การสงเสริมพัฒนาการระดับ 5 - 6
แนวทางใหม ชีวติ ใหม

อาจารยคะ
มีโอกาสฟงอาจารยบรรยายที่อุบล เมื่อเร็วๆ นี้ ไดความรูเพิ่มขึ้นจากเดิมมากเลยคะ จากที่อาน
หนังสืออยางเดียวแลวพยายามทํา ก็ไมคอยเขาใจ และจนมุขตลอด พอไดฟง รูสึกว าชัดขึ้นบาง
นองพีพูดมาก แตภาษาไมคอยดี และโตตอบไดตอเนื่องไมนาน ชอบพูดทวนคําถาม ถ าตอบไมได
จะเบี่ยงไปเรื่องอื่นตลอด ตอนนี้เกือบ 7 ขวบแลว อยูชั้น ป.1 ตามไปดูที่โรงเรยนแลว เห็นเขาพยายามเลน
กับเพื่อน แตเพื่อนก็ไมเลนดวยอยางที่อาจารยพูดเลย พอกับแมก็พยายามเลนกับพี แตบางครั้งเราเองก็เลน
เกมสที่เด็กเขาเลนกันไมเปน
นองพีชอบไปหางบิ๊กซีมาก ขอไปบอย ชอบไปเลนขับรถแขง ไมทราบว าควรจะพาลูกไปหรือไม
เพราะที่ผานมา ไปอาทิตยละครั้ง เขาจะขอไปทุกวัน พอไมใหไปก็รองไหคร่ําครวญ แตไมอาละวาด (น้ําตา
ไหลงายมาก) อาจารยบอกใหงดเลนวิดีโอเกมส หมายถึง เครื่องนี้ดวยมั้ยคะ ถาใช จะไดงดไปเลย
เมื่อวานนี้พาเขาเลนเกมสเศรษฐี นองชอบมากถึงกับเรียกแมใหมาเลน (แมอาบน้ํา) นองชอบมอง
ตัวเองในกระจกจะแกไขยังไงดีคะ ขอบพระคุณมากคะ

โดย patcha เมอ 2009/ 8/ 24
ไมวา ลูกทําอะไรอยู หาโอกาสเขาไปมีสวนรวมใหไดคะ เลนกับลูกใหสนุก จนลูกมาตามไปเลนดวย
เรื่องจะไปเลนรถที่บิ๊กซี ใหอาศัยความอยากจะไปเลนของลูก เอามาโตตอบกันใหยาวนานที่สุด ใหลูกพยายาม
คิดหาทางจะไปใหได วา “จะไปกับใครบาง แมไปดวยไดไหม ไปตอนนี้ หรือไปตอนบาย จะแตงตัวอยางไรดี
จะใหแมแตงอยางไร เอารถใครไป กุญแจรถไมอยู ทําไงดี น้ํามันจะหมดแลว ทําไงดี ”
กอนไป ขอ "ชุดใหญ" อยางนี้สักชุดหนึ่ง แลวคอยไปคะ อยาลืมทําตัวเปนเด็กอีกคนหนึ่งที่อยากจะ
ไปบิ๊กซีดวย เหมือนเด็ก 2 คน สมคบกันวางแผนจะไปหางนะคะ

หัดทีละอยาง วันหลังคอยถอยออกจากเกมพวกนี้คะ ตอนนี้ถาไมใชอารมณอยากไปหาง ก็ไมรูจะใช
อารมณไหนมาสรางสัมพันธนะคะ

โดย กิ่งแกว เมื่อ 24/08/2009
ขอบคุณมากคะ คุณหมอ ทดลองทําตามที่คุณหมอแนะนํา เมื่อวานนี้พอกลับจากโรงเรียน
นองขอไปอีก
นองพี: แมไปบิ๊กซีไดมั้ย
แม:

ไปทําไมละ

นองพี: อยากเลนรถแขง
แม:

ไปตอนไหนละ

นองพี: ตอนที่ 4 (ไมรูหมายถึง 4 โมงเย็นหรือเปลา)
แม:

ตอนไหนนะ

นองพี: ตอนที่ 4 ไง
แม:

ไปตอนเชา กลางวัน หรือตอนเย็นดี

นองพี: ไปตอนกลางวัน
แม:

กลางวันเรียนหนังสอ ไปตอนเย็นไดมั้ย

นองพี: จะไปตอนกลางวัน
แม:

ไปกับใครละ

นองพี: ไปกับแม อยากไปสองคน
แม:

ใหพอไปดวยไดมั้ย

นองพี: พอไมอยากไป

แม:

พออยากไปดวยนะ

นองพี: พอไมอยากไป อยากไปกับแมสองคน
แลวก็ยื้อกันไปเรื่อยๆ แตพอแมเลี้ยวรถรูว าไมใชทางไปบิ๊กซี นองถามทันที
นองพี: แมทําไมไมไปบิ๊กซี
แม:

แมไมอยากไป ไปหางอื่นไดมั้ย

นองพี: จะไปบิ๊กซี
แม:

ไปหางเซพแลนดใกลบานเราก็ได

นองพี: ไมอยากไป จะไปบิ๊กซีนะ
แม:

แมไมสบาย ไปหางใกลบานดีกวา

นองพี: แมทําไมไมไปบิ๊กซี บิ๊กซีเขามีอะไรอยู (เริ่มมีน้ําตาไหล)
แม:

นั่นซี บิ๊กซีเขามีอะไร

นองพี: มีไขหวัด 2009 (เคยบอกไว) แลวนองก็ถามตื้ออีก แมทําไมไมไปบิ๊กซี
แมพาแวะหางอื่น นองก็ลงไปดวย แตรองไห ถามอีกวาทําไมไมไปบิ๊กซี เพราะบิ๊กซีมีอะไร
รองและถามจนกระทั่งซื้อของเสร็จ และเขาบาน พอเขาบานเจอของเลนอื่นก็ลืมเรื่องบิ๊กซี ถ าไมไดไปก็จะ
ถามอีกทันทีวา ทําไม อยากถามคุณหมอวาจะตออยางไรดี ไมทราบว า ที่ทําอยูเปนการยื้อหรือเปลาคะ
ขอบคุณคะ

โดย patcha เมือ่ 25/08/2009

เห็นหรือยังคะวา ที่คุณแมบอกวาลูกโตตอบไมตอเนื่องยาวนาน แตเมื่อเขาตองการมากๆ
เขาจะโตตอบไดนาน ถาคุณแมรูว าเรื่องนี้ใชได ก็เตรียมคิดมุขลวงหนาไดเลยคะวันนี้ คงไดใชอีก
อีกอยางหนึ่งที่อยากเพิ่ม คือ การบอกความรูสึกของตัวเอง ดูเหมือนนองพีเขาจะไมบอก
ความตองการตรงๆ เลยนะคะ ดีใจ เสียใจ โกรธ
"ทําไมไมไปบิ๊กซี บิ๊กซีมีอะไร" อันนี้ไมใชภาษาที่สื่อสารตรงตามความตองการ นาจะเปน script
ที่เขาใชเวลาโกรธ หรือเสียใจ คุณแมควรใชโอกาสนี้ สอบถามความรูสึก ถาเขาตอบไมได จึงใหตัวเลือก
ลองอานเรื่องการทํางานอารมณเพิ่มเติมนะคะ
เอ .. อานซ้ําอีกที คุณแมคุยกับลูกตั้งนาน เรื่องไปบิ๊ กซี แลวอยูๆ รถเลี้ยวไปทางอื่น เปนใคร
ใครก็เสียใจนะคะ บอกกลาวเขากอนหรือเปลาคะ ถาคุณแมจะไมไป ก็ตองคุยกันเรื่อง "ไมไปบิ๊กซี"
ไมใชคุยเรื่องไปบิ๊กซี แตอยูๆ ก็ไมไปคะ
อีกคําถามก็คือ คุณแมเลนกับลูกสนุกหรือยังคะ ตองเริ่มดวยการไววางใจกันกอนนะคะ

โดย กิ่งแกว เมื่อ 25/08/2009
ไมไดบอกหรอกค ะ แตแมตั้งใจไมไปอยูแลว ตัวเองอาจจะยังไมเขาใจ เพราะเพิ่งเริ่มทํา
ก็เลยยังสับสนอยู เพราะวาแมไมเขาใจ เมื่อวานก็เลยเกิดเหตุการณเหมือนเดิมอีก แตคราวนี้ลูกขอไปเลน
กับเพื่อนสองคน
นอง: แมไปบิ๊กซีไดมั้ย
แม: ไปทําอะไร
นอง: อยากไปบิ๊กซี ไปเลนแขงรถ
แม: ไมไปไดมั้ย
นอง: อยากไปบิ๊กซีแม จะไปตอนกลางวน (จําคําตอบเมื่อวานมาแนๆ)

แม: ไปกับใครละ
นอง: ใหแมพาไป ไปเลนกับเพื่อนสองคน
แม: เพื่อนคนไหนละ
นอง: เพื่อนตัวโตใสเสื้อสีเหลืองไง ขับชนกันเลย (อาทิตยที่แลวมีเด็กรุนเดียวกันใสเสื้อสีเหลือง
นั่งเลนติดกัน เลนคนละเครื่อง แตแขงดวยกัน)
แม: เพือ่ นชือ่ อะไร
นอง: เพื่อนเขาขับชนเลย (ไมตอบวาไมรูจัก) ลีโอก็ขับรถเปน (เพื่อนที่โรงเรียน)
แม: วันนี้ไมไปหรอก
นอง: ทําไมแม ทําไม (ถาไมไดดังใจ จะถามวา ทําไม บอยครั้งมาก ถามซ้ําเดิมหลายครั้ง)
แม: วันนี้มีคนมาตัดหญาที่บาน เราตองกลับไปดูเขาตัดหญา
นอง: (เงียบไป น้ําตาเริ่มไหล) ถาไมดูเขาจะตัดหญาไดไหมแม
แม:

(นึกดีใจที่ถามเรื่องอื่นบาง) ไมไดหรอก เดี๋ยวเขาตัดตนไมแมหมด

นอง: อยากไปบิ๊กซี แม อยากไปนะ (รองไห)
แม: รองไหทําไม
นอง: อยากไปบิ๊กซีแม อยากไป
แม: รองไหนี่ เสียใจ หรือวาดีใจ
นอง: อยากไปบิ๊กซี อยากขับรถแขง

แมพยายามถาม แตลูกไมตอบวาเสียใจ เปนเพราะเขาบอกความรูสึกไมไดอย างทีค่ ณ
ุ หมอบอก
หรือเปลาคะ แลวก็รองคร่ําครวญจนถึงบาน
เลนกับลูก บางครั้งก็สนุก บางครั้งก็ขํา แตบางครั้งก็งง เหนื่อย ล า หงุดหงิด (คิดวาลูกก็คงเหมือน
เรานั่นแหละ แตก็ไมทอหรอกนะคะ ยังพยายามอยูค ะ
เมื่อวานเลนเกมสเศรษฐีอีก (กําลังชอบ) แตลูกชอบเอาชนะแบบขี้โกง เดินใหลงที่ชองขุมทรัพย
กับแจคพอทตลอด ทั้งๆ ที่จริงไมใช แลวจะพยายามขโมยเงินกองกลางเอาไปใสกลองตัวเอง เลนเร็วมาก
จนตองคอยแกลงใหเลนชาลง พยายามใหเกิดทั้งสัมพันธภาพ การสื่อสาร และความคิด เหมอนที่คุณหมอ
บอก แตก็ไมแนใจวามีหรือเปลา ยังไมเกงพอจะจับได ไมทราบที่ทําอยูนเปน floortime บางหรือเปลาคะ
คุณครู หรือผูปกครองทานใดจะชวยกรุณาตอบก็ไดนะคะ จะเปนพระคุณมาก ขอบคุณอีกครั้งคะ

โดย patcha เมือ่ 26/08/2009
จากที่อานมา รูสึกวา คุณแมยังคงเนนผลลัพธ คือ การที่ลูกเลิกพูดถึงบิ๊กซีคะ ยังไมไดอยูที่
กระบวนการคิดของลูก ที่จะตองเชื่อมโยงเรื่องราวใหดี คุณ มจึงนึกดีใจที่ถามเรื่องอื่นบาง
"แม: วันนี้มีคนมาตัดหญาที่บาน เราตองกลับไปดูเขาตัดหญา
นอง: (เงียบไป น้ําตาเริ่มไหล) ถาไมดูเขาจะตัดหญาไดไหมแม
แม: (นึกดีใจที่ถามเรื่องอื่นบาง) ไมไดหรอก เดี๋ยวเขาตัดตนไมแมหมด
ทั้งๆ ที่คุณแมเปนคนเปลี่ยนเรื่องเอง (เบี่ยงเบนประเด็น) และเมื่อลูกถามว า ไมดูเขาตัดหญาไดไหม
คุณแมเลยลืมเชื่อมโยงวา "ทําไมถึงไมอยากดูตัดหญา" "เพราะอยากไปบิ๊กซีมากกวา หรือเพราะไมชอบรถ
ตัดหญา"
การสงเสริมพัฒนาการดวยเทคนิคนี้ ตองอาศัยสติที่มั่นคง ตองคอยๆ คิดพิจารณา อยาผลีผลาม
อยารีบรอนสรุป และอยาเรงรัด ทั้งตัวลูก และแมเอง คะ

ดิฉันพบผูปกครองหลายคน พอมารูจักฟลอรไทม ก็รีบเรง รอนรน เพราะเห็นว าลูกโต และเสียเวลา
ไปมากแลว การรีบรอน ไมชวยใหไดผลเร็วขึ้นหรอกนะคะ
และที่แนะนําวา ใหแสดงตนเปนเพื่อนลูก เหมือนเด็กสองคนที่อยากไปบิ๊กซี คบคิดกัน ซึ่งไดไปมั่ง
ไมไดไปมั่ง คุณแมได sense นี้หรือยังคะ

โดย กิ่งแกว เมื่อ 26/08/2009
แมมงั กร (เปนคนอุบล ตอนนี้ยายมารอยเอ็ดค ะ) มีลูกออทิสติกเปนเด็กโต 11 ขวบแลว
เริ่มแบบรีบรอนอยางอาจารยกิ่งแกวบอกจริงๆ คะ การอานทําความเขาใจจากหนังสือ 5 เลมที่มี มันก็รอนรน
จนลืมดูที่มาของฟลอรไทม แตพอวันหนึ่ง กลับไปอานหนังสือ แบบเพื่ออานหนังสือ ปรากฏวา เราพบคําตอบ
จากขอสงสย และติดขัดทุกขอเลย ถึงตรงนี้ ไมอยากใหคุณแมเขาใจแบบวนเวียนเหมือนตนเองคะ
มาแชร เรื่องการทํางานอารมณ กอนรูจักฟลอรไทม ลูกไมรูจักชื่อของอารมณ ลูกบอกแมไมได
ทําไดแคทาทีที่ฮึดฮัด คํารามเสียงดัง ปดประตูบานแรงๆ
เมื่อมาทํางานอารมณ สะทอนอารมณที่เคามี เพื่อ
1. ใหรูจักทุกอารมณ วา ออ ตอนนี้รูสึกแบบนี้ แมบอกฉันว า โกรธนะ ออความรูสึกนี้
มันคือโกรธนี่เอง
2. รูสาเหตุของอารมณนั้น ออ เสียใจ เพราะแมไมพาไปบิ๊กซี
3. รูสึกมาก นอยแคไหน กางแขน เพื่อบอกความมากนอย กางแขนมาก ** เสียใจมากเลยนะเนี่ย
4. ทํายังไง อารมณนั้น ถึงจะหาย
ยินดีแชรความเขาใจ และประสบการณคะ

โดย แมมังกร เมื่อ 26/08/2009

ขอบคุณอาจารยมากคะ และคุณแมนองมังกรดวยนะคะ

โดย patcha เมือ่ 26/08/2009
ขอขยายความอีกนิด เกรงจะไมเขาใจ การเชื่อมโยง คือ พูดคุยกันใหจบเปนเรื่องๆ คะ
จะคุยกันเรื่องไปบิ๊กซี ก็คุยกันใหตอเนื่อง ยาวนาน
จะคุยเรื่องไมไปบิ๊กซี ก็คุยใหนานๆ
คุยเรื่องรุนพี่ที่ขับรถเลนกัน ก็คุยกันใหนานๆ
ลูกเปลี่ยนเรื่อง ก็พยายามดึงกลับมาเรื่องเดิม
จะฝกใหเขาเชื่อมโยงเกง ก็ตองคุยเรื่องที่เขาสนใจ คือ เรื่องบิ๊กซีคะ

โดย กิ่งแกว เมื่อ 26/08/2009
วันนี้นองงอแง เพราะไมไดดูทีวี ชอบถามว า ดูขาวไดมั้ย (เพราะแมชอบดู) คิดวาชวนเลนอะไร
คงไมได อยูๆ นองถามแมขึ้นมา
นอง: แมเอาระเบิดไปโยนใสโรงเรียนไดมั้ย
แม: เอาซิ หนูอยากเอาระเบิดโยนใสโรงเรียนเหรอ
นอง: อยากเอาระเบิดโยนใส ใหระเบิดเลย
แม: เอาเลย (แมรีบเอาให) โยนเลย โยนใสอะไรนะ
นอง: โยนใสโรงเรียน (ทําเสียง ปริส! ปริส! ทําทาโยน) ระเบิดเลย

แม: (ทําเสียงบึ้ม) โฮ โรงเรียนพังหมดเลย เอาอีกมั้ย
นอง: เอา เอาอีก
แม: เอาอะไรดี
นอง: เอาปนแม เอาปน
แม: ปนเล็ก หรือปนใหญ (นาจะถามวา ปนสั้น หรือปนยาว ดวยความรีบรอนเลยไมทันนึก)
นอง: (ทําทาคิด) เอาปนเล็ก ปนใหญมันหนัก ยกไมได
แม: เอาไปเลย (ทําทาให) จะยิงอะไรดี
นอง: ยิง...ยิง... (สงสัยคิดไมออกเลยติดอาง) ยิงรานกาแฟใหพังเลย
แม: เหรอ เอายิงเลย
นอง: ปริส! ปริส! พังหมดเลย (หัวเราะ)
แม:

โฮ โดนอยางจังเลย กาแฟหกหมดเลย เลอะหมดเลย

นอง: เช็ดซีแม (นองพูดเอง)
หลังจากนั้นก็เอา ปนสั้น ปนยาว ปนวงกลม วงรี (ไมรูเหมือนกันวาเปนยังไง แมก็ใหตลอด)
ปนยอสวน (ของโดเรมอน) เกือบ 10 นาที พอดีมีโทรศัพทเขามา นองถามทันที ใครโทรมาแม (เสียดาย
หลุดเลย เพราะลืมปดโทรศัพท)
ลูกหัวเราะ แตแมหัวเราะทั้งน้ําตา เพราะรูสึกวา ที่ผานมา เราเลนกับลูกจริงหรือเปลา ที่เราคิดวา
มันถูก ตกลงมันถูกจริงหรือเปลา รูสึกเหมือนโดนลูกสอนยังไงก็ไมรู

จะไมถามวาที่ทําอยูเปน floortime อีกหรือเปลา เพราะคงเปนแคแมเลนกับลูก แตอยากขอ
คําแนะนําเพิ่มเติมคะ
ขอบคุณครูนก อาจารยกิ่งแกว เจาหนาที่ทุกคน ผูปกครองทุกทาน สัญญาว าจะพยายามตอไปคะ

โดย patcha เมือ่ 29/08/2009
แปลกดีนะคะ ตั้งใจทําฟลอรไทม กลับไมเปนฟลอรไทม แตพอเปนแคแมเลนกับลูก กลับกลายเปน
ฟลอรไทม ลองวิเคราะหดูนะคะ
เลนอยางที่ลูกอยากเลนไหม คําตอบ คือ ใช
ลูกสนุกไหม คําตอบ ก็คือ สนุกแนนอน
เลยคะ

ลูกไดคิดไหม คําตอบก็คือ เรื่องราวออกมาจากความคิดของลูกลวนๆ แมไมไดมีสวนกําหนดอะไร

ถาอยากใหปรับแก ก็คือ ลืมไปหรือเปลาว ากําลังจะยิงโรงเรียน ไหงกลายเปนรานกาแฟไปได
ทางที่ดี "เดี๋ยว กําลังยิงโรงเรียนอยูไมใชเหรอ ตกลงจะยิ่งอะไรแน โรงเรียน หรือรานกาแฟ" เมื่อไรเลน
คลองๆ คอยใสอุปสรรคเขาไปขวางการยิง เชน กระสุนหมด ปนหาย ลูกจะพยายามคิดวิธีแกไขทุกวิธีเพียง
เพื่อใหไดยิง แตวันนี้ "ยิงกัน" ใหสนั่นเมืองอุบลไปกอนคะ

โดย กิ่งแกว เมื่อ 29/08/2009
อาจารยคะ
ขอบคุณมากคะ สําหรับคําตอบที่ทันใจจริงๆ ถึงไมสามารถทําไดถูกทั้งหมดก็พอเหนแนวบาง
แตอยากเรียนถามตอวา นองชอบเลนบทบาทนี้มาก เดี๋ยวก็มาชวนเลนอีก คราวนี้นองเอาปนของเด็กเลน
ที่มีมายิง แมพยายามเลนแลวบอกวา ลูกกระสุนหมดทําไงดี แกก็บอกตองเติมลูกกระสุน แลวเอากระดาษ
มาฉีกยัดไปที่ปลายกระบอกปน เลนไป แมกบ็ อกวา หมดอีก แกก็เอาปนเก็บ แลวเอากระดาษมามวนกลมๆ
เปนปนทําทายิง และชอบเปลี่ยนไปยิงอยางอื่น เชน รานซอมรถ งานแตงงาน (รวมทั้งวัดดวย)

ขอถามวา
1. การที่เอาปนของเลนมายิงกับเอากระดาษมาทําเปนปนอย างไหนดีกวากันคะ ตัวเองคิดวา
เอากระดาษ ดีกวา เลยพยายามเลนโดยบอกวากระสุนปนของเลนหมด
2. นองจะเปลี่ยนสถานที่ยิงบอย เราควรจะยึดเปนที่เดิมใชมั้ยคะ
3. นองเลนบอยๆ แมอดคิดไมไดว า มันรุนแรงไปหรือเปลา เพราะเริ่มจะยิงวัด ยิงเคกงาน
แตงงาน (เมื่อวาน นองเลนหลายรอบ กอนนอนยังรอแมอาบน้ําแลวรอเลน)
ถาครูนกจะชวยดวยก็ไดนะคะ เพราะครูจะจําเหตุการณที่นองเลนกับครูได ขอบคุณคะ

โดย patcha เมือ่ 30/08/2009
คุณแมกลัว หรือเบื่อละ ยิงก็ยิงสิคะ คุณแมมีหนาที่คิดมุขเพิ่ม คุณแมเลนมุขกระสุนหมดบอยๆ
เขาอยากยิง ก็ตองเปลี่ยนกระบอกใหม ก็เทานั้นเอง
สวนสถานที่ยิง ถาเปลี่ยนบอยนัก ก็ถามเตือนเปนระยะๆ ก็ไดคะ อาว...ทําไมเปลี่ยนบอยจัง
เปลี่ยนแนหรือ ยิงที่เกากอนไดไหม
จําไววา เบื้องหลังการเลนซ้ําซาก มีสาเหตุเสมอ แตเราไมตองทําหนาที่วิเคราะห็ก็ได แคเลนใหสนุก
ตอมุขใหยาวก็พอ
ลูกเลนสมมติยิงวัด กลัวบาปหรือ ถาลูกเลนสมมติยิงคุณแมละ คุณแมพรอมจะ "ตาย" หรือยัง
จําการบรรยายไดหรือเปลาคะ ขนาดบอกลวงหนาแลวนะคะ เวลาเจอเขาจริงๆ ยังอดกลัวไมไดใชไหมคะ
เริ่มตน ก็ใจเสียแลวใชไหมคุณแม จําไมไดหรือวา ดิฉันตองหัดเด็กบางคนตั้งแปดเดือนกวาก็ยอม
"ยิง" นัดแรก คิดมุขเพิ่มคะ ยิงกันเปนเดือนๆ ก็ไดนะคะ
ออ ... แนะนําใหแจงครูประจําชั้น และญาติผใหญ
ู (ถาอยูในบาน) ไวดวยคะ วาเรากําลังพัฒนานอง
ในเรื่องนี้ เดี๋ยวตกอกตกใจ เรื่องนี้ไมมีใครเขาใจหรอกค ะ

บอกกอน ถือเปนการอธิบาย บอกทีหลัง ถือเปนการแกตัว
อันที่จริง ดิฉันไมแนใจวาเขาแคสนุกกับเสียง และแอ็คชั่นของการยิง หรือมันคือการพัฒนาอารมณ
โกรธ และกาวราว กอนที่สื่อความรูสึกโกรธออกเปนคําพูด หากไมมีขั้นนี้ จะยังคงติดอยูที่ระดับพฤติกรรม
เปดพื้นที่ปลอดภัยใหลูกในการเลนสมมติ เขาจะไดไมติดแหง็กอยูตรงนี้นะคะ
วันหลังเขาอาจจะยิงครู ยิงเพื่อน อยากใหลองถามว า อาว ทําไมตองยิงละ เพราะโกรธ หรือ
เพราะเสียใจ เสียใจ โกรธเรื่องอะไร โกรธมากแคไหน ยิงแลว โกรธนอยลงไหม ตองยิงกี่นัดถึงจะหายโกรธ
แตวันนี้ ยังไมตองนะคะ ตอมุขใหยาว เพื่อเพิ่มความสามารถในการโตตอบ และคิดแกปญหากอน
วันหลังจึงจะใชเวทีเลนสมมตินี้ทําความเขาใจกับความอึดอัดคับของใจที่เขาอยูในสภาวะพูดไมออก
บอกไมถูกมานาน อานหนังสืออีกหลายๆ รอบนะคะ

โดย กิ่งแกว เมื่อ 30/08/2009
อาจารยคะ วันนี้เจอเหตุการณจริงแลวคะ ตอนเชานองก็เลนยิงอีก ดูไมเบื่อจริงๆ ก็เลนกันไปเรื่อยๆ
พอดีคุณยายกับญาติมาเยี่ยม นองคุนเคยกับคุณยาย แตไมคุนกับญาติที่มา นองวิ่งไปอยูบนหองนอน
ล็อคประตู พี่เลี้ยงกับคุณยาย เรียกเทาไหรก็ไมยอมออกมา แมก็พยายามอธิบายว า เปนเพราะนองกลัว
(ไมรูวาถูกหรือเปลา) ญาติก็สงสัยวาแตกอนทําไมไมเห็นเปนแบบนี้
สักพักหนึ่งคุณพอ แมไปเรียกก็ยังไมยอมเปด จนคุณยายทนไมได (ประมาณ 1 ชั่วโมง) ก็เลยใช
กุญแจไขเขาไปคุยดวย (คุณยายรับทราบขอมูลที่แมไปอบรม floortime) นองก็ออกมาจากหอง แตไมยอม
ลงมา แลวก็พูดเรื่อยเปอย วกวน แมเลยใหญาติที่มาเปนผูชายเอาปนออกมายิงเลนกัน สงสยจะถูกใจ
นองก็คอยๆ ลงมาเลนเอาปนวิ่งไลยิงกับญาติ ตอนแรกก็แอบยิงอยูไกลๆ แมบอกใหญาติแอบซอนบาง
นองก็เริ่ม ไปหา ยิงแลวหนี ไมนานนองก็ออกมา เอาปนมายิงญาติที่ขา ที่ทอง แมก็แกลงใหญาติทําเปนตาย
นองดีใจ บอกชนะ สักพักญาติก็ทําเปนฟน แลวไลยิงกันอีก
ที่แปลกใจคือ บางครั้งเวลานองถูกยิง ก็ลมลงทิ้งปนทําเปนตาย (แตไมนาน) เลนไปเลนมานองก็
ติดญาติคนนั้นถึงขนาดเดินตามเขาไปขางนอก (ญาติบอกเหนื่อย เพราะอายุเกือบ 30 แลว)

วันนี้นองรูจักเลนเรื่องอื่นบาง เชน เอารูปมังกรในหนังสือมาไลกัดพอแม และหัวเราะ เมื่อพอแมหนี
เอามังกรกัดคุณยาย พอเอาดินสอวงกลมรูปมังกรเปนการขังไมใหออกมา นองก็เอายางลบมาลบวงกลม
เปนการปลอยมังกร แมวาดรูปกุญแจเปนการล็อคขังไว นองก็บอกเอากุญแจมาไขออก แมบอกว าเอากุญแจ
ไปซอน นองคิดอยูนาน แลวบอกวา เอารีโมทมาเปด (สงสยคิดวา เหมือนประตูบานที่ใชรีโมทเปด)
แตเลนอันนี้ยังไมไดมีมุขอะไรหรอกคะ แคเลนสนุก เพราะคิดมุขไมออกจริงๆ ใครมีมุขมังกรไลกัดคนบางคะ
ชวยแนะนําหนอยคะ
เลาใหคุณยายฟงเรื่องการอบรม คุณยายอยากไปฟงดวย แตอายุมากแลว (69 ป) จะมีอบรม
แถวใกลๆ นีอ้ กี ไหมคะ ขอบคุณคะ
ลืมบอกอาจารยไปวา วันนี้นองไมไดขอไปบิ๊กซีอีกเลย แตตอนเลนยิง นองบอกว ายิงบิ๊กซี
แมก็เลยบอกวา โฮ บิ๊กซีพังหมดเลย เกมสขับรถแขงก็พังไปดวย แตนองก็ไมวาอะไร ตองรอดูผลวันพรุงนี้
หลังกลับจากโรงเรียนวา จะขอไปบิ๊กซีอีกหรือเปลา ตองลุน..

โดย patcha เมือ่ 30/08/2009
คุณแมสรุปแปลกๆ อีกแลวคะ ตอนใชมุข บอกไมมีมุข อานเรื่องขังมังกรอีกครั้งนะคะ
อันไหน คือ ความตองการของลูก
อันไหน คือ อุปสรรคที่พอแมใสให
อันไหน คือ ความคิดของลูกในการแกไขอุปสรรค
สวนเรื่องญาติแปลกหนา คิดวา ลูกถดถอย จะพูดวกวน จะใชวิธีสรางสัมพนธภาพที่ระดับ 2 แลว
คอยๆ ไตระดับขึ้นมาก็ได หรือทํางานอารมณก็ไดค ะ ถาพูดไมรูเรื่อง ก็แคบอกเขาไป "โห .. สงสัยไมชอบ"
ถาพูดรูเรื่อง ก็ใชถามความรูสึกตรงๆ เลยคะ
เรื่องบิ๊กชีที่คุณแมบอกวา ตองลุนนั่นนะ ถาเขาขอไปอีก คุณแมจะรูสึกอย างไร เพราะอะไรคะ

เรื่องของเรื่องก็คือ ดิฉันยังคอนขางกังวลใจกับคุณแมนะคะ เพราะรูสึกว า คุณแมสนใจแตเรื่องของ
รายละเอียด และเทคนิค เรื่องของหลักการจึงคลาดเคลื่อนอยู ทั้งสองเรื่องสําคัญไมนอยกวากันเลยคะ
ถาหลักการไมชัด ทําแลวจะสะดุดอยูเรื่อยๆ นะคะ จะมีเรื่องใหใจเสีย หรือไขวเขวอยูเรื่อยเลยคะ
อยารีบรอนสรุปนะคะ คอยๆ คิด คอยๆ ทําคะ

โดย กิ่งแกว เมื่อ 31/08/2009
1. เรื่องเลนมังกร ที่แมรูสึกวา ยังไมเปน floortime เพราะแมรูสึกวา ความตองการของลูก
คือ ตองการเลนมังกร อยากเลน รูวาการขังมังกรเปนอุปสรรค และรูวาการหาวิธีปลอยมังกรเปนการคิด
แกปญหา แตมองไมชัดวา การบอกใหเอากุญแจ หรือรีโมทมาเปนการคิดแกปญหาอยางเดียว
หรือเปนการสื่อสารดวย ก็เลยไมกลาฟนธงวา นั่นเปนการเลน floortime แลว (เพราะที่ผานมา
มักจะเขาใจผิดตลอด)
2. ที่บอกวา ตองลุนเรื่องบิ๊กซีนั่น เพราะแมกังวลว า ถาเขาขอขึ้นมาแลวเราจะเลนกับเขาไดอย างที่
อาจารยแนะนําหรือเปลา หรือจะกลายเปนวงแตก เพราะเคยพยายามทําแลว กอนไปทําได ยื้อใหลูกตอบ
สรางอุปสรรคใหอาบนากอน ไมมีเงน (ไมไดเลาใหอาจารยฟง เพราะติดอบรม และคิดวา ไมใช floortime)
บอกวา ลืมหนากาก นองก็ใหแวะซื้อ พอดีเซเวนแถวนั้นยายกิจการนองก็บอกใหกลับมาเอาที่บาน แตพอได
เลนจริงๆ นองก็ไมสนใจแม สนใจแตเกมส ก็เลยคิดว า ตองลุนวา วันนี้จะทําไดอีกมั้ย (ไมทราบวาตรงกับ
คําถามที่อาจารยถามหรือเปลา)
3. เรื่องครูประจําชั้นกับญาติ จะพยายามอธิบายใหเขาเขาใจมากขึ้นคะ
4. บางเรื่องที่อาจารยแนะนํา ลองตอมุขดูบาง เชน ถามทําไมถึงยิงโรงเรียน หรือโรงพยาบาล
คําตอบยังไมมีความหมาย หรือมีแตคุณแมอาจจะจับไมได ก็เลยไมไดเลาใหอาจารยฟงคะ
5. คิดวา หลักการของแมคงยังไมชัดเจน ก็เลยมีแตเรื่องรายละเอียด และเทคนิค และแมมกั จะมองที่
"ผลลัพธ" มากกวา "กระบวนการ" จริงๆ เพราะ "ผลลัพธ" มันเห็นงาย แตแมรูสึกวา กระบวนการมันยาก
จริงๆ ก็เลยกังวลกับรายละเอียด และเทคนิคอยางที่อาจารยว า (ไมทราบวาเขาใจถูกหรือเปลา)
ตองการคําตอบ และคําแนะนําจากอาจารยคะ แตบางครั้งยังไมไดลงมือปฏิบติก็เลยไมไดตอบ
คําถามนั้น หรือยังหาคําตอบไมเจอ ตอนนี้กําลังอานหนังสือกับดูซีดีเพิ่ม และอานบทความของพอน็อตนองภู
อยูคะ ไมทราบวา ทําถูกบางไหมคะ (เริ่มกังวล) ขอบคุณคะ

โดย patcha เมือ่ 31/08/2009

ก็ตองชี้แจงอีกครั้งวา วัตถุประสงคหลักที่ตองถามกลับ ไมไดเปนเพราะอยากรู แตเปนเพราะ
ตองการใหคุณแมหมั่นทบทวนความคิดของตัวเอง
การบอกคําตอบสําเร็จรูปใหทั้งหมด อาจจะทําใหผูปกครองสวนใหญพอใจ แตก็เชนเดียวกับ
ฟลอรไทมกับลูกเหมือนกัน การไดคําตอบสําเร็จรูปงายๆ ก็จะขาดทักษะของการคิด การคิดเองนั้น
จะผิดจะถูกก็ยังไดคิด จะกอใหเกิดผลระยะยาว ที่เรียกวา กระบวนการเรียนรู
แตผูใหญหลายทาน (คนทุกคน ทั้งเด็ก และผูใหญ) ก็จะมีแนวโนมลักษณะเดียวกัน คือ
หนีหรือหลีกเลี่ยงสิ่งที่ยาก ไปหาสิ่งที่งาย แสวงหาผูคนที่ใหคําตอบสําเร็จรูป หรืออาจจะรูสึกหงุดหงิด
ไมชอบใจ อยากใหบอกวิธีออกมาตรงๆ ก็จะไดแคผลลัพ ธ
สําหรับการทําฟลอรไทมกับเด็ก ซึ่งจะตองตั้งสติ จับหลัก และคิดพลิกแผลงแกปญหาเฉพาะหนา
ใหไดทันเหตุการณ (เรียกวานาทีตอวินาที) การฝกกระบวนการคิดของพอแมจึงเปนสิ่งจําเปนคะ อันนี้พูดถึง
เรื่องราวโดยรวมๆ ไมไดหมายถึงเฉพาะคุณแม หวังว าคงเขาใจนะคะ
ดิฉนเองตั้งใจจะจัด "ยาแรงและขม" เพราะคิดว า "ยาหวาน" ประเภท "ดีแลว ทําดีแลวคะคุณแม
ทําตอไปนะคะคุณแม" "เปนกําลังใจนะคะ" นั่น มีคนอื่นจัดใหอยูแลว ทําซ้ํากันก็ไมมีประโยชนจริงไหม
สําหรับคําชี้แจงสําหรบคุณแม เรื่องการสื่อสารกับการแกปญหาที่ลูกทําในเรื่องการเลนมังกรนั้น
คือ การสื่อสารเพื่อแกปญหาคะ

โดย กิ่งแกว เมื่อ 31/08/2009
ขอบคุณมากคะสําหรับคําแนะนํา จริงคะ แมชอบทําในเรื่องที่งาย และมักจะหลบ หรือกังวล
ในเรื่องที่ยากเสมอ แมเชื่อคะว า “ยาแรงและขม” นั้นดีจรง เพียงแตยากตอการกิน และใชเวลา
ในการกินนาน แตประสทธิภาพดีจริงๆ
เมื่อวาน นองเลนยิงอีก คราวนี้ก็มียิงพี่ ป. 2 พี่ ป. 5 ดวย แตพอลองตอมุขดูบางวา ทําไมถึงยิง
นองตอบไมได ใหตัวเลือกวา โกรธหรือเปลา ก็ยังไมตอบ พยายามเบี่ยงเบนคําตอบ ไปถามคุณครูประจําชั้น
ครูบอกวา พี่เขามาเลนดวย (สวนใหญเปนพี่ผูหญิง) พี่ชอบแหย แกลง แตไมรุนแรง แตนองคงไมชอบก็เลย
แสดงออกมาอยางนั้น เปนจริงอยางที่อาจารยว าจริงๆ

พอขึน้ รถ นองยังไมพูดเรื่องบิ๊กซี แตพูดเรื่องดินสอหาย ถามว า หายกี่ดาม ทําไมหาย ถามไปเรื่อยๆ
นองก็ตอบไดไมสะเปะสะปะเท าไหร พอถามวา ไมมีดินสอแลวหูนทํายังไง นองบอกว า ใหไปซื้อที่บิ๊กซี
แมเลยลองถามวา ซื้อรานอื่นไดมั้ย ตอนแรกก็ไมยอม แตตอนหลังก็ยอมเปลี่ยนไปซื้อที่รานใกลบาน
และนองดูเหมือนรีบกลับบาน เพื่อไปเลนยิงกันอีก

โดย patcha เมือ่ 01/09/2009
เรื่องยิงเด็กโต แคทิ้งทายใหรับรูวา เขาใจก็พอคะ เชน "โห มันนาหงุดหงิดจริงๆ เลยเนอะ
ชอบแกลงอยูได" "ยิงอีกไหม"
บางครั้ง กอนจะยิง ใหถามวา เขาจะแสดงเปนใคร หรือสมมติเปนใครดวยค ะ เชน เปนตํารวจ หรือ
เปนผูราย
พอเขา "เปนคนอื่น" ไดแลว เขาอาจจะบอกสาเหตุ และเชื่อมโยงไดดกวานี้ เชน ยิงทําไม จะยิงกี่นัด
ตํารวจรูสึกอยางไร ถาถูกยิง เพราะถูกแกลง คนถูกแกลงรูสึกอย างไร อยางนี้เปนตนคะ

โดย กิ่งแกว เมื่อ 01/09/2009
นองยังชอบเลนยิงปนมากเหมือนเดิม ขึ้นรถก็เริ่มยิง แมก็พยายามถามไปดวย ขับรถไปดวย
จะยิงไฟแดง ยิงโรงพยาบาล ยิงรานที่ขับผาน ยิงรถไปตลอด สงสัยจะชอบมาก พอถามว า จะเอาอะไรยิง
นองก็บอกเลยวา เอาปนใหญ และหนัก (จากเมื่อกอนตองถามยื้อว า เอาปนเล็กหรือใหญ หนักหรือเบา
เหมือนจะรูวา แมจะตองถามแนๆ น าจะเบื่อมุขเดิมของแม) แตก็มีเบี่ยงเบนไปจากเรื่องบาง ตองคอยดึง
กลับมา (ถาใชมุขยิงมักจะไดผล)
กอนนอนก็ยิง ใหแมยิงดวย (เมื่อกอนแมเปนคนเอาปนให) ก็ลองตอมุขเหมือนอาจารยว า นองเลน
เปนอะไรถึงตองยิง นองก็บอกว า เปนทหาร แลวหนูใหแมเปนอะไร นองก็บอกว า ใหแมเปนตํารวจ พอถามวา
ทหารกับตํารวจจะยิงอะไรดี ทําทาคิด แลวก็บอกวา ยิงผูราย บางที่ตอมุขวากระสุนหมด นองก็ใหใสกระสุน
ถามวา ของนองใสเทาไหร นองบอกว า ใส 5 นัด ของแมใสเทาไหรดี แมอยากไดเยอะกว านั้น นองบอกใส
20 นัด พอเลนไปสักพักบอกวา ปนนองหมดกระสุน (ลองนับเปนนัดที่ยิง) คราวนี้นองขอใส 100 นัด
ลองถามวา ทําไมใสเยอะจัง หนักไปหรือเปลา นองก็ยืนยันใส 100 นัด บอก 5 นัด มันนอย จะใสเยอะๆ
เลนไดเปนชั่วโมง

ความยากของแมอยูตรงที่เลนนานๆ พอเห็นเริ่มเบื่อ หรือเริ่มจะมีท าทีเฉื่อยลง แมจะปดเกมส
บอกวา เอาวันนี้พอแลวนะ เดี๋ยวพรุงนี้คอยยิงกันใหม เอาปนเก็บกอนมั้ย นองก็จะบอกยังขอยิงตอ
อีกหลายรอบ จึงยอมปด เลนเอาเหนื่อยเหมือนกัน
รูสึกวา นองมีการโตตอบมากขึ้น แตก็เปนอย างที่อาจารยบอกวา นองเริ่มดื้อขึ้นในบางเรื่อง
ทําใจไวแลววา จะตองมีแนนอน (คิดไวตลอดวาเปนสิทธิของเขาที่ยังไมไดใช) ตอนนี้ก็ปลอยไปเรื่อยๆ กอน
คุณครูชว ยฝกบอกวา นองชอบเลนทํากับขาว วันนี้แมก็ซื้ออุปกรณประกอบการเลนทําอาหารบางชิ้น
(ยังไมเกงการเลนตองใชตัวชวย)
อยากขอคําแนะนําเพิ่มเติมวิธีการปดเกมสกอนจะเลนเกมสใหม ไมทราบว า ที่ทําอยูถูกหรือเปลาคะ

โดย patcha เมือ่ 03/09/2009
ที่ถามมาเรื่องปดเกมส เราไมมีคําๆ นี้ เพราะเราจะเลนใหยาวที่สุด ไมเปนฝ ายปด ยกเวนจะไป
ธุระสําคัญ พอเห็นเขาเบื่อ เราตองชวยดึงความสนใจเรื่องยิงปนตอใหยาว เชน มีปนแบบใหม พนไฟไดดวย
ปญหาที่ตองถามตอตัวเอง คือ แมเบื่อหรือลูกเบื่อ สวนใหญถาลูกชอบเลนซ้ํา แมจะเบื่อกอนลูกคะ
การจะปดเกมส อาจจะมีเปาหมาย เพื่อใหลูกยื้อขอเลนตอก็ได แตปกติเราจะชวนเขาเลน ไมไดชวนเขาเลิกคะ

โดย กิ่งแกว เมื่อ 03/09/2009
มุขยิงปนที่เคยเลน สวนใหญเราจะเลนเปนฝายตรงขามกับลูกคะ พอลูกยิง เราก็ใสเกราะกําบัง
มีชุดเกราะกันกระสุน กระจกนิรภัย หลบหลุมหลบภัยบาง ยิงโตตอบกลับบาง ปาระเบิดกลับ ทําเสียงแปก
บอกลูกวา กระสุนของลูกดานบาง
หากดูลูกเริ่มจะถอดใจ หรือหาทางออกไมไดก็ใหตัวเลือกใหลูกหาทางออก เริ่มออยยอมใหลูก
ยิงตายบาง พอลูกเริ่มฮึดเราก็สูกลับคะ (อาจจะเปนตัวใหม โดยบอกวาเปนเพื่อนไอตัวที่ตายเมื่อกี้น ะคะ)

โดย ma_ann เมือ่ 03/09/2009

ไมเปนไรหรอกคะ ma_ann เด็กที่เลนใหมๆ ตองการผูชวย เขาใหแมเปนทหาร
แมก็เปนทหารไปคะ วันไหนเขาโกรธแม (ในชีวิตจริง) เขาจะสมมติใหแมเปนผูรายเองแหละ ถึงวันนั้น
ใสเกราะหนาแคไหน เขาก็จะตามไปยิง

โดย กิง่ แกว เมื่อ 03/09/2009
ขอบคุณมากคะ ทั้งอาจารย และ ma_ann คะ มุขของอาจารย และ ma_ann ดีมากเลยคะ
ทําไมแมนึกไมออกเลย ดีคะ คืนนี้จะลองเลนดู ปนไฟตองดีกวาปนสั้น และปนยาวแนนอน
ที่แมบอกปดเกมส คงบอกผิดจริงๆ คะ ความหมายก็คือ นาจะพอแลว เพราะไดเวลานอนแลวนะคะ
กลัววาเขาจะเห็นวาเราหยุดไปเฉยๆ ที่อาจารยแนะนําก็ดีมากเลย เพราะเวลาบอกว าจะหยุดยิง เขาจะกลับมา
เลนตอ คุณครูที่ฝกก็บอกวา เรื่องยิงปนนี่ยื้อใชไดตลอดเลยตอนนี้

โดย patcha เมือ่ 03/09/2009
อาจารยคะ ปนไฟไดใชแคครั้งเดียว เพราะคราวนี้นองสนใจเลนอย างอื่น แมซื้อของเลนที่เลียนแบบ
ของกินในรานสะดวกซื้อมา ไมคิดว านองจะสนใจ แตพอเห็น นองรีบหยิบ และชวนครูฝกเขาหอง
บอกจะขายของ ครูฝก แกลงบอกว าจะซื้อ นองบอกยังไมเปดราน (ยังแกะกลองไมเสร็จ) และนองก็เลน
เปนคนขายไดนาน
แมจับจุดไดตรงกับครูฝกวา นองชอบเวลาเราออก action ไมวาจะเปนเสียง หรือทาทาง
เวลาทําเสียงปน ทําทายกปนที่หนักนองจะชอบมาก หรือเวลาทําทากินพริกแลวเผ็ด นองจะหัวเราะ
ชอบใจ
กลางคืนนองชวนเลนขายของ โดยนองชอบเลนเปนคนขาย จะขายฮอทดอก บอก 2 บาท
แมแกลงบอกวา แพงไป มีอันอื่นที่ถูกกว านี้มั้ย นองก็เอาโดนัทให พอถามว า ราคาเทาไหร นองทําทาคิดแลว
บอกวา 1 บาท แมกบ็ อกวา ดีจังถูกกวาฮอทดอก ตกลงซื้อ ทําทาเอาตังคให นองก็ทําท ารับตังค พอเลนถาม
ตอวา มีอะไรขายอีก นองเอามันฝรั่งทอดให ใสซอสมะเขือเทศ แมแกลงบอกว า เปดขวดไมออก นองบอกให
เปดขวด บอกเทไมออก นองก็บอกบีบขวด (ทําทาบีบ) บอกยังไมออกอีก นองก็ใหเขยาขวด แตนองแอบเอา
พริกใสแลวคอยดูวาเวลาแมกินทําทายังไง แมกแ็ กลงทําทาเผ็ด นองชอบใจมาก แกลงใหชวยวาทํายังไงถึง
หายเผ็ด นองก็ใหกินน้ํา บอกยังไมหาย นองก็ใหกินน้ําเย็น น้ําเขียว น้ําแดง น้ําตาล แลวก็หยิบขนมอย างอื่น
ใหกิน แตนองจะใสพริกตลอด และคอยดูเวลาแมกินวาทําทาเผ็ดหรือเปลา และจะชอบใจมาก
ถาแมทาํ ทาเผ็ด เมื่อคืนเลนนานกวาชั่วโมง

ที่เลาทั้งหมดนี้ไมทราบวา ถือวานองมีพัฒนาการของการเลนที่ดีขึ้นหรือเปล าคะ ไมอยากคิด
เขาขางตัวเองอยากฟงจากผูรูมากกวา
อีกเรื่องคะ ตอนเย็นพานองไปทานสุกี้ นองแสดงออกเต็มที่เลยคะ สั่งอาหารเสียงดัง ทั้งยืน ทั้งเตน
แมไมคอยไดหามเหมือนเมื่อกอน (กังวลเหมือนกัน ไมอายหรอกคะ ทําใจไวแลว แตกลัวหมอสุกี้ลอยมา
เหมือนในขาว) ที่นองทําเปนการ "ลองดี" หรือเปลาคะ หรือเปนเพียง "สิทธในการดื้อ" เทานั้น

โดย patcha เมือ่ 04/09/2009
ในเรื่องความกาวหนา แนะนําใหคุณแมลองเอาเปาหมายพัฒนาการทั้ง 6 ระดับ หรือขั้นตอนยอย
ของพัฒนาการ 6 มาวาง แลวไลไปทีละขอเลยคะ เพราะคุณแมยังตองใชอีกหลายครั้ง ผูปกครองบางคนใช
ความรูสึก และสัญชาตญานของตัวเอง ก็ใชไดคะ
สวนเรื่องสั่งสุกี้ มันไมใชทั้งลองดี ไมใชทั้งดื้อ คุณแมลองคอยๆ คิดนะคะ วาเปนอะไร ถาทราบ
คุณแมก็จะมีโอกาสพัฒนาลูกในจังหวะนี้คะ

โดย กิ่งแกว เมื่อ 05/09/2009
หายไปหลายวัน เพราะกําลังลองผิดลองถูกกับขอสรุปอยู คุณแมพยายามเอาพัฒนาการทั้ง 6 ขั้น
มาดู และเทียบกับพัฒนาการของลูก ก็พบว า ลูกยังมีไมเต็มตั้งแตขั้นที่ 1 คงตองพยายามเติมใหเต็ม
ในแตละขั้นกอน
เรื่องไปกินสุกี้ พยายามวิเคราะหกับคุณพอว านาจะเรียกวาอะไร เราลงความเห็นกันวา
อาจเปนไดสองอยาง คือ ลูก “ตื่นเตน” ก็เลยแสดงออก เพื่อลดความตื่นเตน หรือเปนเพราะว าลูก
“เรียกรองความสนใจ” เนื่องจากมีคนคอนขางเยอะในราน ลูกยังไมสามารถจดจอตอสิ่งเราได
ไมทราบวาถูกหรือเปลาคะ
วันถัดมาลองพาไปทานขาวนอกบานอีก แตเปลี่ยนเปนรานเล็กลง มิดชิดกวา และคนนอย ตอนแรก
ลูกก็เดินสํารวจราน พอเมนูมา แมเรียกมาดู

แม: ทานอะไรกันดี
นอง: (วิ่งมาแยงเอาเมนู) ขอหนูสั่งหนอย
แม: หนูจะสั่งอะไรดี
นอง: หมูเกาหลี เอาหมูเกาหลี
แม: ดูรูปแลวสีแดงจัง ทําไมหมูสีแดงจังเนอะ
นอง: สงสัยใสพริกแม (หัวเราะ)
แม: นั่นสิ หนูจะทานไดมั้ยนี่
นอง: กินไมได (โบกมือดวย) มันเผ็ด (เปดไปหนาอื่น)
แม:

โฮ นี่อะไรนะ เหมือนเคยเห็น

นอง: ปลาไข ปลาไขทอด (อานในเมนู)
แม: เอามั้ยละ จะเอาปลาไขทอด หรือหมูเกาหลีดี
นอง: เอาปลาไขทอดแม ขอสั่งหนอยครับ (พูดเสียงดัง) เอาปลาไขทอดดวยครับ
(แลวนองก็อานรายการที่อานออก ขอสั่งเพิ่มอีก สักพักมีลูกคามา แตนั่งโตะไกลกัน สังเกตวานองไมคอ ย
วุนวายเหมือนเมื่อกอน พออาหารมาก็นั่งลงกิน ขอเอาตะเกียบ ขอใหเติมน้ําแข็ง แตพอทานเสร็จก็เดิน
สํารวจราน ไปหยิบหนังสือมาอาน แตไมสงเสียงดัง)
วันถัดมาลองทําอีกครั้งหนึ่ง แตเปลี่ยนร านเปนรานเปดหนอย และคนมากกวาเดิม (แตไมอยูในหาง)
สังเกตวานองพูดนอยลง นองเห็นเมนูก็จับเอาเลย แมชวยถามวา หนูจะสั่งอะไรดี ลูกก็อาน และเลือกสั่ง
บางอยางได แตยังเสียงดังอยู พยายามใชตะเกียบทานอาหาร แตนองไมเดินมากเหมือนแตกอน พอมีคนมา
นั่งโตะใกลๆ นองก็ขยับไปนั่งใกลคุณพอ แตก็ทานอาหารไดเอง (แมชวยตักกับใหบ าง) ไมทราบวา ที่ทําอยูถูก
หรือเปลาคะ

ดิฉันแปลกใจวา เวลาตั้งใจทํา floortime มักไมคอยประสบผลสําเร็จเทาไหร บางทีเราคิดว า
พรอมแลว แตเลนไดไมถึง 10 นาที แตบางทีไมตั้งใจลูกมาชวนเลน ชวนคุย กลับอยูไดนาน สังเกตอีกอยางวา
เวลาเลน ถาลูกเห็นเราชนะ หนาจะเริ่มเปลี่ยนเหมือนไมคอยพอใจ ตอนหลังจะใหลูกชนะกอนแลวตามติด
อีกที ลูกจะชอบมากกวา
วันกอนเลนตํารวจจับผูราย ลูกเปนผูราย แมเปนตํารวจ พอตํารวจจะจับ ลูกก็ไมยอมใหจับ ถามวา
จะทํายังไง ลูกก็บอกวาหนี ขับรถหนีบาง ตํารวจกขับรถตาม พายเรือหนีบาง ตํารวจว ายน้ําตาม ลูกบอกให
จระเขกัดตํารวจ (ตอนนั้นนึกไมออกว าจะทําไงดี) ลูกบอกตอทันที แมใหปลาฉลามกัดจระเขซิ (เลนเกงกวา
แม) บางครั้งก็เลนแรง เชน หยิบแจกันจะตีตํารวจ แมบอกเอาแจกันตีไมได ตํารวจไมชอบ ไมเลนนะ เลนๆ
ไปพอหาวิธีไมได บอกเอานึกไวนะ ตํารวจจะไปอาบน้ํากอน ลูกก็จะรีบตอบทันที ใชวิธีนี้ก็ยื้อไดหลายครั้ง
ตอนกลางคืนมาคิดไดวา เราเลนตอบลูกเร็วเกินไป เหมือนกับเรารุกเขาเกินไป เห็นจากสีหนาลูกไมคอยดี
พอตอนเชาขับรถไปโรงเรียน ลูกก็เลนอีก
นอง: แมไปหาตํารวจมั้ย
แม: ใหแมไปหาทําไม
นอง: ไปบอกตํารวจวา หนูกับเพื่อนเลนกันไมดี
แม: เหรอ ถาบอกแลวตํารวจจะทํายังไง
นอง: ตํารวจมาจับเลย
แม: ตํารวจมาแลว (ทําเสียงใหญ) ใหจับใครดี
นอง: จับหนูไง แตจับไมได
แม: ทํายังไงไมใหตํารวจจับ
นอง: ตองหนี
แม: หนีไปไหน

นอง: (ตอบหนีไปโรงเรียน ไปซอนหองนั่งเลน หองครูใหญ แมก็ตามไปทุกที่)
แม: ทําไงดี ตํารวจจะจับแลวนะ
นอง: ตองเอารองเทาเหยียบตํารวจใหแบน
แม: โฮ ตํารวจโดนเหยียบแบนเลย (นองหัวเราะ) ทําไงดีหนอ ออ รูแลว เอารองเทาไปซอนดีกว า
จะจับอีกแลวนะ
นอง: เอาปนยิงตํารวจเลย (ทําเสียงยิงปน)
แม: โฮ ตํารวจโดนยิง เลือดออกเยอะเลย ทําไงดี
นอง: ไปโรงพยาบาล
แม: ไปหาใครละ ใหใครชวย
นอง: ใหหมอชวย ทายา ปดพลาสเตอร (ตอบเหมือนทองไวเลย)
แม: เออ ดีขึ้นจริงๆ ดวย เอาละตํารวจหายแลว มาจับอีกแลวนะ หนีทําไงดี
นอง: เอาเหล็กตีตํารวจเลย (เริ่มแรง)
แม: เจ็บจังเลย ทําไงดี ออ ตองเอาเลื่อยไฟฟ าเลื่อยเหล็กขาดหมดเลย
(จริงๆ นองมีหลุดบาง เชน เอาไมตีแม แมก็พยายามดึงกลับบอก ตกลงตีแม หรือตีตํารวจ นองก็บอก
วาตีตํารวจ) ขออภัยที่เขียนมายาวมาก อยากไดคําแนะนําจากอาจารยค ะ

โดย patcha เมือ่ 08/09/2009

เรื่องการสั่งของเสียงดัง และกระโดดในรานสุกี้ครั้งแรก น าจะเกิดจากความตื่นเตน ถาพอแมจับ
จังหวะได อาจจะลองถามวา รูสึกอยางไร ถาตอบไมได คอยใหตัวเลือกคะ
แตถาพาไปอีก ตอนนี้คงไมตื่นเตนแลว คอยจังหวะในสถานการณใหมๆ นะคะ คําว า เรียกรอง
ความสนใจ นาจะคิดเปนอยางสุดทายคะ (ไมคิดถึงเลยก็ดีค ะ)
ในการเลนบทบาทสมมติ พอแมตองดูแลใหการเลนอยูบนพื้นฐานของความเปนจริงดวย ถึงแมจะ
เลนสมมติกัน แตในกรณีใหฉลามมากัดจระเข ก็อาจจะอนุโลมไปกอน วันหลังเลนเกงแลว เราไมควรปลอยให
ผานไป อาจจะลองทักวา อาว หนีลงแมน้ํา ฉลามจะมาไดยังไง ไมใชทะเลสักหนอย
เวลา "ผูราย" ยกแจกันขึ้น ใหถามเขากอน อยาเพิ่งสรุปให "อะ อะ จะทําอะไรนะ" ถ าลูกบอกวา
จะเอาแจกันตีแม จึงสรุปวา "เลนกัน หามตีจริงนะ" แตถาลูกบอกวา เปนระเบิด ใหเตือนวา ทําทา
ไดเฉยๆ นา ขวางจริง เดี๋ยวแจกันแตก ซึ่งเปนการกระตุนใหลูกเขาใจในขอบเขตของเรื่องจริงกับเรื่องสมมติ
อานเรื่องนองเบรนเลนฟนดาบกับคุณพอดวยนะคะ

โดย กิ่งแกว เมื่อ 08/09/2009
ขอบคุณอาจารยมากคะ ไมไดเขามาหลายวัน แตยังทํา floortime อยูนะคะ ที่ยังไมถามอาจารย
เพราะตอนนี้กําลังอานบทความใหมๆ ที่อาจารยใสเขามาดวย และพยายามเลียนแบบบาง case ที่คลายๆ
กับของลูก ชอบที่อาจารยสรุปเปนเรื่องๆ ไว ทําใหอานเขาใจง ายขึ้น ตอนนี้ก็ print เปนเรื่องๆ ไวหยิบอาน
ใหงายขึ้น
อยากเรียนวา ถึงแมจะทํา floortime ถูกบางไมถูกบาง แตก็เห็นวา ลูกมีการเปลี่ยนแปลงใน
ทางที่ดีขึ้น แตกอนถาอยากไปบิ๊กซี ก็จะขอไป พอไมไดไปก็มักจะใช script เดิมๆ เชน บิ๊กซีเขามีอะไรอยู
เดี๋ยวนี้เวลา ลูกขอไป แมใชวิธียื้อมากขึ้น ลูกก็มีการคิดหาคําตอบที่เปนเหตุผลที่ตองไปวันนี้เดี๋ยวนี้ เชน
แมบอกกินขาวกอนไดมั้ย ลูกก็บอกยังไมหิวขาว หรือไปกินที่บิ๊กซีก็ได แมบอกข าวบิ๊กซีไมอรอย ก็บอกว า
ขอเลนกอนแลวคอยกลับไปกินที่บานก็ได แมขอไปรับแมบานไปดวย ลูกก็บอกแมบานไมไปหรอก ยังถูบาน
ไมเสร็จ แมขอใหอาบน้ํากอน ลูกก็ขอไมอาบ บอกตัวไมเหม็นไมมีเหงื่อ จนล าสุดลูกบอก "แมนะ ขอรองเถอะ
อยากไปบิ๊กซีมาก พาไปหนอยซิ" ไมทราบว า คิดวาลูกดีขึ้นนี่ถูกหรือเปลาคะ แตอยางหนึ่งที่ตามมา คือ
ลูกดื้อขึ้น ถาจะทําอะไรจะพยายามทําใหได จากที่เมื่อกอนมักจะเปลี่ยนไปทําอยางอื่นแทน

โดย patcha เมือ่ 13/09/2009

ใชความรูสึกของคนเปนแมวัดเลยคะ รูสึกวา "มีกันและกัน" มากขึ้นไหม แมรูสึกวา ลูกมีชีวิตจิตใจ
มีตัวมีตนชัดเจนขึ้นไหม
ถารูสึก ก็แปลวาใชแนนอนคะ สวนเรื่อง "ดื้อ" เตรียมรับมือไดเลยคะ ตั้งสติใหดีๆ ใชความดื้อของลูก
ใหเปนประโยชนที่สุด จําไววา "เวลาดื้อ" คือ "เวลาทอง" ของฟลอรไทม "กระโดดใส" ทําฟลอรไทมกันแบบ
"เต็มๆ" เลยคะ ดีใจที่บทความที่รวบรวมไวใหมีประโยชน
อานทบทวนยอนหลัง พบวา เราเก็บรายละเอียดกันแทบทุกเม็ดแลวล ะคะ

โดย กิ่งแกว เมื่อ 13/09/2009
เวลาลูกเลนสมมติ บางครั้งลูกก็เอาเรื่องที่ “ไมจริง” เขามาดวย เราควรจะทําอยางไรคะ
เมื่อวาน ลูกชวนเลนยิงปน ลูกมักจะเลนเร็วมากจนแมตองคอยดึงใหช าลง
นอง: ผมเอาปนสั้นนะ แมเอาปนยาว (เดี๋ยวนี้ลูกชอบแทนตัวเองวาผม)
แม: แมไมชอบปนยาว แมอยากไดปนสั้นบางนะ ใหแมเอาปนสั้นไดมั้ย
นอง: ไม ผมจะเอาปนสั้น แมเอาปนยาว (เริ่มเสียงดัง)
แม: ก็ได แตจะยิงอะไรดี
นอง: ยิงรถไฟ ปริส! (พูดเสร็จยิงทันที)
แม: เดี๋ยวๆๆ ยิงตรงไหนของรถไฟดี
นอง: ยิงตรงกระจกเลย ปริส!
แม: เดี๋ยวๆๆ กระจกหนาหรือกระจกหลัง

นอง: ยิงกระจกหลัง
แม: ยิงกระจกหนาไมไดหรือ
นอง: จะยิงกระจกหลังเลยแม (เริ่มหงุดหงิด)
แม: แลวยิงตอนรถไฟวิ่ง หรือรถไฟหยุดดี
นอง: ยิงตอนรถไฟวิ่งสิ ปริส!
แม: เดี๋ยวๆๆ ยิงกี่นัด
นอง: หนึ่งนัด
แม: ถายิงหนึ่งนัดแลวไมถูกละ
นอง: ยิงเพิ่มอีก
แม: เพิ่มเปนกี่นัด
นอง: ยิงสามนัดเลย แมนะ จะยิงแลวนะ (เริ่มหงุดหงิด)
แม: นับแลวยิงละ
นอง: หนึ่ง สอง สาม ปริส! ปริส! ปริส! (นองจะยิงเทากับจํานวนนัด)
แม: โฮ โดนรถไฟอยางจังเลย รถไฟเปนยังไงมั่งเนี่ย
นอง: (หัวเราะ) รถไฟตกลงไปในน้ําเลย
แมก็ถามตอวา ทํายังไงกับรถไฟ ลูกก็ใหชางมาซอม โทรไปเรียกชาง ถามวา ชางมายังไง ลูกก็บอกขับ
รถยนตอีซูซูดีแมกสมา ใหชางทํายังไง ลูกก็ใหชางลงไปในน้ํา แกลงบอกว า ชางวายน้ําไมเปน กําลังจะจมแลว
ทํายังไงดี ลูกบอก เอาคอปเตอรไมไผมาชวย ชางบินออกมา ยกรถไฟมาไดเลย ถามว า เอาคอปเตอรไมไผ
จากไหนละ ลูกบอกยืมโดเรมอนมา แมบอกโดเรมอนไมอยู ยืมไมได (ตอนนัน้ คิดอะไรไมออกเลยบอกไป
อยางนั้น) ลูกก็หงุดหงิด บอก แมนะ รถไฟมันขึ้นมาไดแลว

พยายามเลนตอวา รถไฟมันซอมไมได ยายกลับบานไมไดแลว ทําไงดี ลูกบอกใหนั่งรถทัวรไป
ถาม ขึ้นที่ไหน ลูกก็บอกขึ้นที่จอด ถามว า ขึ้นตรงไหน ลูกบอกขึ้นที่ประตู แลวขับไปเลย แมบอก
ขับไมเปน ใหใครขับ ลูกก็ใหคนขับรถมาขับ เลนกันไปเรื่อยๆ ถึงตอนลง พอไปอีกหนอย ลูกบอก แม
พอแลว ผมจะเลนยิงปน ก็เลยกลับมาเลนยิงปนตอ
อีกครั้งที่ไมรู เวลาลูกตอบไมได แมใหตัวเลือกบอยไปหรือเปลา วันหนึ่งลูกกลับจากโรงเรียนแลวถาม
นอง: แมวาผมจะเตะเพื่อนแบบไหนดี แบบนี้ หรือแบบนี้ดี (ยกขาเตะซายทีขวาที)
แม: แลวหนูวา แบบไหนดีละ
นอง: ผมวา แบบนี้ดีกวาแม (ยกขาขวาเตะ)
แม: แลวทําไมตองเตะเพื่อนดวยละ (คาดหวังเต็มที่ว าจะไดยินตอบวา โกรธหรือไมชอบ)
นอง: ก็เลนกันไงแม (ไปไมถูกเลยคะอาจารย)
เมื่อวานลูกบอกวา จะยิงครูนก (กําลังจะถามว า ทําไมตองยิง) ลูกพูดตอเองว า ไมยงิ แลว
เดี๋ยวโดนขา แลวครูนกเดินไมได ลูกเปลี่ยนไปยิงอยางอื่นแทน สังเกตว า เดี๋ยวนี้ลูกใชการยิงสถานที่
แทนการยิงคน
อยากไดคําแนะนําเพิ่มเติม ขอบคุณคะ

โดย patcha เมือ่ 15/09/2009
ถาโดเรมอนมาก็ "เดี๋ยวๆ มันอยูในการตูน จะมาไดยังไง" ก็เลนไปเรื่อยๆ เลนใหมันสนุก
เลนเหมือนเด็กเลนกันคะ
คุณหมอกรีนสแปนไมแนะนําใหคุณแมพยายามทําจิตวิเคราะหระหว างที่เลนกับลูกคะ แคพยายาม
ใสอุปสรรคเปนระยะๆ ก็พอ ลูกเลนเร็ว ก็ดึงใหช าลงไดนี่คะ "เดี๋ยวๆ ชางยังมาไมถงึ " "ใจเย็นๆ คอยเดี๋ยว"

โดย กิ่งแกว เมื่อ 15/09/2009

อาจารยคะ วันกอนลูกกลับถึงบานแลว เอาแตรองไห พยายามเลนเรื่อง “อารมณ” ก็ยังไมได
จับใจความไดคราวๆ วา เพื่อนที่ลูกชอบไมเลนดวย ไมพูดดวย (ลูกใชคําว า ไมเปนดวย) ลูกรองอยูประมาณ
ชัว่ โมง
วันตอมา แมไปถามคุณครูวา มีอะไรกับเพื่อนเปลี่ยนไปหรือเปลา ครูบอกว า เนื่องจากลูกกับ
เพื่อน ผูชายอีก 2 คนที่นั่งดวยกัน ชอบเลนกันมากในหอง ครูก็เลยจับนั่งแยก ใหเพื่อนผูหญิงมานั่งขางแทน
คิดวา ลูกคงไมชอบ แสดงวา ลูกยังบอกความรูสึกตัวเองไมไดใชมั้ยคะ
เดี๋ยวนี้ลูกมีวิธีชวนแมไปบิ๊กซีแบบใหมๆ ดวยคะ เชน แมไปดูกันมั้ยวา บิ๊กซียังมีเชื้อไขหวัด 2009
หรือเปลา หรือวันกอนฝนตก พอขึ้นรถลูกบอก แมเรากางรมไปบิ๊กซีกันมั้ย
เมื่อวาน แมซื้อซองใสโทรศัพทอันใหม แลวถามลูกว า หนูวาอันนี้สวยมั้ย ลูกไมตอบ แตหยิบไปดู
แลวถามวา แม ใครใหมา?
อีกอยางเวลาลูกไปโรงเรียน ชอบเอาหนังสือใหมๆ ดินสอสี เงิน ไปดวย ถามวา หนูเอาไปทําไม
ลูกบอก เอาไปใหเพื่อนคนนั้น คนนี้ดู พอบอกว า ไมใหเอาไป ลูกก็บอก เพื่อนคนนั้นก็เอาไป คนนั้นมีเยอะ
กวาของลูก แตเอาไปแลวก็หายประจํา เคยทดลองใชการถามเหมือนในหนังสือของอาจารยที่บอกว า
ถาเอาไปแลว เพื่อนยืม จะทําอยางไร ก็ใชไดแคครั้งเดียว วันนั้นลูกไมเอาไป แตวันอื่นก็เอาไปอีก
มีอยูวันหนึ่ง ครูบอกวา ลูกพูดเสียงดังในหอง “เอาดินสอสีไปอีกแลว เดี๋ยวแมก็มาฟองคุณครูหรอก”
ครูวา เพื่อนคงหยิบดินสอสีไป
เวลาอานใน web จะสังเกตวา พอแมสวนใหญมักจะเจอปญหาว า ลูกไมเลนดวย ไมชวนเลน
แตปญหาของแมตางจากคนอื่น ตรงที่ลูกชอบชวนพอแมเลน แตพอแมยังเลนไมคอยเปน ยื้อไมเกง
บางทีก็อด “เฉลย” ใหลูกกอนประจํา คิดไดก็มักจะเสียดายทีหลังทุกที แตจะพยายามตื้อ ขอบคุณคะ

โดย patcha เมือ่ 18/09/2009
ไมวาจะเกิดอะไรขึ้น ใชมันเปน "หัวขอ" ในการพัฒนาลูกไปดวย พรอมๆ กับคอยๆ ปรับเปลี่ยน
ความเคยชิน ใหตัวคุณแมเองรูสึก "ยินดีอยางแทจริง" ที่มีโอกาสเชนนี้ สําหรับลูกคะ

โดย กิ่งแกว เมื่อ 18/09/2009

เขามาใหกําลังใจคะ ฟลอรไทมของแม - ลูก แตละคู อาจจะแตกตางกัน แตสภาวะแบบไหน
ที่ไปไดดี ชิว ชิว (ภาษาวัยรุนคะ แตความจริงเลยวัยนี้มานานแลว) เวลาที่เราสบายๆ สนุกๆ มีความสุข
เชื่อมตอกันติด หากหลุดบาง ก็เชื่อมใหมได บรรยากาศนี้คะ ไดผลดีอีกแบบ
ก็บอกบรรยากาศ อุย ลูกฉันเด็กโตนะ ไมมีเวลาแลว ฉันตองเรงลงมือทําแลว และอะไรอีก
ตางๆ นาๆ ที่บีบเรา อันนี้ผลลัพธแยเลยคะ แมและลูกไมถึงไหน ความเขาใจ วนไป วนมา อันนี้มันเปนกับ
แมมังกรเองคะ จึงอยากเลาใหคนอื่นฟง
มีบทความที่อาจารยกิ่งแกว ตัด - ตอ จากกระทูเดิม ชวยเพิ่มรายละเอียดบางสวน ชวยเรียงลําดับ
และชวยใหเขาใจเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยคะ

โดย

แมมังกร เมื่อ 18/09/2009

ขอบคุณอาจารย และแมมังกรมากคะ อาจเปนเพราะยังทํา floortime ไมเกงนะคะ เลยมักจะมี
ปญหาอยูเรื่อย เสียดายที่รูจัก floortime ชาไป แตก็เชื่อวา มันดีกวาที่ไมรูจักเปนแน เชื่อวา เดินทางชา
แตไมหยุดก็ยังมีโอกาสถึงกวาไมยอมเดิน จริงมั้ยคะ ขอบคุณสําหรับคําแนะนําคะ
อยากขอความเห็นจากอาจารยเกี่ยวกับลูกว า เนื่องจากลูกไปโรงเรียนแลว และชอบไปดวย
(วันไหนหยุด จะถามวา ทําไมโรงเรียนตองหยุด หรือแตงตัวเสร็จแลวก็จะมาเรงแม) ที่ชอบไปอาจจะเปน
เพราะวาอยูบานกับแมบาน ทีวีก็ไมไดดู พอกับแมก็ไปทํางาน ไปโรงเรียนไดออกจากบาน ไดเลนสไลดเดอร
ไดซื้อขนม ไดเรียนคณิตศาสตรที่ตัวเองชอบ (วิชาอื่นไมคอยได) ลูกชอบเอาดินสอสีกับหนังสือนิทาน
ไปอวดเพื่อน เอาไปแลวก็ทิ้งไวที่โรงเรียนไมไดเอากลับ แลวก็เอาอันใหมไปอีก เคยถามวาชอบเพื่อน
คนไหนบาง ลูกก็บอกวาชอบเพอนคนนั้น คนนี้ (ไมไดบอกชอบตรงๆ แตบอกว า เพื่อนคนนั้นเลนดี คนนี้เลน
ไมดี)
แมใชเวลาชวงเย็นถึงกอนนอน และเสารอาทิตยทํา floortime ซึ่งก็ไดบางไมไดบาง เห็นวาเวลา
นอยไป ก็เลยวางแผนจัดตารางการทํางานใหมในเทอมหนา โดยจะทําครึ่งวันเชา และใหลูกไปโรงเรียน
สวนตอนบายจะเอาลูกกลับบาน เพื่อจะไดฝกมากขึ้น ไดคุยกับทางโรงเรียนแลวว าถายังไงจะใหลูกซ้ําชั้น ป.1
ยังไมอยากเนนวิชาการ เพราะคิดวา ลูกยังไมพรอม แตถาใหลูกอยูบานทั้งวัน แมก็ติดทํางานชวงเชา
เกรงวาลูกจะตองอยูคนเดียว (แมบานอายุมาก คงชวยอะไรไมได)

อยากเรียนถามอาจารยวา
1. ถาไมใหไปโรงเรียนทั้งวัน ลูกคงตองถามวา ทําไมแมถึงตองรีบกลับตอนบาย จะตอบลูกว า
อยางไรดี (สังเกตวา ถาวันไหนลูกตองไปพบคุณหมอ ตอนบายไปรับลูกมักจะถามทุกครั้ง)
2. ถาใหลูกซ้ําชั้น ลูกจะรูสีกอะไรไหมว า ทําไมเพื่อนในหองถึงไปอยู ป.2 แตลูกไมไดไป (ลูกชอบพูด
บอยๆ วา ถาสอบไมผานจะไมไดขึ้น ป.2)
3. ลูกยังมีอาการตื่นเตน และกระตุนตัวเองเมื่อเจอสภาพแวดลอมใหมๆ อยู ถ าซ้ําชั้นเดิมแลวเจอ
เพื่อนใหมลูกจะรูสึกตื่นเตนมากกว าเดิมมั้ย คุณครูกลัววา ลูกจะไมคุนเหมือนเพื่อนกลุมเดิม (ตอนนี้คุณครูให
เพื่อนชวยประกบชวยเหลืออยู และลูกก็ชอบเพื่อนกลุมนี้ดวย) แตแมก็กลัวว า ถาขึ้นไปเจอครูคนใหมลูกอาจ
ไมชอบก็ได
พิมพยาวมาก ไมทราบวา คิดแทนลูกมากไปหรือเปลา แตอยากจะเตรียมการสําหรับเทอมหนา
ชวงปดเทอมนี้จะพยายามฝก floortime ใหถูกตองกวานี้คะ ขอบคุณมากคะ

โดย patcha เมือ่ 18/09/2009
คําถามที่วา จะตอบลูกอยางไร ถาตองรับลูกตอนบาย กอนที่หาคําตอบใหลูก ดิฉันคิดว า คุณแมควร
จะตอบตัวเองใหไดกอนคะ ไดคําตอบแลว จึงคอยหาทางบอกลูก
ที่คุณแมคิดวา ยังไมอยากเนนวิชาการ เพราะคิดวา ลูกไมพรอม อะไรคือความไมพรอมคะ
ถาเอามาอยูบานครึ่งวัน แนใจไหมคะ ว าความ "ไมพรอม" นั้น จะแกไขได
แนนอน ขณะนี้ ลูกแสดงวา "ไมพรอม" ที่จะอยูบานกับคุณแมมากขึ้น (ตามที่คุณแมเลามา) และ
คุณแม "พรอม" รับมือกับความ "ไมพรอม" ที่จะอยูบานกับแมของลูกหรือยังคะ
ไมไดตั้งใจจะเลนสําบัดสํานวน แตอยากใหคุณแมประเมินตัวเองใหดีกอน ทั้งสภาพรางกาย และ
จิตใจ เชนเดียวกับเวลาทําฟลอรไทมกับลูกนะคะ

"อยาก" ก็อยากได ก็เขาใจคะวาอยาก แตอยากแลว จะไดอยางที่อยากหรือเปลา อันนี้มันก็
อีกเรื่องหนึ่งนะคะ ขึ้นอยูกับความพรอมของคุณแมเหมือนกัน
ลองดูชวงปดเทอมนี้กอนดีไหมคะ อยูกันสองคนเต็มๆ ฟลอรไทมกันลวนๆ ทนไหวไหม ทัง้ แม และ
ลูกคะ สวนคําถามขอหลังๆ ถาคุณแมเองพรอมสําหรับคําตอบแรก คําตอบขอหลังจะออกมาเองคะ

โดย กิ่งแกว เมื่อ 18/09/2009
ขอบคุณคะ อาจารยคะ จะพยายามทดลองทําในชวงปดเทอมเหมือนอาจารยว ากอนคะ รูตัวเองอยู
วาใจยังไมนิ่ง ไมสงบพอ เลยดูเหมือนเรงๆ ยังไงก็ไมรู
กลับมาอานอีกทีเลยเจอวา ยังไมไดตอบคําถามของอาจารย ที่คิดว าลูก 'ไมพรอม" นั้น เพราะวาลูก
ยังไมนิ่ง ไมจดจอพอ และยังมีอาการกระตุนตัวเองเวลาตื่นเตน
และลูก "ไมพรอม" ในการเรียนบางวิชา ลูกชอบเรียนคณิตศาสตรกับภาษาไทย แตไมชอบเรียน
วิทยาศาสตร สังคม และวิชาสุขศึกษา ซึ่งลูกไมยอมเขาเรียน อาจเปนเพราะลูกเรียนไมเขาใจ หรือไมชอบ
ครูผูสอน (ครูเปนผูชายเสียงดัง สังเกตวา ลูกจะหนีเวลาเห็นครู)
และความ "ไมพรอม" ของแมในการทํา floortime กับลูกในชวงเย็น เพราะตองรอใหลูกทําการบาน
(ซึ่งเยอะมาก) บางครั้งลูกทําเสร็จก็เหนื่อยแลว หรือไมแมก็เหนื่อยจนไมสงบพอที่จะทําได แตสังเกตว า
วันเสารอาทิตยมักจะทําไดดีกวา
แตถาถามวาแม "พรอม" ที่จะอยูกับความ "ไมพรอม" ของลูกมั้ย ตอบไดเลยว า
ขณะนี้ยัง "ไมพรอม" แนนอน และคงเปนโจทยที่แมตองทําวาทําอยางไรให "พรอม" กอนที่จะเปดเทอมหนา
จริงๆ ก็คิดไวกอนแลววา ตองเจออาจารยถามกลับแบบนี้ เพราะตัวเองก็เคยตั้งคําถามกับตัวเองเหมือนกัน
และคําตอบของตัวเองที่คิดไว คือ ตองทํา floortime ใหเปนกอน ไมอยางนั้นคงไมไดอะไรทั้งแม และลูก
ไมทราบวาตรงกับคําถามของอาจารยหรือเปลาคะ ขอบคุณค ะ

โดย patcha เมือ่ 19/09/2009
ทบทวน ใครครวญ ชั่งน้ําหนักขอดี ขอเสียแลว คอยตัดสินใจคะ

โดย กิ่งแกว เมื่อ 19/09/2009

อาทิตยที่ผานมา เปนไขหวัดกันทั้งบาน ก็เลยแผวลงไป พอวันเสารก็เริ่มดีขึ้น ลูกก็ชวนเลนขายของ
ซึ่งสวนใหญจะคลายเดิม คือ ลูกจะตองเปนผูขาย (เคยขอเปนผูขายบาง แตลูกกไมยอม) แลวก็ขาย
มันฝรั่งทอดที่แอบใสพริกเสมอ พอถามว า ทําไมสีแดงจัง ลูกก็บอกว า ใสซอสมะเขือเทศ (ทําหนาเจาเลห)
บอกวา ชิ้นใหญจัง กินไมได ลูกก็บอกใหอาปากใหญๆ (ทําท าอาปาก แลวทํามือใหญดวย) แมบอกยังกินไมได
ลูกบอกตองตัดกอน ถามวา เอาอะไรตัด ก็บอกเอามีดมาตัด แลวลูกก็เอาดินสอทําเปนมี ด ตัดออก
เปน 5 ชิ้นบาง 10 ชิ้นบาง พอถามวา ใหกินกี่ชิ้น ลูกก็จะบอกวา ใหกิน 5 ชิ้น 10 ชิ้น ตามที่ตัด
แมแกลงบอกวา กินไมหมด มันเยอะไป ลูกบอก “กินใหหมดนะ ไมงั้นจะถูกตี ” แลวก็มุดไปอยูในผาหม
เพื่อที่จะรอฟงแมรองแสดงอาการเผ็ด และหัวเราะชอบใจเมื่อแมบอกว า มันเผ็ด พอถามวา ทําไมเผ็ด
ก็จะยอมรับวา ใสพริก ซึ่งลูกจะถูกใจมากเมื่อแมบอกวาเผ็ด เคยทดลองทําเปนกินแค 2 ชิ้นแลวบอกวาอรอย
กําลังดี ลูกเปดผาหมออกมาทําหนาผิดหวังมาก ตอนหลังลูกก็จะเพิ่มจํานวนชิ้น ใหแมกินมากขึ้น
เพื่อใหแมรูสึกเผ็ด
แมเคยลองเลนวา อยากซื้อไกทอด ใหลูกทอดใหกอน ลูกก็เอาหนังสือมาเปนกระทะ เอาดินสอเปน
ตะหลิว ทําทาเปดแกส ใสน้ํามันได ทดลองวา น้ํามันหมด ลูกบอกตองไปซื้อ ถามว า ซื้อที่ไหน ลูกบอก ซื้อที่
รานน้ํามัน ถามวา รานไหนก็ตอบไมได เลยแกลงถามว า ซื้อที่ปมน้ํามันใชมั้ย ลูกชะงักไป แลวรีบพูดวา
ไมใช มันพูดไมถูก ตองซื้อที่รานขายของ (แมรูสึกดีใจ ถึงแมวา ลูกจะใชภาษาไมคอยถูก เคยลองถามแบบนี้
หลายครั้ง ลูกก็ตอบทํานองนี้) ตอนหลังถามไปเรื่อยๆ ลูกจะบอกชื้อรานได
ลูกสามารถเลนเองตอ โดยขับรถมอเตอรไซค ไปซื้อน้ํามัน ทําทาสตารทรถ เปดประตูบาน ขี่ไปจอด
ดับเครื่องรถ เขาไปในราน (แมชวยถามบาง) แลวบอกใหแมเปนคนขาย เคยลองวา แมเปนคนซื้อของ รอกิน
ไกทอดนะ ไมใชคนขายของ ลูกก็จะหยุดไมเลนตอ แตถ ายอมเปนคนขายของ ถามเอากี่ขวด ขวดใหญขวดเล็ก
ลูกก็จะเลนไดตอ แลวลูกก็เลนฉีกออกไปเองว า ตัวเองขามถนน แลวรถมาชน ใหพาไปโรงพยาบาล
ไปหาหมอ แลวก็บอกใหแมเปนหมอ แมก็ลองเลนเปนหมอ ลูกก็บอกใหทายา (เวลาทําท าทายา ลูกก็ทําทา
แสบ) ถามวา หายเจ็บแลวยัง ลูกก็บอกยัง ใหหมอฉีดยาดวย เวลาฉีดก็ทําทาเจ็บ แลวบอกใหแมติด
พลาสเตอร พอหาย จะกลับบาน ลูกก็ทําทาขามถนน แลวถูกรถชนอีก วนไปมาอีกหลายรอบ (รูสึกว า ลูกชอบ
บทที่ถูกรถชนมาก) แมเห็นวา บทนี้นานแลวเลยลองเสนอเปนใหหมอพาขามถนนบาง หรือใหรถโรงพยาบาล
ไปสงแทน ก็เลนตอไปจนถึงบาน และลูกก็จะเริ่มขายของอีก แตลูกจะแกลงทําเปนทําไกทอด แลวน้ํามัน
กระเด็นโดน ตองไปโรงพยาบาลอีก
อยากถามอาจารยวา เวลาเลนแลวลูกใหแมเปนคนซื้อของ คนขายของบาง คนขายน้ํามัน หมอ
เปนคนขับรถ ตามเรื่องของลูกถือว า ถูกตองมั้ยคะ หรือว า แมจะตองเปนคนซื้อเทานั้น (วันแรกที่เลน
มีพี่เลี้ยงอยูดวย ลูกก็ใหพี่เลี้ยงเปนแทนทั้งหมด แตวันหลังเลนกันแคสองคน ลูกก็เลยใหแมเปนเอง)

ที่เลนกันมาถือวาทําถูกบางมั้ยคะ แมเห็นวา ลูกรูจักเลนมากขึ้น ไมเหมอนเมื่อกอนที่แมไมเคยเห็น
ลูกเลนแบบนี้เลย บางทีเราก็เลนนอกบานกัน ลูกเอากลองใสของใสหลังรถจักรยานแลวก็ปนมาขาย แลวปน
หนีเวลาแมจะกินของที่เผ็ด
อีกอยาง สังเกตวา ลูกจะรีบมุดในผาหมเวลาที่แมจะกินแลวรูว าตองเผ็ดแน เคยแกลงเอาผาหม
ออก ลูกก็จะนอนมุดหนา หรือไมก็เอามือปดหนา ดูลูกตื่นเตนมาก ถ าจะสอนเรื่องอารมณตื่นเตนควรจะทํา
อยางไร ขอบคุณคะ

โดย patcha เมือ่ 29/09/2009
ก็เลนแบบที่เลนไปคะ ใหเขาเปนคนกําหนดกฎเกณฑทุกอย าง เราเพียงแคคอยใสอุปสรรคไป
เรื่องมุดผาหม ใหลองถามเขาดู
"อาว พอคา ทําอะไรนะ" "ทําไมละ" "พอคารูสึกยังไงละ" คือ ใหทุกอยางมีเหตุมีผล มีที่มาที่ไปคะ
เลนไปเรื่อยๆ คะ สนุกดวย ทาทายดวยคะ

โดย กิ่งแกว เมื่อ 29/09/2009
อาจารยคะ วันนี้ลูกเปลี่ยนใหแมเปนคนขายบาง ลูกใชคําว า “สลับที่กัน ใหแมเปนคนขาย”
ก็ทดลองขายคลายๆ กับลูก ทําเปนแอบใสพริก ลูกจะหัวเราะ และทําเปนบอกว า ชิ้นใหญ ลูกก็บอกให
เอามีดมาตัด แตมีอยางหนึ่งที่แปลกไป คือ แมแกลงเอาดินสอทําเปนมีด และใหลูกเปนคนตัด ลูกบอกวา
“ใหแมตัด เดี๋ยวมีดบาดมือผม” ซึ่งอันนี้ แมไมเคยไดยินมากอนเลย
แลวลูกก็เลนตื้อ โดยตัวเองเปนคนขายบาง ซึ่งก็คลายๆ เดิม พอลูกมุดเขาไปในผ าหม เลยลองถาม
เหมือนที่อาจารยแนะนําวา พอคาทําอะไร ลูกก็เปดผ าหมมาบอกวา แอบดูแมกินไกทอด แมเลยถามว า
อยูในผาหม มองเห็นหรือ ลูกก็บอก มองเห็นอยู พอถามวา ทําไมตองแอบดูดวยละ ลูกก็ตอบเหมือนเดิมว า
แอบดูแมกินน้ําอรอย พอถามว า หัวเราะทําไม ลูกก็บอกแต แมกินนาอรอย แตพอถามวา รูสึกอยางไร
ก็ตอบไมได คงตองไปอีกนานมั่งคะ ถึงจะตอบได
สังเกตวา ลูกเลือกเรื่องที่จะเลนตางกัน เชน ถาเลนกับแมก็มัก จะเลนขายของ ถูกรถชน แตถาเลน
กับพอ จะเลนขับรถถังไปรบ ลูกจะเปนนายพล ใหพอเปนทหาร โดยพอจะวางอุปสรรควา รถตกหลุมบาง
น้ํามันหมดบาง หรือมีศัตรูมา เจอสุนัขบนถนน ใหลูกแกปญหา แตถาเลนกับครูฝก ลูกมักจะเลนเรื่องซอม
กอกน้ํา ซึ่งสวนใหญลูกจะกํากับบทเองตลอด และมักจะเลนเร็วจนตองคอยดึงใหชาลง

วันนี้พายุเขา ฝนตกหนักตั้งแตเมื่อคืน ก็เลยไมใหลูกไปโรงเรียน ลูกถามวา ทําไมไมตองไปโรงเรียน
แลวโรงเรียนเปดมั้ย เพื่อนมาแลวยัง ถามถึงเพื่อนคนที่คอยประกบอยู มาหรือเปลา ดูลูกอยากไปโรงเรียน
มาก แมก็รูสึกหนักใจเหมือนกันว า ถาใหไปแคครึ่งวันในเทอมหนา ไมรูจะทําไดหรือเปลา ที่อาจารยแนะนํา
วา ใหอยูดวยกันชวงปดเทอมก็อาจจะไมไดอีก เพราะปนี้ปดเทอมแมกับลูกไมตรงกัน ลูกปดแมก็เปดแลว
แตจะลองในชวงเสาร – อาทิตยทั้งวันดูกอน ขอบคุณค ะ

โดย patcha เมือ่ 30/09/2009
ไมวา ลูกอยากอะไร หรือไมอยากอะไร อยาเห็นเปนปญหา
ใหเห็นเปนโอกาสที่จะ "เจรจา" ทํางานอารมณ ทํางานความคิดค ะ
ที่ลูกบอกออกมา เปนการบรรยายพฤติกรรมของตัวเอง คือ เขาไปในผ าหม เพื่อแอบดูแมกินไกทอด
การบอกความรูสึก จะอยูขั้นสูงกว านี้อีก 1 ขั้น คือ รูสึกตื่นเตน เลยเขาไปซุกผาหม ซึ่งเราจะรูสึกมั่นคง
ปลอดภัยกวา
แตถึงเราจะพอเดาคําตอบได ก็ไมแนะนําใหบอกคําตอบลูก แตจะกระตุนใหเขาคิดเอง หรือ
อยางมากก็ใหตัวเลือก เชน ตื่นเตน หรือกลัว ตื่นเตน หรือสนุก คะ
เราเคยเจอเด็กโตกวานี้ (เปนหนุมแลว) ที่บอกความรูสึกของตัวเองไมได เพราะไมมีใครเคย
กระตุนถาม เชน ถูกเพื่อนแกลง เมื่อถูกถามว า รูสึกอยางไร เด็กตอบวา ไปฟองครู ซึ่งเปนการเลาการ
กระทําของตัวเอง กรณีนี้ก็เชนกันค ะ อันนี้เขียนเผื่อผูปกครองเด็กโตทานอื่นดวยนะคะ

โดย กิ่งแกว เมื่อ 01/10/2009
ขอบคุณคะอาจารย วันกอนลูกก็มุดไปในผาหมอีก แตเปดหนาออกมาใหแมเห็น เพราะแมทําเปน
ยัง ไมกิน ลูกคงเห็นวา แมเงียบก็เลยเปดหนาออกมาดู แมเลยพยายามใหลูกเปดหนากอนถึงจะกิน แลวลอง
ถาม ลูกก็ตอบเหมือนเดิม ก็เลยใหตัวเลือกวา “ตื่นเตน” หรือ “กลัว” ลูกก็บอกตื่นเตน แตพอถามวา ทํา
ยังไงถึงจะ หายตื่นเตน ใหแมชวยอะไรมั้ย ลูกก็ยังตอบไมได ตอบแตวา ใหแมกินไกทอด ไกทอดนาอรอย

วันกอนแมไมอยูบาน มีแขกมา ลูกก็หนีไปซอนในหองอีก พอแมกลับมา แมบานเลาใหฟง ก็เลย
ลองถามลูก
แม: วันนี้มีแขกมาบานเราหรือ
ลูก: มีแขกมาแม
แม: แลวหนูทําอะไรอยูเหรอ
ลูก: หนูไปอยูบนหองเลย (ตอบไมตรงคําถาม)
แม: ทําไมหนูตองหนีดวยละ
ลูก: ไปอยูบนหอง อยากอยูคนเดียว
แม: เหรอ หนูเปนอะไรละ รูสึกยังไงเหรอ
ลูก: ไปอยูบนหอง
แม: หนูรูสึก “กลัว” หรือวา “ตื่นเตน”
ลูก: กลัว ไมชอบ
แม: แลวใหแมชวยยังไงดี
ลูก: (ไมตอบ)
แม: ใหแมจบั มือ หรือวากอดดี
ลูก: จับมือ
แม: จับแบบไหน มือเดียว หรือวาสองมือ
ลูก: (ยื่นมือมาใหจับ) จับสองมือเลยแม

แม: จับแบบนี้ใชมั้ย แลวหนูจะหายกลัวมั้ย
ลูก: หายแม
แม: ถายังงั้น เวลามีแขกมา ถาหนูกลัวใหแมชวยจับมือนะ
ลูก: ครับ
วันถัดมาพาลูกไปเดินงานแสดงสินคาโอทอป ดิฉันสังเกตเห็นลูกเอามือจับปกเสื้อ เลยถามว า
หนูกลัว หรือวาตื่นเตน ลูกบอกวา กลัว คนเยอะ แมก็เลยถามเหมือนเดิมว า ใหชวยมั้ย แลวก็ชวยจับมือ
ลูกก็อยูได (อาจจะเปนเพราะคนไมสนใจลูก)
วันถัดมาอีก คุณยายมาเยี่ยม ลูกก็หนีไปอยูบนหองอีก ล็อคกุญแจ แมเรียกใหเปดก็เปดใหเฉพาะแม
เขาไป แมก็เขาไปคุยถามวา กลัว หรือวาตื่นเตน ลูกบอกไมกลัว แตไมยอมลงมา (จริงๆ คงกลัวใชมั้ยคะ)
พยายามจะชวนคุย ใหแมชวยจับมือ ยังไงลูกก็ไมยอม คุณยายมากับพี่ๆ ซึ่งลูกเคยเลนดวยมากอน
ลูกก็ถามวา ใครมาบาง แลวเขาทําอะไรกันอยู แมก็บอกพี่ๆ เลนเกมสเศรษฐีกันอยู สนุกมากดวย
ชวนไปเลนก็ไมยอม แมอยูดวยก็ถามไปเรื่อยๆ จนแมลงไปขางลาง สักพักลูกก็เปดประตูตะโกนลงมาถามว า
ใครชนะ ใครไดตังคเยอะ แลวสักพักก็เรียกใหแมไปรับลงมา และลูกก็เลนกับพี่ๆ ตกกลางคืนก็ไมยอมนอน
กับพอแม ไปนอนกับพี่ๆ กับคุณยาย
วันรุงขึ้น ลูกก็บอกจะไปโรงเรียน แมบอกไมตองไปก็ได ฝนยังตกอยู ใหอยูเลนกับพี่ๆ ลูกก็ไมยอม
จนแมตองไปสง ดิฉันรูสึกวา ลูกอยากไปมาก ไปถึงหองกตะโกน “ผมมาแลวครับ” ตอนเย็นลูกบอกวา
โดนเพื่อนเตะ แมถามวา เตะแรงไหม ลูกก็บอกว า เตะแรง แมถามวา แลวหนูรูสึกอยางไร
ลูกตอบวา โกรธ แมถามวา โกรธมากไหม ก็บอกวา โกรธมาก แลวหนูทํายังไง ก็บอกวา ผมก็เลยเตะเพื่อน
แลวหนูหายโกรธมั้ย ก็บอกวา หาย แลวบอกวา ผมเตะแรง เจ็บขามากเลยแม พอดีตอนคุยกันอยูบนรถ
ลูกนั่งขางหลัง แมพะวงกับการขับรถ ก็เลยถามไมคอยได แลวก็มองไม เห็นหนาชัดวา ตอนพูดลูกแสดง
หนาตาอยางไร โกรธจริงหรือเปลา หรือตอบเพราะเปนความจํา
ก็ยงั ไมแนใจวา ลูกบอกความรูสึกตัวเองไดถูกหรือเปลา แตจะพยายามตื้อค ะ ขอบคุณคะ

โดย patcha เมือ่ 02/10/2009

พยายามถามตอนที่เกิดอารมณนั้นๆ ใหไดมากที่สุด พอตอบไดดีแลว คอยถามเหตุผล
ที่รูสึกเชนนั้นคะ
พอเขาใจ "พฤติกรรม" ของลูกแลวใชไหมคะ ว ามีอะไร "ซอน" อยูภายใน
ยังมีอีกเยอะนะคะ บางคน มีเปนรอยอยางคะ
เด็กไมเขาใจ บอกใหใครชวยไมได เลยออกมาในรูปของการยึดติด ย้ําคิด ย้ําทํา ก็อย างที่เคยทํา
กอนหนานี้แหละคะ

โดย กิง่ แกว เมื่อ 02/10/2009
อาจารยคะ เมื่อวาน พอกลับจากโรงเรียน ลูกบอกวา เพื่อนเอาหนังสือผมไป แมไดทีก็เลย
ถาม
ลูก: แมครับ เพื่อนเขาเอาหนังสือผมไป
แม: เพื่อนคนไหนละ
ลูก: พี่ ... (บอกชื่อเพื่อนผูชายในหอง) ผมไมไดเรียนหนังสือเลย
แม: แยจัง เพื่อนเอาหนังสือไป แลวหนูรูสึกยังไง
ลูก: โมโห (ทําคิ้วขมวด หนาบี้ง)
แม: เหรอ โมโหมากมั้ย
ลูก: โมโหมากเลยแม
แม: แลวหนูทํายังไง

ลูก: ผมก็เลยเตะเพื่อน (ทําทาเตะ)
แม: แลวหายโมโหมั้ย
ลูก: หายแม
แม: ถาไมเตะ หนูทําอยางอื่นไดมั้ย
ลูก: เตะ แม เตะแรงๆ เลย
ตอนนั้น แมคิดตัวเลือกไมออกกเลย ยังไมไดตอ แลวลูกก็เปลี่ยนไปพูดเรื่องเพื่อนเอาดินสอสีไป
ถามตอ ก็ตอบแบบเดิมๆ อีก ยังไมแนใจว า ลูกไดเตะเพื่อนจริงหรือเปลา หรืออาจโดนเพื่อนเตะแลวกดดัน
หรือเปลา คงตองรอดูอีกที กอนนอนลูกไปนอนกับพี่ๆ อีกหองหนี่ง
แม: คืนนี้จะนอนกับใคร
ลูก: นอนกับพี่ ...
แม: ทําไมตองนอนกับพี่เขาดวยละ
ลูก: ผมเปนผูชาย ตองนอนกับผูชาย
แม: แลวพอเปนผูชาย หรือผูหญิง
ลูก: เปนผูชาย
แม: แลวทําไมหนูไมนอนกับพอละ
ลูก: ไมเอา พอตัวเหม็น
แม: ทําไมถึงเหม็น
ลูก: พอกินแมลง มันเหม็น (คุณพอกินจิ้งหรีดทอดอยู ยังไมไดอาบน้ํา)

แม: แลวแมตัวไมเหม็น นอนกับแมไดไหม
ลูก: ไม ผมจะนอนหองนี้
แม: แลวใครจะเลนขายของกับแมล ะ
ลูก: ผมจะเลนขายของ ผมจะขายของแลวนะ
แลวลูกก็กลับไปเลนขายของกับแม แลวก็นอนกับแม สังเกตวา เวลามีแขกมาพัก (คุณยาย นา พี่ๆ)
ลูกจะกลัวในชวงแรก แตสักหนอย ลูกก็จะติดเขา ไปนอนกับเขาทุกที แสดงว าลูกยังไมติดแมพอใชมั้ยคะ
ขอบคุณคะ

โดย patcha เมือ่ 03/10/2009
ที่ถามเรื่องนอนกับคนอื่น แสดงว า ติดพอแมไมพอ หรือเปลา
อันนี้ ก็ไมทราบเหมือนกันคะ
มีทง้ั ใช และ ไมใช
ถาเขาผูกพัน แนนแฟนกับพอแมมากเต็มที่แลวจริงๆ มั่นคง และมั่นใจในชีวิตแลว เขาก็ไปคางกับ
คนอื่นได เด็กที่ยังไมติดใครเลย ทุกคนเหมือนกันหมด ก็นอนคางกับใครก็ไดคะ ลองคิดดูเอาเองนะคะ

โดย กิ่งแกว เมื่อ 03/10/2009
อาจารยคะ ขอโทษนะคะที่หายไปนาน แตยังทํา floortime อยูนะคะ มีปญหาหลายครั้งก็ใชวิธี
อานหนังสือกับอานใน web เอาบาง หลายครั้งที่เจอคําตอบเอง หรือลองผิดลองถูกดูบาง ก็เลยยังไมไดถาม
อาจารยเพิ่มอีก
วันกอนไดไปฟงอาจารยอีกครั้ง ทุกครั้งที่ฟง ไมวาจะฟงบรรยาย หรือจากซีดี ก็ไดรับความรูมากขึ้น
พยายามปรับใชกับลูก ถือวาทบทวนหลักการที่บางครั้งก็เผลอลืม หรือเบี่ยงเบน เพราะความเคยชินของ
แมเอง จะขอเลาความกาวหนาของลูกใหอาจารยทราบดวยคะ

เดือนนี้ลูกจะมีอายุครบ 7 ป หลังจากเริ่มตนทํา floortime มาก็พบวา ลูกมีพัฒนาการดีขึ้น
ที่เห็นชัดๆ เลย คือ ลูกโตตอบไดมากขึ้น เวลาโกรธ หรือเสียใจ (บางครั้งลูกบอกเอง แตยังไมมั้นคง)
ถาอยูกับแม หรือครูมักไมคอยหลุดเปน script เหมือนเมื่อกอน แตยังกลัวคนแปลกหนา (จากเดิมที่ไมกลัว)
และมักจะหลุด script เมื่อเจอสถานการณใหมๆ (คงตองพยายามตอไป)
ลูกเริ่มรูจักตอรองเวลาตองการ และถาแม หรือครูตื้อ ยื้อจะไดหลายวงรอบมากขึ้น (บางคั้รง
มากกวา 20 รอบ)
วันหนึ่ง ลูกตองการซื้อซีดี ก็ไมยอมใหแมเดินออกจากราน พยายามอางวาตองการดู เรื่องนี่ดี
จริงๆ แมก็ไมยอม ตื้อกันอยูหลายนาที คนขายคงสงสารแม ก็เลยบอกวา ยังไมขายตอนนี้ ใหไปซื้อของ
อยางอื่นกอน ลูกจึงยอม แตก็น้ําตารวง แมก็เลนเรื่องอารมณตอ บางทีก็ได แตบางทีก็วงแตกเหมือนกัน
ลูกรูจักแกลงคนอื่นบาง เชน แกลงปดสวิทซน้ําอุน เวลาคุณยายอาบน้ํา พอคุณยายโวยวาย
ลูกก็จะชอบใจมาก ทําอยูหลายวัน วันหนึ่งลูกลืม เพราะมัวเลนอยางอื่นอยู พอคุณยายเขามา ลูกก็ถามวา
ยายหนาวมั้ย พอยายตอบไมหนาว ลูกก็ถามวา ทําไม ยายบอก ไมมีคนเอาสวิทซลง ลูกก็ถามตอว า
ถามีคนเอาสวิทซลง ยายจะหนาวมั้ย เดี๋ยวนี้ คุณยายเลยตองแอบหนีไปอาบน้ํา เวลาลูกทําอยางอื่น
ไมอยางนั้นอาบไมได
วันกลับจากกรุงเทพ ลูกก็ทวงของฝาก พอดีแมซื้อกลองดินสอให ลูกก็เอาดินสอใส แลวเอาไป
โรงเรียน คุณครูบอกวา ลูกพูดเสียงดังเหมือนอวดเพื่อนในหองวา ไดกลองดินสอสองอัน แมซื้ออันใหมให
ดวย ใหญกวาเดิมดวย
วันนั้น อาจารยบอกวา ใหถามความรูสึกลูกวา รูสึกอยางไร ที่ผานมาไมคอยไดถาม เพราะคิดว า
ลูกยังบอกไมได พอกลับมาขี่มอเตอรไซคออกไปซื้อของขางนอกดวยกัน ลูกขอซอนทายไปดวย
ลูกพูดเสียงดังอยูขางหลัง
แม: ทําไมหนูพูดเสียงดังจัง
ลูก: จะพูดใหดังๆ เลย
แม: หนูรูสึกยังไง
ลูก: พูดเสียงดังๆ เลยแม

แม: หนูรูสึกกลัว หรือวาตื่นเตน
ลูก: กลัวแม
แม: กลัวอะไร
ลูก: กลัวรถลม
แม: กลัวมากมั้ย
ลูก: กลัวมากแม
แม: ถารถลมแลวเปนยังไงละ
ลูก: เจ็บแม
แม: เจ็บมากไหมละ
ลูก: เจ็บมากเลยแม
แม: แลวทําไมรถถึงลมละ
ลูก: ถาขี่เร็วมันจะลมแม
แม: เหรอ ขี่เร็วลมเนาะ ทํายังไงถึงจะไมลมล ะ
ลูก: ขี่ชาไมลมแม แมขี่ชาชานะ
แม: จา ขี่ชาแบบนี้ใชมั้ย
ลูก: ใชแม
พอดีถึงรานขายของ แปลกใจว า บางครั้งลูกก็บอกไดเหมือนกัน เดิมไมคอยไดถาม เพราะคิดวาเขา
ยังบอกไมได

วันกอนไปซื้อของแลวลูกเดินหายไป แมตะโกนเรียกว า อยูไหน แมจะกลับแลวนะ ลูกกตะโกน
กลับมาวา ผมอยูนี่ แลวก็วิ่งมาหา
วันหนึ่งกําลังจายเงินอยู ลูกแอบหนีไปดูรานซีดี แมเลยแกลงซอน เห็นลูกเดินกลับมา แลวก็ไปถาม
แคชเชียรวา แมอยูไหน ทําใหแมสบายใจขึ้นวา ลูกยังพอสนใจแมบา ง
เวลาเลนเกมสเศรษฐี แมแกลงบวกเลขผิด ลูกจะบอกว าแม มันไมถูก หรือแมแกลงหยิบเบี้ยของลูก
มาเดิน ลูกก็บอก แม มันของผม ไมใชของแม หรือบางทีก็บอก แมจําผิด
และลูกก็รูจักกติกาการเลนมากขึ้น เชน ถาติดคุกก็บอกใหแมเดินเพิ่มอีกครั้ง บางทีแมทําลืม
เดินรอบเดียว ลูกก็บอก แมเดินอีกซิ พอถาม ทําไมหนูไมเดิน ลูกก็บอก ผมติดคุกอยู
บางทีลูกเดินลงชองหยุดซอมยาน (เกมโดเรมอน) แมก็แกลงถาม ทําไมตองซอม มันเสียตรงไหน
ซอมยังไง ใหใครชวยซอม บางทีลูกก็บอก แมชวยผมซอมยานกอนสิ
เลนกันมากเขา ลูกก็รูจักเอามาใชกับเรื่องอื่นๆ เชน พอบอกใหไปอาบน้ํา ลูกก็บอกใหพอเอา
เครื่องรอนมารับกอน พอพอทําท าเอาเครื่องมารับ ลูกก็บอกน้ํามันหมด (ยังไมอยากอาบ) ไมมีเงินซื้อ
น้ํามัน
เวลาทําการบาน ถาลูกไมอยากทํา ลูกก็บอก มันเหนื่อย มือไมมีแรง หิวขาว ไมไดกินขาว
มาหลายวันแลว แบบนี้ก็มีคะ
มีเรื่องที่อยากถามอาจารย คือ ที่อาจารยบอกวา เวลาเด็กโกรธ หรือเสียใจ เด็กจะมีพัฒนาการ
ที่ถดถอยลงมา ถาเปนเรื่องของประสาทสัมผัส เด็กสามารถถดถอยไดมั้ยคะ คือ ลูกเคยไมชอบเสื้อผา
ที่ทําดวยไนลอน ไมยอมใสเลย แตตอนหลัง ลูกยอมใสเสื้อพละของโรงเรียนที่เปนไนลอนได (คงเพราะอยาก
ไปโรงเรียน) แตตอนนี้ ลูกกลับไมยอมใสอีก กําลังสงสัยวา เปนเพราะลูกกลับไมชอบเหมือนเดิม
หรือเปนเพราะไมชอบเรียนวิชาพละหรือเปลา
ที่เลามาไมทราบวา มีตองแกไข หรือเพิ่มเติมอะไรอีก ขอคําแนะนําจากอาจารยดวยคะ
ขอบคุณมากคะ

โดย patcha เมือ่ 06/11/2009

คุณแมทําไดดีขึ้นมากแลวคะ คอยๆ คิด คอยๆ ปรับมุขไป
ไมวา เรื่องอะไร ดึงการสนทนาใหนาน และซับซอนมากขึ้นเรื่อยๆ
สวนการสอบถามความรูสึก สอบถาม เมื่อเรารูสึกสงสัย หรือรูสึกวา มีอะไรแปลกๆ เกิดขึ้น
ไมตองถามทุกเรื่องนะคะ
สวนเรื่องเสื้อพละ ลองถามเขาดูสิคะ สงสัย ก็ตองตะลอมถามคะ

โดย กิ่งแกว เมื่อ 06/11/2009
ขอบคุณคะ อาจารย คงตองรอวันที่จะใสเสื้อพละ จะไดลองถามตามที่อาจารยแนะนํา
วางๆ ก็เตรียมคิดคําถามรอ เดี๋ยวนี้ตัวเองคิดคําถาม หรือมุขรอไวเหมือนกัน บางครั้งก็ไดใช บางครั้งก็ไมได
เวลาไปรับลูกก็ไปดูเด็กๆ อนุบาลเขาเลนกัน เผื่อเอามาใชกับลูกได ขอบคุณค ะ
เมื่อวันอังคารที่ผานมา นองมีอายุครบ 7 ป คุณหมอประจําตัวนัดใหไปพบ หลังจากที่ไดของด
การใชยา และงดฝกแบบเกา มาใช floortime แทน คุณหมอของลูกชมวา ลูกตอบโตไดมากขึ้น
และคิดแกปญหาไดดีขึ้น ขอเลาใหอาจารยทราบความกาวหนานะคะ
เดิมเวลาไปหาหมอ ลูกมักจะเดินไปเดินมาในหอง และอยากจะออกไปขางนอก ตอนแรกที่เขาไป
ลูกก็ไมอยากเขาเทาไหร แตแมบอกไวแลวว า เราตองไปหาหมอ และพอแมเดินเขาไป ลูกก็ตามเขาไป
(คิดวา ลูกติดแมมากขึ้น)
คุณหมอถาม ลูกตอบไดบาง เบี่ยงเบนบาง แมชวยถาม และชวยแนะคําตอบ ลูกก็เริ่มตอบได
ตรงประเด็นมากขึ้น คุณหมอใหลูกวาดรูปวงกลม กากบาท สี่เหลี่ยม ตามแบบ ลูกก็วาดไดเร็ว
แตไมคอยสวย คุณหมอถามว า รูปอะไร ลูกบอกวา ดูลูกโลก (วงกลม) กากบาท ลูกก็บอก เครื่องหมายบวก
บล็อกสี่เหลี่ยม ลูกก็บอกเครื่องหมายรถพยาบาล ไมทราบว า เปนการตอบที่ไมตรงคําถามหรือเปลาคะ

แมก็แกลงบอก ใหญไป ลูกก็วาดเล็กลง บอกนอยไป อยากไดมากกว านี้ ลูกก็วาดเพิ่ม พอถามวา
ยังไมพอ ตองทํายังไงดี ลูกก็บอก วาดเพิ่มอีก วันนั้นลูกก็นั่งเกาอี้มากขึ้น ไมเดินออกนอกหอง ลูกถามว า
เสร็จจากนี่ แลวไปไหน แมถามไปไหนดี ลูกบอก ไปขับรถแขงที่บิ๊กซี คุณหมอบอก แขงที่บานดีกวา
ลูกบอก ที่บานรถคันเล็ก แขงไมได แมบอก เอารถมอเตอรไซคของพอก็ได ลูกบอก กลัวลม เดี๋ยวเจ็บ
คุณหมอบอก แมไมมเี งิน ลูกบอก แมมี ถามวา ทําไมรูวาแมมีเงิน ลูกบอก แมทํางานเยอะ เลยมีเงินแยะ
แมบอก ไมมี ลูกก็เถียงวา มี ถามวา อยูไ หนละ ลูกบอก อยูในกระเปา ผมเหนื่อยแลว ลูกก็พยายามเอามือ
มาแยงเอากระเปาแมไป แตพอเปดกระเปาไมมีเหรียญ ลูกหยิบแบงคออกมา บอก นีไ่ ง แมถามวา เอาไป
หยอดเลนไดหรือ ลูกบอก ไมได คุณหมอถาม ทําไงดีละ แบงคใชเลนไมได ลูกบอกใหเอาไปแลก ถามว า
แลกทีไ่ หน ลูกบอก แลกที่ธนาคาร คุณหมอบอก เงินนอยไปแลกไมได ลูกก็เถียงว า แลกได
สักพักลูกเห็นแปงโดวของคุณหมอวางบนโตะ ลูกก็หยิบมาถามวา แมนอ่ี ะไร แมบอก แปงโดว
ลูกเอาออกมากลิ้งไปมาบนโตะ ทําท าปนเปนแทง คุณหมอถามว า ทําอะไร ลูกบอก ทําเครื่องบิน
แลวลูกก็ปนกอนเล็กๆ เอาไปติด บอกวา ทําลอเครื่องบิน แมถาม มีลอเดียวหรือ ลูกบอก มีสองลอ
แลวปนเพิ่มอีก ลูกปนแปงอีก บอกทําหน าตางเครื่องบิน คุณหมอถามวา เครื่องบินมีปกหรือเปลา
ตอนแรกลูกบอก ไมมี คุณหมอถามวา แลวบินไดหรือ ลูกรีบบอก มีปกอยู พูดผิดไป แลวลูกก็ปน
ปกเครื่องบิน พอดีกอนที่เปนลอมันหลุด แมถาม ลอหลุดแลว ทําไงดี ลูกบอก ตองซอมลอกอน
ถามใหใครซอม ลูกบอก ผมซอมเอง ถามวา ซอมเปนหรือ ลูกบอก ซอมเปนอยู คุณหมอถามว า
เมื่อไหรเครื่องบินจะขึ้นบินสักที ลูกบอก ยังบินไมได น้ํามันหมด ถามวา แลวทํายังไงดี ลูกบอก
ตองเติมน้ํามันกอน แลวลูกก็ปนแปงโดวเปนกอนเล็กๆ ติดที่เครื่องบิน บอกว า เปนน้ํามัน คุณหมอถามวา
พอหรือยัง ลูกบอกยัง มันยังนอยอยู แลวก็ปนเพิ่มอีก
วันกอนลูกเลนขับเครื่องบิน ใหแมเปนคนขับ ลูกเปนผูโดยสาร ลูกใหทําเสียงประกาศกอนขึ้นบิน
เวลาบินลูกก็บอกวา เจอหลุมอากาศ ใหแมทําตัวโยกไปมา แลวใหแวะไปรับพอ พอดีคุณพอทํางานอยู
บอกวา ยังไมมีตั๋ว ขึ้นไมได ลูกก็ถาม ซื้อตั๋วกับแม แมถาม เอาอะไรมาซื้อละ ลูกบอก เอาตังค แลวทําทา
เอาเงินให แมถามวา กี่บาท ลูกบอกวา 5 บาท แมบอก ซื้อไมได ลูกถาม ราคาเทาไหรแม แมบอก
อยางนอยตอง 2000 บาท ลูกก็ทําท าลวงกระเปาแลวเอามือวางบนมือแมบอก 1000 2000 ครบแลวแม
แมเอาตั๋วมาสิ บางครั้ง ลูกเลนเปนคนขับเอง แมถามว า ถึงแลวยัง ลูกบอก ยัง ถาม ทําไมนานจัง ลูกบอก
มันไกลอยูแม
ถาเลาใหคนที่มีลูกปกติฟง เขาคงเห็นเปนเรื่องธรรมดา แตสําหรับแมที่มีลูกเปนออทิสติก ก็ถือว า
เขาดีขึ้นมาก แมก็มีกําลังใจขึ้นเยอะเลย ขอบคุณอาจารย ผูปกครอง และนักบําบัดทุกทานที่ชวยใหเขาใจใน
วิธีนี้ดีขึ้น ขอคําแนะนําจากอาจารยเพิ่มเติมคะ ขอบคุณค ะ

ลืมบอกอาจารยไป เรื่องเสื้อพละ ทดลองถามลูกก็ยังตอบไมได แตลูกถามว า ใสชุดนักเรียนเลนพละ
ไดมั้ย แมตอบวา คงไมได ครูคงไมยอม ลูกก็บอกว า ครูยอมอยู และพยายามบอกวา เพื่อนคนนั้นคนนี้ใสชุด
นักเรียนก็เลนพละได แตสุดทายลูกก็ยอมใส แตก็จะใหเปลี่ยนไปใสถุงเทา กางเกงกอนใสเสื้อ และอาทิตยนี้
ลูกก็ยอมใส ไมไดวาอะไร
คิดวา พฤติกรรมของเด็กคงเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เมื่อกอนเคยกังวลกับพฤติกรรมเหลานั้น พอผ านไป
สักระยะหนึ่งสิ่งเหลานั้นก็หายไป
ลูกเคยชอบปดประตูรถเสียงดังมาก พอแมตกใจมักจะรองหาม ตอนหลังทําเปนไมสนใจ ไมตําหนิ
ลูกก็ทําทางงวา ทําไมแมถงึ ไมหา ม
บางครั้งลูกปดแลวเปดแลวปดหลายครั้ง แถมยังพูดอีกวา ปดประตูใหดังๆ เลย แตแมก็ทําไม
สนใจ ไมตําหนิ เดี๋ยวนี้ ลูกก็ปดเปนปกติ อยางนี้เขาเรียกวา เรียกรองความสนใจหรือเปลาคะ

โดย patcha เมือ่ 26/11/2009
ขาดการทํางานอารมณ และความคิดตอนที่จะไปหาหมอค ะ
เรื่องอื่นๆ ใชไดคะ คอยๆ คิด คอยๆ ทําไปคะ

โดย กิ่งแกว เมื่อ 26/11/2009
อาจารยคะ เรื่องของอารมณทําไดยากจริงๆ ลูกยังบอกอารมณของตัวเองไมได ตื่นเตนบางครั้งก็
บอกวากลัว เอาหมอนปดหนา แมถามวา รูสึกยังไง ลูกบอกวา กลัว ตองแกใหวา ตื่นเตนหรือกลัว
ลูกถึงจะตอบได
วันหนึ่งบอกวา ถาหนูดูทีวี แมจะไปนอนหองคุณยายนะ ลูกถามว า ทําไม บอกวา ก็หนูมีทีวีเปน
เพื่อนแลวไง ลูกบอกวา แมนอนกับผมนะ ผมเหงา
แตอีกวันหนึ่ง คุณครูแกลงใหลกู โกรธ ถามวา รูสึกยังไง ลูกบอกวา เหงา ครูตองชวยแนะให
เวลาเสียใจ ลูกรองไหเร็วมาก แตไมเคยบอกวา รูสึกเสียใจ

ดิฉันพยายามอานเรื่องอารมณก็ยังไม เขาใจวิธีเทาไหร อาจเปนเพราะไมเขาใจ ก็เลยยังเลนเรื่องนี้
ไมได แตจะพยายามตอไป ขอบคุณค ะ

โดย patcha เมือ่ 27/11/2009
นี่คงเปนอีกขอพิสูจนหนึ่งของประโยคที่ว า "ฝกอยางไร ไดอยางนั้น"
ฝกใหโตตอบ คิดแกปญหา ก็ไดความสามารถในการแกปญหา และพูดจาโตตอบ
และในการฝก ก็ไมมีเวทีไหนที่จะดีกว า การพูดจาโตตอบกับพอแม เมื่อตนเองมีความตองการ
สูงสุด แตความตองการถูกขัดขวาง หนวงเหนี่ยว
แตการจะทําเชนนั้นได ลูกจะตอง "ทน" ตอความหงุดหงิด คับของใจ ที่ตองพยายาม ตองอดทน
เมื่อความตองการของตัวเองไมบรรลุผลรวดเร็วอย างที่คิด
และการที่เราจะยอมทนใหใครสักคน เราตองรักคนนั้นมากพอนะคะ
ระหวางนี้ คุณแมก็คงตองหัดทํางานอารมณกับลูกไปเรื่อยๆ ตองรูจักฉกฉวยจังหวะ
ดวยความสนอกสนใจอยากรู อยากชวย และเปนเพื่อนคูคิดใหลูก
เมื่อลูกคอยๆ เขาใจความรูสึก ทั้งความรูสึกพื้นฐาน สาเหตุ และความคิดปรุงแตง (เชน กลัวเปน
ความรูสึกพื้นฐาน เพราะรถวิ่งเร็วเปนสาเหตุ และจะตกรถ เปนความคิดปรุงแตง หรือเรียกอีกอยางหนึ่งว า
จินตนาการ) ลูกจะสงบ และปลอดโปรงขึ้นมาก เมื่อสิ่งที่มารบกวนจิตใจ ซึ่งเขาไมรูตัวนั้นหมดไป เขาไม
จําเปนตองอยูกับความซ้ําซาก เหมือนดังแตกอน
ระหวางนี้อยาลืมใหลูก "ลงมือ" ทํางาน ทั้งงานบาน และงานอดิเรก อยาใชแตวาจาอยางเดียว
รวมทั้งหาโอกาสออกกําลังกาย และเลนกับเพื่อนใหมากๆ คะ

โดย กิ่งแกว เมื่อ 1/12/2009

