คำถำม-คำตอบ
วิเครำะห์น้องปุน
คำถำม-คำตอบที่น่ำสนใจ เรื่องนี้ มำในรูปแบบที่แปลกกว่ำเรื่องอื่น ๆ หน่อยนะคะ คือเรื่องของน้องปุน
นี้ มีประเด็นเรื่องพัฒนำกำรหลำยจุด ซึ่งดิฉันไม่ได้ขยำยควำมไว้ทั้งหมดในตอนแรก เกรงว่ำจะทำให้คุณ
แม่สับสนมำกขึ้น เมื่ออะไร ๆ อยู่ตัวแล้ว เรำลองมำวิเรำะห์ดูรำยละเอียดในเรื่องพัฒนกำรของน้องปุน
ตลอดจนเทคนิคฟลอร์ไทม์ที่ใช้กันค่ะ โดยข้อควำมที่นำมำขยำยควำม ดิฉันใส่ไว้ในวงเล็บ ตัวหนังสือ
สีนำเงินค่ะ
คุณแม่ 23 ธค 52
น้องปุนอำยุ 4 ขวบ 10 เดือน พูดได้ค่ะ แต่ยังมีควำมเข้ำใจในภำษำที่น้อยกว่ำอำยุมำก (พัฒนำกำร
ภำษำล่ำช้ำ) ฝึก floortime มำ 6 เดือน พ่อแม่ฝึกกันเองที่บ้ำน และฝึกกับครูฝึก 3 สัปดำห์ครั้ง ครั้งละ
1 ชม. และ SI 3 สัปดำห์ครั้ง ครั้งละ 1 ชม. เหมือนกัน
น้องปุนไปพบแพทย์ตอนอำยุ 4 ขวบ 4 เดือน ด้วยสำเหตุตีหัวโขกหัวตัวเองเวลำไม่พอใจ คุณครูแจ้งว่ำ
น้องเดินแล้วโดนเพื่อนเบียดโดยที่เพื่อนไม่ได้ตั้งใจ แต่น้องไม่เข้ำใจจึงโขกหัวตัวเองกับโต๊ะ (แสดงควำม
โกรธระดับพัฒนำกำร เนื่องจำกไวควำมรู้สึกสัมผัส) คุณครูจึงแนะนำให้พบแพทย์ แพทย์วินิจฉัยว่ำเป็น
spectrum หลังจำกฝึกมำได้สักพัก อำกำรโขกหัวหำยไปค่ะ แต่ช่วงนี้กลับมำเป็นอีก แต่ไม่รุนแรงเท่ำ
เดิม
ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่กำลังเริ่มกับมำตั้งหลักกันใหม่ค่ะ คือที่บ้ำนเป็นครอบครัวเดี่ยว มีลูกชำย 3 คน น้อง
ปุนเป็นลูกคนกลำง คุณพ่อคุณแม่ทำงำนทั้งคู่ น้องปุนเรียนอยู่ชั้นอนุบำล 2 แต่คุณครูแจ้งให้ทรำบแล้ว
ว่ำคงต้องชะลอกำรขึ้นอนุบำล 3 ไปก่อน เพรำะน้องเรียนไม่ทันเพื่อน คุณครูบอกว่ำน้องปุนมีปัญหำด้ำน
อำรมณ์ซึ่งทำให้ขัดขวำงพัฒนำกำรด้ำนอื่นๆ ของน้อง คุณแม่กังวลค่ะว่ำจะทำอย่ำงไรต่อไปดี เพรำะ
เหมือนน้องจะดีขึ้น แต่แล้วก็ลงมำอีก เคยรู้มำเหมือนกันว่ำจะขึ้นๆ ลงๆ อีกอย่ำง น้องอำยุมำกแล้วด้วย
น้องปุนโต้ตอบได้ค่ะ แต่ยังไม่ซับซ้อนลึกซึ้งนัก หำกตอบไม่ได้ก็จะเฉไฉเปลี่ยนเรื่อง หรือไม่ก็ตอบว่ำไม่รู้
เลย (น่ำจะมีปัญหำกำรประเมินข้อมูลผ่ำนกำรได้ยิน, auditory processing)
น้องไม่ยอมเล่นชิงช้ำ (ไวควำมรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับกำรทรงตัว) แต่ชอบเล่นไม้ลื่น อำทิตย์ที่ผ่ำนมำคุณ
อำแต่งงำน งำนจัดที่โรงแรม น้องปุนวิ่งตำมคุณแม่ตลอด แล้วก็เดินไปเดินมำวุ่นวำย ไม่ยอมนั่งกับที่
(ภำพรวมของเด็กที่ไวควำมรู้สึก อำจจะเป็นภำพ เสียง สัมผัส กลิ่น) เวลำดีใจจะลุกขึ้นมำซอยเท้ำ ถู
มือข้ำงๆ เอว (กำรควบคุมตัวเองยังไม่สมบูรณ์ ไม่สมวัย) กล้ำมเนือมัดเล็กไม่แข็งแรง เพิ่งเริ่มเขียนได้
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ก่อนเข้ำรับกำรฝึก น้องไม่ยุ่งกับใคร ไม่เล่นกับเพื่อน (เกิดได้จำกหลำยสำเหตุ) ตอนนี้เริ่มมีเพื่อน คุณครู
บอกว่ำไม่ชอบอยู่คนเดียว จะตำมเพื่อนตลอด เริ่มปฏิเสธหำกไม่อยำกเล่นหรือเพื่อนมำเล่นด้วย เวลำ
เล่นของเล่นอยู่แล้วน้องเข้ำมำใกล้ก็จะโวยวำยกลัวน้องมำแย่งของเล่น พอน้องตี ก็ไม่โต้ตอบ แต่จะนั่ง
เบี่ยงตัวหลบและร้องตะโกนเป็นบำงครั้ง เวลำทำอะไรแล้วพี่ชำยคนโตดุเสียงดัง น้องปุนจะจ๋อย (พอจะ
แสดงภำษำกำยได้) หรือไม่ก็โขกหัวตัวเอง
ขอยกตัวอย่ำงพฤติกรรมของน้องปุนหน่อยนะคะ
ตอนเช้ำน้องปุนจะนั่งทำนข้ำวเช้ำในรถข้ำงหลังโดยมีคุณแม่นั่งข้ำงซ้ำยและพี่ชำยนั่งข้ำงขวำ กับข้ำวเมื่อ
เช้ำเป็นปลำทูทอดกับข้ำว น้องปุนชอบกินปลำทูก็จะตักแต่ปลำทูด้วยลักษณะกำรจับช้อนแบบ 5 นิ้ว
โดยที่ไม่ใช้ 3 นิ้ว ต้องคอยบอกคอยจัดให้ และคอยย้ำให้ตักข้ำวทำนด้วย
แม่ - น้องปุนทำนข้ำวด้วยสิครับ
ปุน - ไม่ชอบข้ำวอ่ะ
แม่ - มันเค็มนะ ปลำทูน่ะ
ปุ่น - ไม่กินข้ำวอ่ะ
แม่ - ปุนจับช้อนดีๆ สิลูก จับแบบนี้ไม่ถนัดนะ
ปุน – หม่ำม้ำจับให้หน่อย (กล้ำมเนือมัดเล็กไม่แข็งแรง)
แม่จับมือปุนให้จับ 3 นิ้ว
แม่ - ปุนตักข้ำวเร็วๆ เข้ำลูก
ปุน - หม่ำม้ำง่วง พร้อมเอำมือซ้ำยดันให้แม่นั่งพิงเบำะรถ
แม่ - หม่ำม้ำไม่ง่วง
ปุน - หม่ำม้ำง่วง หลับตำเลย นอนตรงนี้ๆ เลย
แม่ - ปุนเบื่อทีห่ ม่ำม้ำยุ่งกับปุนมำกแน่เลย ใช่ไหม
ปุน – ปุนเบื่อหม่ำม้ำ
แม่ - เบื่อเรื่องไร
ปุน - .....(บอกควำมรู้สึกได้บ้ำง แต่บอกสำเหตุไม่ได้)
แม่ - ตกลงปุนเบื่อหรือปุนอยำกให้หม่ำม้ำหลับ
ปุน – เบื่อ
อย่ำงนี้ต้องต่ออย่ำงไงอีกคะ แต่จริงๆ แล้วก็ค่อนข้ำงวุ่นวำยตอนเช้ำๆ ไหนจะต้องใส่ถุงเท้ำ รองเท้ำอีก
เลยไม่ค่อยได้คุยกันเป็นเรื่องเป็นรำวเท่ำไหร่ ขอบคุณค่ะ
…………………………………………………………………………………
กิ่งแก้ว
ไม่ทรำบว่ำมีคนคอยโค้ชให้หรือยังคะ ถึงแม้ว่ำจะบอกว่ำทำฟลอร์ไทม์มำนำน 6 แล้ว แต่ที่เล่ำมำ รู้สึกว่ำ
จะเป็นแต่เรื่องพฤติกรรมที่เป็นปัญหำ ยังไม่ค่อยเอ่ยถึง "พัฒนำกำรที่ใช้กำรได้" เลยค่ะ
เรื่องกินข้ำวในรถ รู้สึกว่ำคุณแม่เน้นที่ผลลัพธ์ เรื่องกำรกินดี กินเรียบร้อย แต่อย่ำลืมว่ำ ลูกมีกล้ำมเนื้อ
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มืออ่อนแรงนะคะ จะฝึกกล้ำมเนื้อมือไปด้วย กินข้ำวมำก ๆ ด้วย เรียบร้อยด้วย ดูจะยำกไปนะคะ
ยำกจนเขำเบื่อ (หรือเริ่มโกรธ) คุณแม่นั่นแหล่ะค่ะ ตอนที่ทำงำนรับรู้อำรมณ์ ทำได้ดีนะคะ ถ้ำอยำกให้
ต่อให้ ก็อำจจะลองดูนะคะ
"อ้ำว เบื่อเรื่องอะไร" เบือแม่เสียงดัง หรือเบื่อแม่สั่ง ถ้ำแม่ไม่สั่ง เบื่อไหม ให้แม่คอยเตือนแบบไหนดี
ไม่ให้เตือน แล้วทำไงถึงจะกินข้ำวหมด ว้ำ....ถ้ำตอนสำย หิวจะทำอย่ำงไร เป็นต้น
…………………………………………………………………………………
คุณแม่ 24 ธค 52
ขอบพระคุณคุณหมอมำกค่ะ ตอนนี้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ค่อนข้ำงเคว้งคว้ำงค่ะ เพรำะไม่แม่นในหลักกำร
หมดมุก เลยต้องมำขอพึ่งพำ คุณหมอที่รักษำกันอยู่นัดอีกทีเดือนกุมภำพันธ์ค่ะ คุณแม่อ่ำนหนังสือครบ
แล้ว ดูดีวีดีครบทุกแผ่นแล้ว แต่น้องปุนมักจะมีอะไรที่หักมุกเรำเสมอ เช่น เมื่อวำนตอนเย็นคุณพ่อคุณ
แม่ไปรับน้องปุนกลับบ้ำน พอไปถึง
ปุน – ซิบหัก ซิบพังเลย
แม่ – ซิบแตกเหรอลูก อุ้ย (ทำหน้ำตกใจ) ซิบแตกเลย
ปุน – ซิบแตกเลย
แม่ – ปุนรู้สึกยังไง
ปุน – หม่ำม้ำ นั่นสีเขียว มีสีเหลืองด้วย (ชี้เข้ำไปใน รร) (ตอบไม่ได้ เปลี่ยนเรื่อง บอกให้รู้ว่ำมีควำม
บกพร่องในกำรเข้ำใจภำษำพูด)
คุณครู – ปุนจะอวดเสำหลังคำลำนเด็กเล่นใหม่หรือครับ
แม่ (สมำธิหลุดไปยิ้มกับครูเล็กน้อย) – ซิบแตก ปุนรู้สึกยังไงลูก
ปุน - นั่นสีเขียว สีเหลือง
แม่ – อ๋อ เสำหลังคำ เค้ำทำสีใหม่ (แม่พลำดอีกแล้ว) ปุนพำหม่ำม้ำเข้ำไปดูไหม
ปุน – ไม่เอำ (กลัวต้องกลับเข้ำ รร)
แม่ – งั้นเรำมำคุยเรื่องซิบต่อ ซิบแตก ใครทำแตกลูก (พลำดใช่ไหมคะ)
ปุน - .....
แม่ – ใครทำแตกลูก ปุนหรือเพื่อน
ปุน – เพื่อน
แม่ – เพื่อนชื่ออะไร
ปุน – เพื่อนชื่อเพื่อน
แม่ – เพื่อนชื่ออะไรครับ
ปุน – เพื่อนคนนี้
แม่ – คนนี้ไหน ชื่ออะไรลูก
ปุน – เพื่อนชื่อ เค่ะคะโค (ภำษำต่ำงดำวมำทันที ถ้ำไม่อยำกคุยต่อ)
แม่ – เพื่อนชื่อไรลูก
ปุน – หม่ำม้ำไม่ต้องพูด
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แม่ – อ้ำว ไม่พูดแล้วจะรู้เรื่องกันเหรอ
ปุน – ไม่ต้องพูดเลย
แม่ – เบื่อจะตอบแล้วเหรอ
ปุน – เบื่อ
เวลำที่เค้ำไม่อยำกจะตอบอะไรหรือไม่รู้จะตอบอย่ำงไรเค้ำจะบอกให้แม่ไม่ต้องพูดไม่ต้องถำมค่ะ ถ้ำตื้อ
ต่อก็จะของขึ้น มีเหมือนกันที่ลองแกล้งว่ำถ้ำไม่ให้พูดร้องเพลงได้ไหม เค้ำก็ว่ำไม่ให้ร้อง ให้อยู่เฉยๆ อย่ำง
งี้จะไปยังไงต่อดีคะ อย่ำงนี้ใช่ตัวอย่ำงของพัฒนำกำรที่ใช้กำรได้ไหมคะ แต่คุณแม่รู้ตัวค่ะว่ำทำพลำดอยู่
บ่อยๆ คือมักจะเน้นผลลัพธ์อยู่เรื่อย
ขอเล่ำเหตุกำรณ์เมื่อคืนให้อ่ำนดูนะคะ
คุณพ่อชวนเล่นวิ่งไล่จับกันทั้ง 3 คนพี่น้อง โดยที่ยังไม่สร้ำงเรื่องรำวอะไร เพียงแค่วิ่งเล่นกันเฉยๆ เสียง
เด็กๆ ทั้ง 3 หัวเรำะกันดังมำกค่ะ สักพัก
ปุน – ก๊อปัง มำ มำที่ห้องเร็ว (อยำกให้พี่ชำยเข้ำมำหลบพ่อในห้อง)
แม่ – ก๊อปัง เข้ำมำในห้อง (แก้ภำษำให้เลยอย่ำงนี้ถูกไหมคะ)
ปุน – ก๊อปัง เข้ำมำในห้องเร็ว (แต่เจ้ำพี่ชำยไม่ได้เข้ำมำ เรำจำเป็นต้องทำไงคะ ควรให้พี่ชำยร่วมมือไหม
หรือจะกระตุ้นให้เค้ำเรียกอีก)
จบจำกฉำกนี้คุณแม่ก็ใส่ผ้ำคลุมโดยเอำผ้ำเช็ดตัวมำผูกหลัง ใส่แว่นตำว่ำยน้ำ ออกมำ โดยบอกว่ำเทพธิดำ
มำช่วยแล้ว แต่น แตน แต้น
ปุนงงค่ะ คงเพรำะคุณพ่อไม่ได้สร้ำงเรื่องมำก่อน แต่เจ้ำคนพี่ไวค่ะ วิ่งไปหยิบผ้ำมำทำบ้ำง เจ้ำน้องเล็กก็
เอำตำม คุณแม่ต้องกระตุ้นปุนว่ำจะใส่ผ้ำคลุมวิเศษเหมือนพี่กับน้องไหม เค้ำจึงตกลงยอม พอใส่เสร็จก็
เล่นกันแต่ดูเหมือนปุนยังไม่ค่อยสนุก มันเป็นกำรเปลี่ยนไปเล่นบทบำทสมมติที่เร็วไปหรือเปล่ำคะ
จำกนั้นเค้ำก็บอกว่ำ
ปุน – หม่ำม้ำไปต่อปำป๊ำเลย (เค้ำชอบเล่นต่อรถไฟมำกเลยค่ะ)
พ่อ – อ๋อ เค้ำจะเล่นรถไฟ (รีบเฉลยเลยค่ะ)
แม่ก็รีบไปจับต่อ แล้วก็วิ่งเป็นรถไฟกันไปสักพัก เจ้ำตัวเล็กก็มำให้ขี่หลัง คุณแม่ก็พำขี่หลัง เจ้ำปุนจะเอำ
มั่ง คุณแม่เห็นโอกำสก็เลยให้เค้ำขี่ แล้วถำมว่ำ
แม่ – ปุนเป็นใคร
ปุน – เป็น แอนนี่ (ตู้โดยสำรของรถไฟโทมัสที่เค้ำชอบอยู่ค่ะ)
แม่ – แอนนี่จะไปไหน
ปุน – แอนนี่จะไปคลองตัน (บ้ำนอำม่ำที่กรุงเทพฯ)
แม่ – อ้ำว งั้นไปกันเลย
แม่ก็พำขี่หลังวิ่งกันไป พอไปได้หน่อย แม่ก็บอกว่ำ
แม่ – แอนนี่ น้ำมันหมด
ปุน – งั้นเปลี่ยนแบตเตอรี่ แล้วเอำมือมำทำกุกกักๆ ตรงบ่ำแม่
แม่ – น้ำมันหมดนะ ไม่ใช่แบตเตอรี่หมด
ปุน – งั้นเดิมน้ำมัน (ทำเสียง จื้ด) เสร็จแล้ว ไปต่อได้
แม่ก็วิ่งต่อ
แม่ – โอ้ย ลมยำงหมด
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ปุน – เติมลมยำง
.......
แม่ – อุ้ยเจอทำงด่วน
ปุน – อ้ำว จ่ำยตังค์
แม่ – เท่ำไหร่ดี
ปุน – 1 บำท
......
แม่ – โอ้ย หิวข้ำว
ปุน – อ้ำว กินข้ำวเลย อิ่มแล้ว
แม่ – งั้นไปต่อ อ้ำวถึงคลองตันแล้ว รถจอด ปุนลง คงติดใจต่อเลยบอกว่ำ
ปุน – จะกลับบ้ำนแล้ว
แม่ – บ้ำนไหน
ปุน – บ้ำนเรำไง
แม่ – บ้ำนเรำที่ไหน
ปุน – ที่มวกเหล็ก
แม่ – งั้นไปกันเลย
วิ่งมำสักพัก แม่ถำมว่ำ
แม่ – ข้ำงหน้ำมีวัว ทำไงดี
ปุน – จะกลับบ้ำน
แม่ – ข้ำงหน้ำมีวัว ทำไงดี จอดหรือชนดี
ปุน – ชนเลย
แม่ก็เลยแกล้งชนเปรี้ยง แล้วก็ทำเป็นล้มกันทั้ง 2 คน
แม่ – โอ้ แย่แล้วๆ เกิดอุบัติเหตุแล้ว แย่แล้ว
ปุน – โอ้ย โดนศำลเจ้ำด้วย (ใกล้กันมีศำลเจ้ำในบ้ำนค่ะ)
แม่ – โอ้ย เนี่ยรถไฟเกิดอุบัติเหตุแล้วทำไงดี
ปุน – โอ้ย ปุนโดนศำลเจ้ำด้วย
แม่ก็พยำยำมดึงออกมำที่ตัวแม่ (อย่ำงนี้ถูกไหมคะ หรือจะยอมไปที่ศำลเจ้ำตำมที่เค้ำต้องกำร)
แม่ – อุ้ย เรำจะไปต่อไม่ได้นะ ทำไงดีล่ะ
ปุน – ต้องซ่อมสิ
แม่ – เอ้ำ ซ่อมเลย (ห้วนไปไหมคะ น่ำจะเล่นอะไรตรงนี้ได้ไหมคะ คือเค้ำควรจะเป็นแอนนี่ตั้งแต่ต้นจน
จบหรือเป็นช่ำงซ่อมด้วยได้คะ)
ปุนทำท่ำซ่อม
ปุน – เสร็จแล้ว
แม่ - งั้นไปต่อกัน
แล้วก็ไปกันต่อ
แม่ – โอ้ย ฝนตก ฝนตก ทำไงดี
ปุน – เข้ำบ้ำนสิ เข้ำบ้ำน
แม่ – อ้ำวเรำเป็นรถไฟ กำลังจะกลับบ้ำน จะเข้ำบ้ำนได้ไงอ่ะ
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ปุน - ...
แม่ – ฝนตกอ่ะ ทำไงดี ทำไงดี
ปุน – กำงร่มเลย กำงร่ม
แม่ – กำงให้หน่อย
ปุนทำมือเหมือนถือร่มแล้วเรำก็ไปกันต่อ
ตอนนี้พ่อกับพี่น้องเข้ำไปในห้องแล้ว ปุนเหมือนอยำกเข้ำห้อง ก็เร่งๆ ให้รีบกลับบ้ำนเร็วๆ แม่ก็เลยพำ
เข้ำห้องค่ะ
ปุน – พรุ่งนี้เล่นใหม่นะ
แม่ – ได้สิครับลูก พรุ่งนี้เรำเล่นกันใหม่
คืนนี้จะเพิ่มมุกอะไรดีคะ แล้วมีตรงไหนที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมไหมคะ
ขอถำมอีกนะคะว่ำน้องปุนนี่จัดอยู่ในพัฒนำกำรระดับไหนคะ
เวลำที่เค้ำเล่นอะไรอยู่แล้วน้องชำยเข้ำมำใกล้ๆ น้องปุนจะหงุดหงิดโวยวำยกลัวน้องเข้ำมำแย่ง แล้วพอ
โวยวำยเจ้ำน้องก็จะโกรธเดินเข้ำไปตีปุนเลย ปุนไม่เคยตอบโต้น้องเลยค่ะ คุณพ่อคุณแม่ก็ได้แต่อุ้มพำ
น้องออกไป หรือไม่ก็บอกว่ำน้องจะขอเล่นด้วยได้ไหม ปุนก็จะตอบว่ำไม่ให้ ประเด็นคือต้องทำยังไงต่อดี
คะ แล้วเรื่องไม่ตอบโต้น้องเนี่ย ดีหรือไม่ดีคะ บำงทีคุณพ่อคุณแม่ก็แก้ปัญหำด้วยกำรนั่งลงเล่นด้วยและ
คอยกำกับกำรเล่น แต่เวลำที่เล่นด้วยกันเองนี่มีปัญหำบ่อยมำก เป็นเพรำะเค้ำยังไม่พร้อมจะเล่นด้วย
ตัวเองหรือเปล่ำคะ แล้วควรทำยังไงดีคะเพรำะบำงโอกำสก็ไม่ได้ประกบอยู่ด้วยกันตลอดค่ะ
รบกวนถำมทุกท่ำนเลยนะคะ ทั้งคุณหมอ คุณครู คุณพ่อคุณแม่ เพรำะตอนนี้เริ่มรู้สึกว่ำมีควำมหวังมำก
ขึ้นค่ะ เหมือนมีเพื่อน มีครูคอยให้คำแนะนำ คำปรึกษำ ขอบคุณค่ะ
…………………………………………………………………………………
กิ่งแก้ว
ไม่ทรำบว่ำเขำตอบคำถำม "ทำไม" ได้บ้ำงไหม ถ้ำได้ พัฒนำกำรขั้นสูงสุดของเขำน่ำจะอยู่ที่ขั้น 6 แต่ขั้น
ต่ำกว่ำนี้ ยังไม่เต็มขั้น ขั้น ุ6 เอง ก็เพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้น เขำเปลี่ยนเรื่องบ่อย และไม่ค่อยตอบคำถำม
โดยเฉพำะเรื่องรำวที่เกี่ยวเนื่องกับอำรมณ์ด้ำนลบ
ขั้น 5 ก็ไม่เต็มขั้น เขำบอกควำมรู้สึกของตัวเองไม่ค่อยได้
พัฒนำกำรขั้น 3-4 ที่ไม่เต็มขั้นของเขำ แสดงออกให้เห็นในเรื่องของกำรควบคุมอำรมณ์
รวมทั้งขั้น 1-2 ด้วย
ดิฉันไม่เคยเห็นกำรทำฟลอร์ไทม์ของคุณแม่
แต่จำกที่อ่ำน (ซึ่งอำจจะผิดหรือถูกก็ไม่ทรำบ) รู้สึกได้ของกำรคุณแม่ไม่ชัดเจนในหลักกำร แต่พยำยำม
เพ่งเล็งไปที่เทคนิคว่ำทำอย่ำงไรถึงจะถูก พูดอย่ำงไร ถึงจะถูก
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น้ำเสียง สีหน้ำ ท่ำทำงอำจจะไม่ได้สื่อออกมำจำกควำมรู้สึกอยำกจะช่วยลูก ให้ผ่ำนข้อติดขัด เรื่องกำร
ฟัง ที่เป็นปัญหำของลูก และระบบรับควำมรู้สึกของลูกที่แตกต่ำงจำกผู้อื่น
ดิฉันอยำกให้คุณแม่ได้พบครูพบสักครั้งสองครั้ง เพื่อให้ครูพบช่วยแนะนำให้ เพรำะว่ำคุณแม่บอกว่ำทำ
ฟลอร์ไทม์มำ 6 เดือนแล้ว แต่ดูเหมือนว่ำยังไม่ชัดเจนว่ำตัวเองกำลังทำอะไร เพื่ออะไรค่ะ
…………………………………………………………………………………
คุณแม่ 25 ธค 52
มำไล่ตำมอ่ำนบทควำมหลำยๆ บทควำมแล้วก็พบว่ำตัวเองไม่ได้คงสมำธิอยู่ที่ลูกตลอดเวลำจริงๆ รู้สึกแย่
มำกเลยค่ะที่ปล่อยเวลำผ่ำนไปเนิ่นนำน แต่ก็ดีใจและคิดว่ำน่ำจะยังกลับตัวได้ทัน ตอนนี้ก็พยำยำมทำ
ควำมเข้ำใจในหลักกำรให้มำกที่สุด เรื่องศรัทธำนั้นมีอยู่แล้วจำกกำรที่เห็นลูกดีขึ้น แต่วิริยะ สติ สมำธิ
และปัญญำ จะพยำยำมตัง้ มั่นให้มีมำกและให้แกร่งเป็นพิเศษเช่นที่หลำยๆ ครอบครัวในที่นี้เป็นค่ะ
เมื่อคืนน้องปุนโกรธค่ะ คือคุณพ่อเปิดเพลงเด็กในคอมพิวเตอร์ให้ฟัง ปุน ปัง(พี่ชำย) แปง(น้องชำย) ก็
เต้นกันสนุกสนำน พอเพลงจบคุณพ่อก็คลิ้กฟังซ้ำ เท่ำนั้นแหละค่ะบ้ำนก็ระเบิด ปุนโวยวำยเสียงร้องไห้
น้ำตำไหลพรำก
ปุน - ไม่ให้ปำป๊ำกดเพลงอ้ำ ฮือๆๆๆ โวยวำยๆๆ
พ่อ - ไม่ให้กดเพลงอีกเหรอ
ปุน - ไม่ให้กดอีก ฮือๆๆ แล้วทิ้งตัวลงไปนอนร้องไห้ก้มหน้ำซบกับพื้น
แม่ - ปุนโกรธเหรอลูก โกรธมำกเลย
ปุน - โกรธ โกรธปำป๊ำกดเพลง แล้วก็โวยวำยพูดไม่รู้เรื่อง
แม่ - ปุนโกรธ หม่ำม้ำรู้แล้ว ปุนโกรธมำก
แม่จะเข้ำไปกอดแต่ปุนโบกมือไล่แล้วพูดว่ำ
ปุน - ไม่ให้หม่ำม้ำเข้ำมำ
พ่อจะเข้ำไปบ้ำง
ปุน - ไม่ให้ปำป๊ำเข้ำมำด้วย
พ่อ - แล้วจะให้ปำป๊ำไปไหน
ปุน - ไปเลย ไปไกลๆ
พ่อ - ไปไกลแค่ไหน
ปุน - ไม่ต้องพูดเลย ไม่พูดแล้ว แล้วก็โวยวำยงอแงร้องไห้
แม่ - หม่ำม้ำเข้ำใกล้ปุนได้ไหม
ปุน - ไม่ให้หม่ำม้ำเข้ำมำ
แต่แม่นั่งอยู่ห่ำงเขำแค่ฟุตเดียวแล้วเขำก็ลุกขึ้นมำหำแม่ เข้ำมำกอด แม่ก็กอดลูบหน้ำลูกหลัง
แม่ - ปุนโกรธเหรอลูก โกรธใคร
ปุน – โกรธที่ปำป๊ำกดเพลง (เริ่มเชื่อมโยงควำมรู้สึกโกรธ และสำเหตุที่โกรธ)
แม่ - ทำไมละลูก ปำป๊ำกดเพลงไม่ได้เหรอ
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ปุน - ไม่ได้ ไม่ให้กด
แม่ - ก็ปำป๊ำอยำกกดให้ปุนกับน้องฟังอีก
ปุน - ไม่ให้ๆๆ
แล้วระหว่ำงนั้นปุนก็เอำมือเช็ดน้ำมูกที่ไหลออกมำ แม่ถำมว่ำจะให้หม่ำม้ำเช็ดให้ไหม เพรำะเขำเริ่มจะ
สมำธิมำอยู่ที่น้ำมูกแล้ว อย่ำงนี้คุณแม่ต้องทำอย่ำงไรดีคะ มำที่น้ำมูกถูกไหม แต่พอวกกลับไปเขำก็หลุด
จำกเรื่องที่คุยกันอยู่เมื่อกี้แล้วค่ะ ถำมก็ไม่ตอบแล้ว เลยไม่รู้เลยว่ำทำไมไม่ให้ปำป๊ำกดเพลง
จำกนั้น คุณพ่อก็พำพี่กับน้องไปอำบน้ำ ปุนอำรมณ์ยังโกรธอยู่เค้ำหยิบลูกบำสเล็กๆ มำค่ะ แล้วโยนขึ้น
ไปบนเพดำน ซึ่งปกติก็เล่นกันอยู่บ้ำงแต่จะเป็นลูกโป่ง ครำวนี้เป็นลูกบำสด้วยควำมแรงมันบังเอิญไปโดน
โคมไฟ ทำให้โคมไฟหลุดห้อยต่องแต่งลงมำ คุณแม่ตกใจ ตะโกน ว้ำย ปุนก็ตกใจวิ่งมำนั่งข้ำงแม่ คุณแม่ก็
หันไปหำปุนแล้วบอกว่ำหม่ำม้ำตกใจเลย ปุนตกใจไหม ปุนบอกว่ำตกใจค่ะ แต่ดูเค้ำจะช็อคนิดๆ คุณแม่
เลยจับมือเค้ำมำแตะที่หน้ำอกคุณแม่แล้วถำมว่ำหัวใจหม่ำม้ำเต้น ตึ้กๆๆ เลย ของปุนล่ะ แล้วจับมือเค้ำ
ไปวำงที่หน้ำอกเค้ำ แต่เค้ำเหมือนไม่สนใจแล้วค่ะ จำกนั้นเค้ำก็ถอดเสื้อผ้ำตัวเองออก คุณแม่ถำมว่ำถอด
ออกทำไม เค้ำบอกว่ำปุนดื้อ ปุนโยนลูกบอลโดนไฟ ต้องถอดเสื้อออก (น้องปุนตกใจ ถดถอยเข้ำ
จินตนำกำร เขำแยกเรื่องจริงกับเรื่องไม่จริงไม่ออกค่ะ) คุณแม่ก็ถำมอีกว่ำทำไม่ต้องถอดออกลูก เค้ำก็
ตอบคำตอบแบบเดิม คุณแม่เลยสรุปว่ำเค้ำทำโทษตัวเอง เลยถำมออกไปว่ำปุนรู้สึกผิดเหรอลูก เค้ำก็
บอกว่ำรู้สึกผิด ผิดที่โยนลูกบอลโดนไฟ แต่คุณแม่ตกใจที่เค้ำทำโทษตัวเองด้วยกำรถอดเสื้อทั้งๆ ที่ไม่เคย
มีประสบกำรณ์เช่นนี้มำก่อนที่บ้ำน มันน่ำจะเกิดเพรำะอะไรคะ ช่วยวิเครำะห์ให้ได้ไหมคะ คุณพ่อคุณแม่
ก็วิเครำะห์อยู่เหมือนกันว่ำเกิดอะไรขึ้น แล้วมันน่ำกังวลหรือไม่คะ แล้วที่ทำเนี่ยมีอะไรน่ำจะเสริมจะเพิ่ม
ตรงไหนบ้ำงไหมคะ
ปล ทำนัดคิวครูพบแล้วค่ะ แต่ยังไม่ได้คิวเลย อีกทำงหนึ่งก็รอข้อมูลที่ให้ทำง รร กรอกอยู่เพื่อจะส่งไปที่
สถำบันเพื่อเข้ำคิวรอพบนักกระตุ้นพัฒนำกำรและคุณหมออยู่ด้วยค่ะ
…………………………………………………………………………………
กิ่งแก้ว
ตอนที่ลูกโกรธ กำรช่วยเหลือลูกของคุณในขณะนี้ ยังอยู่ที่กำรดึงกำรสื่อสำรต่อเนื่องให้นำน ในสภำวะ
อำรมณ์ที่เป็นลบทั้งหลำย รวมทั้งกำรแสดงให้ลูกรู้ว่ำไม่ว่ำจะอย่ำงไร มีแม่คอยช่วยเหลือ เข้ำใจ บรรเทำ
เบำบำงให้เขำได้ กำรคอยช่วยเหลือทำงอำรมณ์อันนี้ ไม่ได้ให้ตำมใจ กลับไปเปิดเทปให้เขำนะคะ แต่เป็น
กำรช่วยเหลือโดยกำรปลอบโยน ร่วมรับรู้อำรณ์ และส่งเสริมกำรสื่อสำรค่ะ
ยังไม่ได้อยู่ทผี่ ลลัพธ์ คือเขำรู้ตัวเองว่ำเขำโกรธพ่อ เรื่องอะไร ผลลัพธ์อันนี้จะตำมมำทีหลังเอง หำกว่ำคุณ
แม่ทำได้ดีพอค่ะ ส่วนเรื่องถอดเสื้อ ก็เหมือนกัน ค่อย ๆ ปลอบโยนเขำไปเรื่อย ๆ ถ้ำสมำธิของคุณแม่อยู่
ที่กำรครุ่นคิดหำเหตุผล ควำมอ่อนโยนในท่ำทีของคุณแม่ ก็จะลดลงค่ะ
อย่ำเหวี่ยงไปเหวี่ยงมำ เร็วนักนะคะ เดี๋ยวก็ปล่อยปละละเลย พอรู้สึกผิด ก็รีบเร่ง ทำเวลำ ชดเชยเวลำที่
เสียไป มันอำจจะเป็นผลเสียทั้งต่อต่อเองและสัมพันธภำพกับลูก
อะไรที่มันผ่ำนไปแล้ว แค่เก็บไว้เป็นบทเรียนก็พอค่ะ
…………………………………………………………………………………
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คุณแม่ 25 ธค 52
หมำยควำมว่ำแค่สะท้อนอำรมณ์ และสื่อสำร โดยไม่ต้องคลี่คลำยให้เขำใช่ไหมคะ แค่ให้เขำรับรู้ว่ำเขำ
เข้ำใจเขำ และพร้อมจะช่วยเหลือเขำแค่นั้น ใช่หรือเปล่ำ แล้วเวลำที่เขำสงบลงแล้ว ควรต่อเรื่องที่เขำ
โกรธไหมคะ หรือเบี่ยงไปเล่นอย่ำงอื่นเลย กลัวว่ำกลับมำคุยต่อแล้วอำรมณ์เขำจะพุ่งขึ้นมำอีกค่ะ
…………………………………………………………………………………
กิ่งแก้ว
เมื่อคุณแม่ทำงำนสะท้อนอำรมณ์เก่งแล้ว ค่อยหัดช่วยลูกคลี่คลำยค่ะ จะคุยตอนนี้ หรือเก็บไว้ก่อน
แล้วแต่สถำนกำรณ์ ไม่มีกฎตำยตัวค่ะ
ถ้ำคุยแล้วพุ่งอีกรอบ ก็ทำอีกรอบ ทำไปเรื่อย ๆ และที่ต้องทำอยู่ตลอดคือ ทำใจตัวเองให้นิ่ง ๆ ค่ะ
…………………………………………………………………………………
คุณแม่ 26 ธค 52
ขอบคุณค่ะ ทำเองมำตั้งนำน เพิ่งรู้ชัดแจ้ง 2 วันนี่แหละค่ะว่ำไม่ได้เข้ำใจในหลักกำรเลย ตอนนี้ค่อยๆ ชัด
ขึ้นเรื่อยๆ ค่ะ
น้องปุนชอบเล่นกับน้องมำกค่ะ แต่จะเล่นในลักษณะทำอะไรให้น้องหัวเรำะ เช่นพูดอะไรด้วยภำษำ
แปลกๆ แล้วน้องห้วเรำะ ก็จะพูดคำนั้นบ่อยๆ เวลำอยำกชวนน้องเล่น เช่น เยโย่, เคะโคะ พอน้อง
หัวเรำะก็จะหัวเรำะตำมแล้วหำคำอื่นที่แปลกๆ มำอีก (เขำริเริ่มกำรเล่นแบบ sensory motor กับ
น้อง ซึ่งเป็นพัฒนำกำรขัน 2 ในแนวกว้ำง คือเริ่มเล่นกับเด็กอื่น) อีกกรณีหนึ่งก็คือจะชวนให้น้องพูด
ตำม เช่นพัดลมบูเบอร์นิ่ง แล้วบอกให้น้องพูดตำม พอน้องพูดตำมแล้วก็ไปหำคำอื่นมำพูดให้น้องพูดตำม
อีก มีควำมหมำยมั่งไม่มีควำมหมำยมั่ง พอพูดแล้วก็หัวเรำะกันสนุกสนำนค่ะ กำรที่เขำอยำกเล่นกับน้อง
แบบนี้นับเป็นพัฒนำกำรที่ใช้กำรได้ด้วยหรือเปล่ำคะ แล้วถ้ำเป็นอยู่ระดับไหนคะ แล้วคุณแม่ควรช่วยเขำ
ต่ออย่ำงไร แต่ถ้ำไม่ใช่พัฒนำกำรที่ใช้กำรได้ คุณแม่ควรทำอย่ำงไรกับเรื่องนี้คะ
………………………………………………………………………………
กิ่งแก้ว
วันก่อนตอบเรื่องระดับพัฒนำกำรให้แล้วนี่คะ อยำกทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติม ต้องค่อย ๆ ไล่เอำเอง
จำกคู่มือนะคะ
…………………………………………………………………………………
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คุณแม่ 7 มค 53
หำกเวลำที่น้องมำนั่งตักแม่แล้วปุนอยำกจะนั่งตักแม่ด้วยเนี่ย เค้ำเรียกว่ำอำรมณ์ "อิจฉำ" ได้ไหมคะ คือ
อยำกจะให้เค้ำรู้จักอำรมณ์ที่หลำกหลำยน่ะค่ะ แต่คุณพ่อเค้ำติงว่ำใช้คำว่ำ "หวง" ก็พอ คุณแม่รู้สึกว่ำ
น่ำจะใช้คำว่ำ "อิจฉำ" ไปเลย เพื่อให้เค้ำรู้จักว่ำนี่คือกำรอิจฉำ อย่ำงนี้เห็นเป็นอย่ำงไงบ้ำง เหมำะสมหรือ
เปล่ำคะ พิมพ์ไปพิมพ์มำคุณแม่ว่ำน่ำจะใช้ได้ทั้ง 2 คำเลยด้วยซ้ำ ใช่ไหมคะ
…………………………………………………………………………………
กิ่งแก้ว
เมื่อเขำรู้จักอำรมณ์หลัก ๆ ดีใจ เสียใจ โกรธ กลัว แล้วค่อยบอกอำรมณ์ที่ละเอียดอ่อน
แค่แย่งกันนั่งตัก บอกแต่ว่ำ "พอน้องมำนั่ง พี่ปูนก็อยำกจะนั่งมั่ง" น่ำจะพอนะคะ หรืออำจจะลองถำม
เขำดู เอ....ถ้ำน้องไม่นั่ง แล้วพี่ปูนอยำกจะนั่งไหมน้ำ
ไม่ต้องซีเรียสหรอกค่ะ ใช้สลับไปสลับมำก็ได้ค่ะ
…………………………………………………………………………………
คุณแม่ 13 มค 53
คุณแม่สังเกตหลำยครั้งเวลำไปส่งน้องปุนเข้ำ รร จะมีครูท่ำนหนึ่งถ้ำครูท่ำนนี้มำยืนรับนักเรียนที่หน้ำ
ประตู ปุนจะเกิดอำกำรหมดควำมมั่นใจ มองหน้ำครูแล้วหลบตำ ต้องให้พ่ออุ้ม 2 รอบก่อนเข้ำ รร เค้ำ
น่ำจะกลัวครูท่ำนนี้ คือครูท่ำนนี้เป็นคนเสียงดัง ค่อนข้ำงดุ คุณแม่เคยถำมเขำว่ำกลัวครู...เหรอลูก เค้ำไม่
ตอบค่ะ แต่จะม้วนตัวซบแม่ทันที แล้วปิดปำกแม่ไว้ไม่ให้พูด แม่ถำมว่ำไม่อยำกให้พูดเหรอ เค้ำตอบว่ำไม่
อยำกให้พูด อำจเพรำะครูยืนอยู่ตรงนั้น แต่พอมำถำมตอนที่ครูไม่อยู่คือหลังเหตุกำรณ์ไปแล้วเค้ำก็ไม่
ตอบค่ะ อย่ำงนี้เรำควรทำควำมเข้ำใจกับครูแล้วทำงำนสะท้อนอำรมณ์ต่อหน้ำครูเลยไหมคะ
ถ้ำเป็นครูท่ำนอื่นจะไม่เป็นค่ะ บ้ำงครั้งแม่สำมำรถจูงไปส่งเข้ำ รร ได้เองโดยไม่ต้องอุ้มเลยค่ะ
…………………………………………………………………………………
กิ่งแก้ว
กำรทำงำนฟลอร์ไทม์ที่ได้ผลดี จะต้องรู้จักจัดลำดับควำมสำคัญ อะไรที่สำคัญมำก ต้องทำก่อน
ไม่ใช่เห็นอะไรที่คิดว่ำเป็นปัญหำ ก็จะต้องแก้ไขให้หมดทุกเรื่องในครำวเดียวกัน
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ที่เคยแนะนำไว้โดยตลอด คือ "อย่ำเปิดหน้ำงำนเยอะ" จนกว่ำจะทำฟลอร์ไทม์ได้คล่อง และมีเวลำ
เหลือเฟือ
ดังนั้น คำตอบในข้อนี้ก็ขึ้นอยู่กับ
- ครูท่ำนนี้สำคัญต่อลูกแค่ไหน เป็นครูประจำชั้นหรือเปล่ำ
- น้องปุนบอกควำมรู้สึกตัวเองในสถำนกำรณ์ที่กลัวน้อยกว่ำนี้ได้หรือเปล่ำ ถ้ำยัง จะให้เขำบอกตอนที่
กำลังกลัวจนหัวหดแบบนี้ คิดว่ำจะทำได้หรือ
- ตัวคุณแม่มั่นใจในกำรทำงำนอำรมณ์มำกพอที่จะทำในที่สำธำณะหรือเปล่ำ
…………………………………………………………………………………
คุณแม่ 13 มค 53
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ
-ปุนบอกควำมรู้สึกกลัวคนเยอะในงำนวันเด็กที่ รร ได้นะคะ วันนั้นผู้ปกครองมำกันเยอะเพื่อมำดูลูกๆ
แสดงบนเวที พอปุนแสดงเสร็จ ก็ไม่ยอมไปใกล้เวทีเลย แม่ถำมก็บอกว่ำกลัว กลัวคนเยอะ แม่ถำมต่อว่ำ
ถ้ำไปกับแม่กลัวไหม ก็ยังกลัวอยู่ แล้วถ้ำอุ้มไปละ ก็ยังกลัวอยู่ เลยพำกันเดินออกมำไกลเวที
-จริงด้วยค่ะว่ำเวลำอยู่ในที่สำธำรณะ แม่เองจะยังไม่นิ่งพอจะทำงำนอำรมณ์ได้ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ
ขึ้นไปไล่อ่ำนกระทู้ตัวเองแล้ว เห็นเลยว่ำถำมแต่ปัญหำ แต่จริงๆ แล้วก็ใช้ floortime อยู่ตลอดนะคะ
ผิดมั่งถูกมั่งแต่ก็เห็นพัฒนำกำรของลูกดีขึ้นกว่ำก่อนที่จะรู้จัก floortime มำกจริงๆ เลยเชื่อในเส้นทำงนี้
อย่ำงแน่นอนเลยค่ะ ต่อไปคงต้องพยำยำมเล่ำเรื่องกำรเล่นให้มำกขึ้นกว่ำนี้
น้องปุนทำ floortime มำ 6 เดือนแล้วค่ะ จำกที่ตอนแรกพูดได้น้อยมำก มีควำมเข้ำใจภำษำน้อย ภำษำ
กำยไม่ชัด กล้ำมเนื้อมัดเล็กไม่แข็งแรง มีปัญหำกำรสั่งกำรกล้ำมเนื้อ แต่ผูกพันใกล้ชิดกับพ่อแม่
โดยเฉพำะแม่มำกเป็นพิเศษ
หลังจำกรู้จัก floortime เหมือนได้ลูกกลับคืนมำค่ะ ตอนที่เล่นกับเค้ำสนุก เข้ำใจเค้ำแม้เพียงแค่ 1-2 วัน
แรกที่ใช้ floortime แววตำที่เค้ำมองมำ แม่น้ำตำแทบไหล ไม่ใช่ก่อนหน้ำเค้ำไม่มองนะคะ แต่มันไม่ใช่
แววตำแบบนี้ แววตำที่แสดงควำมรักใคร่แบบสุดซึ้ง ถึงแม้ว่ำเค้ำจะติดแม่แต่แม่ไม่ค่อยได้เห็นแววตำแบบ
นั้นเลยค่ะ มันเป็นแววตำที่สุกใสแวววำวจริงๆ แม่ยังจำติดตำเลยค่ะ ทุกวันนี้เค้ำก็ยังคงแววตำนั้นอยู่
ภำษำพูดดีขึ้นมำก สำมำรถพูดจำโต้ตอบได้ยำวนำนถึง 50 รอบ ในเรื่องรำวที่ตัวเองสนใจ แต่หำกเป็น
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เรื่องรำวที่เฉยๆ ก็โต้ตอบได้ประมำณ 20 รอบขึ้นไป หำกไม่อยำกคุยต่อแล้วก็จะตัดบทโดยกำรบอกว่ำ
หม่ำม้ำไม่ต้องพูดแล้ว แม่ก็จะตอดนิดตอดหน่อยว่ำ อ้ำวเบื่อคุยแล้วเหรอ คุยอีกหน่อยน่ำ ปุนก็จะย้ำมำ
ว่ำไม่คุยแล้ว แม่ก็จะหำเรื่องแหย่อีก แต่เอำพอไม่ให้ “วงแตก” อย่ำงที่คุณหมอว่ำไว้ กำรสนทนำ
ระหว่ำงกันจึงมีอยู่ตลอดเวลำที่อยู่ด้วยกันและมีเรื่องที่ปุนสนใจ หรือแม่สนใจ (คุณแม่เขียนถึงพัฒนกำร
ระดับ 6 ในสภำพอำรมณ์ปกติ)
ปุนรู้จักขอควำมช่วยเหลือด้วยภำษำพูด หำกอยำกจะกินขนมก็จะไปหยิบมำแล้วพูดว่ำ ปุนจะกินขนม
หำกแม่ให้แม่ก็ว่ำ ก็กินสิ ปุนก็จะพยำยำมฉีกถุง ฉีกไม่ได้ก็จะยื่นให้แม่ แม่จะว่ำ อ้ำวหม่ำม้ำไม่กิน ปุนจะ
พูดทันทีว่ำ แกะให้หน่อยดิ แม่ก็อ้ำวให้แกะให้เหรอ ได้ ได้ มำแกะให้ หำกกรณีไม่ให้กินแม่ก็จะว่ำ กิน
ข้ำวก่อน ปุนจะว่ำ อิ่มแล้ว แม่ว่ำ ยังไม่ได้กินเลย อิ่มได้ไง ปุนก็จะวิ่งมำกินนิดๆ หน่อยๆ แล้วรีบบอกว่ำ
อิ่มแล้ว แม่จะตอดต่อว่ำ อุ้ย ข้ำวยังเต็มชำม เสียดำยแย่ ปุนว่ำ อิ่มแล้ว แม่ อิ่มจริงอ่ะ ปุน อิ่มจริง แม่ก็
จะให้ไปกินขนมได้ คือจะโต้ตอบกันได้ตลอด แต่ยังไม่ได้ซับซ้อนอะไรมำกมำยนัก เพรำะยังมีควำมเข้ำใจ
ในภำษำที่น้อยอยู่ ซึ่งพ่อแม่ก็พยำยำมเพิ่มคำศัพท์ไปในกำรสนทนำตลอด แต่พยำยำมที่จะใช้คำสั้นๆ แต่
หำกดูว่ำเค้ำยังรับไหวก็จะเพิ่มขึ้นไป
ภำษำกำยชัดขึ้นแต่ยังไม่สุดๆ (ในควำมรู้สึกแม่) คือเริ่มมีกำรขมวดคิ้วเวลำเห็นน้องเจ็บตัว ทำหน้ำแหย
เวลำโดนดุ มีแววตำสำนึกผิดเวลำทำน้องเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจ สีหน้ำแววตำตอนสนุกก็สุกใสสุดขีด สีหน้ำ
เวลำร้องเพลงก็ดูเพลิดเพลินกับตัวเอง แต่แม่เห็นว่ำยังไม่มีอำรมณ์อิจฉำ หรืออยำกเอำชนะที่ชัดเจนนัก
(พ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะไม่ทรำบว่ำลูกมีควำมบกพร่องในกำรแสดงภำษำกำย จนกว่ำลูกจะแสดงให้
เห็นภำษำกำยที่ชัดเจนขึน จึงค่อยทรำบว่ำ ก่อนหน้ำนี เขำแสดงได้ไม่เต็มที่)
ปุนหำยจำกอำกำรท้องผูก จำกที่เมื่อก่อน 3-4 วันถ่ำยครั้ง ตอนนี้อย่ำงมำกก็วันเว้นวัน อำกำรนอนผวำ
ตื่นมำร้องไห้ตอนดึกๆ นอนกระสับกระส่ำย ก่อนหลับต้องร้องไห้กระซิกๆ หำยไปเป็นปลิดทิ้ง จะมีแค่
บำงคืนที่ตื่นมำแล้วไม่เห็นแม่ ก็จะร้องหำแม่ พอขึ้นไปนอนกอดก็หลับต่อได้ แต่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก (เมื่อ
เด็กสื่อสำรได้ดีขึ้น รู้สึกมั่นคง มั่นใจ มีคนที่ไว้วำงใจช่วยคลี่คลำย อำกำรทั้งหลำยอันเกิดจำกควำมเครียด
ก็หำยไป)
กินอำหำรง่ำยขึ้นแต่ยังไม่หลำกหลำยมำกนัก ยังปฏิเสธผักอยู่ แต่ไม่ได้คิดว่ำเป็นปัญหำใหญ่แต่อย่ำงใด
จึงปล่อยไปก่อน (ส่วนหนึ่งมำจำกควำมมั่นใจ ไว้ใจคุณพ่อคุณแม่)
เปิดโลกตัวเองมำกขึ้น เล่นกับเพื่อนแต่ว่ำจะยังใช้คำพูดสั้นๆ เพียงแค่ 2-3 ประโยค สื่อสำรกับเพื่อน เช่น
ปุน “ไปดูแมงดำกันไหม” เพื่อน “ไปสิ” แล้ว 2 คนก็จูงกับไปดู ยังไม่ได้มีกำรสื่อสำรที่ลึกซึ้งนัก แต่จะอยู่
กับเพื่อนเล่นกอดรัดฟัดเหวี่ยง จำกที่เมื่อก่อน (ก่อนรู้จัก floortime) ปุนไม่ยุ่งกับใคร เพื่อนมำชวนเล่นก็
ออกไปเล่นเดี๋ยวเดียว แล้วก็กลับมำนั่งคนเดียว เล่นคนเดียวเหมือนเดิม แต่ที่แม่สงสัยคือเวลำที่เค้ำไม่
เห็นแม่เค้ำจะเล่นนัวเนียกับเพื่อนตลอด เห็นว่ำพูดคุยกันแต่ไม่รู้ว่ำคุยอะไรเพรำะอยู่ไกลกัน แต่พอครู
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ปล่อยให้ออกมำหำแม่เค้ำจะไม่ยอมกลับไปหำเพื่อนเลย จะตัวติดอยู่กับแม่ตลอด กระตุ้นเตือนให้ไปเล่น
ก็ไม่ไป (อำจจะเกิดจำกควำมผูกพันที่ยังแน่นแฟ้นไม่เต็มที่ เมื่อใดที่แม่นันสถิตย์แนบแน่นอยู่ในใจ
เขำจะไปไหนก็ได้ เพรำะว่ำมี “แม่” อยู่ด้วยเสมอ หรืออำจจะเกิดจำกควำมไม่มั่นใจในโลกและสังคม
ภำยนอก เลยต้องกลับมำหำศำลำพักใจ เป็นระยะ ๆ)
ตอนนี้ปุนพูดจำสื่อสำรกับญำติๆ มำกขึ้น บำงทีเพื่อนพ่อเพื่อนแม่ถำม ก็ตอบคำถำมได้แต่บ้ำงครั้งก็ไม่
ตรงคำถำม (พัฒนำกำรขั้น 2 ในแนวกว้ำง) เหมือนอยำกพูดอะไรก็พูดออกมำ เพรำะยังไม่เข้ำใจภำษำ
มำกนัก
เริ่มเล่นสมมติเอง เล่นทำอำหำรกินข้ำว ป้อนข้ำวพ่อแม่พี่น้อง เล่นกันอยู่ช่วงหนึ่ง แต่เหมือนเขำยังไม่
พร้อมเลยกลับมำเล่นระดับต่ำกว่ำนั้น คือเน้น sensory (อันนี้รู้จักหลังจำกพบครูพบและครูพบบอกว่ำ
น้องยังสนุกอยู่กับกำรเล่นแบบนี้) มีบ้ำงเหมือนกันที่ปุนเริ่มเล่นสมมติเรื่องอื่นขึ้นมำเองเช่น แกล้งทำเป็น
โยนลูกเต๋ำขึ้นฟ้ำ แม่ก็เอื้อมมือออกไปทำท่ำรับ พร้อมเสียง ฮึ้บ แล้วทำท่ำโยนขึ้นฟ้ำ พร้อมเสียงเอ้ำ ปุน
ก็จะทำท่ำรับเหมือนแม่ เล่นกันอย่ำงนี้ประมำณ 10 รอบก็จะเริ่มสร้ำงเรื่องต่อว่ำอ้ำวเฮ้ยติดเพดำน ปุนก็
จะทำท่ำโยนใหม่ พอติงว่ำยังติดเพดำนอยู่เลย ปุนจะบอกว่ำนี่อีกลูกหนึ่ง แม่ก็อ้ำวกลำยเป็น 2 ลูกล่ะสิ
ต่อจนเป็น 3-4 ลูก (จริงๆ น่ำจะต่อเรื่องได้อีกนะเนี่ย) (น่ำจะยังเป็นกำรเล่น sensory-motor อยู่ ยัง
ไม่ใช่กำรเล่นสมมุติ)
เล่นสมมติว่ำหมอนข้ำงหมีตัวโปรดของเค้ำป่วย เจ็บตำ เพรำะหน้ำฝนหนก่อนเป็นตำแดงกันทั้งบ้ำน ก็จะ
สมมติตัวเองเป็นหมอเอำยำมำหยอดตำพี่หมี แล้วก็พูดเองเสร็จว่ำพี่หมีหำยเจ็บแล้ว แม่ก็จะต่อเรื่องว่ำพี่
หมีปวดท้อง ปวดหัว ตัวร้อนไปเรื่อยเปื่อย น้องก็คงสมำธิเล่นกันได้ตลอดจนมีเหตุกำรณ์อื่นที่น่ำสนใจ
กว่ำแทรกเข้ำมำจึงจะเลิกเล่นกันไป (พัฒนกำรขัน 5 ที่สมบูรณ์ขึน)
กล้ำมเนื้อมัดเล็กดีขึ้น เพรำะฝึก SI ด้วย จำกที่จับดินสอ 5 นิ้ว ตอนนี้ก็เป็นจับ 3 นิ้วแล้ว จับช้อนทำน
ข้ำวก็ใช้ 3 นิ้วโดยไม่ต้องเตือน อันนี้ไม่ค่อยเกี่ยวกับ floortime เท่ำไหร่แต่เล่ำให้ฟังเป็นข้อมูลค่ะ
กำรผึกประสำทสั่งกำรกล้ำมเนื้อ ก็เกิดจำกบำงครั้งมือพ่อแม่ถึงเค้ำเร็วเกินไป เค้ำยังไม่ได้คิดแก้ปัญหำ
เลย แต่เรำกลัวไปก่อนแล้ว ตอนนี้ก็เลยมำปรับกันใหม่กับคุณพ่อค่ะว่ำคงต้องปล่อยให้เค้ำคิดก่อน แล้ว
หำกเค้ำร้องขอควำมช่วยเหลือค่อยเข้ำไป หำกสถำนกำรณ์นั้นมันอันตรำยก็ให้เข้ำไปอยู่ใกล้ๆ พอให้
แน่ใจว่ำจะช่วยเค้ำได้ทันก็พอ (พ่อแม่ขำดกำรส่งเสริมพัฒนำกำรขัน 4 ส่วนที่เด็กต้องสั่งกำรกล้ำมเนือ
เพื่อแก้ปัญหำให้ตนเอง)
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ปุนชอบร้องเพลง พอฝนตกแม่จะขึ้นเพลง ฝนเอยทำไมจึงตกๆ มันจำเป็นต้องตกเพรำะว่ำกบมัน...ปุนจะ
ต่อคำท้ำย จนจบเพลง เรำจะเล่นกันอย่ำงนี้สนุกสนำนหลำยรอบตำมควำมต้องกำรของปุนเวลำที่ฝนตก
เขียนมำซะยำวเลย คุณหมอเห็นเป็นยังไงบ้ำงคะ
…………………………………………………………………………………
กิ่งแก้ว
กำรส่งเสริมให้เขำมีควำมมุ่งมั่น เพื่อเอำชนะอุปสรรค ต้องแก้ปัญหำทั้งสองเรื่อง เพื่อเสริมสร้ำงควำม
มั่นใจให้เขำ พร้อม ๆ กับกำรเล่นสมมุติ เพื่อเอำชนะอุปสรรคที่เรำหยอดให้เป็นระยะ ๆ
กำรเล่นสมมุติสำมำรถผสมกับกำรเล่นแบบ sensory-motor ได้ เช่น กำรวิ่งรถ ถ้ำตัวเองเป็นรถ ก็วิ่งสิ่ง
เสียงได้ทั่วบ้ำนเหมือนกันค่ะ
…………………………………………………………………………………
คุณแม่ 13 มค 53
ขอบพระคุณคุณหมอมำกค่ะ วันนี้รู้สึกมั่นใจในกำรมองลูกมำกขึ้นค่ะ เพรำะแม่มองว่ำเค้ำไวควำมรู้สึก
มำก และมีปัญหำสั่งกำรกล้ำมเนื้อ เหมือนอย่ำงที่คุณหมอวิเครำะห์มำจริงๆ อีกอย่ำงที่สำคัญคือมั่นใจใน
กำรนำทำงเค้ำมำกขึ้นจริงๆ คำถำม
1. ถ้ำหำกเรำแน่ใจแล้วว่ำทั้ง 6 ขั้นของเขำสมบูรณ์ เขำจะสำมำรถใช้ชีวิตได้อย่ำงเป็นปกติสุข เขำจะ
รู้ตัวเขำใช่ไหมคะว่ำเขำไวควำมรู้สึกและรู้จักจัดกำรกับตัวเอง โดยที่สิ่งนั้นจะไม่หำยไปจำกตัวเขำใช่ไหม
คะ คืออยำกให้แน่ใจน่ะค่ะว่ำถ้ำหำกวันใดวันหนึ่งที่ไม่มีพ่อแม่อยู่แล้ว เขำจะอยู่ได้อย่ำงดีมีสุข จริงๆ
ทรำบนะคะว่ำคุณหมอไม่อยำกให้มองไปข้ำงหน้ำมำกนัก เพรำะเดี๋ยวจะท้อ แต่ขออนุญำตถำมหน่อย
เถอะค่ะ
2. พัฒนำกำรในแนวกว้ำงคืออะไรคะ เคยเห็นคุณหมอพูดถึงค่ะ ขอบคุณมำกค่ะ
…………………………………………………………………………………
กิ่งแก้ว
ควำมบกพร่องของเขำ ส่งผลให้พัฒนำกำรล่ำช้ำ ก็แน่นอน ต้องช่วยให้เขำพัฒนำขึ้นมำ
ส่วนคำถำมข้อสอง ถำมเหมือนขอคำยืนยัน คำตอบคือเป้ำหมำยของเรำเป็นเช่นนั้น เรำคงเปลี่ยนเขำ
ไม่ได้ทั้งหมด อย่ำงไร เขำก็คงลักษณะอย่ำงนี้อยู่ และบ่อยครั้งลักษณะนี้เป็นสิ่งที่เป็น "ลูกไม้ใต้ต้น"
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แต่กำรจะทำได้หรือไม่ได้ หรือทำได้ดีแค่ไหน ขึ้นอยู่กับพ่อแม่และสภำพแวดล้อมเป็นสำคัญ
พ่อแม่ที่อ่อนไหวขี้กังวล นอกจำกลูกจะมีแนวโน้มเช่นนี้เหมือนกันแล้ว เมื่อเกิดวิกฤติกำรอะไรบ้ำงอย่ำง
ที่ทำให้อำรมณ์ของลุกพุ่งปรี๊ด หำกพ่อแม่เผลอเรอ แทนที่จะช่วยดับไฟ ก็มักจะเป็นฝ่ำย "สำดน้ำมันใส่
กองเพลิง" อยู่บ่อย ๆ
…………………………………………………………………………………
คุณแม่ 14 มค 53
ขอบคุณคุณหมอมำกค่ะ อ้อ คุณหมอดูคนเก่งนะคะ แม่เป็นคนอย่ำงนั้นเลยค่ะ ลูกคงได้แม่มำเต็มๆ
เมื่อคืนปุนไปหยิบรถไฟคันโปรดลงมำเล่น ต่อขบวนแล้วยืนขึ้นเต้นซอยเท้ำอันเป็นพฤติกรรมที่ชอบทำ
เวลำชอบใจ (พ่อแม่สะท้อนอำรมณ์ตลอดว่ำ ปุนชอบ ปุนชอบมำกเลย) พอน้องเข้ำใกล้ก็โวยวำย งอแง
ไม่ให้น้องเข้ำมำเพรำะกลัวน้องจะแย่งเล่น (แม่สะท้อนอำรมณ์ตลอดว่ำปุนกลัวน้องมำเล่น ไม่ชอบให้น้อง
เล่นด้วย) แต่ปุนยังงอแงอยู่และไม่ยอมให้ใครเล่นด้วยแม้แต่พ่อแม่ พอเอำรถเข้ำไปชนก็ว่ำ ไม่ให้ชน แล้ว
ลุกขึ้นเต้นต่อ แม่เห็นท่ำไม่ดีเลยเข้ำไปวิ่งซอยเท้ำด้วย แล้วพำกษ์เสียงฉึกฉักๆๆ ตำมจังหวะเท้ำของเค้ำ
หำกเร็วก็เร่งจังหวะขึ้น หำกช้ำก็ผ่อนจังหวะลง แล้วปุนก็วิ่งไปในครัว แม่ก็วิ่งตำม ปุนวิ่งมำที่โถง แม่ก็
ตำม พร้อมพำกษ์เสียงตลอด เปลี่ยนจังหวะไปตำมจังหวะวิ่งของเค้ำ พอเค้ำทิ้งตัวลงบนโซฟำ แม่ก็ทำ
เสียงตุ้ม พร้อมใส่เอฟเฟ็กด้วย วิ่งกันอยู่อย่ำงนี้ได้สัก 4-5 รอบ ปุนก็เริ่มจะปีนโต๊ะในครัว แม่ก็ เอำ ฮึ้บ ๆ
ๆๆ เฮ้ย ปีนได้ละ พอเค้ำขึ้นไปกระโดด แม่ก็กระโดดตำมอยู่ที่พื้น พอเค้ำทำท่ำจะกระโดดลงมำที่พื้น แต่
ฝั่งที่เค้ำ
จะกระโดดมีถังขยะตั้งอยู่ แม่ก็เฉย ปุนเลยบอก “เอำถังขยะหลบให้หน่อยสิ” แม่ก็ “ได้ได้ได้” พอเค้ำจะ
กระโดดอีก แม่ก็ (ดิฉันค่อนข้ำงงง กับกำรที่เล่นที่คุณแม่เล่ำค่ะ ตรงที่มันเริ่มด้วยกำรเล่นรถไฟ แล้ว
เขำสนุกที่จะได้เล่น ต่อมำหงุดหงิดที่น้องจะแย่ง แต่พอเขำออกวิ่ง ดิฉันไม่รู้ว่ำ มันคืออะไร แต่ที่แน่
ๆ คุณแม่เปลี่ยนให้มันเป็นกำรเล่น sensory motor ของพัฒนำกำรขัน 1-2 ทัง ๆ ที่ตอนนัน ดู
เหมือนเขำยังคงกำรสื่อสำรด้วยกำรพูดได้ คือบอกให้แม่เอำถังขยะออก หรือว่ำตอนนันเขำอำรมณ์ดี
ขึนแล้ว เลยพูดรู้เรื่อง)
เอ้ำ หนึ่ง ...สอง...อ้ะๆๆ จะให้ม้ำนับหรือปุนนับดี
ปุนว่ำ ปุนนับเอง
แม่ว่ำ เอ้ำ นับสำมหรือนับสิบดี
ปุนว่ำ นับสิบ
แม่ก็ว่ำ นับเลย
ปุนก็ชูนิ้วขึ้นมำ แล้ว 1 2 3...10 โดยเอำนิ้วอีกข้ำงมำแตะไล่ไปตำมนิ้วจนครบ (อันนี้เคยสอนค่ะแต่เค้ำ
เหมือนไม่ค่อยสนใจ แต่อยู่ๆ เมือ่ คืนทำขึ้นมำเองเฉยเลย) จำกนั้นก็กระโดด ตุ๊บ เสียงแม่พำกษ์ แล้วก็วิ่ง
กันต่อ จำกนั้นปุนก็มำดึงผ้ำปูโต๊ะตัวเดิมแม่ก็ยิ้อดึงกับเค้ำแล้วออกเสียง ฮึ้บๆๆๆ จนยอมให้เค้ำดึงเอำไป
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ได้ เค้ำก็ปีนโต๊ะทำเป็นกระโดดบ้ำง นอนบ้ำง นั่งบ้ำง พอเค้ำนอนลงแม่ก็ทำเป็นหมอรักษำโดย
กำรฟังท้อง ปุนบอก ”ไม่ได้ปวดท้อง” แม่ถำม “ปวดตรงไหนบ้ำง” ปุนว่ำ ”ไม่ปวด” แล้วก็กระโดดลงไป
วิ่งต่อ แม่วิ่งตำม พ่อเข้ำมำร่วม ปุนร้องบอก “ปำป๊ำขี้เหร่” อันเป็นคำพูดที่เค้ำจะพูดเวลำอยำกให้พ่อเข้ำ
ไปวิ่งไล่ แม่ก็ว่ำ “ปุนชวนป๊ำเล่นเหรอ สนุกกว่ำละสิ” แล้วก็กลำยเป็นตัวขี้เหร่วิ่งไล่จับปุน
ปุนปีนขึ้นโต๊ะอีกพ่อก็ว่ำ โอ๊ะ หนีขึ้นภูเขำ กระโดดลง พ่อก็ว่ำ ลงจำกเขำล่ะ ระหว่ำงนั้นก็จะมีเอฟเฟ็ก
เสียงดังจำกพ่อตลอด พอเข้ำห้องขึ้นเตียง พ่อก็ว่ำเอ้ำขึ้นเกำะล่ะ แล้วก็วิ่งกันต่อ สนุกสนำน อ้อ ระหว่ำง
ที่วิ่งเล่นกันอยู่กับพ่อ ปุนถำมขึ้นมำว่ำรถไฟไปไหนแล้ว แม่ว่ำไปนอนแล้ว แล้วชี้ให้ดูที่เก็บรถไฟที่พ่อเอำ
ไปเก็บ แล้วปุนก็วิ่งเล่นต่อไป
1. ตอนที่ดึงออกมำจำกรถไฟ ถูกต้องไหมคะ หรือว่ำควรจะอยู่กับรถไฟแล้วพยำยำมหำทำงเล่นกับเค้ำให้
สนุกให้ได้ แต่พยำยำมแล้วเหมือนว่ำมันไม่สนุกค่ะ
2. แล้วตอนที่เล่นกันหลังจำกออกมำจำกรถไฟแล้วเป็นไงบ้ำงคะ เพรำะหลังจำกนั้นมำคุยกับพ่อ พ่อว่ำ
พอสร้ำงเรื่องแล้วเหมือนปุนสนุกไม่เต็มที่ (แต่แม่ว่ำโอเค) อย่ำงนี้ควรงดกำรสร้ำงเรื่องหรือว่ำต้องสร้ำงให้
สนุกกว่ำนี้คะ รบกวนคุณหมอและทุกท่ำนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
…………………………………………………………………………………
กิ่งแก้ว
เมื่อลูกติดใจแล้ว ก็เล่นให้สนุกบ้ำง หำจังหวะส่งเสริมกำรแก้ปัญหำบ้ำง ตอนที่เรำใส่อุปสรรค ให้เขำต้อง
คิด เขำก็จะไม่สนุก เรำก็เอำควำมสนุกกลับเข้ำอีก
เท่ำที่เล่ำมำ กำรเล่นยังเปลี่ยนกำรเล่นค่อนข้ำงเร็ว ก่อนที่สรุปว่ำเขำกำลังเล่นอะไร ควรจะถำมเขำดูก่อน
ว่ำเขำเล่นเป็นอะไร หรือเป็นไร ถ้ำเขำกำลังขับรถไฟ แล้วอยู่ ๆ ปีนโต๊ะ ให้ลองทักดูก่อน "อ้ำว....โชเฟอร์
กำลังจะทำอะไรน่ะ" หรือตอนที่เขำลงนอน ก็ "รถไฟจอดทำไมล่ะ"
และคอยดูแลให้กำรเล่นเป็นกำรเล่นสมมุติ ซึ่งเรียงร้อยเป็นเรื่องรำว อยู่บนพื้นฐำนควำมจริง
เพรำะฉะนั้น รถไฟต้องกลับเข้ำอู่ (ต้องแน่ใจว่ำลูกรู้จักคำนี้) ไม่ใช่รถไฟนอนหลับ
และระดับกำรเล่น ยังค่อนข้ำงเป็นกำรเล่นเอำมันส์ มำกกว่ำจะเป็นกำรเล่นสมมุติ ซึ่งลูกน่ำจะเล่นได้แล้ว
…………………………………………………………………………………
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คุณแม่ 18 มค 53
ได้ไอเดียเพียบเลยค่ะ ขอบคุณมำกค่ะ คืนนี้จะเอำไปใช้เลยแล้วจะมำเล่ำให้ฟังนะคะ เมื่อวำนพ่อนอน
หลับอยู่บนโซฟำ ปุนหยิบกระบองพลำสติกเป่ำลม (ที่แม่ซื้อมำ กะเอำมำเล่นเป็นอำวุธตอนแปลงร่ำงเป็น
ตัวขี้เหร่สู้กับเด็กๆ) แล้วมำตีๆ พ่อ พร้อมพูด นี่แนะๆๆ แม่เห็นโอกำสเลยถำมว่ำ ปุนเป็นใคร ปุนไม่ตอบ
คงงง (แม่น่ำจะเริ่มก่อนว่ำปุนอยำกเล่นกับป๊ำเหรอ) แล้วก็ตีๆๆ ต่อ พ่อก็โอ้ยๆๆๆ แม่ก็ส่งซิกว่ำเริ่มได้
แล้ว พ่อก็ยังนอนหลับตำต่ออีก ปุนก็ตีๆๆ ด้วยแววตำที่ยังไม่มุ่งมั่นมำกนัก เหมือนลองตีเล่นดูมำกกว่ำ
แต่ก็ตีๆๆ ไม่ยอมหยุด แม่ก็ถำมปุนว่ำ ปุนอยำกให้ป๊ำเล่นหรือนอนต่อ ปุน จะให้ป๊ำเล่น พอได้ยินพ่อก็
คำรำมเสียงดังแล้วลุกขึ้นหยิบกระบองอีกอัน ระหว่ำงนั้นปุนก็ยังวิ่งเข้ำวิ่งออกตีพ่อต่อเรื่อยๆ (กำรเล่น
ของลูกอำจจะเป็นกำรเล่น sensory motor อย่ำงที่เคยเล่นสนุกกัน แต่คุณแม่ช่วยยกระดับกำรเล่น
ให้เป็นกำรเล่นสมมุติ แต่ใช้กำรกำกับมำกกว่ำที่จะให้ลูกออกควำมคิดเอง ซึ่งพอใช้ได้สำหรับกำรเริ่ม
เล่นสมมุติ สำหรับเด็กบำงคน อำจจะช่วยจัดฉำกนำเรื่องให้เล็กน้อยก่อน) แม่ว่ำปุนเล่นเป็นใคร ปุน
ไม่ตอบ พ่อว่ำพ่อเป็นปีศำจขี้เหร่ เจ้ำคนพี่ว่ำ เป็นเทพบุตรสุดหล่อ 1 แล้วกับกำให้น้องเป็นเทพบุตรสุด
หล่อ 2 แม่หันไปถำมปุนว่ำ ปุนเป็นใคร ปุนได้ยินพี่บอกเลยสำทับว่ำ ปุนเป็นเทพบุตรสุดหล่อ แต่เหมือน
จะสนใจที่จะรบกับพ่อมำกกว่ำ แล้วสำมคนก็ฟันกันตีกันโดยมีเสียงเอฟเฟ็กของพ่อดังมำกเป็นระยะๆ วิ่ง
ไล่กัน เด็กๆ ก็เสียงดัง มีบำงตอนปุนวิ่งเข้ำห้อง แล้วพ่อกำลังติดพันตีกระบองกับพี่อยู่ ปุนก็เรียก ป๊ำมำนี่
เร็ว ปุนอยู่นี่ พ่อก็ว่ำเรำไม่ใช่ป๊ำ เรำเป็นปีศำจขี้เหร่พร้อมคำรำมเสียงดัง ปุนจึงเปลี่ยนว่ำ ปีศำจขี้เหร่ ปุ
นอยู่นี่ อยู่ในห้อง แม่ตะโกนบอกพ่อว่ำให้ย้ำว่ำเขำเป็นใคร แต่พ่อก็ติดพันจนไม่ได้ถำม แต่สนุกกันมำกๆ
ค่ะ ได้เห็นแววตำจะเอำชนะของลูกเป็นครั้งแรกค่ะ แต่ยังไม่มุ่งมั่นมำกนัก แม่ก็บอกพ่อว่ำเอำให้สุดๆ ไป
เลย ให้แววตำมันเต็มที่กว่ำนี้ เล่นกันได้นำนประมำณ 30 นำที แล้วก็เป็นพ่อที่ขอพักก่อน เรื่องก็เลยจบ
โดยปริยำย ขอถำมนะคะ
1. แม่น่ำจะปูพื้นเรื่องก่อนไหมคะ แต่สถำนกำรณ์มันเกิดเร็วมำก โดยที่เรำยังไม่ได้ตั้งตัวเลยค่ะ
2. ควรต้องสะกิดให้เค้ำรู้ตัวใช่ไหมคะว่ำเขำเป็นเทพบุตรสุดหล่ออยู่
3. แล้วถ้ำเล่นจบแล้วต้องสรุปเรื่องไหมคะว่ำใครเป็นใคร ทำอะไรกันแล้วผลเป็นอย่ำงไง หรือจะแค่ถำม
ว่ำรู้สึกอย่ำงไรบ้ำงเท่ำนั้นพอ
4. แล้วน่ำจะเพิ่มเรื่องอย่ำงไรได้อีกคะ พิมพ์ไปก็คิดออกว่ำน่ำจะเพิ่มอิทธิฤทธิ์ด้วย แต่ไม่รู้เค้ำจะเข้ำใจ
หรือเปล่ำ ถ้ำเค้ำยังไม่เข้ำใจก็เล่นไปได้เรื่อยๆ หรือว่ำควรเปลี่ยนเป็นอย่ำงอื่นคะ (หมำยถึงเนื้อเรื่องที่
เพิ่มเข้ำมำน่ะค่ะ)
5. อ้อ ก่อนหน้ำนี้ปุนจะไม่ยอมเล่นอะไรที่เป็นแบบนี้เลยค่ะ เวลำไปหำย่ำที่กรุงเทพฯ หลำนๆ อีก 5 คน
จะเล่นโดยเอำกระบองโฟมมำเล่นตีกันโดยให้ลุงเป็นตัวร้ำย แรกๆ ปุนจะไม่ร่วมด้วยเลย หลังๆ จำกที่
ได้รับกำรชักชวนและกระตุ้นโดยพ่อแม่ก็จะโฉบเข้ำไปบ้ำงแล้วก็ปลีกออกมำ พออยู่บ้ำนพ่อกับพี่เล่นต่อสู้
กันก็จะไม่ชอบเข้ำร่วมแต่เมื่อวำนนี้เริ่มเองเลยค่ะ ถือเป็นพัฒนำกำรที่ใช้กำรได้ไหมคะ (แน่นอน เป็น
พัฒนำกำรของกำรเล่นสมมุติ เพื่อทดลองอำรมณ์ด้ำนโกรธ ก้ำวร้ำว ซึ่งน้องปุนไม่เคยมีเลย หำกเขำ
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ไม่ยอมทดลอง “เล่น” กับอำรมณ์แบบนี ผลที่ตำมมำ คือเขำจะขำดอำรมณ์อยำกเอำชนะอุปสรรค
คือท้อแท้ง่ำย เมื่อเจอกับสิ่งที่ยำก)
6. เรื่องแววตำเอำชนะ จะทำอย่ำงไรให้มันชัดเจนกว่ำนี้คะ เล่นอย่ำงนี้ไปเรื่อยๆ หรือไม่ก็เล่นเรื่อง
ลักษณะที่กระตุ้นให้เค้ำต้องกำรเอำชนะใช่ไหมคะ
…………………………………………………………………………………
กิ่งแก้ว
จะให้เขำเป็นใคร ก็ขึ้นอยู่กับว่ำเขำรู้จักใครบ้ำง รู้จักตำรวจ ผู้ร้ำยไหม หรือแมวกับหนู หรือ ยอดมนุษย์
กับสัตว์ประหลำด? อะไรก็ได้ ที่เขำรู้จักและมันเป็นคู่อริกันน่ะค่ะ
ถ้ำมีช่วงเวลำตกลงกันได้ก่อนก็ดี แต่ถ้ำเวลำเล่นแล้วลืม ให้เตือนด้วยคำถำม ว่ำตกลงเขำเป็นใคร กำลัง
ทำอะไร ไม่ใช่เตือนว่ำเขำกำลังเป็นอะไรอยู่ค่ะ
อยำกจะได้ควำมมุ่งมั่น เอำชนะ ต้องใช้กำรต่อรองเพื่อแก้ปัญหำในชีวิตจริง ควบคู่กับกำรเสริมทักษะ
ทำงร่ำงกำย และกำรเล่นสมมุติ
ในเรื่องกำรเล่นสมมุติ จะทุ่มให้หนักแค่ไหน ขึ้นอยู่กับว่ำลูกรับได้แค่ไหน ที่คุณแม่เชียร์ให้คุณพ่อทุ่ม
เต็มที่ ก็ต้องดูด้วยว่ำปฏิกริยำของลูกเป็นอย่ำงไร ตอบรับดีไหม ครำวหน้ำ "แหยง" กำรเล่นแบบนี้หรือ
เปล่ำ
อันนี้ไม่มีสูตรสำเร็จ แนะนำว่ำค่อยเป็นค่อยไปดีกว่ำ เร่งไป เดี๋ยวมีปัญหำ ต้องตำมแก้กันอีก
…………………………………………………………………………………
คุณแม่ 18 มค 53
คุณหมอคะ ขอถำมอีกข้อนะคะ
ปุนมักจะมีภำษำแปลกๆ ของเค้ำออกมำค่ะ แม่สังเกตว่ำจะมีมำในเวลำที่เค้ำเล่นสนุกแบบมันส์เต็มที่
(อันนี้ไม่ชัดนัก) (น่ำจะเป็นกำรถดถอยสู่ระดับ 4 คือยังสื่อสำรด้วยนำเสียง สีหน้ำ ท่ำทำง บอกให้รู้ว่ำ
ยังคุยกันอยู่ แต่ ณ ตรงนัน ไม่มีภำษำพูดค่ะ) แต่ในเวลำที่พูดคุยกันอยู่และคลังศัพท์เค้ำยังไม่มำกพอ
เค้ำไม่รู้จะต่อบทสนทนำอย่ำงไร แต่แม่ตื้อเอำคำตอบ เค้ำก็จะพูดออกเป็นภำษำต่ำงดำวไปเลย เช่น วัน
หนึ่งนั่งรถกลับบ้ำน
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แม่ ปุนทำอะไรอยู่ครับ
ปุน ดูพระอำทิตย์อยู่
แม่ พระอำทิตย์ทำไรครับ
ปุน พระอำทิตย์กำลังขึ้น
แม่ โห ขึ้นตอนเย็นเนี่ยนะ
ปุน พระอำทิตย์จะตก ตกลงเขำเลย
แม่ ชอบไหมลูก
ปุน ชอบ
แม่ ชอบมำกไหม
ปุนเริ่มหันหนีมำเล่นแอร์ที่อยู่บนหัว (อันนี ภำษำอังกฤษ เรียก silly escape พบได้เวลำเด็กเผชิญสิ่ง
ยำก หรือตอบไม่ได้ เขำใช้วิธีแฉลบหนี ไม่บอกตรง ๆ เด็กทั่วไปมีกลไกอันนีเหมือนกัน แต่ใช้ไม่บ่อย
เท่ำกับเด็กที่มีควำมบกพร่องเรื่องกำรฟัง หำกคุณแม่ตือ แล้วไม่สำเร็จ เรำแค่เปรยว่ำ โอ…..สงสัยมี
คนไม่อยำกตอบ ตอบไม่ได้ หือเบื่อที่ตอบกันแน่นะ)
แม่ อ้ำวไม่เห็นตอบเลย ชอบมำกปะ
ปุน แอร์ถั่ว
แม่ เปลี่ยนเรื่องละ
ปุน แอร์ถั่ว
แม่ เปลี่ยนเรื่องจริงอะ
ปุน เปลี่ยนเรื่องแล้ว แอร์ถั่ว
แม่ จะคุยเรื่องแอร์เหรอ
ปุน แอร์ถั่ว
แม่ แอร์ถั่วอะไร ไม่เข้ำใจ แอร์ชื่อถั่วเหรอ
ปุน แอร์ชื่อถั่ว
แม่ แล้วแอร์อันนี้ละ ชื่ออะไร
ปุน แอร์เค่ะคะโคะ
แม่ อ้อ แอร์เค่ะคะโคะ แล้วตัวนี้ละ
ปุน แอร์คิเคียว
แม่ โห ชื่อแปลกดี ไม่เคยได้ยินเลย
ปุนก็จะเริ่มเลยค่ะ เชี่ยว ชิฉุ คังโคย ฯลฯ แต่เค้ำสนุกนะคะ เค้ำจะสนุกกับภำษำของเค้ำตลอด พอแม่
หมดมุขไม่รู้จะต่อกรยังไง ได้แต่นั่งมองเหวอๆ เค้ำจะเอำมือจับหน้ำแม่แล้วก็ร่ำยภำษำต่ำงดำวออกมำอีก
กระบุงโกย เหมือนประมำณว่ำ แม่ชั้นไม่สำมำรถถำมชั้นได้อีกแล้ว แม่ควรทำไงดีคะ หรือว่ำจะเล่นกับ
เค้ำไปเลย โดยแกล้งว่ำเค้ำร่ำยมนต์ให้สลบ หรือจะทำเอ๋อๆ เป็นไม่เข้ำใจดีคะ เอหรือจะเล่นเป็นมนุษย์
ต่ำงดำว แต่เค้ำก็ยังไม่รู้จักมนุษย์ต่ำงดำวอยู่ดี เล่นไปสอนให้รู้จักไปดีไหมคะ ไอ้เรื่องชวนเปลี่ยนเรื่องเนี่ย
ไม่ยอมเปลี่ยนด้วยค่ะ คือจะมีเผลอเปลี่ยนตำมไปด้วยแล้วก็จะกลับมำใหม่ เมื่อวำนตอนที่เล่นตีกระบอง
กับพ่อก็มีออกมำอีกค่ะ แต่พ่อเขำเหวอค่ะ แล้วก็เล่นต่อไปโดยไม่ได้ให้ค่ำกับคำเหล่ำนั้น เค้ำยอม แต่ถ้ำ
เวลำคุยกับแม่เนี่ยจะไม่ค่อยยอม คุณหมอว่ำควรทำไงดีคะ
…………………………………………………………………………………
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กิ่งแก้ว
หลักกำรมีแค่ คงกำรสื่อสำรไว้ให้นำน ภำษำอะไรก็ได้ค่ะ
ลองดึงด้วยภำษำพูด ถ้ำดึงไม่ชึ้น ก็ตำมเขำไปด้วยกำรใช้ภำษำกำย สลับกับดึงเป็นระยะ ๆ
ที่ทำอยู่ก็ดีแล้วค่ะ ถ้ำสังเกตว่ำมีอำรมณ์ใดมำเกี่ยวข้อง ก็รับรู้อำรมณ์เขำไปค่ะ
ไม่ต้องพยำยำมคำอธิบำยทุกเรื่องก็ได้ค่ะ บำงครั้งทำไปก่อน แล้วค่อย ๆ หำข้อสรุปก็ได้ค่ะ
…………………………………………………………………………………
คุณแม่ 19 มค 53
คุณหมอคะ ตอนนี้แม่รู้แล้วค่ะว่ำกำรที่ปุนพูดภำษำต่ำงดำวออกมำเพรำะเค้ำต้องกำรหยอกให้เรำเล่น
สนุกกับเค้ำ เพรำะบำงครั้งแม่เฉย เค้ำก็จะจับหน้ำแม่ไว้แล้วพูดต่อ เหมือนว่ำสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เรำ
สนุก ปุนชอบเล่นแบบนี้ เวลำปุนพูดอะไรขำๆ แล้วน้องจะหัวเรำะมำกมำย เค้ำคงจะรู้สึกดีที่ได้นำกำร
เล่น แล้วคงเอำมำใช้กับพ่อแม่มั่ง
ขอบคุณคุณหมอมำกนะคะที่เตือนให้แม่ฉุกคิดว่ำสิ่งสำคัญที่สุดคือมองให้ออกว่ำเค้ำต้องกำรอะไรกันแน่
นี่บอกได้ไหมคะว่ำจริงๆ แล้วเค้ำเองก็อยำกเล่นกับเรำอยำกให้เรำสนุกไปกับเค้ำด้วย
เมื่อวำนเล่นกันอีกค่ะ อยู่ๆ พอขึ้นรถกลับบ้ำนแล้วพ่อเลี้ยวเข้ำเติมน้ำมันปุนก็บอกเลยว่ำ เนี่ยเป็นหมำ
หมำนั่งมองปั๊มน้ำมันอยู่ แม่ก็อ้ำวเป็นหมำเหรอ แล้วแม่เป็นไรดี ปุน ก็เป็นหมำตัวที่ 2 แล้วหมำ 2 ตัวก็
นั่งคุยกัน คุยกันเป็นเรื่องเป็นรำวได้สัก 10 รอบ ปุนก็เริ่มมีต่ำงดำวปน แม่ก็เล่นไปด้วย นับๆ แล้วได้รำว
50-60 รอบอยู่ แม่จำไม่ได้หรอกค่ะว่ำพูดคุยอะไรกันมั่ง มันเยอะแยะไปหมด (หำกลูกเปลี่ยนเรื่องเร็ว
จนตำมไม่ทัน ต้องพยำยำมดึงให้ช้ำลง แล้วเตือนเขำเป็นระยะ ๆ สอบถำมเขำให้แน่ใจว่ำกำลังคุย
เรื่องอะไรอยู่ ตกลงจะเปลี่ยนเรื่องแล้วหรือ ตอนที่เตือน อำจจะทำให้ควำมสนุกลดลงบ้ำง ก็ดูให้
สมดุลค่ะ ต่อไปเขำจะค่อย ๆ ตังสติ จะเริ่มปรับได้เอง งำนแบบนีต้องใช้สมำธิของคุณแม่อย่ำงมำก
บำงทีถึงกับเหนื่อยหอบกันเลยล่ะค่ะ แนะนำให้ปรึกษำครูพบให้ช่วยแนะนำกำรปิดเปิดเรื่องใน
ช่วงเวลำที่ปุนตื่นเต้น หรือสนุกสุดขีดด้วย จะดีมำกเลยค่ะ) อันนี้รู้แต่ว่ำปุนสนุก หัวเรำะตลอด แล้ว
พยำยำมคิดหำคำใหม่ๆ มำเล่นกับแม่ จนแม่ต้องร้องบอกว่ำคำนี้พูดมำ 3 ครั้งแล้วนะอยู่หลำยครั้ง แล้ว
เจ้ำตัวก็เบื่อเลิกไปเอง แม่เลยถำมว่ำปุนเลิกเป็นหมำยัง ปุนไม่ตอบ แม่ก็ย้ำอีกว่ำเลิกยัง หรือจะเป็นหมำ
ต่อ ปุนว่ำเลิกแล้วแต่พอถำมซ้ำก็เหมือนยังไม่เข้ำใจ แต่เริ่มคุยเรื่องอื่นต่อ แม่เลยว่ำสงสัยปุนยังไม่เข้ำใจ
แต่เค้ำไม่สนใจแล้ว เรำเลยคุยเรื่องอื่นกันต่อ สิ่งที่ได้คือสัมพันธภำพ และควำมเข้ำใจค่ะ เข้ำใจว่ำเค้ำเอง
ก็อยำกพูดอยำกคุยอยำกเล่นกับเรำ
อีกเรื่องหนึ่ง เมื่อวำนปุนกระโดดข้ำมเก้ำอี้แต่ไม่พ้น ร้องไห้ โวยวำย ปกติปุนจะร้องอยู่กับที่ค่ะ แต่เมื่อ
คืนแม่อึ้งเล็กๆ คือปุนพยำยำมกระโดดอีกครั้งแต่ก็ไม่ผ่ำน แล้วก็ร้องไห้อีก แม่ยังไม่ทันได้เข้ำไปหำเพรำะ
ติดน้องเล็กอยู่ แต่พ่ออยู่ตรงนั้นรับรู้อำรมณ์อยู่ แต่ปุนไม่ยอมให้พ่อช่วย อยู่ๆ ปุนก็วิ่งถลำเข้ำมำหำแม่
พอแม่เห็นปุนวิ่งเข้ำมำแม่ก็อ้ำแขนรับ ปุนก็บอก ปุนโกรธ โกรธที่ทำไม่ได้ แม่ก็ว่ำโกรธมำกเลย ร้องไห้
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ใหญ่เลย ปุนก็พูดซ้ำอีกว่ำโกรธ โกรธที่ทำไม่ได้ แม่ถำมว่ำทำไงให้หำยละ ปุนบอกว่ำโกรธๆๆ แม่ก็ย้ำอีก
ว่ำกอดหำยไหม ปุนว่ำหำย แล้วเจ้ำผีเสื้อกลำงคืนก็บินเข้ำมำแย่งซีนไป ปุนลุกขึ้นวิ่งไล่กับพี่น้องอย่ำง
สนุกสนำนแล้วก็ลืมเรื่องขุ่นเคืองไปเลยค่ะ เสียดำยชะมัด กำลังเข้ำด้ำยเข้ำเข็มอยู่พอดี
แต่ที่ดีใจอย่ำงหนึ่งคือเค้ำวิ่งเข้ำหำเรำ ภำพควำมผูกพันมันชัดขึ้นค่ะ ทั้งๆ ที่ก่อนนี้ก็คิดว่ำผูกพันกันแล้ว
แต่มันกลับชัดขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็ดูว่ำเค้ำเลี้ยงง่ำยขึ้น อย่ำงเมื่อก่อนตอนอำบน้ำตอนเช้ำจะโวยวำย
หนำวๆๆ ด้วยอำรมณ์เกือบๆ กรุ่น แต่เมื่อเช้ำบอกว่ำ หน๊ำว หนำว อูย (เสียงได้อำรมณ์มำก อันนี้รู้เลย
ว่ำได้มำจำกกำรที่เรำเล่นแล้วมีเอฟเฟ็กใส่ให้ซึ่งเพิ่งมำรู้อย่ำงชัดแจ้งตอนไปปรึกษำครูพบครั้งแรกว่ำต้อง
ทำไง) แล้วเดินมำให้กอด แม่มีควำมสุขมำกค่ะ ขอบคุณคุณหมอมำกจริงๆ ค่ะที่ทำให้แม่รู้จัก floortime
แม่ใช้ทั้งกับตัวเองและลูกทุกคนรวมทั้งพ่อด้วยนะคะ มันทำให้แม่มองโลกอย่ำงเข้ำใจมำกขึ้นจริงๆ ค่ะ
ขอบคุณอีกครั้งค่ะ คงไม่ว่ำกันนะคะถ้ำกระทู้นี้มันจะเน่ำไปหน่อย อิอิ
…………………………………………………………………………………
กิ่งแก้ว
มีคนที่ไม่ได้ทำฟลอร์ไทม์ ให้ควำมเห็นว่ำ ขั้นตอนของฟลอร์ไทม์นั้นจับต้องไม่ได้
คุณแม่คงเห็นแล้วใช่ไหมว่ำ ฟลอร์ไทม์นั้น ถึงแม้ว่ำจะ"จับต้องไม่ได้ แต่รู้สึกได้"
และที่สำคัญ.........ควำมรู้สึกแบบที่เกิดกับคุณแม่นั้น ขอจำกใครก็ไม่ได้ ใครเอำมำให้...ก็ไม่ได้ หำซื้อ......ก็
ยังไม่ได้เลยยย......
…………………………………………………………………………………
คุณแม่ 22 มค 53
คุณหมอคะ วันนี้อยำกให้ช่วยประเมินหน่อยนะคะว่ำปุนอยู่ในระดับไหนแล้วค่ะ (แม่อยำกรู้ว่ำตัวเอง
ประเมินถูกหรือเปล่ำค่ะ อยำกฝึกประเมินเองค่ะ)
เมื่อวำนน้องป่วยค่ะ แม่พำน้องลงไปหำหมอ ปุนกับพี่ชำยและพ่อรออยู่ในรถ ตอนแม่พำน้องมำที่รถ ปุ
นไปอยู่ด้ำนหลังรถกำลังกัดถุงพลำสติกประท้วงอยู่
แม่ ปุนเป็นอะไร ปุนไม่ตอบแต่ถีบรถ (พัฒนำกำรขัน 4 แสดงควำมโกรธ ออกมำทำงพฤติกรรม)
แม่ ม้ำว่ำปุนต้องโกรธใครอยู่แน่เลย ปุนก็ประท้วงต่อ
แม่ มำนี่มำ มำคุยกัน ปุนก็ยังประท้วงต่อ พ่อเลยเล่ำให้ฟังว่ำพี่ชำยดื่มนมของตัวเองแล้วปุนอยำกกินด้วย
แต่พี่เหลือให้นิดเดียว ปุนเลยโกรธถีบรถ พ่อเลยพูดว่ำปุนโกรธได้แต่ห้ำมถีบรถ ปุนเลยปีนไปหลังรถ
ประท้วงใหญ่เลย
แม่ อ๋อ รู้ละ ปุนโกรธหลำยเรือ่ งเลยนะเนี่ย
แม่ ปุน มำนี่เร็ว มำหำม้ำเร็ว ปุนปีนมำหำ
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ปุน จะถีบรถอ้ะ (อำรมณ์เริ่มสงบลง ขึนไปที่พัฒนำกำรขัน 5 แสดงควำมโกรธ ออกมำทำงคำพูด
แต่ยังเป็นคำพูดที่อธิบำยพฤติกรรม)
แม่ ปุนโกรธ ม้ำรู้ว่ำปุนโกรธ
ปุน จะทุบม้ำอ่ะ
แม่ ปุนโกรธมำกเลยเหรอ
ปุน โกรธมำก (อำรมณ์สงบลงอีก ไปที่พัฒนำกำรขัน 5 ขันสูงขึน แสดงควำมโกรธ ออกมำทำงคำพูด
บอกอำรมณ์ตรง ๆ)
แม่ โกรธเท่ำไหน ทำมือให้ดูหน่อย
ปุน ทำมือให้ดูแล้วบอกโกรธมำก
แม่ แล้วตกลงโกรธใคร โกรธพี่หรือโกรธพ่อ (ใจแม่คิดว่ำจะตอบพ่อ)
ปุน โกรธพี่ปัง (โดยกำรช่วยกระตุ้นของแม่ พัฒนำกำรกลับขึนไปที่ขัน 6 บอกได้ว่ำโกรธใคร เพรำะ
อะไร)
แม่ ทำไมละ
ปุน กินนมหมด
แม่ โห กินนมหมด ไม่เหลือให้ปุนเลยเนอะ
แม่ ยังโกรธอยู่ปะ
ปุน โกรธอยู่
แม่ แล้วทำไงให้หำยละ ปุนไม่ตอบ
แม่ กอดหำยปะ
ปุน ไม่หำย
แม่ อ้ำวกอดไม่หำย แล้วทำไงดี เอ ถ้ำหำนมให้กินหำยปะ
ปุน หำย
แม่ แต่บนรถไม่มีนมนะ แล้วจะกินที่ไหนดีเนี่ย
ปุน กินที่บ้ำน
แม่ อ๋อ ถ้ำกินที่บ้ำนแล้วหำยโกรธใช่ปะ
ปุน ใช่ กินที่บ้ำน
แม่ โอเคๆ เดี๋ยวไปกินที่บ้ำนกันนะ
แต่พอคุยเสร็จก็เหมือนกับว่ำเค้ำคลี่คลำยตัวเองแล้ว และก็ไม่ติดใจอะไรอีก แถมพอกลับถึงบ้ำนก็ไม่
สนใจกินนม แม่เตือนว่ำใครน้ำโกรธที่ไม่ได้กินนมบนรถ มำบ้ำนไม่เห็นจะกินเลย เค้ำก็ไม่สนใจ แสดงว่ำ
เค้ำเองก็ไม่ได้อยำกกินจริงจังหรือเปล่ำคะ หรือว่ำมีสิ่งอื่นที่น่ำสนใจมำกกว่ำ แต่ก็เตือนนะคะ คำถำมค่ะ
คุณหมอว่ำแม่ทำได้ดีหรือยังคะ ชี้นำเกินไปไหมคะ
อ้อ หลังจำกนั้นไปแวะซื้อกับข้ำวกันต่อค่ะ พ่อลงไปคนเดียวเพรำะฝนตก ปุนกดกระจกลงเลยค่ะ แล้ว
ตะโกนเสียงดัง
ปุน พ่อ พ่อ พ่อ พ่อ พ่อซื้ออะไรอ่ะ
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พ่อ ซื้อกับข้ำว
แล้วปุนก็ขำคิกคักๆ แล้วก็ชี้ให้แม่ดูแมลงที่เกำะโคมไฟ ดูหมำ ดูสิ่งรอบข้ำงไปเรื่อย เค้ำเปิดโลกมำกขึ้น
ค่ะ คุณครูที่ รร เองก็บอกว่ำตอนนี้สมำธิดีมำก นั่งทำงำนได้นำนโดยไม่ต้องเตือนเลย แล้วก็เข้ำหำครูมำก
ขึ้นมีไปชวนเล่นด้วย ตอนนี้แม่ก็ขอให้ครูช่วยรับรู้อำรมณ์เค้ำค่ะ เวลำที่โดนเพื่อนแกล้งแล้วจะร้องไห้
อย่ำงเดียว ครูก็บอกปุนว่ำถ้ำปุนโกรธเรื่องอะไรหรือหงุดหงิดเรื่องอะไรให้บอกครูนะ เวลำครูถำมว่ำใคร
แกล้งก็จะบอกได้ค่ะ
เมื่อคืนก่อนนอน แม่นอนกอด (ปุนต้องให้แม่กอดนอนทุกคืนค่ะ ไม่งั้นไม่ยอม) ปุนหัวเรำะคิกคักๆ แม่
ถำมว่ำ ขำอะไรจ้ะ ปุนบอกว่ำขำหม่ำม้ำขี้เหร่ แล้วก็หัวเรำะเสียงดัง แม่แหย่ต่อด้วยภำษำกำยนิดหน่อย
แล้วเค้ำก็หลับไปค่ะ คิดถึงก่อนหน้ำนี้ที่เด็กน้อยคนนี้นอนร้องไห้กระซิกๆ ค่ะ ร้องทุกคืนเลย ถำมก็ไม่
ตอบ คิดแล้วอดเศร้ำไม่ได้ทุกทีเลย อันนี้เล่ำให้ฟังเฉยๆ ค่ะ
คุณหมอคะ ถ้ำเค้ำพูดอย่ำงนี้
เหตุกำรณ์ล้ำงหน้ำตอนเช้ำ
ปุน หนำวอ่ะ ไม่ชอบให้หนำวอ่ะ ไม่ชอบให้น้ำมันเย็น
ถ้ำตัดตอนเอำแค่นี้เนี่ย แปลว่ำเค้ำรู้ว่ำตัวเองรู้สึกอย่ำงไร (หำกต้องกำรทำงำนอำรมณ์เพิ่มเติม แนะนำ
ให้ถำมต่อ เหรอ แล้วแล้วว่ำที่เย็นหน้ำ รู้สึกว่ำหน้มันจะเป็นยังไงหรือเปล่ำ รู้สึกว่ำหน้ำมันจะเป็น
แผล หรือว่ำหน้ำมันจะพัง หรือเปล่ำ แต่ถ้ำจะหยุดแค่ไหน ก็น่ำจะใช้ได้เหมือนกันค่ะ)
และรู้ว่ำที่รู้สึกอย่ำงนั้นมันเป็นเพรำะอะไร แต่ยังไม่แสดงออกมำใช่ไหมคะว่ำจะแก้ปัญหำนั้นอย่ำงไร คือ
เค้ำพูดเสร็จพ่อก็รีบเอำผ้ำมำห่อให้ จริงๆ ควรถำมเค้ำก่อนใช่ไหมคะว่ำแล้วจะทำอย่ำงไงดี จะใช้น้ำอุ่นดี
หรือล้ำงเร็วๆ ดี (ถำมอย่ำงนี เป็นกำรทำงำนควำมคิด) แล้วอย่ำงนี้จัดอยู่ในพัฒนำกำรขั้นไหนคะ
มีอีกตัวอย่ำงค่ะ แต่ตัวอย่ำงนี้อำจจะเหม็นไปสักนิดนะคะ เวลำเค้ำอึค่ะ เค้ำจะเบ่ง พอมันออกมำตรงรู
ก้นแล้วเนี่ยเค้ำจะพูดว่ำ อึมันติด มันติดแล้วต้องตีขำแบบนี้ แล้วมันจะออกมำเลย ว่ำแล้วเค้ำก็ตีขำค่ะ
แล้วอึมันก็ออกจริงๆ แม่ก็ว่ำต้องตีขำเลยเหรอ ไม่ตีแล้วมันออกไหม ปุนตอบว่ำต้องตีค่ะ แม่ควรย้ำถำม
ต่อให้เค้ำคิดใช่ไหมคะว่ำ ถ้ำไม่ตีแล้วอึออกไหมละ แล้วอย่ำงนี้ถือว่ำเป็นกำรคิดแก้ปัญหำของเค้ำเองได้
ไหมคะ ตัวอย่ำงนี้ถือว่ำเป็นขั้นก้ำวหน้ำกว่ำตัวอย่ำงแรกไหมคะ
เมื่อเช้ำก็มีค่ะ ปุนนั่งกินขนมปังทำแยมอยู่แล้วแยมอีกด้ำนนึงมันย้อยออกมำจะหยด แม่ก็ทำเสียง
โอ๊ะๆๆๆ จะหยดแล้วจะหยดแล้ว โอ้ ตุ๊บ แล้วแม่ก็รู้สึกว่ำเสียงตุ๊บมันไม่ค่อยเข้ำกับแยม พอหยดที่สอง
เลยเปลี่ยนเป็น โอ้ๆๆ โอ๊ะๆๆๆ ทำเสียงลุ้นไปกับแยมที่กำลังหยด แล้วก็ ติ๋ง ปุนสนุกใหญ่ค่ะ แล้วก็ทำ
เป็นโยกไปโยกมำให้มันหยดอีก แล้วก็เล่นภำษำกำยกันโดยที่แม่ไม่ได้พูดกระตุ้นให้เค้ำคิดแก้ปัญหำเลย
แต่แม่ลุ้นในใจว่ำทำไมไม่พลิกกลับด้ำนขึ้นมำกินซะที (แปลกดีค่ะ วิธีนี ปกติแล้ว เรำมักจะถำมให้เขำ
คิดค่ะ ว่ำอ้ำวจะหยดแล้ว....ทำไงดี ก็อำจจะเป็นใช้ขัน 4 คนละระดับ คือแก้ปัญหำเอง กับสื่อสำร
เพื่อกำรแก้ปัญหำแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ) ทันใดปุนก็ยกขึ้นมำเอำปำกดูดแยมข้ำงที่หยดค่ะ แล้วก็
พลิกกลับด้ำนเอำด้ำนนั้นขึ้นมำกิน แม่งี้เย่ในใจดังๆ 3 ทีเลยค่ะ เย่ 2 ทีแรกให้ตัวเองค่ะที่สำมำรถก้ำว
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ข้ำมอะไรเก่ำๆ ที่เน้นสั่งเน้นสอนไปได้ เย่ที่ 3 ให้ปุน เพรำะในที่สุดเค้ำก็คิดเองได้ว่ำจะทำไงกับแยมที่มัน
ย้อยออกมำนั่นได้ ดีใจจริงๆ ค่ะ
…………………………………………………………………………………
กิ่งแก้ว
อยำกจะทดลองประเมิน ก็ลองประเมินมำให้ดูก่อนนะคะ แล้วจะช่วยแก้ไขให้
คุณแม่ทำได้ดีแล้วค่ะ แต่อำจเพิ่มเติมได้อีกนิดหน่อย ตรงที่ช่วยกันระดมควำมคิดเพื่อหำทำงเลือก
ถ้ำครำวหน้ำ.....อีก จะโกรธไหม โกรธเท่ำวันนี้เลยหรือเปล่ำ
ปุนคิดว่ำ ที่เขำมำแย่ง เพรำะอะไรเหรอ (ส่งเสริมพัฒนำกำรขัน 6 ในขณะที่อำรมณ์ปกติ) นั่นสิ แล้ว
จะทำอย่ำงไรกันดีล่ะ
ถ้ำทุบรถแล้ว คิดว่ำจะหำยโกรธไหม ...ถ้ำไม่ทุบล่ะ
แล้วทำอย่ำงอื่นได้ไหม.....
พอได้ไอเดียไหมคะ
…………………………………………………………………………………
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