คุยกันเรื่องฟลอรไทม –ตอนทีส่ ององทํางานเผยแพรฟลอรไทมมาเรื่อยๆ ก็มีเรื่องใหคิด มีเรื่องใหพิจารณา เพื่อคนหาคําตอบ เพื่อ
จัดหมวดหมู และเพื่อจัดสรางองคความรูใหมๆ และเพื่อพัฒนางานของเรานะคะ
จะใหเด็กเองก็พัฒนาขึ้น พอแมก็ตองพัฒนาตัวเอง ทีมผูรักษาก็ตองพัฒนาขึ้นดวยเหมือนกัน
ถาเราไมคิด ไมพิจารณา ไมสรุป ทําไปเรื่อยๆ เปอยๆ ก็คงจะย่ําอยูกับที่กันนะคะ ก็อยางที่บอกไวแลว
วา “ชีวิตคือสิกขา” (รูสึกวาคําบาลีนี้ ดูโกวาคําวา ศึกษา ที่มาจากภาษาสันสกฤต)
อันที่จริง เรื่องที่จะเขียนวันนี้ ก็ไมใชเรื่องใหมหรอกคะ เขียนไวหลายแหงแลว เพียงแตเอามา
รวบรวม และขยายความอีกนิดหนอยคะ (ถึงตรงนี้ขอโอกาสอธิบายที่มีคนสงสัยวาทําไมดิฉันตอบกระทู
บางกระทูสั้นเหรือเกิน อยากไดแบบละเอียดๆ ยาวๆ ซึ่งคําตอบก็คือดิฉันเองเขียนเรื่องฟลอรไทมไว
เยอะมากแลว ชวยๆ อานทบทวนกันหนอยเถิดคะ และมีคําถามบางคําถามเหมือนกัน ถาจะตอบใหดี
ตองยกหนังสือมาทั้งเลมเลยคะ แลวก็อยางที่บอกไวอีกเหมือนกันนะคะวา รอยละ 80 ของคําถามใน
กระทู มีคําตอบอยูแลวในตอนทายของหนังสือเลม 3 คะ)
วันนี้จะขอสรุปเรื่อง หลักประกันความสําเร็จของการใชฟลอรไทม วาขึ้นอยูกับ 3 ปจจัยใหญๆ
เรียงกันตามลําดับความสําคัญนะคะ
1. ครอบครัว และสภาพแวดลอมของเด็ก
1.1. เวลา ป จจัยในส วนของครอบครั วที่ สํา คัญที่สุด ก็ค งเปนเรื่ องของ “เวลา” คะ เพราะคําว า
“ฟลอรไทม” มาจากคําวา time แปลวาเวลา ถาไมมีเวลา ก็ไมมีฟลอรไทม จริงไหมคะ เวลา
ของเด็กนะมี แตจะมีจริงหรือเปลา ก็ขึ้นอยูกับวาพอแมจะทําใหมันมี หรือ ไมมี ดวยการสงลูก
ไปทําทาเปนนักเรียน (โดยที่ลูกยังไมพรอม) หรือเปลา สวนเวลาของพอแม ที่ไมมี หรือมีนอย
นั้น ก็ยังแบงไดออกเปนวา มันมีนอยจริง ๆ เพราะตองออกไปประกอบอาชีพ ไมอยางนั้น จะ
ไมสามารถหาปจจัย 4 มาชวยยังชีวิตของทั้งครอบครัว หรือวามีนอย เพราะตองทํางาน เพื่อ
หาปจจัยที่ 5 – 6 -7 – 8 (ไปเรื่อย ๆ จนเปนอนันต คือไมมีที่สิ้นสุด) อันนี้ก็แลวแตคะ คือ
บางครั้งชีวิตก็เลือกได บางครั้งก็เลือกไมไดคะ ถาคิดวาเลือกไมได ลองทบทวนอีกนิดนะคะ วา
ไมไดจริงหรือเปลา
ประโยคที่วา “เวลานอย แตคุณภาพดี” เปนแคคําปลอบใจคะ
สําหรับฟลอรไทม ทํานอย ก็แปลวาไดนอย เมื่อเลือกที่จะทํานอย ก็ตองยอมรับ
ผลที่มันนอย ก็ไมวากันคะ
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1.2. ความพรอมของพอแมเอง ไดแก ความเชื่อ ความศรัทธา วิริยะ
สติ สมาธิ ป ญ ญา (ที่ เ ขี ย นไปตอนที่ แ ล ว ) และป จ จั ย ที่ ม า
ขัดขวาง อันไดแก นิวรณ 5 ซึ่งประกอบดวย ความคาดหวัง
ความหดหู เศร าหมอง ความวิ ตกกัง วล และความโกรธ หาก
พิจารณาตามกรอบของพุทธศาสนา แตถาพิจาณาตามกรอบของ
ฟลอรไทม ก็ขึ้นกับ พัฒนาการของพอแมเอง หากพอแมติดขัด
อยูที่ระดับใด ก็สงผลตอการทําฟลอรไทมกับลูกเชนกัน (อันนี้ก็
เขียนไปในตอนที่แลวเหมือนกัน แตมีสวนที่เพิ่มเติมใหม) และที่ยังไมไดเขียนคือ ระบบของพอ
แมเอง ซึ่งหมายถึง ความไวในการรับความรูสึก การประเมินขอมูลผานการมองเห็นและไดยิน
และแนวโนมการตอบสนอง ซึ่งพอจะจัดกลุมได 5 แบบ เชนเดียวกับลูก (ดูรายละเอียดใน
หนังสือเลม 5 ชวยใหลูกอยูไดและอยูดี ดวยฟลอรไทม) ไดแก 1) ออนไหว กังวล และถอย
หนี 2) ออนไหว สู 3) เฉื่อย เก็บตัว 4) เฉื่อย บุก และ 5) ไมมีสมาธิ จับจด
ในความเห็นของดิฉัน จริตที่เหมาะสําหรับทําฟลอรไทม คือ แบบที่สอง คือ ออนไหว
พอที่จะจั บ การเปลี่ยนแปลงในอารมณของพฤติกรรม อารมณ และความรู สึก ของลูก และ
ตัวเองได ไมถอยหนีงายเวลาลูกมีอารมณแรงๆ (และไมหนีดิฉันดวย เวลาถูกยอนถามกลับ
หรือถูกวิจารณแบบตรงไปตรงมา) และอยางที่เคยเขียนบอกไววา ดิฉันชอบโคชใหผูที่ออนไหว
และกังวล แบบพอดีๆ (แนะ วกเขาเรื่องพอดีๆ อีก จะโพสตเ รื่อง “ความพอดี” ไว ในเรื่อง
ภาษาไทยหลายวันหนึ่งคํา - 2) ที่ดิฉันชอบจริตแบบนี้ เพราะวาโคชแลวมักจะเวิรกคะ จริตที่
สอดคลRองกันของผูปกครอง เด็ก และนักบําบัด ก็สําคัญนะคะ
1.3. ปจจัยเรื่องความเคยชิน อันนี้เปนปญหาของผูปกครองทั้งประเทศที่จะติดสอน ติดสั่ง ลืมให
เด็กคิดเองคะ ยิ่งผูปกครองเด็กโตที่ทําอยางนี้มาหลายป (เพราะฝกมา) จะติดหนึบกับการ
บังคับควบคุม เรียกวาทุกทุกเสี้ยววินาทีเลยนะคะ การจะแกไข ตองอาศัยสติ การจับสังเกต
ตัวเอง (พัฒนาการตั้งแตขั้น 9 ขึ้นไปอยางมาก) หากทําไมได ก็ตองอาศัยคนอื่นชวยเตือนกัน
คะ สําหรับดิฉัน หากผู ป กครองเขียนถามมา จะโมเมเอาเองวา ท านปาวารณาตัว ยอมให
เตือนไดคะ แตถาแอบมีขอแมพวงมาดวย วาตองตอบอยางนั้น อยางนี้ ตองแนะนําแบบนิ่ม
นวล หามนูน หามนี่ แหม…..แตก็อยางวานะคะ ความ ”พอดี” ของแตละคนไมเทากัน จริง
ไหมคะ
1.4. ปจจัยอื่นๆ เชน ทัศนคติของบุคคลอื่นในครอบครัว ซึ่งดิฉันเชื่อวาถาปจจัยสวนบุคคลของพอ
แมพรอม จะฝาฟนเรื่องนี้ไปไดไมยากนักคะ บางที่ตองอาศัยลูกเลน ลูกลอ ลูกชน เทคนิคของ
ใคร ก็ของคนนั้นนะคะ
2. ปจจัยที่ตัวเด็กเอง อันนี้เขาใจผิดกันเยอะคะ พอแมหลายทานชอบคิดวาลูกเปนหนักกวาลูกคนอื่น
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แตก็มีอีกหลายทาน คิดวาเปนนอยกวาเด็กอื่น แตโดยภาพรวม
เด็กสวนมากเปนนอย มีสR วนน อยเทานั้ นที่เ ปนมากค ะ ป จจัย ที่
พิ จารณาความหนั กเบา ก็ มีค วามสามารถของเด็ กในเรื่ องการ
แกปญหา (กอนลงมือทําฟลอรไทม) วาตื้อไดก็รอบ เวลาอยาก
ไดอะรไมากๆ (อันนี้มีในคําบรรยายคะ) และดูวาเด็กมี “หยอม”
ความสามารถอะไรอยู บ า ง เช น ความจํ า ทางหู ห รื อ ตา ซึ่ ง
หมายถึงวา เด็กที่พูดภาษาตางดาวได ก็ดีกวาเด็กที่ไมปริปากพูดเลย เด็กที่จําทิศทางแมน ก็ดีกวา
เด็กที่จําไมได หรือการวางแผนสั่งการกลามเนื้อที่พอมีอยูบาง ซึ่งจะหมายถึงวา เRด็กที่ชอบเรียงของ
เลน ก็จะดีกวาเด็กที่เรื่อยเปอยจับแลววางๆ (ถึงแมวาจะเปนการวางแผนสั่งการกลามเนื้อเพียงขั้น
เดียว ก็ยังดี) สวนเรื่องการกระตุนตัวเอง ซึ่งเปนเรื่องที่บาดใจพอแมเหลือเกิน อันนี้ไมเกี่ยวคะ
3. ปจจัยที่นักบําบัด หากพอแมมีจุดออนที่ตองแกไขมาก และเด็กพรองมากๆ ก็ตองอาศัยทีมงานนัก
บําบัดที่คอนขางแมนยําในหลักการและเทคนิค ทั้งในการทําฟลอรไทม และการใหคําแนะนําพอแม
ซึ่งตอนนี้ทีมงานของเราเอง มีกันแค 6 คน ก็แบงภาคกันทํางาน เทาที่จะทําได คงไมไดเต็มเมด
เต็มหนวยกันสักเทาไร แตถาเราRมัวแตคร่ําครวญวา คนของเราไมพอ ทําไมไหว คือมองเห็นแต
ปญหา เราคงกาวตอไปไมได สิ่งที่ทีมงานของเราตองเนน ก็คือมองหาจุดแข็งของครอบครัวไทย
และสังคมไทย และใชใหเปนประโยชนแบบเต็มพิกัดเลยคะ
วันนี้ คิดออกแคนี้ วันหลังคิดอะไรไดอีก จะเพิ่มเติมใหอีกคะ
โดย...
โดย... กิง่ แกว 19 กค 2552
***********************
หมายเหตุ : บทความที่ดิฉันเขียนลงในเว็บนี้ ไมสงวนลิขสิทธิ์ ผูปกครองสามารถนําไปเผยแพรได ไมมี
ขอจํากัด แตนักวิชาการที่จะทําไปประกอบผลงานของตัวเอง กรุณาและอางอิงที่มาของบทความ (ตาม
กติกาสากล) ดวย ระยะหลัง ฟลอรไทมเริ่มเปนที่รูจัก และเริ่มมีนักวิชาการหลายทานเขียนถึงเรื่องนี้
ซึ่งดิฉันจะยินดีมาก หากทานไมไดใชวิธีคัดลอกคําตอคําจากบทความของดิฉัน แลวลงชื่อตอนทายให
ผูอานเขาใจวาเปนผลงานของทานเองคะ
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