คุยกันเรือ่ งฟลอรไทม –ตอนทีห่ นึง่ -

ศาสตรฟลอรไทมนี้ จะวางายก็งายๆ เหมือนถูกบังอยูปลายจมูกแคนี้เอง ทําใหไดผลก็ไม
ยาก แคนิดๆหนอยๆ ก็เห็นผล แตการจะเก็บ "รายละเอียด" ใหเนี๊ยบจริงๆนั้น ทําไดยากพอดู
คะ
ถอยคําที่อยูหลังปกหนังสือเลมสีขาว "ฟลอรไทมกับเด็กออทิสติก" ที่เขียนวา ศรัทธา
วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา นั้น ไมใชถอยคําที่ประดิษฐขึ้นมาใหดูหรูหรา แตคือ องคธรรม ที่
เรียกวา อินทรีย 5 หรือ พละ 5 ซึ่งเปนองคประกอบ "มาตรฐาน" ของการลงมือ "ปฏิบัติ"
เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น ดิฉันมักจะตองเปด "ตําราอางอิง" ที่ใชประจําตัว คือ "พุทธธรรม"
เพื่อหาคําอธิบายวา มันเกิดอะไรขึ้น ทําไมคําตอบถึงออกมาเปนแบบนี้ ทําไมผูปกครองคนหนึ่ง
ถึงได....ทําไมอีกคนหนึ่งถึงได.....คิดอยางนี้ ทําอยางนี้…
ขอสรุป ก็อยูที่นี่เอง ธรรมะของพระพุทธเจา มีไวใหเปนชุด ซึ่งแตละขอนั้นเกี่ยวเนื่องกัน
ขาดขอใดขอหนึ่ง เสนทางจะเบี่ยงเบน ไมครบถวน ไมไดผลเต็มที่ บางครั้งเกิดผลเสีย อยางเชน
ศรัทธา ที่ขาดปญญา จะทําใหหลงงมงาย
ศรัทธา ที่ขาดวิริยะ จะทําใหเฉื่อยชา เกียจคราน อางโนน อางนี่
สตินั้น เปนองคธรรมที่ขาดไมได ในกิจการทุกอยาง
ศรัทธา วิริยะ ที่ขาดสมาธิ จะฟุงซาน กระโดดไปกระโดดมา จับตนชนปลายไมถูก
มนุษยแตละคน มีความแขมแข็งในแตเรื่องราวไมเทากัน แตมนุษยนั้นฝกตนได ดิฉันเอง
เปนคนที่คาดหวังในผลงานสูงและเอาจริง หากทานใดอึดอัดกับการเคี่ยวเข็ญ ก็ขออภัยดวย จะ
ระบุคําถามขอถามคุณหมอ หรือนักบําบัดทานอื่น ก็ไมวากันนะคะ จะคิดวา "ครูใหญ" โรงเรียนนี้
ดุมาก เขมมาก รับไมไหว จะขอเลือกครูที่ใจดีหนอย จะไดพอหายใจหายคอออก ก็ไมวากันคะ
***************************
เรียน อาจารยกิ่งแกวคะ
คงจะไมมีครูใหญโรงเรียนฟลอรไทมที่ไหนอีกแลว ที่ถายทอดหลักการที่
ถูกตองใหกับผูปกครองที่มองไมเห็นทางออกในการชวยเหลือลูกๆ ครูใหญทั้งขยัน
ตรวจตรา วาใครมีความคับของใจเรื่องอะไร มีปญหาอะไร เชื่อวาครูใหญตองใช
เวลาเขาดูกระทู แตละกระทูที่ถามเขามา และตองทําอยูเสมอๆ เพื่อดูวามีใครตอบ

เพิ่มเติม เพื่อดูวาที่เราตอบๆ ถามๆ กัน มันถูกตองตามหลักการหรือเปลา
เมื่อมันเอียงไปจากหลักการ ก็มีครูใหญนี่แหลคอยบอก คอยเตือน
มีกระทูหนึ่งของศิษยฟลอรไทมคนนี้ ที่มันทุกขใจ ก็พิมพเลาความทุกข
ใจลงไป โดยไมไดระบุวาจะถามใคร หรือใหใครตอบ แตคําตอบแรกที่ได มันชวยใหเราเขาใจใน
ความทุกขที่มันเกิด เขาใจลูก (คําตอบแรกๆก็มาจากครูใหญนี่ละคะ) เพียงแตวาในชวงนี้ ครูใหญ
จะมีลูกศิษยเยอะขึ้น ตามความรูของฟลอรไทมที่ไดขยายออกไป จากความรูสึกของศิษยคนนี้ ที่
เริ่มเขามาศึกษาในเวปนี้ตั้งแต ม.ค.52 เราเกิดความอบอุน เพราะเราไดรูจักกันและกันในกระทูที่
เราถามและที่เราตอบกัน มันคงไมมีที่ไหนๆ ที่พรอมจะหยิบยื่นมิตรภาพจากความบริสุทธิ์ใจให
กันเหมือนที่นี่ แตเมื่อโรงเรียนเรามีขนาดใหญขึ้น ชุมชนเราหนาแนนขึ้น เพื่อความเรียบรอย เรา
จะปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนคะ จะพยายามทบทวนความรู และสิ่งที่เราทํากับลูก เมื่อมีปญหา
จะสรุปประเด็นใหชัดเจน เพื่อสื่อสารกันงายขึ้น ทานอื่นมาอานก็จับประเด็นสําคัญไปใชประโยชน
ไดทันที
ขอบคุณคะ ที่รูจักฟลอรไทม และ ทีมอาจารย คุณหมอ และคุณครูทุกทาน และขอบคุณ
ผูจัดการอบรมดวยคะ และขอบคุณสมาชิกในเวปนี้ ที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณกัน
โดย...
โดย... แมมงั กร เมื่อ 17/06/2009
***************************
อันที่จริงประโยชนโดยตรงของการทบทวน ใครครวญ และครุนคิด กอนที่จะถามคําถาม
นั้น จะเกิดกับตัวผูถามเองคะ ผูปกครองบางทานบอกมาวา พอพิมพเสร็จ ก็รูแลววาจะแกปญหา
อยางไร ถาเราอยากใหลูกรูจักทบทวน ใครครวญ และครุนคิด เมื่อเกิดปญหา เราเองก็จะตอง
พัฒนาทักษะอันนี้ (จนชํานาญ) ดวย แมมังกรคงเห็นดวยวา แมและลูกตองพัฒนาไปพรอมกัน
สําหรับดิฉัน ก็อยากจะเติมวา แพทยและผูบําบัด ก็จะตองพัฒนาไปพรอมกันดวย ขอสรุปที่ดิฉัน
ไดมาจากการทําหนาที่ตอบคําถามนี้ ก็ไดมาจากการครุนคิด และคนควาเพิ่มเติม บางเรื่องไดจาก
การรวมกันวิเคราะหกับคุณหมอแกวตา และครูพบ
หากลองไปดูที่ปกหนังสือเลมขาว จะเห็นประโยคที่วา เมื่อแพทย นักบําบัด ผูปกครอง
จับมือกันรวมพัฒนา...ประโยคนี้เปนความจริง
และเราจะรวมกันทํางานตอไป เพื่อพัฒนาองคความรู สําหรับเด็ก ผูปกครอง และผู
บําบัด เราจะยังไมหยุดอยูแคนี้
ความจริงดิฉันเอง คิดเสมอคะ วาแทจริงแลวตัวเองนั้นเปน "นักเรียนอาชีพ" ไมไดเปน
ครูใหญหรอกคะ
โดย…
โดย… กิ่งแกว เมื่อ 17/06/2009
*******************************

ตอนที่เริ่มทํางานเผยแพรความรูเรื่องฟลอรไทม ปญหาอยูที่ทํา
อยางไรใหเด็กออทิสติกกาวหนา เมื่อทํางานไดระยะหนึ่ง คําตอบกลับ
นํามาซึ่งปญหาใหม (ขนาดใหญกวา) ที่เชื่อมโยงกับปญหาเกา คือ ทําอยางไร
ใหพอแมของเด็กกาวหนา คําตอบไดจากการสังเกต แยะแยะ ครุนคิด โดย
อาศัยทั้งกรอบความคิดเดิมที่ใชมานาน คือ พุทธศาสนา ก็ไดคําตอบออมาเปน
เรื่องของอินทรียที่พรอมสําหรับ "การปฏิบัติ" อันไดแก ศรัทธา วิริยะ สติ
สมาธิ และปญญา แตถาลองใชกรอบของฟลอรไทมมาเปนแนวคิด ก็พบวา หากพอแมตองการ
กาวสูบันไดพัฒนาการทั้ง 6 ขั้น อยางนอยพอแมควรจะมีบันไดพัฒนาการของตนเองที่มั่นคง
อยางนอย 9-10 ขั้น
ขั้ น แรก ตรงกั บ คํ า สอนของศาสนาพุ ท ธที่ บ อกว า "สติ " จะต องกํ า กั บ อยู ต ลอดเวลา
แนนอนวาระหวางที่ทําฟลอรไทม พอแมจะตองสงบ สนใจ จดจอ อยูที่ปฏิสัมพันธกับลูก หลาย
ทานคงเห็นดวยวา เมื่อไรที่ตัวเอง "หลุด" ชวงเวลานั้นจะเชื่อมตอกับลูกไมไดเลย
ขั้นที่สอง ปฏิสัมพันธ เวลาสนุก มีความสุข พอแมสวนใหญจะมีปฏิสัมพันธกับลูกได แต
เมื่ออยูในอารมณที่ไมพึงใจ ลองถามวาทานทนไหวมั๊ย เวลาตัวเองทนไมไหว ทํายังไง หนี ?
แยกตัว ? ถาพอแมยังตองใชวิธีแยกตัวไปสงบสติอารมณบอยๆ (ทั้งที่รูตัวและไมรูตัว) ในเวลา
นั้นใครจะทําฟลอรไทม เพื่อชวยประคับประคองอารมณของลูก
ขั้นสาม ในเรื่องการสื่อดวยภาษากาย ใหพอแมลองถามตัวเองวา ตัวเองไวพอที่จะ "จับ"
การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ นอยๆ ในสีหนา และอากัปกริยา ทาทางของลูกไดไหม แลวสัญญาณกาย
ที่สงไปใหลูกละ ชัดเจนพอที่เขาจะแยกแยะไดไหม ในเรื่องการควบคุมอารมณของลูกเหมือนกัน มี
พื้นฐานมาจากพัฒนาการขั้น 3 (และ 4) คงเขาใจไดไมยากนะคะวาพอแมจะชวยปรับแตงอารมณ
ของลูกใหขึ้นลงไดชาๆ ไมแกวงไปแกวงมา พอแมก็ตองควบคุมอารมณของตัวเองใหไดมั่นคงกวา
ลูกดวย
ขั้นสี่ การแกปญหา ซึ่งก็ขึ้นอยูกับวาธรรมชาติของพอแมนั้น "มีเลือดนักสู" มากพอไหม
เพราะวาการจะชิงตัวลูกรักออกจาก "ครอบแกว" นอกจากตองอาศัยความเขาใจ ตองใชทักษะ
การแกปญหา และแรงอึด มากเกินรอยเลยทีเดียว หรือวาปกติเปนคนยอมจํานนงาย ทองาย
อันนี้ก็ตองฝกกันนานหนอย โดยอาศัย "เจตจํานง" ที่จะชวยลูกเปนพลังฮึด เชนเดียวกับเวลาทํา
ฟลอรไทมกับลูกนั่นแหละคะ
ตอไปคือขั้นหา การรับรูอารมณ ซึ่งก็แนนอนวาพอแมคงตองเขาใจอารมณและความรูสึก
ของตัวเอง ไมอยางนั้น คงจะชวยลูกใหเขาใจอารมณของตัวลูกเองไมได
สวนขั้นหก การเชื่อมโยงเหตุผล ทุกทานคงทราบดีนะคะวาการสงเสริม
พัฒนาการระดับนี้ใหลูก คือการตื้อใหลูกตอบคําถาม เพราะลูกพูดกระโดดไปมา
เราตองพยายามปดวงรอบการสื่อสารใหได ก็มีผูปกครองบางคนเหมือนกันนะคะ

ที่เวลาใครแนะนําอะไร หรือถามอะไร ก็ไมคอยตอบ เพราะไมทันไดฟง คิดแตเรื่องที่จะพูด มันก็
ยากเหมือนกันนะคะ เพราะกับลูกแลว เราตองใหโอกาส ฟง และพยายามตื้อใหลูกตอบ คุณเคย
พูดคนละเรื่องกับลูกมั๊ยคะ อยาลืมนะคะ ฟลอรไทมจะคุยเรื่องที่ลูกสนใจ ไมใชเรื่องที่พอแมสนใจ
ขั้นเจ็ด หนึ่งเหตุ มีหลายผล หนึ่งผลเกิดไดจากหลายเหตุ ขอนี้ดิฉันเห็นวาขาดหายไป
จากพอแมหลายทานเลยละคะ ลองดูตัวอยาง เรื่อง คําจํากัดความของ "การแกลง" หากแปล
ความกันงายๆ เมื่อเห็นลูกผลักเด็กอื่น (ดิฉันไมใชคําวาเพื่อน เพราะวายังไมใชเพื่อน) แปลวา
"แกลง" แตอยางเดียว ก็จะแกปญหาไมถูกจุดกันเลย
ขั้นแปด เรื่องโลกนี้มีสีเทา หลายทานอาจจะไมเขาใจวาเกี่ยวของกันอยางไร คุณสมบัติขอ
นี้ดิฉันพบในผูปกครองที่ประสบความสําเร็จในทําฟลอรไทมทุกคน คุณสมบัติอันนี้จะชวยใหจับ
สังเกต เปรียบเทียบสิ่งตางๆ ไดแมนยํา เชน วันนี้ลูกโกรธไมมากเทาไร เพราะถูกกวนตอนที่
สภาพรางกายของลูกยังไมลามาก หรือจับสังเกตไดวาแตกอน ถาลูกถูกกวนประมาณนี้ ลูกจะ
"วีน " หนักกวานี้ แสดงว าชวงนี้ลูกดีขึ้นแล ว หากใครจับ ความแตกตา งนี้ไ มได ก็จะสรุ ปได
ประมาณวา "คุณหมอ...ลูกยังไมหายวีนเลยคะ"
ขั้น 9-10 คือพัฒนาการเพื่อเขาสูวัยรุนและวัยผูใหญที่มีวุฒิภาวะ เปน
ความสามารถในการจั บ สั ง เกต และรู เ ท า ทั น ตั วของตนเอง ในระหว า งที่ มี
สัมพันธภาพกับผูอื่น (ระดับ 9) อยางเชนเวลาที่พอแมกําลังทําฟลอรไทมกับลูก
แลวลูกแสดงพฤติกรรมบางอยางออกมา พอแมที่พัฒนามาถึงขั้นนี้ นอกจากจะ
บอกไดวาพอแมเองรูสึกอยางไร (ระดับ 5) เชน โกรธ กลัว เสียใจ เพราะเหตุนั้น
เพราะเหตุโนน เชน พอแมตกใจ กลัววาลูกจะถดถอย เพราะวาอยู ๆ ลูกกลับไปกระตุนตัวเอง
(พอแมเขาใจเหตุและผล ตรงกับขั้น 6) และพยายามคิดวาสาเหตุที่ลูกแสดงออกแบบนี้ เปน
เพราะอะไรไดบาง เชน ลูกไมสบาย หรือลูกตื่นเตนมาก หรือเปนเพราะลูกอยูในสถานการณเชนนี้
นานเกินไป (พอแมเขาใจวาหนึ่งเหตุ มีหลายผล หนึ่งผล มีหลายเหตุ คือขั้น 7) และรูวาวันนี้ลูก
แสดงออกมามากกวาวันกอน เพราะวากอนหนานี้ ลูกไมเคยตื่นเตนถึงขนาดนี้ (พอแมเขาใจวาสิ่ง
ตาง ๆ มีระดับของมัน สวนมากมีสีเทา ไมใชแคมีอารมณกับไมมี คือขั้Yน 8) แลว
พอแม ยังสะทอนหรื อจับ สั งเกตได วา อารมณ ความรู สึก และพฤติ กรรมของตัวเองใน
ขณะนั้น ๆ ไดสงผลตออะไรกับลูก (ขั้น 9) เชน เมื่อลูกตื่นเตนมากขึ้น ก็รูวาสาเหตุหนึ่ง ที่ทําให
ลูกตื่นเตนมากขนาดนี้ เพราะเสี ยงของพอแม เราอารมณลูกมากไปหนอย หากไมมีพัฒ นาการ
ระดั บ นี้ พ อแม ก็อ าจจะกล า วโทษแต กับ “สิ่ ง อื่ น ” ลื มคิ ด ถึ ง สาเหตุ จ ากตั วเอง นอกจากนี้ ยั ง
ประเมินผลการกระทํานั้น ๆ ที่มีตอบุYคคลอื่นรอบขาง (ขั้น 10) เชน คูชีวิต ลูกอีกคนหนึ่ง ญาติ
ผู ใ หญ ได ใ นขณะเดี ย วกั น ด ว ย (เพราะถ า ไม มี คุ ณ สมบั ติ นี้ ต อ งมาตามแก
ผลกระทบกันอีกคะ แตถึงมีคุณสมบัตินี้ ก็อาจจะตองตามแกเหมือนกัน คือรูวา
อาจจะมีผลเสียเหมือนกัน แตยอมแลกไงคะ ไมทราบเขาใจประเด็นนี้ไหม)

ตัวตนของพอแมที่พัฒนาจนเปนผูใหญที่มีวุฒิภาวะโดยสมบูรณ จะสามารถเขาใจและ
รูเท าทัน ตัวเองได จริง ๆ วา รูสึก ความคิด และการกระทํ าของตั วเองจะสง ผลตออะไรได บา ง
เรี ยกว า รู สติ ไ ด เ กื อบตลอดเวลา สามารถปรั บ เปลี่ ยนตั วเองได ทั น ที ที่ “รู ตั วว า พลาด” (อ า น
ตัวอยางเพิ่มเติมไดจากบทความของพอแมใน “ฟลอรไทมกับเด็กออทิสติก” ซึ่งจะพบวาพอแมทุก
ทานมีคุณสมบัติถึงขั้นนี้)
หากพอแมไมสามารถจับสังเกตไดตลอดเวลา วาความรูสึก ความคิด และการกระทําของ
ตัวเองเองลวนมีผลกระทบตอลูก และบุคคลอื่น ๆ คําบอกเลาเรื่องราว การดําเนินชีวิต และการ
ทําฟลอรไทม ก็จะติดจะขัดอยูที่ “การบรรยายเหตุการณลวนๆ” วาในเวลานั้นๆ เกิดอะไรขึ้น แม
ทํ า อย า งนี้ ลู กแสดงออกมาอย า งนี้ แม รูสึกอย า งนั้ น พ อเลยมาบอกแม วา …..หรื อคุ ณย า บอก
ให……
หรือคุณครูบอกวา…….. พอแมรูสึกวา……. ก็เลย…..ครูก็ยัง……..
โดยไมมีขอสรุป วาแทจริงแลวเกิดอะไรขึ้น ซึ่งก็จะไมกอใหเกิดแผนการแกไขปญหาได
ตรงจุด และ ไมเกิดการเรียนรู หรือพัฒนาการ และจะเกิดเรื่องซ้ําซากรายวัน มองไมคอยเห็น
ทางออกนะคะ
หลายทาน “ถดถอย” ลงไปจากจุดเดิมของทาน เมื่อตอนที่รูวาลูกเปนออทิสติก แตพอ
คลี่คลายจากความทุกข หลายทานก็กลับสูระดับเดิมของทานไดอยางรวดเร็ว หลายทานก็ดีขึ้นชา
หลายทานก็ยังขึ้นๆลงๆ (คลายกับลูก)
หากพอแม “รูจัก” และเขาใจตัวเอง ทานก็จะรูจัก และเขาใจลูกของทาน จากนั้นทานจึง
จะชวยใหลูกรูจักและเขาใจตัวของลูกเอง
เอ……สวนที่ตอเติมใหมยากไปไหมคะเนี่ย ถายากไป ก็อานผานๆ ไปกอนก็ไดคะ เอาใจ
ชวยทุกทานคะ
โดย...
โดย... กิง่ แกว เมื่อ 20/06/2009 (เขียนเพิ่ม 19/ 07/ 2009)
**************************
อานกระทูนี้แลวเหมือนไดทบทวนหลักฟลอรไทมสําหรับลูกและตัวเองเลยครับ ^^'
โดย...
โดย... not510tp เมื่อ 20/06/2009
***************************

