฉุกคิดไดและเริ่มตนคนหาอีกครั้ง คงเปนเพราะปญหา
ใหญเรื่องพอนั้นคลี่คลายลง แมจะเปนเสนทางแสนธรรมดาที่ทุกชีวิตตองเดินผาน แตในฐานะของลูกสาวที่
อยูไกล ดิฉันใชเวลาทุกขใจพอสมควร แตเมื่อเวลาผานชีวิตตองดําเนิน ลูกตัวนอยก็รอคอยเราอยู ดิฉันจึงหัน
กลับมาใชเวลาคิดเรื่องลูกอยางจริงๆ จังๆ เมื่อใจนิ่งขึ้นจึงมีสติมากขึ้นพอที่จะคิดวิเคราะหวาสิ่งใดใชสิ่งใด
ไมใช นั่นคือจุดเริ่มตนของการเขามาปรึกษาในเวปแหงนี้
แตไมวาจะอยางไร ดิฉันก็ตองขอบคุณแพทยทานแรกที่แนะนําใหรูจักฟลอรไทม ผูเปรียบเสมือน
ผูชี้ชองทางให และครูฝกทั้ง 2 ทานที่แนะนําใหรูจักการฝกตางๆ ที่ดิฉันไดนํามาปรับใชกับลูกในลําดับตอมา

หลักการฟลอรไทม
จุดประสงคที่ดิฉันเขียนบทความนี้ ก็เพื่อชวยผูปกครองทีเ่ พิ่งเริ่มตนเรียนรูฟลอรไทมและตั้งใจจะ
ทําใหเปนการทําฟลอรไทมที่บานโดยพอแมผูปกครองที่ใกลชิด โดยมีทีมงานรวมสนับสนุน เพื่อใหทางเดิน
นั้นงายขึ้น สั้นขึ้น และประสบผลสําเร็จเร็วขึ้น

ฟลอรไทม เปนชวงเวลาสนุกสนานที่พอแมใชกับลูก โดยเปดโอกาสใหลูกเปนผูนําการเลนทุกอยาง
สนุกไปดวยกัน ลูกจะไปไหน พอแมจะตามโดยไมมีขอแม ไมคาดหวัง ตามไปสนุกไปหัวเราะดวยกัน กอนที่
จะขยายไปสูทักษะการสื่อสาร และการคิดตอไป โดยเขาใจความแตกตางของระบบประสาทของลูก (นั่นคือ
ความเขาใจวาเด็กๆ นั้นมีการรับรูท ี่แตกตาง และหาขอมูลความแตกตางนั้นเพื่อหาชองทางที่จะเขาใจวาลูก
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เห็นอยางไร ฟงอยางไร เรียนรูอยางไร และวางแผนสั่งการกลามเนื้ออยางไรกับผูคนหรือแมกระทั่งกับของ
เลนอยางไร)

ออทิสซึ่ม
ในขณะที่อานคําแนะนํานี้ พึงระลึกไววาเด็กออทิสซึ่มและเด็กกลุมที่มีปญหาความสัมพันธและการ
สื่อสารนั้นเปนเพียงเด็กอีกกลุม ที่มีความสนใจ มีจุดเดนและจุดดอยที่แตกตางเทานั้นเอง เพราะนั่นสําคัญ
มากสําหรับการปรับโปรแกรมใหเหมาะสมกับลูกของคุณ ซึ่งมีระบบรับรูและรูปแบบการเรียนรูที่เฉพาะตัว
ของเขา เราหวังวาคําแนะนําของเรา จะชวยใหคุณมองและจินตนาการออก เมื่อคุณเริ่มที่จะคิดถึงวาอะไรที่
ลูกของคุณสนใจ ไมมีใครรูจักลูกของคุณดีเทาตัวคุณเอง
จุดประสงคที่เขียนคําแนะนํานี้ขึ้นมาก็เพื่อเพิม่ ความใสใจตอลูกของคุณดวยการ
 เรียนรูหลักการวาจะเริ่มตนอยางไรและจะสงเสริมตออยางไร
 อานเพื่อรับรูวาครอบครัวอื่นๆ เขาปรับใชหลักการกับลูกของเขา ครอบครัวและสภาพแวดลอมที่
บานอยางไร
 ตระหนักวาการที่คุณยอมใหลูกเปนผูนํานั้น
ระดับพัฒนาการขึ้นมาตามขั้นตามตอน

มีเปาหมายเพื่อทําใหคุณสามารถชวยใหลูกของคุณไต

 รับฟงจากหลายๆ ครอบครัวที่ตองการใหคณ
ุ ไดรับรูวาไมมวี ิธีที่ "สําเร็จรูป" คุณหมอกรีนสแปนได
กลาวไววา "รูปแบบพัฒนาที่ถกู ออกแบบมาสําหรับเด็กคนใด ก็เหมาะสมสําหรับเด็กคนนัน้ เทานั้น"
 การออกแบบการเลี้ยงดูลูกของคุณนั้นตองคํานึงถึงชองทางที่เหมาะสมตรงความตองการของเขา
รวมทั้งระบบรับรูและสัมพันธภาพในครอบครัวของคุณ ซึ่งสิ่งเหลานี้คือกุญแจสําคัญสําหรับการทํา
ฟลอรไทม
ดิฉันเพียงหวังจะชวยใหคุณสามารถออกแบบการเลี้ยงดูลูก รวมทั้งชวยใหลูกกาวหนาขึ้นตามระดับ
ขั้นพัฒนาการที่สูงขึ้นตอไป

ทําไมตองใชฟลอรไทม
สําหรับดิฉัน ฟลอรไทมคือกุญแจสําคัญที่ทําใหเรารูจกั และเขาใจลูกอยางแทจริง รูและเขาใจวาลูก
นั้นแทจริงแลวเขาเพียงแคแตกตาง ซึ่งเราเองทุกคนก็แตกตางกันอยูแ ลว เพียงแตลูกของเราอาจจะ
แตกตางมากเกินไปหนอย ก็เทานั้นเอง และยังตองรูลึกไปอีกวาสิ่งที่เขาแตกตางนั้นคืออะไร ทั้งระบบการ
รับรู การสั่งการกลามเนื้อ มิติสัมพันธ ความแข็งแรงทนทานของกลามเนื้อทุกสวน หมายรวมไปถึงชอง
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ทางการเรียนรู
สิ่งที่ทําใหฟลอรไทมทรงคุณคาที่สุดคือ ความเขาใจ และการตระหนักรู เมื่อคุณใชฟลอรไทมในการ
ชวยพัฒนาลูกใหไตบันไดพัฒนาการ คุณจะกลายเปนผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาอารมณ และตระหนักรูใน
ความสามารถในการเรียนรูของลูก ความสามารถที่จะพัฒนาการสั่งการกลามเนื้อและมิติสัมพันธ และที่
สําคัญชองทางหลักที่ลูกใชในการรับรูขอมูลและใชขอมูลทั้งหมด ฉะนั้นจึงขอแนะนําใหอานและทําความเขาใจ
กับพัฒนาการอันเปนปกติ และระบบการรับรูที่แตกตาง เพื่อทําความเขาใจในระบบที่แตกตางของลูกกอน

เขาใจลูกคนพิเศษของคุณ
คุณหมอกรีนสแปนกลาววา เด็กสวนใหญมีเวลาตื่นเฉลี่ย 98 ชม. ตอสัปดาห นั่นหมายความวาเด็ก
จะตื่นตัวอยูประมาณ 90 ชม. ตอสัปดาห และยังชี้ใหเห็นถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น หากคุณใชเวลาอันมีคาอยูกับลูก
เพื่อกระตุนพัฒนาการบนพื้นฐานการเลนไดมากที่สุดเทาที่จะทําได ซึ่งหนาที่นี้เปนของพอแมโดยตรง เพราะ
ไมมีใครรูจักลูกและใชเวลาอยูกับลูกไดดีกวาพอแม สําหรับดิฉัน ไมมีการลงทุนใดจะใหผลคุมคาไปกวาการ
ลงมือลงแรงในเรื่องนี้อีกแลว ทั้งนี้คงตองบอกใหพอและแมลงมือลงแรงทํากันเอง อยาปลอยใหเปนหนาที่
ของนักบําบัด เพราะพอแมคอื นักบําบัดที่ดีที่สุด เราคงไมอาจปฏิเสธไดวาพอแมนั้นรูจักลูกของตัวเองดีที่สุด
รวมทั้งแทจริงแลวพอแมและลูกเองก็คือเพื่อนแทของกันและกัน
ในการทําฟลอรไทม คุณตองมีสัมพันธภาพที่ดีกับลูก และตองระลึกรูวาแรงจูงใจของลูกนั้นเปน
พลังงานสําหรับการเติบโตเรียนรู และคนที่จะทําใหลูกมีแรงจูงใจที่จะมีปฏิสมั พันธทางสังคมมากที่สุดก็คือ
พอแมนั่นเอง ฉะนั้นพึงทําตัวใหเปนนักเรียนอยูเสมอ ศึกษาหาความรู พูดคุยแลกเปลี่ยนกับพอแมทาน
ศึกษาขอมูลตัวอยางจากแหลงขอมูลอื่น และที่สําคัญคือ “เดินใหตรงทาง”

เตรียมพรอมสําหรับการประเมิน
เมื่อไดรับคําแนะนําใหไปประเมิน ดิฉันแนะนําใหตั้งหลักในเรื่องฟลอรไทมใหไดสักระยะกอน เพื่อ
ทําความเขาใจในหลักการและเพื่อใหแนวทางการประเมินและวางแผนการรักษาบนพื้นฐานของฟลอรไทม
นั้นถูกตอง ซึ่งจะสงผลใหลูกกาวหนาเร็ว แพทยที่ปรึกษาควรเปนแพทยที่เขาใจหลักการฟลอรไทม และ
สามารถแนะนําและใหขอมูลเชิงปฏิบัติ เชน “ลูกมีพฤติกรรมเชนนี้เพราะยังติดขัดอยูในขั้นพัฒนาการใด และ
จะทําอยางไรใหลูกมีพัฒนาการที่กา วหนาขึ้น” รวมทั้งสามารถแนะนําใหคุณพัฒนาเทคนิควิธีการ แนะนํา
แหลงขอมูลอื่นๆ รวมทั้งเขาใจวาในหองประเมินหรือหองแพทยนั้น ลูกอาจไมสามารถแสดงศักยภาพของเขา
ออกมาไดเต็มที่ ซึ่งจะทําใหทาทีและการประเมินนั้นผอนคลายและไมเพิ่มความกังวลใหลูก หลังการประเมิน
หรือพบแพทย คุณควรไดแนวทางในการปฏิบัติที่สอดคลองกับระดับพัฒนาการของลูกเพื่อชวยเหลือสงเสริม
ตอไป
คําถามที่คุณควรเตรียมไว เชน
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 ลูกของคุณจะไดรับการประเมินอะไรบาง
 จะใชเวลาในการประเมินยาวนานแคไหน
 คุณจะเขารวมดูการประเมินดวยไดหรือไม
 คุณไดเคยผานการประเมินเชนนี้มานานหรือยัง
 คุณจะไดรับขอมูลอะไรบางหลังจบการประเมิน
จากนั้นคุณควรจะพัฒนาความรูและมีความชํานาญและชวยใหลูกไตบันไดพัฒนาการ จากนั้นคุณจะ
เรียนรูที่จะเชื่อในสัญชาตญาณของตนเองมากขึ้น จากนั้นคุณจะกลายเปนคุณแมคนใหมที่มีความรูท ี่จะทํางาน
ประสานกับนักบําบัดและสมาชิกรวมทีมบําบัด และเมื่อคุณไดสังเกตและมีปฏิสัมพันธกับลูกในแตละวันตาม
แนวทางพัฒนาที่นักบําบัดและแพทยแนะนํา คุณจะยิ่งรูสึกวาลูกของคุณกาวหนาขึ้น

บันไดพัฒนาการ
1. ความสามารถในการสนใจ สงบ จดจอ
เด็กมีความสนใจ จดจอสิ่งรอบตัว
2. ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธกับคนรอบขาง
เด็กสามารถมีปฏิสัมพันธในอารมณอบอุน ไวใจและสนิทสนม คุณจะเห็นไดจากแววตาที่มีความรัก
ยิ้มแยม และมีภาษากายที่แสดงความพอใจหรือสนใจ
3. ความสามารถในการสื่อสารกลับไปกลับมาอยางมีจุดหมาย
เด็กมีการเปด-ปดการสื่อสารและมีภาษากายแสดงความรักใครดวยการยิม้ เขินอาย และพยักหนา
กลับไปกลับมา
4. ความสามารถในการแกปญหาโดยการใชภาษากายกลับไปกลับมา
เด็กจูงมือแม พาเดินไปที่ตูเย็น ทุบประตูและเมื่อแมเปดก็ชี้ไปที่น้ําผลไม ซึ่งอาจใชการสื่อสาร
กลับไปกลับมาได 10-20 รอบเพื่อแกปญหา
5. ความสามารถในการพูดและเลนสมมติ
เด็กสามารถใชคําพูดหรือสัญลักษณสื่อความตั้งใจหรือความรูสึก เชนเลนสมมติปอนขาวตุกตาหรือ
พาตุกตาไปนอนที่เตียงแลวหมผาให
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6. ความสามารถในการเชื่อมโยงเหตุและผล
เด็กสามารถใชภาษาไดอยางเปนเหตุเปนผลและสมจริงขึ้น เด็กสามารถแยกเรื่องจริงและเรื่องใน
จินตนาการ เชน เด็กอาจพูดวา “หนูจะไปขางนอก” แมถาม “ทําไม” เด็ก “เพราะหนูอยากออกไป
เลน” หรือ “ดอลลี่มีปารตี้น้ําชา” แม “ทําไมดอลลี่ตองมีปารตี้น้ําชาวันนี้ละ” “เพราะวันนี้เปนวัน
เกิดของดอลลี่และดอลลี่ก็ชอบปารตี้น้ําชาดวย” ซึ่งเหลานี้เปนการใชความคิดผานการเลนสมมติ
การเจรจาและการแกปญหาดวยสัญลักษณ

เริ่มโปรแกรมฟลอรไทมที่บาน
ในตอนเริ่มตน คุณตองมีความรูและคําแนะนําจากแพทย นักบําบัด และที่ปรึกษาผูสามารถใหการ
สนับสนุนบนพื้นฐานฟลอรไทมที่เขาใจในระบบการรับรูที่แตกตาง และใชการเลนที่สนุกสนานดึงความสนใจ
รวมเพื่อชวยเหลือพัฒนาลูก จากนั้นคุณตองวางแผนวาสิ่งใดควรเริ่มทํากอน เชนคุณอาจนําคําแนะนําเรื่อง
กิจกรรม SI/OT มาปรับเขากับการเลน หรือเด็กบางคนที่ยังไมพรอมดวยความเจ็บปวยทางกายภาพก็อาจ
ตองไดรับการรักษากอนเปนตน เมื่อคุณเริ่มตระหนักรูจากการสังเกตและแจงผลใหแพทยทราบ คุณจะ
ตัดสินใจในการเลี้ยงดูและพัฒนาลูกไดอยางเหมาะสม

ภาพรวมการทําฟลอรไทม
ใหคุณจัดเวลาชวงพิเศษเลนกับลูกตามแนวทางฟลอรไทมโดยอาจแบงเปนรอบๆ รอบละประมาณ
30 นาที วันละหลายๆ รอบ เพราะยิ่งทํามากลูกยิ่งกาวหนาเร็ว
หลายปกอนเราเรียกการเริ่มทําฟลอรไทมวา “ฟลอรไทม 5 ขั้นตอน” ฟลอรไทมเปนชวงเวลา
พิเศษในการเลนกับลูกฟลอรไทมยังเปนปรัชญาการใชชีวิตกับลูกและคนอื่นๆ อีกดวย ขั้นตอน 5 ขั้นมีดงนี้

ขั้นที่ 1 สังเกตลูกของคุณ
นี่เปนขั้นแรกและเปนขั้นที่มักถูกลืมมากที่สุด เมื่อคุณรูสึกวาคุณสามารถใชเวลาเลนกับลูกโดยไมถูก
ขัดจังหวะสัก 20-30 นาทีตอรอบแลว ใหหยุดและสังเกตวา ลูกของคุณกําลังทําอะไรและอยูในอารมณใด
ลูกกําลังวิ่งไปรอบๆ และทําเสียงดังหรือไม ลูกนั่งเงียบๆ เปดหนาหนังสือหรือไม คุณตองอยากที่จะเขาไป
รวมกับลูกของคุณ ไมวาคุณจะมีอะไรอยูในใจ ใหเขาไปมีปฏิสัมพันธกับลูกดวยอารมณเดียวกันนั้น ซึ่งไมได
หมายความวาอารมณของลูกนั้นตองไมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเมื่อคุณเริ่มที่จะเลน แตเมื่อคุณเริ่ม คุณตองอยาก
ที่จะเขาไปรวมกับลูกในทุกๆ ที่และทุกๆ เรื่องที่ลูกคุณทําอยู

ขั้นที่ 2 เขาหาลูกของคุณ
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เมื่อคุณเขาหาลูก ใหพยายามมีปฏิสัมพันธในอารมณนั้นๆ ของลูก ถามเขาวาคุณจะเขาไปรวมทํา
อะไรที่เขาทําอยูดวยน้ําเสียงและทาทาง ซึ่งตองใชการแสดงออกทางใบหนาและน้ําเสียงเพื่อดึงความสนใจ
และแสดงความสนุกสนานในอะไรก็ตามที่ลูกทําอยู การโผเขามาหาดวยทาทางและน้ําเสียงที่สูงและดังกับ
เด็กที่กําลังอยูเงียบๆ อาจทําใหชองทางการสื่อสารนั้นปดลงอยางงายดาย แตหากใชน้ําเสียงสนุกสนาน
ตื่นเตนกับเด็กที่กําลังวิ่งเปนวงกลมอยางไมมีจุดหมายพรอมพูด “จะจับแลวนะ” ดวยน้ําเสียงสนุกสนานก็
อาจเปนการเริ่มเลนการสั่งการกลามเนื้อไดเลย

ขั้นที่ 3 ใหลูกเปนผูนําและคุณเปนผูตาม
ใหลูกเปนผูกํากับและคุณเปนผูชวยและหาอุปกรณเสริม คุณเลนดวยการสนับสนุนการความสนใจ
และการริเริ่มเลนของเขา นี่ไมใชชวงเวลาแหงการสั่งสอน จําไววาความชํานาญพิเศษทุกอยางนั้นมักเกิดขึ้นได
ในทุกๆ ขั้นของแบบ DIR ในระหวางการทําฟลอรไทมเปาหมายในขั้นตนๆ คือใหลูกเปนคนที่คุณเลนกลับไป
กลับมาอยางสนุกสนาน นั่นคือการมีปฏิสัมพันธอยางมีจุดหมาย
ใหคุณอยูกับลูก สนุกกับเขาในสิ่งที่เขาสนุกและบอกเขาวาคุณสนุกแคไหนที่ไดเลนกับเขาอยางนี้
แมวาคุณจะรูวาบางอยางที่ลูกตองการก็ไมสามารถทําได ก็ทําไป เอาเปนวาใหเชื่อในความรูสึก หากเกิด
คําถามและรูสึกขัดๆ วาเรากําลังทําอะไรอยู แตถาลูกของคุณยังคงเชื่อมตออยูกับคุณดวยเสียงหัวเราะคิกๆ
คักๆ และมีการสบตาที่ดีขึ้นเรื่อยๆ นั่นเปนการระบุบอกใหลูกรูอยางชัดเจนวา “แมจะทําทุกอยางและเปน
ทุกอยางที่หนูอยากใหแมเปน (ตราบเทาที่จะไมมีการทํารายรางกายกันเกิดขึ้น) แมรักที่จะเลนกับหนู และ
หนูเลนดวยแลวสนุกจริงๆ เลย”
คุณหมอกรีนสแปนกลาววาการเรียนรูที่แทจริงทุกอยาง ตองอาศัยแรงจูงใจเปนตัวขับเคลื่อน ใน
การทําฟลอรไทมก็เชนเดียวกัน เราตองใชแรงจูงใจทําใหเกิดการปฏิสัมพันธขึ้น อะไรที่จูงใจลูกเมื่อวานหรือ
ชั่วโมงกอนนั้นไมมีความหมาย แตอะไรที่เปนแรงจูงใจในขณะนั้นตางหาก ยกตัวอยางเชน นึกถึงแกวน้ําแข็ง
ที่คุณถือเขาไปในที่เลน ลูกอาจจะมีทาทีตอแกวนั้นทันที (และแนนอนวาคุณอาจจะคิดวา “ทําไมไมเอาถวย
พลาสติกเขามา) คุณรูวาลูกกระหาย หรือคุณอาจอยากสอนลูกเรื่องรอน เย็น เปยก แหง คุณอาจเอาแกว
มาหลายใบใสน้ําตางระดับเพื่อไลเปนเสียงดนตรี แตถาคุณสังเกตอยางจริงๆ จังๆ คุณจะรูวาลูกสนใจเพียง
มะนาวที่ลอยอยูในน้ํา จากนั้นน้ํามะนาวเปรี้ยวๆ ในปากแมที่ทําหนาปุเลี่ยนๆ ตลกๆ ก็อาจเรียกเสียง
หัวเราะไดอยางสนุกสนาน ตราบนานเทานานที่คุณเรียนรูลูกขึ้นเรื่อยๆ วาลูกกําลังสนใจอะไร ตื่นเตนกับ
อะไร หรือกําลังมองอะไรอยู คุณจะมีชองทางที่จะเดินตอไปไดเสมอ
ในตอนเริ่มตนขั้นตอนนี้ ครูฝกใหพวกเราทุกคนคิดวาอะไรที่ลูกของเราชอบมา 3 อยาง ซึ่งงายมาก
แลวก็ใหตอยอดคิดอีกวาจะทําอะไรกับสิ่งที่ลูกชอบ 3 อยางนั้นอีกอยางละ 3 อยาง แนนอน งายมาก ถึง
ตอนนี้เราก็มีไอเดีย 9 อยางที่จะดึงใหลูกมาเลน มันก็งายๆ อยางนั้นแหละ ฉะนั้น ใหสังเกตวาลูกชอบอะไร
ไมวาจะเปนเกมอะไรที่งายแสนงาย ธรรมดาแสนธรรมดา และเมื่อไดเลนเกมงายๆ กับลูกแลว ลูกรูสึกสนุก
และมีการเชื่อมตอกลับไปกลับมาในการเลน ซึ่งเปนการเชื่อมตอทางสังคมกับสิ่งที่เขาเปนผูเลือกเอง
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เมื่อจะเริ่ม ใหคิดวาจะรูสึกเชนไรที่ไดยินเสียงหัวเราะคิกๆ คักๆ หรือหัวเราะลั่นบานกับความ
พยายามของเรา นั่นคือความรูสึกที่เราตองการในการชวนลูกใหมาเลนกับเราในการทําฟลอรไทมซึ่งก็อาจมี
อุปกรณบางอยางที่เรารูวาเด็กสวนใหญจะชอบและตอบสนองตอ เมื่อสิ่งเหลานี้รวมกับใบหนาเปอนยิ้มที่
อบอุนของพอและแม ผูซึ่งกระหายที่จะตอบสนองลูกดวยเสียงที่แสดงออกถึงการเชิญชวน ทั้งน้ําเสียงที่
เปนดรามา แบบโอเวอรแอ็คติ้ง ทาทางและเสียงหัวเราะสนุกสนาน เชิงหยอกเยา เหลานี้จะทําใหเกิดสิ่ง
มหัศจรรยขึ้น (ซึ่งเรียกวาปฏิกิริยา “จั๊กจี้ฉันสิ”) ดังนั้นใหเริ่มจากสิ่งที่ลูกชอบ 3 สิ่งและ 3 สิ่งที่คุณจะทําตอ
ยอดกับแตละสิ่งนั้นได

ขั้นที่ 4 ขยายความคิดของลูกใหยาวนานและลึกซึ้ง
คุณหมอกรีนสแปนกลาววานี่คือโอกาส พึงขยายสิ่งที่ลูกสนใจในขณะนั้นใหลึกขึ้น กวางขึ้น และ
ยาวนานยิ่งขึ้น เชนลูกใหแมเลนเปนมา แมก็เปนมาโดยสรางเรื่องเขาไปเรื่อยๆ อาจหิว กระหายน้ํา เจ็บเทา
ไปแมคโดนัล ไปหาหมอรักษามา หรือแมแตตรวจฟนมากัน อาจสรางคอกใหมาดวยบล็อก หรืออื่นๆ ไดอีก
นานตราบเทาที่ลูกยังคงสนุก

ขั้นที่ 5 การเปดและปดวงรอบการสื่อสาร
ยกตัวอยางตอจากขางบน มาอาจจะหนื่อยและนอนลง เมื่อลูกเดินไปหยิบผาหมมาให นั่นแปลวา
ลูก “ปดวงรอบการสื่อสาร” แมวาจะยั งไมมีภาษาพู ด ขอเพียงภาษากายของลูกมีออกมาอยางถูกตอ ง
เหมาะสมก็เพียงพอ ถาลูกไปหยิบดอกไมมาใหมา นั่นแปลวาลูกยังไมปดรอบการสื่อสาร การตอบสนองของ
ลูกอยางชัดเจนนั้นยังอาจนําไปสูการเปดรอบการสื่อสารรอบใหม ซึ่งก็คือเปาหมายหลักของฟลอรไทมนั่นเอง
การสื่อสารตอเนื่องกลับไปกลับมา เปดและปดวงรอบการสื่อสารมากขึ้นๆ รวมทั้งมีความสนุกสนานและเกิด
กระบวนการคิด
เพราะวัตถุประสงคหลักของการทําฟลอรไทมคือการทําใหเด็กมีอารมณที่หลากหลาย ในขั้นตนลูก
อาจแสดงอารมณออกมาไมเหมาะสมกับวัย แตเมื่อกาวหนาขึ้น การแสดงอารมณของลูกจะเหมาะสมกับ
ระดับพัฒนาการของลูกมากขึ้น
ในเรื่องของอารมณโกรธและอารมณกาวราวนั้น สําหรับฟลอรไทม นี่เปนเวลาสําคัญยิ่งที่คุณควรอยู
กับลูก สะทอนอารมณแสดงความเขาใจลูกยืนหยัดอยูขางๆ ลูก และไมเพิ่มแรงกดดันใหกับลูก เพียงคุณ
สงบ มีสติ และพรอมจะชวยคลี่คลาย ทั้งนี้ไมไดหมายความวาคุณตองตามใจลูก เพียงแตเขาใจวาลูกเปน
มนุษยคนหนึ่งที่สามารถมีอารมณโกรธหรืออารมณกาวราวไดโดยไมผิด สิ่งนี้เปนธรรมชาติ เพียงแตจะชวย
ลูกปรับแตงอารมณอยางไรใหขึ้นลงอยางเหมาะสม นั่นตางหากที่เปนงานที่คุณตองทํา
การจะชวยคลี่คลายความโกรธ ความกาวราว ความกลัวนั้น สามารถทําไดหลายอยางตามระดับ
พัฒนาการของลูก หากลูกยังไมสามารถพูดคุยสื่อสารถึงความคับของใจได คุณอาจใชการเลนสมมติเปนตัว
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ชวย ในการเลนสมมตินี้ลูกจะทําอะไรก็ได จะเปนอะไรก็ได ขอใหคุณตั้งสติและอยาตกใจหากลูกพูดอะไรที่ไม
เหมาะสม เชน ใหแมตายไปเลย คุณเพียงแคทําใหเปนเรื่องเลนๆ คุณจะพบวาลูกจะหาทางจัดการกับ
อารมณของตัวเองไดเมื่อถึงเวลาที่ตองทําในการใชชีวิตประจําวัน
กอนรูจักฟลอรไทม ลูกชายของดิฉันตีหัวตัวเอง เพราะเพื่อนเดินมาชน เหตุการณนั้นทําใหคุณครู
แนะนําใหปรึกษาแพทย ผานมาปกวาของการทําฟลอรไทม ปจจุบันลูกเขาใจวาเหตุการณนี้เพื่อนไมไดตั้งใจ
นองไมไดตั้งใจ และสามารถคลี่คลายอารมณโกรธของตัวเองไดอยางเหมาะสม แตตองใหแนใจวาคุณจะ
ยอมรับอารมณโกรธ อารมณกาวราวของลูกไดอยางหมดใจ เพื่อใหลูกกลาที่จะรูสึกเพราะนั่นเปนเรื่องที่
สําคัญมาก เพราะหากไมเปนเชนนั้น ลูกคงไมมีทางไดรูจักกับการจัดการอารมณที่เหมาะสม ซึ่งเปนเรื่อง
สําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่มองขามไปไมไดเลย
เด็กตองสงบและสนใจเพียงพอในชวงเวลาที่ทําฟลอรไทม คุณอาจตองปรึกษานักกิจกรรมบําบัด
เรื่อง SI/OT วาจะทําอยางไรใหลูกสงบ และตองใชอุปกรณอะไรที่เหมาะจะนํามาเลนกับลูกใหสนุก เพื่อเติม
เต็มระบบรับรูของลูกกอนการทําฟลอรไทม ทั้งยังตองรูวาจะใชอุปกรณนั้นกับกิจกรรมอะไร และจะใช
เมื่อไหร รวมทั้งจะใชอยางไร ซึ่งหมายความวาตอไป คุณจะรูวาตองทํากิจกรรมอะไรเพื่อจะชวยใหลูกสงบ
พอที่จะทําฟลอรไทมกับคุณได เมื่อลูกกาวหนาขึ้น การชวยเหลือลูกในเรื่องระบบรับรูนี้ก็จะงายขึ้น และคุณ
จะสนุกกับกิจกรรมที่ทํากับลูกได
เมื่อลูกสงบเพียงพอ ก็เริ่มขั้นตอไป เปาหมายเพื่อใหมีความสนใจรวม ผานการเลนที่สนุกสนาน คุณ
อาจเพิ่มน้ําเสียง จากอบอุน เปนตื่นเตนเราใจเพิ่อใหลูกหันมาสนใจอยากเลนกับคุณ เรามีคําแนะนําในการ
ทําให “ตัวคุณเอง” เปนของเลนที่สนุกที่สุดสําหรับลูกเลยทีเดียว
 ใหสีหนา ทาทาง และน้ําเสียงเกินจริงใหมากที่สุด เพื่อเปดโอกาสเชื่อมตอ
 พยายามใหอยูในระยะที่สามารถประสานสายตา บางครั้งอาจตองมองผานกระจก
หรื อถื อตุ ก ตาใกลต าของคุ ณ ใช ก ารแต ง หนา จมู กตั วตลก หรื ออะไรก็ไ ดที่ ตลกๆ
เพื่อใหลูกสนใจใบหนาของคุณ
 เคลื่อนที่ไปรอบๆ พรอมกับลูก อยาอยูขางหลัง ใหถึงของเลนหรือตุกตาที่ลูกชอบกอน
ลูก เพื่อที่คุณจะไดเปนคนใหลูก และเพื่อเปดปดวงรอบการสื่อสาร
 แนะนําใหพยายามสื่อสารกับลูกดวยภาษากาย เลิกคิ้วถาม แสดงสีหนาทาทาง ขมวด
คิ้ว อยาลืมวาคนเราสื่อสารดวยภาษากายมากกวา 90% การสื่อสารดวยภาษากาย
เชน การพยักหนา สายหนา กวักมือ สายมือ ขมวดคิ้วเมื่อโกรธ ประหลาดใจ แสดงสี
หนาอารมณสนุก เศรา โกรธ กลัว เมื่อคุณสื่อสารดวยภาษากายไดตอเนื่องยาวนาน
แลว คุณจะสามารถดึงภาษาพูดออกมา
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 จําไววาใหลูกเปนผูนํา อยาทําตัวเปนผูกํากับแทนลูก แมวาการเลนนั้นจะเปนการเลน
ซ้ําไปซ้ํามา เลนตามลูกไป แตสามารถขยายการเลนออกไปไดอีกเมื่อลูกยังคงสมาธิอยู
กับคุณ
 ตอบสนองลูกใหสอดคลองกับเสียงที่ลูกเปลงออกมา ถาลูกตอบออกมา 1 คํา อยา
ตอบลูกไป 10 คํา ใหเวลาลูกคุณ เพราะการปดรอบการสื่อสารดวยภาษากายก็ถือวา
ใชได เมื่อลูกเริ่มตอบดวยน้ําเสียงออกมา 3-4 คํา ใหตอบลูกดวยจํานวนคําที่เทาๆ
กับของลูก คอยๆ เพิ่มไปทีละคํา ไมตองรีบรอน
 ลดการถาม เพราะถาถามมากๆ ลูกจะไมสนุก แตใหสื่อสารเสมือนเด็กกําลังเลนกัน
ดวยความสนุก
 เปลี่ยนเสียงที่ลูกเปลงออกมาเปนคําที่มีความหมาย เชน ถาลูกออกเสียง “คา” คุณ
อาจใช คํ านี้ เ ป นแรงจู ง ใจในการออกเสี ย งของลูก ด ว ยการหาคํา ที่ คล า ยๆ คํ านี้ เ ข า
มารวมเลนดวย เชน คุกกี้ คางคาว ขาว เมื่อลูกเห็นและชี้สิ่งเหลานี้และเริ่มออกเสียง
“คา” คุณอาจใหลูกเลือก จนลูกชี้ไดถูกอัน คุณจึงพูดวา “คุกกี้ หนูพูดวาคุกกี้” ดวย
น้ําเสียงตื่นเตนดีใจ
 เปลี่ยนทุกอยางใหเปนเกมส ดวยความสนุกสนาน เชนลูกสนใจลูกบอล คุณอาจนําลูก
บอลนั้นไปซอนในที่ที่ลูกมองเห็น จากนั้นก็เริ่มเกมสซอนหาที่สนุกสนานและอาจเพิ่ม
ความซับซอนดวยการเพิ่มใหพอ เขามาเลนดวยเปนตน
 เมื่อคุณทําฟลอรไทม พยายามสงเสริมการสื่อสารกับลูกดวยภาษากายใหยาวนาน
และพยายามสงเสริมกระบวนการคิดใหลูกของคุณ ลูกจะริเริ่มคิด เชน คิดที่จะหาของ
เลนที่คุณซอนอยูในมือ ระวัง อยาพยายามทําตามความคิดของคุณ แตใหตามความ
สนใจของลูกเปนหลัก เพราะลูกจะสื่อสารกับคุณไมไดนาน พึงระลึกวาอยางเลนสนุก
อยางเดียว ใหสงเสริมใหลูกคิดดวย
 คุ ณ ต อ งจั ด สภาพแวดล อ มที่ เ หมาะสม ลู ก ต อ งสงบและรู สึ ก ปลอดภั ย มากพอ
สภาพแวดลอมหรือบรรยากาศที่แตกตางอาจทําใหเด็กแสดงศักยภาพออกมาเต็มที่

วิธีการสงเสริมพัฒนาการทั้ง 6 ขั้น
1. สงบ สนใจ จดจอกับโลกภายนอก
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ใหคุณชวนลูกเลนใหสนุกยาวนาน เลนจนลูกติดใจมาชวนคุณเลนดวย ไมวาจะเลนอะไร ขอใหตัวคุณ
และลูกรูสึกสนุกไปรวมกัน
2. มีสัมพันธภาพกับผูอื่น
ใหคุณชวนลูกเลนใหสนุกยาวนาน ในขั้นนี้จะคลายกับขั้นแรก
3. พัฒนาภาษากาย
ใหใชภาษากายของคุณแบบเยอะๆ เวอร
4. การสื่อสารเพื่อแกปญหา
ตื้อ ยื้อ ใหวงรอบการสื่อสารตอเนื่องยาวนาน และการจะทําใหตอเนื่องยาวนานขึ้นไดนั้น ตอง
อาศัยจังหวะจะโคน สมาธิตองคงอยูกับลูก ใหลูกเปนผูนําการเลนทั้งหมด แมเปนเพียงเพื่อนที่จะ
ตามไปเล น สนุ ก กับ ลู ก ในช ว งแรกๆ ที่ขั้น สัม พั นธภาพของลูก ยั งไม ม ากนัก อาจตอ งอาศั ยการ
ทบทวน ทดลองกันหลายรอบกวาจะอยูตัว เพราะหากลูกทนการตื้อยื้อไดไมนาน ดิฉันจะหันกลับมา
สํารวจตัวเองวาทาทีของเรายังคุกคามและคาดหวังเกินไปหรือไม เรายังตื้อยื้อไมสนุกเพราะขาด
อารมณขันไปหรือเปลา เมื่อคอยๆ ปรับคอยๆ ลอง ดิฉันก็พบวาลูกทนการตื้อยื้อไดดีขึ้น การไปพบ
ครูพบเพื่อดูตัวอยางก็ถือเปนสิ่งสําคัญสําหรับดิฉัน ดิฉันไดตัวอยางและจังหวะจากครูพบมากมาย
5. สื่อดวยสัญลักษณ
เลนสมมติในอารมณที่หลากหลาย ใหคุณสอดแทรกเรื่องราวเขาไปในชีวิตประจําวันใหมากที่สุด
ปจจุบันลูกของดิฉันเลนสมมติเกงและถี่มากขึ้น แมบางเรื่องจะยังไมตอเนื่องยาวนาน แตนั่นก็
หมายความวาลูกมีจินตนาการมากขึ้น เมื่อลูกฝกคิดเยอะขึ้น ลูกก็มีคําถามมากขึ้น ลูกเรียนรูโลก ซึ่ง
สิ่งนั้นทําใหดิฉันผอนคลายเรื่องลูกมากขึ้น ลูกไมปดกั้นตัวเองอีกแลว ลูกจึงมีโอกาสที่จะเรียนรู
ลึกซึ้งตอไป
6. เชื่อมโยงเหตุและผล
ทําไดดวยการพูดคุยสอบถามลูกบอยๆ ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร และทําไม ทําตัวเปนแมที่
อยากรูเรื่องของลูกไปซะทุกเรื่อง แตลูกมีสิทธิ์ที่จะไมเลาหรือไมเลาก็ได ดิฉันก็จะใชโอกาสเจาะแจะ
เจาะถาม ไดเรื่องบางไมไดเรื่องบาง แตทุกครั้งที่ดิฉันหวังผล ลูกจะจับไดและเฉไฉไมตอบ แตหาก
ดิฉันผอนคลาย ลูกจะตอบก็ไดไมตอบก็ได ดิฉันกลับพบวาลูกบอกเลาเรื่องราวออกมาอยางสมัครใจ
แตหากลูกไมอยากตอบ ลูกก็จะบอกออกมาตรงๆ วาไมอยากบอก ไมอยากคุยแลว

12

