คุยกันเรือ่ งฟลอรไทม –ตอนทีสาม่สามสาม
สืบเนื่องจากตอนที่หนึ่งและสองนะคะ ในตอนที่สามนี้ ดิฉันอยากจะสรุปวิธีที่ผูปกครองจะทํา
ฟลอรไทมกับตัวเอง หรือทําฟลอรไทมกับลูก หรือนักบําบัด (ครู) กับผูปกครอง หรือนักบําบัด (ครู)
กับเด็ก หรือกับตัวเอง เพื่อสงเสริมวิธีคิดแบบฟลอรไทมนะคะ
เริ่มตน เมื่อเราเผชิญกับพฤติกรรมใดๆ ของผูอื่น ที่เรากําลังติดตอสื่อสารดวย กอนที่เราจะ
ดวนสรุปวา “สิ่งที่เห็น ที่ไดยิน สัมผัส” นั้น คืออะไร และเราควรจะทําอยางไรดี ขอใหลองถามตัวเองดู
นะคะ
1. เรารูสึกอยางไร กลัว ตกใจ ชอบใจ ไมชอบใจ ปลื้ม โกรธ ฯลฯ รูสึกมากหรือนอย
2. เหตุที่เรารูสึกเชนนั้น เพราะอะไร เพราะแมกลัววาลูกจะกลายเปนเด็กกาวราว แมกลัววา
นักบําบัดจะหาวาแมตามใจลูก นักบําบัดหงุดหงิดที่แมไมเชื่อสิ่งที่นักบําบัดพูด ฯลฯ
3. สาเหตุที่เขาแสดงพฤติกรรมตรงหนา (ลูกกรีดรอง, นักบําบัดขมวดคิ้ว, ผูปกครองหนา
ตึง) เกิดจากอะไรไดบาง
4. เมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณกอนหนานี้ ขนาดของปญหากําลังลดลง ทวีความรุนแรง
มากขึ้น หรือคงที่
5. สาเหตุที่ทําใหเกิดผลอยางนี้ เปนเพราะอารมณ ความคิด และการแสดงออกของเราหรือ
เปลา และที่เรารูสึกและแสดงออกเชนนี้ มีความเชื่อมโยงกับลักษณะนิสัยใดของเรา เรา
ติดกับความเคยชินอะไรบาง
6. การที่เราติดกับความเคยชินอันนี้ สงผลกระทบกับใคร หรืออะไรไดบาง ทําใหลูกคนอื่น
นอยใจ ทําใหคูชีวิตหงุดหงิด หรือทําใหญาติผูใหญไมสบายใจ
7. พอแยกแยะได แล ว เราจะทํ า อย า งไรต อไปจึ ง จะเหมาะสมที่ สุด ได ผ ลดี ที่สุ ด ส ง ผล
ขางเคียงนอยที่สุด เราควรจะคอย ? ทําแบบเดิมตอไป ? หรือปรับเปลี่ยนวิธีการใหม
หากใชกรอบของฟลอรไทมในการทํางานอารมณและความคิด ก็จะเปนเทคนิคของระดับ 5
(ในขอ 1) ระดับ 6, 7, 8, 9 และ 10 ตามลําดับ อันนี้ก็เหมือนเวลาทําฟลอรไทม
กับลูกนะคะ อะไรที่ไมคนชิน ก็ตองหัดกันนานหนอย พอชินแลว ก็จะคิดแบบนี้ได
อยางอัตโนมัติ ยกเวนเวลา “ของขึ้น” อาจจะหนามืด คิดอะไรไมออก ซึ่งก็เปนการ
ถดถอยอย า งหนึ่ ง และเราก็ เ หมื อ นลู ก อี ก แหล ะ ค ะ ที่ ยิ่ ง ฝ ก จะคิ ด ได เ ร็ ว และ
ใกลเคียงปจจุบันมากขึ้น เรียกวา “รูเทาทันตัวเอง” เกือบตลอดเวลา
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หากเปรี ย บเที ย บกั บ วิ ธี คิ ด ตามหลั กของพุ ท ธศาสนา ก็ จ ะพบว า วิ ธี คิ ด
ขางตน สอดคลองกับการคิดแบบสืบสาวปจจัย การคิดแบบอยูในปจจุบัน การ
คิดแบบแยกประเด็น และการคิดแบบแกปญหา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของวิธีคิดโดย
แยบคาย 10 อยางของพุทธศาสนา
ในเรื่องความเคยชินที่จะคิดแบบอัตโนมัติ ทางพุทธศาสนาอธิบายวามนุษยก็สั่งสมความเคยชิน
อยางนี้มาตั้งแตเกิด จนกระทั่งปจจุบัน คนละหลายสิบป เกิดเปนรองลึก เรียกวาพอขยับตัว ก็จะออก
เดินตามรองเกาทันที พอรับรูประสบการณใด ก็มีความรูสึกก็พวงมาดวยวา สบาย หรือไมสบาย หรือ
เฉยๆ แลวติดมาดวย ถูกใจ ไมถูกใจ หรือเฉยๆ ภายใตอิทธิพลของความรูสึกนั้น ถาชอบก็คิดอยาง
หนึ่ง ไมชอบก็คิดอยางหนึ่ง เพราะฉะนั้นประสบการณจะถูกบิดเบือน เอนเอียง มองเห็นเคลื่อน
คลาด มีการปรุงแตง และการเลือกรับขอมูล เห็นบางแงบางดานความรูจะไมตรงไปตรงมา เรียกวาไม
รับรูตามที่มันเปน พุทธศาสนาจึงบอกวาตองรับรูตามที่มันเปน คือรับรูโดยมีสติ ไมยินดียินราย รับรู
แบบนักศึกษา คือรับรูแบบเรียนรู ไมรับรูแบบชอบชัง
( http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/lp-prayuth/lp-prayuth-2 2 24.htm)
อยางเชน เมื่อเห็นลูกกระตุนตัวเอง หรือกรีดรอง พอแมก็จะรูสึกไมชอบ รูสึกวามันเปนอาการ
ของออทิสติ ก ต องพยายามกดดั น ป ด ปง อย าใหมัน โผลออกมา ทั้ งๆ ที่ ใ นความเป นจริง ลั กษณะ
อาการเชนนี้ บอกใหรูวา ระบบภายในของลูกไมเรียบรอย ลูกตองการความชวยเหลือ
ในทางตรงขาม เมื่อลูกสนใจจดจออยูกับการเขียนหนังสืออยางเอาเปนเอาตาย พอแมเห็นก็
ชอบใจ อยากใหทํานานๆ คิดวาลูกรักการเรียน ตอไปคงจะเรียนไดกาวหนากวาเพื่อน จึงมองไมเห็น
ตามความเปนจริงวา แทจริงแลว ลูกกําลังทําอะไร เพราะอะไร การเขียนหนังสือเปนชั่วโมงนั้น ใชวิสัย
ของเด็กอนุบาลหรือเปลา
ความคิดเห็นที่ถูกตองตรงประเด็นเทานั้น ที่จะเปนจุดเริ่มตนของการนําพาเด็กออกจากโลก
สวนตัวและพัฒนาตอไปได แบบ “คนเต็มคน” คะ
ยากไปไหมคะ ค อยๆ คิ ด ค อ ยๆ ทํ า ชี วิ ต คื อ สิ ก ขา พ อ แม ลู ก นั กบํ า บั ด เรี ย นตํ า รา
เดียวกัน แตเรียนคนละบท พอแมและนักบําบัดตองเรียนบทที่ยาก เพื่อจะไดชวยลูกทําบทงายๆ ไงคะ
โดย...
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