จากผูป กครองถึงผูปกครอง (ตอน
(ตอน 2)
พฤติกรรมกระตุนตัวเอง
เด็กที่ยังมีการกระตุนตัวเองอยูนั้น แนะนําใหทําฟลอรไทมกอน เมื่อทําไดสักระยะใหหาโอกาสพบ
นักกิจกรรมบําบัด เพื่อแนะนํากิจกรรมที่เหมาะสมกับลูก ทั้งยังอาจนํามาตอยอดหากิจกรรมดวยตัวเองให
ลูกทําไดอีกดวย อยาพยายามลดพฤติกรรมกระตุนตัวเองของลูก เพราะนั่นอาจเปนสิ่งที่ทําใหลูกสามารถมี
ชีวิตอยูไดในโลกใบนี้ สิ่งที่ควรทําคือหากิจกรรมที่สอดคลองกับระบบรับรูของลูก เชน หอตัวลูกดวยผาหม
นวดดวยหมอน นวดดวยมือ ใหวิ่ง กระโดด วายน้ํา เลนยิมนาสติก กระโดดแทมโบลีน หรืออืน่ ๆ
เมื่อลูกกระตุนตัวเอง ใหคุณใชทาทาง น้ําเสียงสนุกสนาน เพื่อดึงความสนใจ ทําใหลูกเห็นวาคุณ
เปนของเลนที่สนุกที่สุดและเจงที่สุดเลยทีเดียว
ในบางครั้งลูกอาจตองการเวลาที่จะจัดการกับระบบการรับรูของเขา แตเมื่อคุณไดใชเวลาอยูกับลูก
แบบสนุกไปกับเขา โดยใหเขาเปนผูนําการเลน คุณจะพบวาคุณอยากที่จะหาอะไรมาเลนกับเขาอีกเพิ่มเติม
เต็มระบบรับรูของลูก เพื่อสนุกไปกับการอยูกับเขา นั่นจะทําใหคุณลดความกังวลในเรื่องพฤติกรรมกระตุน
ตัวเองของเขาไป เมื่อเปนดังนั้นคุณจะพบวาลูกเลี้ยงงายขึ้น และเมื่อใดที่ลูกหยุดอยูกับตัวเองเพื่อเติมระบบ
เมื่อเขาพรอมคุณก็พรอมที่จะเชื่อมตอกับเขาในทันที เมื่อทําไปเรื่อยๆ จะพบวาพฤติกรรมกระตุนตัวเองนั้น
หายไปโดยไมรูตัว
เราทั้งหมดรูวา เด็กแตละคนและประสบการณของแตละครอบครัวนั้นไมเหมือนกัน และไมมีใคร
บอกไดวาผลจะออกมาเปนอยางไร แตดิฉันก็ตระหนักไดวาเมื่อเลิกจับจองพฤติกรรมนั้นๆ และเขาใจความ
ตองการในระบบที่แตกตางกันของเด็กแตละคน และพยายามชวยลูกอยางสุดความสามารถ ดวยองคความรู
เชนนี้ เราจะไมเพียงเริ่มรูวาจะชวยลูกอยางไร แตเปนการสื่อสารสงขอความความรักแบบไมมีเงื่อนไขไปให
ลูกรับรู รักเขาในแบบที่เขาเปน ไมวาสิ่งนั้นจะเรียกวา “ดีหรือไมดี” และยิ่งคุณรักและใหลูกของคุณมาก
เทาไหร ลูกคุณก็รับรูไดมากเทานั้น

เลนที่ไหนดี
ฟลอรไทมนั้นเลนไดทุกที่ แลวแตพัฒนาการและระบบรับรูของเด็กแตละคน แตสถานที่เลนตอง
เปนสถานที่ที่ไมมีอะไรมาดึงสมาธิของทั้งตัวเองและลูกออกไปได เมื่อแรกแนะนําใหทํากัน 1 ตอ 1 ในหอง
พึงระลึกวาสถานที่นั้นตองเหมาะกับลูกของคุณ ทั้งนี้ตองทราบวาสิ่งเราใดบางที่สงผลกระทบกับลูกของคุณ
เด็กบางคนชอบการเลนแบบระบบ sensory นั่นคือการวิ่งหรือกระโดด ซึ่งเราสามารถทําเปนเกมสได
ทั้งหมด เปาหมายของการจัดสถานที่เลนนี้ก็เพื่อทําใหตัวคุณเองเปนของเลนที่นาสนุกที่สุด หรือแมวาคุณจะ
เปนคนชวยหยิบของเลนหรือตุกตาที่ลูกตองการ พอแมหลายคนวางของเลนไวบนชั้นที่มองเห็น แตหยิบไม
ถึงก็เพื่อจะเปนผูชวยเหลือลูกในการหยิบนั่นเอง
พึงระลึกวาเมื่อคุณทําฟลอรไทมคุณกําลังกระตุนพัฒนาการดานการสั่งการกลามเนื้อ มิติสัมพันธ
และการแกปญหาใหแกลูกของคุณ การจัดที่เลนก็เปนเรื่องสําคัญเชนกัน
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คําแนะนําสําหรับการจัดพื้นที่เลน
เนื้อหาตางๆดานลางนี้ มาจากคําแนะนําของผู ปกครองที่ใ ชฟลอรไทม ซึ่งสามารถนําไปดัดแปลงให
เหมาะสมกับที่อยูอาศัย โดยพี้นที่เลนควรคํานึงถึงความแตกตางในความตองการและความสนใจของเด็ก
เปนสําคัญ ซึงพื้นที่เลนควรมีลักษณะดังนี้ (ไมจําเปนตองครบทุกขอ – แลวแตปจจัยตางๆของแตละบาน)
• เปนพี้นที่ที่ไมถูกรบกวนและไม
รบกวนและไมรบกวนสมาชิกคนอื่นๆในบาน งดการดูโทรทัศน(ทั้งผูปกครอง และ
เด็ก) ขณะทําฟลอรไทม และงดการรับโทรศัพท (ยกเวนกรณีฉุกเฉิน)
• ควรเปนพื้นที่ที่สงบ ปราศจากเสียง หรือกลิ่นรบกวน อากาศโปรง หองทาสีออนๆ สบายตา และ
อยูใกลหองน้ํา (ในกรณีตองชําระลาง)
• จัดพื้นที่ใหปลอดภัยเพียงพอในการเล
น เชน จัดหาพรมยางกันลื่น กันเปอน หรือเบาะนิ่มๆ ปูพื้น
งพอ
เพื่อกันการลื่นหกลม หรือลดการกระแทกหากพลัดตก และหุมมุมหรือขอบที่มีความคมของตูหรือ
เฟอรนิเจอรในหองไว(ในกรณีที่การเคลื่อนยายทําไดยาก) เพื่อปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
• ลดขอจํากัด(ขอบเขต – ขอหาม)
ม) ตางๆในการเลนลง เพื่อเพิ่มโอกาสในการสรางสัมพันธภาพและ
การสื่อสารผานการเลนกับเด็ก เชน ปองกันความเสียหายที่จะเกิดกับเฟอรนิเจอรและของใชราคา
แพงและเสียหายงาย โดยทําการเคลื่อนยายออกจากบริเวณพื้นที่เลนหรือนําเฟอรนิเจอรที่ไมตอง
กังวลหากเกิดความเสียหายมาแทนที่ ตัวอยางเชน จัดหาโซฟาเกามาวางไวเปนที่ปน, กระโดด,
หรือนั่งทานขนม สําหรับเด็ก
• จัดหาของเลนที่หลากหลายและเหมาะสมกับระบบรับรูตางๆของเด็ก เชน ตุกตาขนสัตว, ลูกบอล
(หลากหลายชนิด - ยาง,ผา, หรือพลาสติก) ขนาดตางๆ และหลากหลายสัมผัส(ผิวขรุขระ, ผิว
เรียบ, นุมนิ่ม), ของเลนเลียนแบบของจริง(เลนสมมุติ – ชุดเครื่องครัว, ชุดคุณหมอ) เปนตน
• จัดหาชั้นวางของหรือกลองเก็บของ แยกเปนหมวดหมู เพื่อใชเก็บของเลนเมื่อเลิกเลนแลว และ
เรียนรูการแยกหมวดหมู
โดยสรุปแลวสิ่งที่ตองคํานึงถึงในการจัดพื้นที่เลนและการเลนกับเด็กมีดังตอไปนี้
• ความปลอดภัยสําหรับเด็ก, ผูปกครอง, และสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน สถานที่, ของเลน มีความ
ปลอดภั ย เพี ย งพอหรื อ ไม (ทั้ งสํ าหรั บ เด็ ก และผู ป กครอง), ในขณะเล น สิ่ งของเครื่ อ งใช ต างๆ
รอบตัวจะแตกหักเสียหายไดงายหรือไม
• ความเหมาะสมกั
ความเหมาะสม บเด็ก โดยคํานึงถึงความแตกตางของระบบรับรูและความตองการของเด็ก (โดย
สังเกตจากสิ่งที่เด็กชอบและหลีกเลี่ยง หากสงสัย/ไมแนใจ ใหลองสอบถามจากนัก OT หรือนัก
พั ฒ นาการคลี นิ ค) นอกจากนี้ ค วามเหมาะสมในการเล น อี ก ประการที่ ค วรคํ า นึ ง ถึ ง คื อ ระดั บ
พัฒนาการของเด็
นาการของเด็ก ไมใชดูจากอายุจริงของเด็ก ซึ่งดูที่ความสามารถในการเลน
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• ความสนุก คือ คํานึงถึงความระดับความยากสําหรับเด็กกับสิ่งที่เลนหรือการเลน หากยากเกินไป
ความสนุกก็จะไมเกิด ฉะนั้นความสนุกของเด็กตองมากอน แลวคอยๆเพิ่มความทาทายในการเลน
ใหมากขึ้นเมื่อเด็กสามารถทําไดดีขึ้น
• ความสะดวก/
ความสะดวก/ ง าย/
ย / ไมแ พง หมายถึงของเลนหรือการเลน ที่หาหรือทํ าไดงายและราคาไม แพง,
สามารถติดตั้งไดงาย ตัวอยางเชน ยางในรถยนตเกาๆที่ไมรั่ว (ลักษณะเหมือนหวงยาง) นํามาให
เด็กนั่ง หรือเดินเลนเพื่อฝกการทรงตัว เปนตน
ตัวอยางของและการเลนที่สามารถนํามาใชในการจัดพื้นที่เลน หาไดงายและราคาไมแพง
• พรมยางกันลื่น กันเปอน และเบาะปูพื้นกันกระแทก
• แทมโบลีน (ใชเตียงนอนสปริงแทนได)
• ชิงชา (สามารถใชเปลญวนผูกกับคานแทนได)
• ลูกบอลขนาดตางๆ (ขนาดใหญเด็กนั่งได และลูกเล็กๆสําหรับเด็กเตะ หรือขวาง)
• ตะกราผา (สําหรับเก็บของเลน และใชในเกมโยนลูกบอลลงตะกรา)
• ไมหนีบผา (เอามาหนีบตอกัน ใชทําเปนตัวตอ, เลนตากเสื้อผาใหตุกตา)
• ถุงตาขาย (ใชถุงตาขายถนอมผาเวลาเอาเขาเครื่องซักผาแทนได – ไวสําหรับเก็บของเลน และใชใน
เกมโยนรับลูกบอล – หากยังรับลูกบอลเล็กๆยังไมได)
• ตุกตาและของเลนสมมุติตางๆ เชน ตุกตา, หุนมือ, หุนนิ้ว, เสื้อผาตุกตา, โมเดลสัตว, เครื่องครัว,
ชุดคุณหมอ เปนตน (ใชในการเลนสมมุติ – ไมแนะนําของเลนใสถาน หากมีชองใสถานใหเอาถาน
ออก แลวใชเสียงเราเปนแหลงเสียง)
ง
• แปงปน (โดว – Dough) หรือพุดตี้ (Thera-Putty) (ใชในการเลนสมมุติ – ฝกการรับสัมผัสทาง
มือ และกลามเนื้อมือ)
• ที่เปาฟองสบู, นกหวีด, ไมโครโฟนสําหรับเด็ก (เรียกความสนใจจากเด็ก – มองตามฟองสบู, ฝก
กลามเนื้อปากในการเปา และพยายามออกเสียง)
• คานทรงตัว (ใชกระดานไม ขนาดหนากวาง ประมาณ 4 – 5 นิ้ว แทนไดแตตองระวังเสี้ยนไม)
• อิฐบลอค, อิฐมอญ (ใชทําเปนขั้นบันใดใหเด็กเดินขึ้นลง และไววางพาดกระดานไมทําเปนสะพาน
ขามแมน้ํา)
• ยางในรถยนต (แล วแต ข นาดที่ จ ะหาได – ถ าเป น ขนาดใหญตั้ งแต ข นาดรถสี่ ล อ ขึ้ น ไป จะใช
ประโยชนไดมากกวา)
• เชือกสําหรับรอยลูกปด (หากไมตองการซื้อก็หาจากรองเทาคูเกาๆ แลวนํามาซัก)
• ลูกปดขนาดใหญๆ หลากสี (สําหรับรอยกับเชือกผูกรองเทา รอยเปนสรอยคอ – ฝกควบคุมมือ
และกลามเนื้อมัดเล็ก)
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• หมอนหนุนและหมอนขาง, ผาหม (เลนในหองนอน - ใชแทนเกมเดินสํารวจ เปนสะพานขามคลอง,
เดินปา, ขามภูเขา)
• ผาหม, ผาหมนวม (เลนในหองนอน – ใชเปนเปลแกวงเลนกัน, หรือเอามามวนใหเด็กอยูขางใน –
ทําแยมโรลจากมวนผาหม)
• โตะ, เกาอี้ (เลนสมมุติ, ฝก SI – เอาผาหมคลุมโตะเปนกระโจม(เตนท/บาน), คลานลอดอุโมงค
เกาอี,้ เดินบนเกาอี้หรือโตะเล็กๆ แทนคานทรงตัว)

ของเลนที่สําคัญที่สุดคือ.....คุ
.....คุณ
ถึงแมวาคุณจะมีของเลนทุกอยางตามตัวอยางของเลนดานบน หรือจะมีของเลนที่นาตื่นตาตื่นใจสัก
แคไหน ของเลนตางๆเหลานี้จะไมมีประโยชนอะไรในการทําฟลอรไทมเลย หากมีเพียงแคของเลน แตขาด
ผูปกครองที่เขาใจถึงหลักที่แทจริงของฟลอรไทมคือ สัมพันธภาพ (ผูกพันกัน), สื่อสาร (ทั้งภาษากายเสียง
และคําพูด), การคิด (ชวยกันคิดแกปญหาและตอเติมเสริมแตงวิธีการเลน) และอารมณ (สนุกรวมกัน) โดย
ในความเปนจริงแลว ของเลนตางๆสามารถเกิดจากความคิดสรางสรรคของผูปกครองเ
กครองเอง
อง (ใชตัวเองเปน
ของเลน, หรือใชของใกลตัว รวมกับทาทางและน้ําเสียงที่สนุก) เชน ทํามือเปนนกบิน, ปูไต (จั๊กจี้เด็ก), ขี่
หลัง (ขี่มา) หรือ นํากลองกระดาษ (แทนรถของเลน/บานตุกตา), แกนทิชชู (เปนกลองสองทางไกล) เปน
ตน ซึ่งความคิดสรางสรรคเหลานี้นอกจากจะทําใหการเลนมีชีวิตชีวาขึ้นแลว ยังเปนสิ่งที่ชวยสะทอนใหเห็น
ถึงความสําเร็ จในการพัฒ นาเด็ก เปนจุ ดแข็งที่ ดีใ นการชวยใหเ ด็กมี ความคิ ดสรางสรรค และเกิ ดความ
ยืดหยุนในการคิด (การเลน) อีกดวย
ตัวอยางการเลนโดยใชตัวผูปกครองเปนของเลน เชน
• เกมซอนหา (เริ่มจากซอนใตผาหม ใหเด็กเห็นวาเราซอน แลวใหเด็กหา หลังจากนั้นผูปกครอง
คอยๆเคลื่อนไปหลบที่อื่น เริ่มจากใหเด็กมองเห็นเรางายๆกอน เชนโผลขา แขนใหเห็น และสง
เสียงใหไดยิน )
• เกมจะเอ (เอามือบังหนา แลวเปดหนาพรอมสงเสียงจะเอกับเด็ก)
• จั๊กจี้ ปูไต
• เกมไลจับ
• เกมเปา/หม่ํา พุง, มือ หรือเทา (เอาปากผูปกครองวางไวที่พุงเด็ก เปาพุงใหมีเสียงลมผานปาก)
• เครื่องบิน (จับเด็กโยนขึ้นฟา แลวรับ เริ่มจากเบาๆกอน)
พึงระลึกไววาจุดมุงหมายของสัมพันธภาพที่แนนแฟนในการเลนกับเด็กจะเกิดไดจาก
“การที่มีคุณเปนของเลนที่ดีที่สุดสําหรับเด็ก”
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จากประสบการณจริง
ผลกระทบกับครอบครัว เมื่อผูปกครองไดทราบถึงคําวินิจฉัยของเด็กแลว หลายสิ่งหลายอยางใน
ชีวิตครอบครัวก็เปลี่ยนแปลงไปในทันที ในชวงเวลาแหงความสับสนวุนวายนี้ บางคนก็ “เสียศูนย” ไป
ชั่วขณะ บางคนก็ยัง “ไม
ไมยอมรับความจริ
ความจริง” กับสิ่งที่เกิดขึ้น แตในชวงเวลาเชนนี้สิ่งหนึ่งที่จะตองพยายามทํา
เปนสิ่งแรกคือ “ตั้งสติ” ใหไดกอน โดยจะตอง “เริ่มที่ตัวเรา”
เรา” เปนคนแรก
ตัวอยางเชนหากคุณโดยสารเครื่องบินไปกับลูก แลวเกิดเหตุฉุกเฉินบนเครื่อง หนากากออกซิเจน
ถูกปลอยออกมาจากที่เก็บแลว สิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราตองทําคือ “เอาหนากากใสใหตัวเรากอน” แลวจึงใส
หนากากใหลูก เพราะหากเกิดอะไรขึ้นกับเรา ซึ่งเราไมสามารถชวยตัวเองไดแลว เราจะชวยลูกของเราได
อยางไร (ไมใชสิ่งที่งายในการทําใจใหมีสติคิดเชนนี้ แตตองพยายาม)
นอกจากนั้นการแบงหนาที่กันภายในครอบครัวก็เปนสิ่งจําเปนอีกสิ่งหนึ่ง หนาที่การดูแลลูกไมควร
ตกเปนของคนใดคนหนึ่ง ควรรวมมือกันในการดูแล โดยดูดูตามความจําเปน, ความเหมาะสมและปจจัย
โดยรวมของแตละครอบครัว เชน หากพอหรือแมตองทํางานนอกบานแลวอีกคนเปนผูดูแลเด็ก ก็ตองมีการ
ปรึกษาหารือกัน แลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน เพื่อใหมองเห็นภาพรวมเดียวกันสําหรับการพัฒนาเด็ก
เขาใจความรูสึกและแบงเบาความรูสึกซึ่งกันและกัน (รวมทุกข รวมสุขดวยกัน) ในกรณีที่ไมสามารถดูแล
เด็กไดจริงๆ (จําเปนตองทํางานนอกบานทั้งคู – ฝากไวกับสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือใหผูอื่นเลี้ยง) ก็เปนสิ่งที่
จําเปนตองทํา แตใหพึงระลึกไวเสมอวาเปนสิ่งที่จําเปนจริงๆ หรือการที่ตองออกจากงานเพื่อมาดูแลเด็กได
อย างเต็ มที่ ก็ เป นเรื่อ งใหญ และละเอี ยดออ น ซึ่งจําเปนต องคิด ให ร อบคอบ เพราะอาจมีผลกระทบกั บ
ครอบครัวได

คําแนะนํ
แนะนําจากผูเชี่ยวชาญ
คําแนะนําจากคุณหมอกรีนสแปนไดกลาวไววา การทําฟลอรไทมเปนสิ่งที่ใชความตองการหลายๆ
อยางจากสมาชิกทุกคนในครอบครัว ทั้งความรัก ความอบอุน ความเขาใจ ความรวมมือกัน และทําใหเกิด
ความผอนคลายและความสงบสุขภายในบาน ดังนั้นไมเฉพาะเด็กที่ตองการการดูแลเปนพิเศษเทานั้น แต
เราควรทํทําฟลอรไทมกับทุกๆคนในครอบครัว ทั้งตัวเรา และสมาชิกทุกๆคนในครอบครัว
คํ า แนะนํ า จากพ อ แม ฟ ลอร ไ ทม ใ ห ค วามเห็ น ว า สิ่ ง ที่ จํ า เป น ต อ งศึ ก ษาให เ ข า ใจก็ คื อ “บั น ใด
พัฒนาการทั้ง 6 ขั้น” (รวมทั้งการศึกษาระบบการรับรู - SI) เพื่อใหมองเห็นภาพรวมของพัฒนาการและ
เห็นทิศทางในการพัฒนาเด็ก ผานชวงเวลาตางๆของพัฒนาการซึ่งไมอาจขามแตละขั้นไปได นอกจากจะ
เขาใจถึงพัฒนาการทั้ง 6 ขั้นแลว ยังตองมีความ “อดทน และไมยอมแพตออุปสรรคใดงายๆ”
ยๆ” อีกดวย
และอีกอยางที่เนนย้ําก็คือ “ภาษาทาทาง (ภาษากาย)
ภาษากาย)” ซึ่งเปนสิ่งที่ไมควรมองขาม ตัวอยางเชน เด็กมองมา
ที่เรา แลวก็มองไปที่กลองขนมคุกกี้ เราก็รูไดทันทีวาเด็กอยากกินคุกกี้ วิธีนี้ก็เปนการสื่อสารอยางหนึ่งของ
เด็ก โดยการใชภาษากาย เราก็หยิบกลองขนมใหเด็กแลวพูดวา “ออ อยากไดคุกกี้” เพื่อยอมรับการสื่อสาร
อสาร
ดวยทาทาง และการกระตุนใหเกิดการสื่อสารจากเด็ก อีกในครั้งตอๆไป
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นอกจากนั้นฟลอรไทมยังชวยใหผูปกครอง “เขาใจลูกมากขึ้น” ทําใหมีแนวทางที่ดีในการเลี้ยงดูลูก
เขาใจในสิ่งที่ลูกเปน หากเด็กทําในสิ่งที่ผูปกครองไมชอบใจ เชนมีอาการ “หลุด” (ไมสนใจสิ่งตางๆรอบตัว
รวมทั้งตัวผู ปกครอง) สิ่งนี้ไมไดห มายความว า เด็กๆไม รักคุณ ไมอ ยากสนใจคุ ณ หรือไมเ ชื่อคุณ แตใ ห
ผูปกครองพยายามเขาไปสรางสัมพันธภาพกับเด็กตอไป โดย “อยาหมดกําลังใจ”
ใจ” ซึ่งการเดินตามทางนี้
ตอไปดวยใจที่เขมแข็งจะนําคุณไปสู “ความสําเร็จอันยิ่งใหญ” ไดในที่สุด

เคล็ดลับการทําฟลอรไทมของดิ
ของดิฉัน
สําหรับดิฉัน การจะทําฟลอรไทมใหสําเร็จนั้นตองประกอบไปดวยสิ่งตางๆ เหลานี้
1. หลักการที่แมนยํา ชัดเจน อันประกอบดวย DIR นั่นคือการพัฒนาการมีสัมพันธภาพ การสื่อสาร
และการคิด โดยยอมรับในความแตกตางของระบบรับรู การประมวลผล และการวางแผนสั่งการ
กลามเนื้อของลูก และใชสัมพันธภาพที่แนนแฟนระหวางแมลูก สรุปไดวาใจตองนิ่ง เบิกบาน คง
สมาธิอยูที่ลูก ใหเกียรติ ยอมรับ เปดโอกาส รับฟง ไมคาดหวัง
2. ความรูเรื่องพัฒนาการทั้ง 6 ขั้น และมีความรูเรื่องพัฒนาการของเด็กปกติเทียบเคียงกันไป และรู
วาพฤติกรรมแบบนี้ของลูกบงบอกถึงระดับพัฒนาการขั้นใด รูวิธีการเติมเต็มพัฒนาการในแตละขั้น
ของลูก รวมทั้งวิธีการพาลูกกาวขึ้นขั้นตอไป
3. รูวาลูกนั้นมีระบบรับรูอยางไร ไวเกินหรือเฉื่อยเกิน สําหรับลูกดิฉัน เขาไวความรูสึกและไวเสียง มี
ปญหาประมวลผลผานการไดยิน มีปญหาวางแผนสั่งการกลามเนื้อ กลามเนื้อมัดใหญ และมัดเล็ก
4. การมองหาแตพัฒนาการที่ใชการไดของลูก โดยไมจับจองที่พฤติกรรมที่ลูกแสดงออกมา
สิ่งเหลานี้ หากจะพูดกันในภาษาที่เขาใจงาย สําหรับดิฉัน เมื่อจะเริ่มทําฟลอรไทมใจของเรา
ตองเต็มเปยมไปดวยความเขาใจ เห็นใจในความยากลําบากตามระบบที่พรองของเขา โดยมองวาทุก
พฤติกรรมของลูกมีเหตุผลเสมอ ลูกไมไดตองการที่จะแกลงแมหรือไมตอ งการใหแมไมรกั ใหแม
โกรธ ลูกเพียงไมรูวาตองทําอยางไร ยอมรับ ใหเกียรติ ใหศักดิ์และสิทธิ์ในฐานะที่ลูกเปนมนุษยคน
หนึ่ง ซึ่งมีสิทธิ์ที่จะอยากหรือไมอยากทําอะไร เปดโอกาสใหลูกคิด ทํา และพูดไดตามที่ลูกตองการ
โดยมีแมเปนเพื่อนที่คอยรับฟงและอยูขางๆ เสมอ สิ่งนี้คือพื้นฐานที่ตองคิดและตองเปนอยางนั้น
จริงๆ ไมสามารถที่จะแกลงทําได เพราะลูกเปนสิ่งมหัศจรรยที่จะจับความรูส ึกของเราไดอยางถี่
ถวน ดิฉันพบวาเมื่อใดก็ตามที่ใจของดิฉันไมนิ่ง เมื่อนั้นดิฉนั เริ่มหวังผล และลูกจะรับรูและแสดง
อาการตอตานทันที แมวาอาการตอตานนั้นอาจจะหลากหลายและมีมิติตามพัฒนาการที่กาวหนาขึ้น
ก็ตาม แตก็รูสึกไดวาลูกตอตานและถอยหนี ลูกไมรสู ึกวาแมเปนเพือ่ นมากพอที่ลูกจะไวใจ เปดใจ
พูดคุยสิ่งที่ลูกคิดลูกรูสึกออกมา แตครั้งใดที่ใจนิ่งสนิท มีแตความเขาใจ เห็นใจ จะรับรูไดทันทีวา
ลูกนั้นพรอมที่จะบอกจะเลา หรือพยายามที่จะสื่อสารออกมาแมวาบางครั้งลูกยังไมมีคลังศัพทมาก
พอที่จะอธิบายคําพูดตามความคิดออกมาอยางละเอียด แตลูกก็จะพยายาม นี่เองคงเปนพลังของ
แรงจูงใจที่อยากจะพูด อยากจะสื่อสาร แรงจูงใจที่เปนผลมาจากการรับรูถึงความเขาใจ ความเปน
มิตรที่แมมีใหอยางจริงใจ แทจริงแลว คนเราทุกคนก็ตองการสิ่งนีม้ ใิ ชหรือ การรับฟงที่เปนการฟง
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อยางแทจริง ฟงและคิดตาม ใสใจ และเปนมิตรที่ปราศจากอคติและความคาดหวัง เพียงเทานี้
เราก็พรอมจะเปดอกพูดคุยเพราะเห็นถึงความใสใจที่เขามีให เมื่อองคประกอบหลักคือใจของเราคิด
ไดอยางนั้นแลว ดิฉันจึงใชความรูเรื่องพัฒนาการที่ไดกลาวมาแลวขางตนชวยใหลูกกาวเดินตอไปใน
ขั้นพัฒนาการ ซึ่งนั่นไมใชเรื่องยากอีกตอไป
5. หมั่นทบทวนบทเรียนและตัวเองในการพัฒนาลูก อยางที่กลาวไปแลววาฟลอรไทมคือบันไดแหงความ
สรางสรรค เมื่อกาวเดินบนเสนทางนั้นแลวก็ตองพยายามเดินใหตรง การจะรูวาเราเริ่มหยอนหรือขาม
อะไรไปหรือเปลานั้นก็ไดจากการทบทวน แมเมื่อมีปจจัยอะไรมาทําใหออกนอกเสนทางบาง แตเมื่อเรา
ทบทวนบทเรียนและไมรามือ เราจะเตือนตัวเองใหกลับเขาสูเสนทาง ชีวิตคือการเรียนรู ไดเรียน ไดคิด
ไดลองทํา แตหากเมื่อไดคนพบแลววาเสนทางใดที่เปนคําตอบที่สุดของตัวเอง เสนทางนั้นก็จะเปน
เสนทางหลักที่เราจะมุงหนาไปใหถึงจุดหมาย และหากระหวางทางจะมีอะไรเขามาบางพอเปนสีสัน ก็ไม
นาจะมีปญหาอะไร
ดิฉันมักทบทวนหนังสือ บทความ การถาม-ตอบ เพื่อถอดบทเรียนตางๆ นําไปปรับใช วิธีคือ
ดิฉันจะเทียบพัฒนาการวาขณะนี้ลูกมีพัฒนาการอยูในขัน้ ไหน และขอไหน ขอตอไปคืออะไร จากนั้นก็จะ
ตั้งเปาที่จะพาลูกกาวขึ้นขั้นตอไปใหได การตั้งเปาหมายนั้นเปนการตั้งเปาหมายกับตัวเอง แตกับลูก
ดิฉันพบวาตัวเองเพียงกมหนากมตาทําฟลอรไทมไปเรื่อยๆ ตามงานที่วางแผนไว เมื่อทําแลวดิฉันจะ
จดบันทึกพฤติกรรมของลูก และเมื่อถึงเวลาหนึ่งดิฉันจะกลับมานั่งทบทวน ดิฉันพบวาเมื่อแรกยังมี
อาการขึ้นๆ ลงๆ ของลูก ซึ่งแปรผันตามอาการขึ้นๆ ลงๆ ของตัวเอง แตเมือ่ ดิฉันนิง่ ไดระดับหนึ่ง
กลับพบวาการขึ้นๆ ลงๆ ของลูกนั่นถอยหางออกไปมากขึ้น จนกระทั่งไมรูสึกแลววาลูกกาวหนาถอย
หลัง รูส ึกเพียงบางครั้งที่ลูกดื้อไดทุกเรื่อง ซึ่งเกิดขึ้นบอยในชวงหลังนี้ พฤติกรรมนี้ดิฉันก็เชื่อวาเปน
ความกาวหนาอีกอยางของลูก ลูกเพียงตองการทดสอบขอบขายอํานาจของทั้งตัวเองและพอแม การ
มองเชนนี้ทําใหลดแรงตานเวลาลูกดื้อลงไดมาก ดิฉันเพียงมองอยางมีสติ และไมสาดน้ํามันเขากองไฟ
อีก เพียงสะทอนอารมณ เขาใจ และพยายามชวยใหลูกคลี่คลายตัวเองลงอยางเปนธรรมชาติ
6. มองหาโอกาสที่จะพัฒนาลูกในทุกๆ ดาน ทั้งฟลอรไทมและ SI โดยใชสิ่งที่ลูกสนใจเปนแรงจูงใจ ดิฉัน
ใหลูกชายชวยตําน้ําพริก ชงโกโก ชงน้ําชา โดยพยายามซอยงานใหเปนชิ้นงายๆ ในชวงแรกเพื่อใหลูกทํา
ไดและรูสึกมั่นใจในการทํา เมื่อลูกกาวหนาขึ้น ดิฉันพบวาตัวเองซอยงานใหลูกนอยลงเรื่อยๆ การใหลูก
ไดชวยทํางานเล็กๆ นอยๆ ที่ลูกชอบนั้น ไดทั้งสั่งการกลามเนื้อ กลามเนื้อมัดใหญ มัดเล็ก คําศัพท
มากมาย ความภาคภูมิใจ บางครัง้ การที่ลูกจะไดกินอะไรสักอยางที่ลูกอยากกินนั้น ลูกตองทําจระเขขี้
เกียจ โยน-รับบอล ฯลฯ แตบนพื้นฐานความสนุกสนาน ดวยจํานวนที่มากขึ้นเรื่อยๆ ตาม
ความสามารถ บางครั้งเหมือนเปนแมใจราย ดวยดิฉันมักใหลูกถือกระเปาเอง ถือของที่ลูกอยากไดเอง
เปด-ปดประตูที่หนักๆ เอง และพยายามใหลูกชวยตัวเองใหมากที่สุด เปาหมายก็เพิ่มเติมเต็มระบบ
รับรูของลูกนั่นเอง
7. ความกระหายในการเลนกับลูก หรือพัฒนาลูก เนื่องจากดิฉันและสามีมีงานประจําทํา และลูกก็เขา
โรงเรียนแลว ทําใหในแตละวันเรามีเวลาใหลูกเพียงประมาณ 3 ชั่วโมง แตเราจะพยายามใชเวลาที่มีอยู
ใหเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ก็ตองคํานึงถึงลูกอีก 2 คนดวย แรกๆ ดิฉันหรือสามีตองแยกทํา
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ฟลอรไทมกับลูกแบบ 1 ตอ 1 แตเมื่อลูกกาวหนาขึ้น เราสามารถผสานการเลนใหลูกเลนดวยกันได
ทั้งหมด ปญหาการใหน้ําหนักกับลูกคนใดคนหนึ่งจึงเบาบางลง และเมื่อใดที่เรามีโอกาสทําฟลอรไทม
กับลูกแบบ 1 ตอ 1 เราจะไมรีรอและรีบตะครุบโอกาสนั้นแบบคนกระหายใครทําในทันที เมื่อถึงเวลา
เสารอาทิตยหรือวันหยุดของดิฉันและสามี
เราจะทุมเทเวลาในการพัฒนาลูกอยางเต็มที่และไมรูสึก
เหน็ดเหนื่อย ที่เปนเชนนัน้ เพราะสิ่งที่ไดรับกลับคืนมาและเปนกําลังใจใหเราตั้งมั่นที่จะกาวเดินตอ คือ
ความกาวหนาของลูกนั่นเอง
8. ใชความละมุนละมอมในการคลี่คลายความวิตกกังวลและความกลัวของลูก ลูกชายดิฉันปกติเปนเด็ก
ชอบเลนน้ําสระมาก แตดวยเคยเกิดอุบัติเหตุหัวทิ่มลงบอน้ําตื้นๆ หนาโรงแรมเพราะมัวกระโดดเหยงๆ
ดูทอน้ําดวยความชอบใจ จากนั้นลูกกลายเปนเด็กกลัวสระน้ําและกลัวทะเล ลูกไมยอมแมกระทั่งเขา
ใกลสระน้ําที่ลูกเคยโปรดปราน ทะเลที่ลูกเคยชอบลูกก็ไมเลน ไดแตเดินไปเดินมาเลนทรายเพียงอยาง
เดียว เมื่อแรกดิฉันพยายามอยางหนักที่จะใหลูกกลับมาชอบสระน้ําใหได แตลูกจับความรูสึกไดและยัง
ไมไวใจดิฉันมากพอ ลูกจึงตอตานและไมยอมลงน้ําเลยแมแตนอย แตเมือ่ ไดรูจักฟลอรไทม และตั้ง
หลักไดพอสมควรแลว ดิฉันก็เลิกคาดหวัง ไดแตบอกกับตัวเองวาไมเปนไร ไมไดเดี๋ยวนี้ก็ไมเปนไร เรา
ยังมีเวลา แตไมเคยลบสิ่งนั้นไปจากใจ จากนั้นดิฉันก็ใชความสนุกของพี่นองเปนตัวดึงความสนใจ พี่
นองชอบเลนน้ํา พอแมก็ลงกันหมด ทั้งเชียรทั้งปลอบ ลูกก็ยังไมลง ดิฉันตองขึ้นๆ ลงๆ เลนเอาลอเอา
เถิดอยูอยางนั้น ตอมาลูกก็เริ่มแตะน้ําบาง เดินวนรอบสระบาง ไมเปนไร คอยเปนคอยไป ไมนานก็เริ่ม
นั่งเอาเทาจุมน้ํา ไมนานก็ลงสระเด็ก และสุดทายก็ไปเริงราที่สระใหญดวยความสนุกสนานและไมยอม
ขึ้นจากน้ํางายๆ กระบวนการทั้งหมดใชเวลาไปไมนอย อีกตัวอยางของความกังวลคือการกลัวคลื่นทะเล
ดิฉันจึงตองประณีตในการเลือกสถานที่เที่ยวของเรามากหนอย เมื่อเจอทะเล ลูกมักจะลงไปย่ําน้ํา
หลังจากดูเชิงจดจองอยูนานจนใครๆ เกือบเลิกเลนไปแลว ดิฉันกลับไปที่นั่นอีก 3 ครั้ง เพียงเพื่อให
โอกาสลูกที่จะกลาเลนน้ําทะเล กลานอนบนหาดทรายใหคลื่นซัดตัวพรอมพี่นอ งแมจะมีอาการแหยงๆ
อยูบาง ครั้งลาสุดลูกเกงขนาดกลานั่งเรือแคนูที่ดิฉันเปนคนพายขามไปอีกเกาะที่อยูไมไกลจากกันนัก
จากนั้นดิฉันก็จะหาทะเลที่มีคลื่นแรงขึ้นมาหนอยเพื่อเปนโจทยตอไปของครอบครัว
9. ผอนคลาย แมเมื่ออารมณไมนงิ่ พอที่จะทําฟลอรไทมใหไดอยางมีประสิทธิภาพ ดิฉันก็จะเพียงใชเวลาอยู
กับลูกแบบเปนสุข ไมขัดแยง เพียงแคเปดเพลง รองเพลงรวมกัน หรือแมแตนอนกอดกันเบาๆ เลน
หนาเลนตา แหยปากแหยจมูกกัน เทานี้ก็เปนสุขได
10. ระวังการมองพัฒนาการผิดหรือรามือ เมื่อลูกมีพัฒนาการที่กาวหนาขึ้นในระดับหนึ่ง แตยังไมแนนหนา
พอที่ลูกจะเดินตอไปไดดวยตัวเอง กรณีนี้ดิฉันจะกังวลมากเปนพิเศษ เพราะกลัววาตัวเองจะพลาดหรือ
เสียเวลาอันมีคาไปอีก ดิฉันจึงยังคงนัดพบผูเชี่ยวชาญดานการกระตุนพัฒนาการอยูเปนระยะ เพื่อ
ประเมินการทําฟลอรไทมของดิฉันวา เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของลูกหรือขามขั้นตอนไปหรือเปลา
รวมทั้งวนเวียนเขามาอานมาตอบคําถามและบทความตางๆ
เพื่อเก็บรายละเอียดที่อาจมองขามไป
เพราะหากเปรียบดูแลวตัวดิฉันเองและลูกก็เปรียบเปนเตาทีอ่ าจเดินชา เขาใจชา แตดิฉันก็มั่นใจวาเตา
แมลูกอยางเราจะไมยอมหยุดเดินงายๆ เด็ดขาด
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11. มองโลกแงดีและมีความหวัง แมวาบางครั้งดิฉันอาจจะเหนื่อยแสนเหนื่อย แตดิฉันก็จะคิดเสมอวา
พรุงนี้อาจไมเหนื่อยเทาวันนี้ หรือแมแตบางครั้งที่ลูกดื้อและงอแงจนเกินจะอดทน ดิฉันจะเตือนตัวเอง
อยูเสมอวาลูกกําลังกาวหนาขึ้น และเขากําลังทดสอบขอบขายของตัวเองอยู เทานี้ใจก็เบิกบานและ
พรอมที่จะตือ้ ยื้อพูดคุยกับลูกอยางใจเย็น แมวาบางชวงลูกจะดื้อไดทุกเรื่องและดื้อไดแทบทุกเวลาก็
ตามที
12. กฎของดิฉันมีแคเพียงหามทํารายรางกาย หามทํารายขาวของ และหามทํารายจิตใจ
13. หากเมื่อมีหลักการติดแนนอยูในใจในกายแลวเพียงทําทุกอยางตามธรรมชาติ ที่ไมอาจละเลยความพอดี
ของแตละคนไดเลย
เมื่อเวลาผานไป คุณจะพัฒนาความรูความชํานาญและลูกของคุณก็จะไตบันไดพัฒนาการตามมา
เปนเงาตามตัว คุณจะเรียนรูที่จะเชื่อในสัญชาตญาณของคุณมากขึ้น และจะกลายมาเปนทีมงานกับนัก
บําบัดลูกของคุณรวมทั้งสมาชิกกลุมอื่นๆ อีกดวย และในขณะเดียวกัน การสังเกตและการมีปฏิสัมพันธ
กับลูกของคุณทุกวันจะชวยเติมพลังใหกับคําแนะนําของหมอและนักบํานัด คุณจะมั่นใจตลอดเวลาวาลูก
ของคุณจะไดรับประโยชนมากมายจากการเลี้ยงดูลูกดวยความเหมาะสมตามแนวทางฟลอรไทม
14. ใหลูกเปนผูนําการเลน ไมวาจะเลนอะไร เมือ่ เริ่มแรกที่ไดรับคําแนะนํามาวาตองเลนกับลูกใหสนุก ดิฉัน
เองก็กังวลและคิดหนักอยูวาจะเลนอะไรดี มัวแตคิดวาเลนนั่นเลนนี่ดีกวา นาจะสงเสริมโนนนัน่ ดี แต
เมื่อเริ่มเลนกับลูก ลูกกลับไมสนุกไปกับเรา กลายเปนวาเราเลนอยูคนเดียว คงไมใชแลวละ เมื่อมองลูก
ดีๆ พบวาแทจริงแลวลูกยังสนุกอยูกับการเลนแบบ Sensory คือลูกยังตองการการเติมเต็มใหระบบ
ขอตอ ระบบเอ็นหรือกลามเนือ้ ทุกสวน เราจึงกลับมาเลนเกมที่เรียกวาเปนเกมคลาสสิกสําหรับบานเรา
จริงๆ นั่นคือ ”เกมวิ่งไลจับ”
เมื่อเราเห็นประโยชนของมันแลววาลูกสนุกแมสนุกพอสนุกพี่นองก็สนุก มันจึงเปนเกมที่หากวัน
ใดที่พอและแมนึกอะไรไมออกก็เกมนี้แหละ เฉพาะเกมนี้เกมเดียว ดิฉันสอนใหลูกพูดและรูจักคําศัพท
ไดนับไมถวน ไดทั้งภาษากาย ภาษาทาทาง สอนใหลูกไดหัวเราะอยางเต็มเสียง ไดทั้งการสะทอน
อารมณใหลูกรูจักวาอารมณนี้เรียกวาอารมณสนุก และสอนใหลูกปลอยอารมณสนุกออกมาใหเต็มที่
อารมณนี้คือตืน่ เตน สอนใหลกู รูจักการรอคอยอยางมีความหวัง สอนใหลูกรูจังหวะการออกตัววิ่ง และ
เมื่อลูกเริ่มเลนสมมติไดดิฉันก็สรางเรื่องเขาไป กลายเปนรถไฟขบวนหนึ่ง จะไปไหนก็วากันไป น้ํามัน
หมดบาง ลอหลุดบาง หิวขาวบาง เติมอุปสรรคเขาไปเรื่อยๆ ทั้งนี้ก็ตองดูความพรอมของลูกดวย หาก
ลูกเริ่มไมสนุกก็เอาความสนุกใสกลับเขาไป เชนปลอยใหเปนการวิ่งรถไฟไปมารอบๆ บานอยางเดียว
เมื่อลูกสนุกเต็มที่และนาจะพรอมเลนสมมติ ดิฉันก็หยอดเขาไปใหม ถอยเขาถอยออกกันอยูอยางนี้ไป
เรื่อยๆ ดิฉันไมไดคาดหวังวาลูกจะตองเลนสมมติไดตอ เนือ่ งยาวนาน และเปนเรื่องเปนราวไดภายใน
ระยะเวลาเทาใด รูแตเพียงวาถาลูกยังไปไมถึงขั้นนั้นก็เพราะวาเขายังไมพรอม ไมพรอมก็ไมพรอม เรา
ยังมีเวลา เพียงแตดิฉันจะไมยอมปลอยเรื่องการทํา FT นี้เด็ดขาด เพราะรูวาถาเราทําไปเรื่อยๆ วัน
หนึ่งเมื่อลูกพรอม ดิฉันก็จะพรอมที่จะตอยอดไปกับเขา
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จะเห็นไดวาเกมอะไรก็ไดที่ลูกชอบ เมื่อใจเรายอมรับวามันเปนสิ่งที่ลูกชอบ เราก็ไมตอตาน เมื่อไม
ตอตาน ใจก็ไมเกิดอคติ พอไมเกิดอคติ จิตใจก็เบิกบานพรอมที่จะใชเวลาไปกับลูกอยางสนุก แมลูก
สนุกดวยกันและใหลูกไดรับรูวาแมสนุกที่ไดใชเวลาอยูกับเขา แมชอบสิ่งที่เขาสนใจและพรอมจะสนใจ
ใครรูไปกับเขา ทุกอยางก็ลื่นไหล ไอเดียในการเลนและการสงเสริมพัฒนาการตางๆ ก็จะทยอยออกมา
เองตามธรรมชาติ
15 การมองหาโอกาส ทุกอยางเปนโอกาสไดหมด ยกตัวอยางลูกชายที่ชอบระบบแทงคน้ํา ทอน้ํา พัดลม
แอร ดิฉันก็จะพาไปดูแตกอนไปก็ไดตื้อยื้อกันกอน ยาวบางสั้นบางตามแตเงื่อนไขในขณะนัน้ ๆ แตจะไม
เคยปลอยโอกาสนั้นใหผานไปโดยไมไดทํา FT กันสักที เคยอยูครั้งที่ตื้อยื้อสือ่ สารกันที่จะเขาไปดูจริงได
ยาวนานประมาณครึ่งชัวโมง กอนที่จะไดเขาไปดูแทงคน้ําที่ลูกโปรดปรานกันอยางชุมปอด คือยอม
ปลอยเวลาใหลูกไดอยูกับสิ่งที่เขาสนใจ โดยมีดิฉันอยูขางๆ คอยตั้งคําถาม ตอบคําถาม หรือแมแตชี้
ชวนใหดูใหคิดในสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆ แทงคน้ําแทงคนั้น
สรุปโดยรวมแลวเราแมลูกใชเวลาอยูดวยกันตรงแทงคน้ํานั้นเปนชั่วโมง และเปนชวงเวลาแหง
ความสุขที่ดิฉันและลูกมีรวมกัน ถึงตอนนี้ลูกยังนึกถึงชวง เวลานั้นและพูดถึงอยูเปนระยะ แสดงใหเห็น
วาเหตุการณที่เปนสุขนั้นประทับอยูในความทรงจําของลูกแลว หรือการชอบระบบปลั๊กไฟ สวิสซไฟของ
ลูกก็ถูกนํามาใชประโยชน สําหรับดิฉันนําประเด็นนี้มาวาดเปนรูปเลนกัน สิ่งที่ไดที่การยอมใหลูกทํา
อะไรก็ไดที่เขาชอบ แตผลพลอยไดของมันสําหรับดิฉันคือการใหลูกไดฝกกลามเนื้อมัดเล็ก เพราะเมื่อนั่น
เปนสิ่งที่ลูกชอบ ลูกจะมีแรงจูงใจที่จะทําอยางไมรูเหนื่อยรูเ บื่อ และเมื่อไดทําบอยๆ ความชํานาญใน
การใชกลามเนื้อมัดเล็กของลูกก็ดีขึ้น ซึ่งเห็นไดจากการจับดินสอของลูกที่มั่นคงแข็งแรงขึ้น ซึ่งผลดีที่
เกิดตอเนื่องกันไปอีกคือความมั่นใจที่เกิดตามมา จากการที่สามารถทําไดเขียนได เขียนแลวมีคนชื่นชม
วาดแลวมีคนสนใจใครรู สิ่งนั้นทําใหลูกขยายความสามารถทางการเขียนออกไปอยางงายดาย ลูก
กลายเปนเด็กชอบเขียนโนนเขียนนี่ แลวนําไปใหพี่ชายอานสิง่ ที่ลูกเขียนนั้นใหฟง เปนภาษาบางไมเปน
ภาษาบาง แตทั้งพอแมและพี่ชายก็ไมเคยพูดจาบั่นทอนความมั่นใจเลย เราทั้งหมดก็จะพยายามอานไป
ตามที่ลูกเขียนมา ความสุขเล็กๆ นอยๆ ในประกายตาลูกก็ทําใหความสุขนั้นแผกระจายไปทั่วบาน
16. การเปดและปดวงรอบการสื่อสารก็เปนการตีกรอบการสื่อสารใหจบเปนเรื่องๆ ซึ่งลูกอาจจะยังอยูใน
เรื่องเดิมอยูหรือจะเปลี่ยนเรื่องก็ได แตอยูบ นพื้นฐานของการรูตัววาจะเปลี่ยน เชนถาลูกไมอยากเลน
หรือคุยในเรื่องนัน้ ๆ แลวและเขาเปลี่ยนเรื่อง ดิฉันจะถามวาเลิกเลนแลวหรือ หรือไมอยากคุยแลวหรือ
ลูกจะตอบออกมาเองวาเขาจะเลนตอหรือจะเลิกเลน แตไมวาจะทําตอหรือไมทํา แมนนั้ ยอมรับการ
ตัดสินใจของเขาเสมอ สิ่งที่ดิฉันตองคิดตอคือทําไมลูกถึงเลนหรือคุยอยูไมไดนาน หากคําตอบออกมา
ในแนววาเพราะเปนสิ่งที่ลูกไมสนใจก็ไมเปนไร หากแตถาคําตอบคือพัฒนาการขั้น 4 เขายังไมเต็ม เขา
ยังไมสามรถโตตอบสื่อสารกับเราไดนานพอที่จะอยูในเรื่องเดิม นั่นก็หมายความวาดิฉันยังมีงานที่ตอง
ทําตอ ดิฉันก็จะเริ่มตั้งเปากับตัวเองวาในการเปดรอบการสนทนาหรือสื่อสารกับลูกนั้น ตองใหไดอยาง
นอย 3 รอบการสื่อสารในทุกๆ เรื่อง เมื่อไดเปาดังนั้น ไมนานเปาของดิฉันก็สูงขึ้นเรื่อยๆ ผลที่ตามมา
คือลูกสื่อสารไดดีขึ้น ยาวนานขึ้น และซับซอนขึน้ เรื่อยๆ
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ความสําเร็จทีเ่ กิดขึน้
ปจจุบันลูกของดิฉันเบิกบาน สดใส ราเริง พรอมเรียนรูผคู น เรียนรูโลก ลูกมีเพื่อน มีอารมณที่
หลากหลายลึกซึ้ง มีความเขาใจในผูคน และโลกแวดลอมตัวเขามากขึ้น รวมทั้งมีความอยากรูอยากเห็น
อยากเรียนรูซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของการใชชีวิต เพราะเมื่อมีการเรียนรู ลูกก็มีพัฒนาการกาวหนาขึ้นเรื่อยๆ
จากนี้ดิฉันและลูกก็มีหนาที่ที่จะเรียนรูรวมกันตอไป เพื่อใหเกิดความกาวหนาอยางไมมีสิ้นสุด กอนหนานี้เมื่อ
ดิฉันไดอานพัฒนาการของเด็กอื่นที่มีธรรมชาติพูดเกง ก็อดไมไดที่จะอยากใหลูกเปนอยางนั้น แตเดี๋ยวนี้ดิฉัน
ไมไดรูสึกอยางนั้นแลว แมวาถึงอยางไรลูกก็ยังคงเปนเด็กที่ไมชางพูดชางคุย แตเมื่อมีสิ่งใดที่ลูกสนใจละก็
ลูกก็จอไมหยุดเหมือนกัน และนั่นไมใชเรือ่ งสําคัญของดิฉันอีกตอไป ขอเพียงลูกเรียนรูอยูต ลอด ก็พอแลว
การกาวกระโดดของลูกเกิดขึ้นเมื่อดิฉันหาเพื่อนมาเลนกับลูก จากที่ยังแยกตัว ลูกเริ่มผอนคลายขึ้น
จนกลายเปนสนุกกับเพื่อนและกาวหนาขึ้นกับการเริ่มเขากลุม จนกระทั่งติดกลุม ชวงนั้นดิฉันเนนเรือ่ ง SI
เสนสมมติ และสะทอนอารมณ ลูกกาวหนาขึ้นอยางนาอัศจรรยใจ ภาษาดีขึ้นมาก และที่สําคัญลูกสนใจที่จะ
เรียนรูผูคน และเรียนรูโลก สิ่งนั้นทําใหดิฉันรูสึกผอนคลายและมีความหวังมากยิ่งขึ้น
ลูกมีพัฒนาการที่กาวหนาขึ้นจนดิฉันเห็นหนทางการกาวเดินของเขาไดชัดขึ้น ดิฉันไดรับรูวาลูกมี
แบบการเรียนรูแบบใด และพอรูวาหากจะสงเสริมเรื่องการเรียนรูของลูกนั้นตองทําอยางไร เพียงแตขณะนี้
เวลานี้อาจยังไมใชสิ่งสําคัญเรงดวนที่ดิฉันตองทํา ดิฉันเพียงตองการทําพัฒนาการของลูกใหแนนหนาเพียง
พอที่จะแนใจวากาวตอๆ ไปของลูกนั้นจะมั่นคง แข็งแรง เพื่อใหแนใจวาวันหนึ่งวันใดขางหนาเมื่อลูกตอง
เผชิญโจทยยากโจทยใดในชีวิต พื้นฐานของลูกจะแนนพอที่ลกู จะสามารถยืนหยัดอยูไดอยางเขาใจ และเปน
สุข ในแบบที่เปนตัวของเขาเอง

ฟลอรไทมให
ใหอะไรกับดิฉนั บาง
สําหรับดิฉันแลว การเขาใจหลักการฟลอรไทมคือความรักแบบไมมีเงื่อนไขที่พอแมพึงมีใหลูก เมื่อ
รักโดยไมมีเงื่อนไขใดใด ก็จะเกิดการยอมรับ เขาใจ เห็นใจในความแตกตาง และความยากลําบากของลูก
เมื่อเห็นใจก็ไมรูสึกถึงแงรายกับลูก เพียงเห็นแตแงดีเพราะเชื่อวาลูกไมไดแกลงทํา แกลงเปน มีความรูสึก
อยากใหโดยไมหวังสิ่งใดตอบแทน ใหเกียรติประหนึ่งวาลูกเปนมนุษยคนหนึ่งที่มีศักดิ์และสิทธิ์ที่จะคิดจะเปน
อยางที่ลูกเปน ซึ่งนั่นก็คือการใหโอกาสและรับฟงสิ่งที่ลูกคิดอยางแทจริง
ฟลอรไทมทําใหดิฉันมีความรูเรื่องพัฒนาการวาสิ่งใดเหมาะ สิ่งใดดี สิ่งใดปกติ วันหนึ่งมีเด็กผูหญิง
พัฒนาการปกติคนหนึ่งเขามาเลนกับลูกชายคนเล็กที่มีพัฒนาการปกติของดิฉัน
ขณะนั้นลูกอยูกับพี่เลี้ยง
เด็กผูหญิงเมื่อถูกขัดใจก็ยกมือขึ้นทําทาจะตี ลูกชายซึ่งปกติแลวไมเคยยอมลงใหกับพี่ๆ หรือญาติๆ เลยกลับ
เงยหนามองแมของเด็กผูหญิงคนนั้น แลวสีหนาสลดลงดวยความกลัว หากเปนเมื่อกอน ดิฉันคงจะรูสึกแยที่
ลูกไมสูคน แตเดี๋ยวนี้ดิฉันรูสึกยินดีที่ลูกรูจักการอานภาษากาย และรูจักประเมินสถานการณวาตอนนี้ควร
ทําตัวเชนไร การตอบสนองทางอารมณของลูกเปนไปอยางมีมิติ ลูกรูวาควรสูหรือไมควรสู ซ้ําดิฉันก็ไมกังวล
ดวยวาลูกจะเปนเด็กกาวราว เกเร เพราะดิฉันไดพยายามฝกใหลูกแสดงออกทางอารมณดวยการเลนสมมติ
และสะทอนอารมณ และจะยังคงทําตอไป เพราะดิฉันมีฟลอรไทมอยูในมือ
11

ฟลอรไทมจะชวยเปนเครื่องมือนําทางใหดิฉันมั่นใจในเสนทางพัฒนาการการเรียนรูของลูก รวมทั้ง
เปนเครื่องมือในการหลอหลอมจิตใจดิฉันใหเขมแข็ง เตรียมพรอมที่จะรับมือกับจังหวะใดใดที่จะผานเขามา
เพื่อปลอบประโลมทั้งจิตใจของตัวเองและลูก ในวันที่ใครคนใดคนหนึ่งหรือเราทั้งคูออนแอ ทุกขทน และ
อยากทอ ใหเสนทางนั้นยังคงเปนเสนทางที่ถูกตองเหมาะสมอันเปนวิถีทางแหงธรรมชาติ ธรรมชาติที่มนุษย
นั้นแทจริงแลวไมไดตอ งการอะไรมากไปกวาการมีชีวิตอยูอยางเขาใจตัวเอง และทําสิ่งที่ตัวเองมีอยูใหเกิด
ประโยชนสูงสุด บนพื้นฐานความพอเพียง พอดี และบนจุดที่ตัวเองนั้นมีความสุขที่เปนนิรันดร
ตอมาดิฉันไดเรียนรูวาการทําฟลอรไทมอยางถูกหลักการคือการมีชีวิตอยูอยางไมขดั แยง ไมขัดแยง
ทั้งกับตัวเอง ผูอื่นและธรรมชาติ ไมขัดแยงในที่นี้ไมไดหมายความวาเห็นดวยหรือยอมตามไปทุกอยางโดยไม
มีจุดยืน เพียงเปนการยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลในทุกๆ ดาน พรอมเจรจา พูดคุย ในฐานะมิตรที่
ปรารถนาดีดวยคนหนึ่ง เมื่อเราเปนสุขอยูบนเสนทางนี้ ใจเราก็เบิกบาน รับฟง และมองคนอื่นประหนึ่ง
เพื่อนมนุษยที่มีศักดิ์และสิทธิ์ที่จะคิดจะเปนอยางเขาใจ และการจะทําเชนนั้นไดก็ตองรูจักจัดการกับอารมณ
ของตัวเองเปนอันดับแรก ซึ่งทําใหเรากลายเปนคนรับฟง และเปนมิตร
สําหรับลูก การทําฟลอรไทมเปนการฝกใหลูกเรียนรูการอยูรวมกันอยางยอมรับเชนกัน เพราะเมื่อมี
ขอขัดแยงหรือคิดเห็นไมตรงกันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร พอแมก็พรอมจะเจรจา พูดคุยกับลูกเมื่อนั้น ลูกก็ไดเรียนรู
วิธีการจัดการอารมณของตัวเองเชนกัน
ดิฉันไดเรียนรูวาการอยูรวมกันอยางไมยอมรับกัน อันนํามาซึ่งความขัดแยงนั้นไมใชคําตอบของชิวิต
ที่ดิฉันคนหาอยู เพราะไมเคยรูสึกดีอยางจริงๆ จังๆ สักครั้งเมื่อมีเรื่องขัดแยงกับใคร ไมวาจะเปนลูก สามี
ครอบครัว หรือเพื่อนรวมงาน แตเมื่อไดรูจักฟลอรไทมไดฝกทํา ไดฝกคิด ดิฉันพบวาตัวเองนั้นเบิกบาน แต
มิไดหมายความวาดิฉันกลายเปนคนไมมั่นใจในตัวเองหรือไมมีจุดยืนไปแลว นั่นไมใชเรื่องเดียวกัน การเบิก
บานและยอมรับนี้ กลับทําใหดิฉันมีความชัดเจนในตัวตนมากยิ่งขึ้น คิด พูด ทําอะไรอยางมีสติไตรตรอง
ผลไดผลเสียที่อาจเกิดขึ้นอยางถองแท ทั้งนี้ก็บนพื้นฐานการมองเพื่อนมนุษยอยางเทาเทียมกัน ไมวาใครจะ
รูสึกอยางไร ดิฉันไมไดใสใจสิ่งนั้นอีกตอไป ดิฉันเพียงใสใจ “ใจ” ของตัวเองเทานั้นวาไดทําสิ่งที่ถูกตอง เบิก
บานหรือยัง คําตอบหรือผลลัพธของสิ่งนั้นๆ ก็จะคอยๆ คลี่คลายออกมาเอง
สําหรับดิฉัน ดิฉันคิดวาฟลอรไทมคือวงจรแหงการสรางสรรค เมื่อเราเขาใจ ยอมรับ แมเพียงสิ่ง
เล็กนอยที่ลูกทําได และชื่นชม ลูกก็ผอนคลายและมีกําลังใจเริ่มอยากที่จะทํา เราก็ชื่นชม ใหกําลังใจและ
ยอมรับ ลูกก็เริ่มลองทํา และพัฒนาความสามารถขึ้นไปเรื่อยๆ วงจรนี้เปนวงจรที่สรางสรรคและเหมาะที่จะ
ใชกับทัง้ ตัวเองและลูกเปนอยางมาก
ดิฉันไดใชฟลอรไทมกับลูกจนกระทั่งลูกสามารถใชชีวิตไดอยางเปนปกติสุข สดใส ราเริง ทั้งที่บาน
ที่โรงเรียน หรือการเขารวมกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ ดิฉันสามารถมองเห็นอนาคตของลูกไดชัดขึ้นโดยไมรูสึก
กังวล ลูกรูจักเรียนรูโลก เรียนรูอารมณที่หลากหลาย เขาใจความรูสึกของตัวเอง ขณะที่ดิฉันเต็มเปยมไป
ดวยความศรัทธาและตั้งมั่นที่จะมุงหนาเดินตอไปบนเสนทางที่นาประทับใจนี้ ดิฉันมั่นใจวาจะนําพาตัวเอง
และลูกๆ ไปสูจุดหมายที่ยิ่งใหญของการใชชีวิต
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ดิฉันเองนั้นอยากจะบอกวาฟลอรไทมเปนความสําเร็จที่ยิ่งใหญ คือสิ่งที่ดิฉันคนหามาตลอด และ
การคนพบฟลอรไทม ดิฉันถือวาคือการคนพบสิ่งอันเปนที่สุดของการใชชีวิต เพราะแทจริงแลวชีวิตนั้นไม
ตองการอะไรที่มากไปกวาการเขาใจตัวเองและอยูอยางเปนสุขในสภาวะที่เปนตัวเอง หากคิดวิเคราะหแลว
ดิฉันคิดวาฟลอรไทมคือธรรมชาติ และการใชชีวิตตามธรรมชาตินั้นคือการใชชีวิตตามความหมายที่ควรจะ
เปน ใชชีวิตอยางมีคนยอมรับและรักในสิ่งที่ประกอบขึ้นเปนตัวเราอยางไมมีเงื่อนไข นัน่ เองที่ทําใหใจดิฉัน
เปนสุขทั้งเรื่องของตัวเอง เรื่องลูก เรื่องครอบครัว เรื่องที่ทํางาน
ฟลอรไทมทําใหดิฉันมองทุกอยางอยางมีสติ มองอยางเขาใจและเห็นแงดีในทุกๆ เรื่อง ซึ่งนั่นทําให
ทุกอยางดูกวางและทุกหนทางที่เดินผานไมคับแคบ แตสดใสเบิกบานและนายินดี อยางนอยก็เรานี่แหละที่
รักและภูมิใจในตัวเอง ความเปนตัวตนก็ชัดเจน ไมตรีจติ ที่มใี หเปนเกราะกําบังสิ่งรายๆ เปนอยางดี
หลายวันกอนลูกชายคนโตถามดิฉันวา หากมีเวทมนตและใหแมขอได 1 ขอ แมจะขออะไร ดิฉัน
ตอบวา ขอใหมีชีวิตอยูอยางเปนสุข ลูกชายตอบกลับมาทันทีวา โห ใหพรทั้งที ขอแคนั้นเองเหรอ เมื่อดิฉัน
ถามกลับ ลูกตอบวาจะขอใหมีเวทมนตไวใชตลอดไป ไดยินคําตอบเชนนัน้ ดิฉันก็ยังคงพูดคุยสอบถาม
ความรูสึกของเขาไปเรื่อยๆ โดยไมไดเฉลยวาคําตอบที่ถูกตองนั้นคืออะไร รูเพียงแตวาดิฉันไดพบเจอคําตอบ
ที่ถูกตองของดิฉันแลว ดิฉันจึงไดแตยิ้มใหกับความเดียงสาของลูก กอนหนานี้คงรูสึกดีที่ลูกฉลาดรูจักคิด
แตขณะนี้ คําตอบของลูกทําใหดิฉันรูวาตัวเองมีงานตองทําตอ คือการทําตัวเองใหลูกเห็นวาความสุขที่
แทจริงของดิฉันนั้นเปนอยางไร เพื่อวาเมื่อถึงวันที่ลูกออกเดินทางเริ่มตนคนหาความหมายของชีวิต ลูกอาจมี
หนทางของแมเปนทางเลือกอีกทางหนึ่ง แตสุดทายแลวลูกจะเลือกทางใดก็ไมใชธุระอะไรที่ดิฉันจะเดือดรอน
หนาที่ของดิฉันมีเพียงเตรียมตัว เตรียมใจใหพรอมสําหรับปลอบโยน เขาใจ เห็นใจและยอมรับในสิ่งที่ลูก
เลือกไมวาทางนั้นจะถูกใจดิฉันหรือไมก็ตาม
หากจะมองกันจริงๆ ก็ตองบอกวาดิฉันเองก็เรียนรูการทําฟลอรไทมไปพรอมกับลูก เราทั้งหมดตาง
เปนโจทยของกันและกัน เรียนรูกันไปเพือ่ ใหแตละคนนําไปปรับใชกับคนอื่นๆ รอบนอกที่กวางออกไปเรื่อยๆ
ตอไป
ดิฉันเพียงเดินอยูบนเสนทางที่เปนคําตอบของตัวเอง และเรียนรูลึกซึ้งยิ่งขึ้น พัฒนาการไมมีวัน
สิ้นสุด และดิฉันก็จะยังคงเดินทางคนหาคําตอบทีล่ ึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกบนเสนทางที่นาคนหาเสนทางนี้

ขอขอบคุณ
จากการคนพบที่ยิ่งใหญนี้ ดิฉันตองขอบคุณบุคคลทั้งหมดนี้ ซึ่งไมสามารถที่จะขาดหรือละเลยสวน
ใดสวนหนึ่งไปไดเลย ทุกสวนลวนเปนตัวจักรสําคัญของการจะเดินทางไปใหถึงจุดหมายที่ดิฉันไดตั้งไว
1. ลูกคนพิเศษ ที่ทําใหดิฉันคนพบหนทางที่เสาะหามานาน โดยไมมีวันรูเลยวาจะพบเจอหนทางนั้น
เมื่อไหร
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2. คุณหมอผูบุกเบิกหนทาง และแนะนําทางเดินที่ตรงทางให คุณหมอผูไมเคยเหนื่อยหนายที่จะตอบ
คําถามซ้ําไปซ้ํามา รวมทั้งคุณครูทุกทานที่ชวยแนะแนวทาง ชวยทําใหรูวาทางที่คิดวาตันนั้นมีชอ ง
เปดที่ซอนไวอยูเสมอ ขอเพียงเรามุงมั่นที่จะหาใหเจอ
3. ผูปกครองฟลอรไทมทุกทานที่ชวยกันถามชวยกันตอบ ซึ่งทําใหคําถามที่เกิดขึ้นระหวางที่ยังไมเขาใจ
ฟลอรไทมอยางแทจริงนั้นไดรบั คําตอบ
4. และที่สําคัญยิ่ง คือสามีที่ใหความรัก การสนับสนุน ชวยเหลือลงแรงกายแรงใจ ใหเราไดฟนฝา
อุปสรรคในตัวเราไปได ซึ่งนัน่ เปนกําลังใจสูงสุดสําหรับดิฉัน รวมทั้งญาติพี่นองที่คอยชวยเหลือ
สนับสนุน ใหความรัก และพรอมเรียนรูฟ ลอรไทมไปกับเรา เพื่อไปปรับใชกับเด็กคนอืน่ ๆ ใน
ครอบครัว ทั้งยังชวยเปนสวนหนึ่งในโปรแกรมกิจกรรมที่ดิฉันจัดขึ้นภายใตแนวทางฟลอรไทมอยาง
สมัครใจดวยความปรารถนาดีอยางจริงใจ

Krongkan บอกเลาประสบการณตรง
คุณพอนองเฌอแตม ชวยแปลบทความ
22 พ.ย. 2553
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