ถาม - ตอบ เรื่องการเลนสมมติ
(สําหรับพัฒนาการระดับ 5)
“หัด” เลนสมมติ
แมใหม
นอง 4 ขวบนะคะ เดิมชอบพูดทวนคํา ชอบพูดซ้ําๆ ประโยคเดิม มีภาษาไมหลากหลาย
ชอบเลนคนเดียว พูดคนเดียว คุณแมเริ่มใชฟลอรไทมมาตั้งแตปดเทอม ก็มีแนวโนมวาจะไปในทางที่ดี
นองเริ่มมีภาษาที่มาจากความคิดตัวเองมากขึ้น อยางเมื่อวาน คุณพออาบน้ําอยู
นอง: คุณพอเสร็จรึยัง
พอ: เสร็จแลว
นอง: เสร็จแลวทาไมไมออกมาละ
ไดยินก็ดีใจนะคะ แตที่ยังติดอยู คือ สวนใหญจะไมคอยไดเลนสมมติกัน เพราะนองสมมติ
ไมเปน แตนองชอบอานหนังสือ คุณแมก็ใชวิธีคุยเจาะแจะแบบที่คุณหมอแนะนํา ดูผลจากขางบนแลว
ก็นาจะใชไดในระดับหนึ่งนะ แตคุณแมก็พยายามชวนนองเลนสมมตินะคะ วันนึงนองไปเจอตุกตา
ไดโนเสาร และพวกมา แพะ แกะ ฯลฯ ในรานหนังสือ ก็บอกอยากได ซื้อมาแลวเคาก็เลนนะคะ
แตสวนใหญแกก็จะจับเรียงแถว (ตามระเบียบ) ละคะ คุณแมพยายามชวนเลนใหหลากหลายกวานี้
แตสวนใหญ แกจะนิ่งๆ เหมือนคิดไมออกวา จะเลนอะไร ถือวาเปนการเลนที่สูงไปสําหรับเคา
หรือเปลาคะ
อยางวันนี้ เคาก็จับเรียงแถว คุณแมก็ทําเสียงแกะที่อยูทายแถว ตะโกนบอกวัวที่อยูหัวแถววา
"เฮ พี่วัว ทําไมไมเดินละ ยืนเมื่อยแลวนะ" นองก็เฉย คุณแมก็หันไปพูดกับนอง "เฮ เจานาย บอกใหพี่วัว
เดินหนอยสิ ทายแถวเมื่อยแลว" นองก็ลุกหนีไปเลนอยางอื่น คุณแมตองถามวา "ไมเลนแลวเหรอ
เจานาย" นองบอก "ไมเลนแลว"
อีกทีนึง เคาก็เดินกลับไปเอาตุกตามามาเลนในหองนั่งเลน คุณแมก็ชวนเลนซอนหาพี่มา
ผลัดกันเปนคนซอน เคาก็เลนนะคะ เลนไดซัก 4 - 5 รอบ เคาก็เบื่อ บอก "ไมเลนแลว" คุณแมก็
ชวนเอาโซฟามาทําเปนสระน้ํา เคาก็เอาตุกตามา และไดโนเสาร ทําทาปนขึ้นพนัก (ขอบสระ)
แลวก็กระโดดตูมลงน้ํา

แม: โอย ชวยดวย มาวายน้ําไมเปน
นอง: .......
แม: จะชวย หรือปลอยใหจมดี
นอง: ปลอยใหจม
แม: อาว! อยางนี้มาก็ตายสิ
นอง: ไมตายหรอก มันไมใชมาจริง
แม: T_T
ไปตอไมถูกเลยคะ เราควรจะดีใจ หรือกังวลใจดีนะ ที่ลูกตอบอยางนี้ วานผูรูวิเคราะหหนอยคะ

น็อต
ถายังสมมติไมเปน ยังไมรวมมือ ก็เนนใหสนุกไวกอนครับ เวลาที่เคาจับสัตวมาเรียงกัน
คุณแมก็ยังไมตองเลนสมมติก็ไดครับ กะวาจะเลนยังไงใหเคาสนุกกอน เชน คุณแมจับแกะตัวสุดทาย
แลวพูดเสียงตื่นเตนๆ วา โอโห ๆ ดูสิ ๆ แกะมันกําลังจะวิ่งแซงตัวอื่นขึ้นไปแลว โอโห ๆ มันคงอยาก
จะไปอยูหัวแถวแนๆ เลย ถาเคาหงุดหงิดไมยอมใหเราจับแกะ เราก็ถอยนิด ดวยการเอาแกะคอยๆ
ถอยกลับไปที่เดิม โดยพูดพากยไปดวยวา โอๆ มันไปอยูขางหนาไมได มันกําลังจะวิ่งกลับมาที่เดิม
แลวววว (น้ําเสียงชัดเจนนาสนใจ) เพราะอานๆ ดูแลว เหมือนเปนการเลนที่เนนผลลัพธเพียงอยางเดียว
เคาไมคอยไดคิดแกปญหาเองเทาไหรอะครับ
แตถาเคาไมหงุดหงิด แตพูดออกมาเปนคําพูด เชน ไมใหแกะมาอยูขางหนา คุณแมคอยเริ่ม
ลองเลนสมมติดูก็ไดครับ เชน โอ แกะมันไปอยูขางหนาไมได เพราะมันตัวเล็กเหรอ ถาเคาบอกวา ใช
ก็ลองถามตอไปวา แลวถาแกะมันตัวใหญเทาวัวละ จะไปอยูขางหนาบางไดมั้ย ฯลฯ (ลองปรับๆ
ใชดูนะครับ สถานการณอาจจะแตกตาง คําพูดอาจจะไมใชแบบนี้) ^^'

อาจารยกิ่งแกวครับ อานๆ ดูแลว ระดับ 1 - 4 ของนองยังไมเต็มใชมั้ยครับ ถาเลนกับเคา
ใหสนุกได ติดแมติดพอได แลวคุณพอคุณแมแกลง งง ยื้อ และ ตื้อ กับเคาได ภาษาของเคานาจะ
หลากหลาย และใชถูกสถานการณมากขึ้นกวานี้ใชมั้ยครับ และถาเคาสนุกจนไมอยากอยู แตในโลก
ของตัวเองแลว ตอนนั้นพอกับแมก็จะเหนื่อยมากขึ้น เพราะเคาจะมากวนเรามากขึ้น ไมแยกตัวไปเรียง
ของเลนคนเดียวบอยๆ อะครับ
สวนเรื่องตุกตามา เคาก็เลนกับคุณแมไดนี่ครับ แตอาจจะหวังผลในการเลนสมมติมากไป
หนอย นองเคาอาจจะยังไมพรอมที่จะเลนบทบาทสมมติ เพราะความเขาใจในสิ่งตางๆ ยังนอย
และใชภาษามากเกินกวาที่นองเคาจะพูด เพื่อสมมติกับคุณแมได
คุณพอคุณแมตองกระตุนตัวเองไวเสมอๆ ถาชวยเติมขั้นที่ 1 - 4 ใหเคาไดมากกวานี้ ผมวานอง
เคานาจะเลนสมมติไดดีอยางแนนอนเลยครับ (สนุกเขาไวนะครับ เหนื่อยจากงาน เหนื่อยจากการเห็น
พัฒนาการของลูก ก็อยาเครียดจนลืมความสนุกนะครับ เด็กๆ ตองการความสนุก และความรักอยูครับ)

กิ่งแกว
ตอบคุณน็อต ใชคะ ระดับ 1 - 4 ยังไมเต็มขั้น หากทําตามทฤษฎี จะใหทําฟลอรไทมสําหรับ
ระดับ 5 คือ เลนสมมติผสมกับเทคนิคของระดับ 3 - 4 คือ การตื้อ แกลงงง และระดับ 1 - 2
คือ สนุก สรางความใกลชิด แตในความเปนจริง ผูปกครองควรหัดทีละเทคนิค เพราะแตละอยางฝน
ความเคยชิน จึงไดแนะนําใหเลนกันใหสนุกกอน

เลนสมมติก็ตองอยูบนพื้นฐานของความจริง
แมไก
ลูกมีปญหาในการเอาวัตถุอยางหนึ่งมาใชแทนเปนสัญลักษณ จะมีเพียงยกนิ้วมาแทนปน
เอามือมาแทนมีด แตไมหลากหลายนัก คุณแมพยายามกระตุนใหใชหลายๆ อยาง เชน เรื่องแมเลน
เปนโจรขโมยตุกตาชาง ลูกเลนเปนตํารวจ
ลูก: หยุดนะ เธอจะขโมยลูกชางไปไมได
แม: เธอเปนใครนะ
ลูก: ฉันก็เปนตํารวจนะสิ จะมาชวยชาง ตายซะเถอะ (ใช 2 นิว้ แทนปน แลวยิงมาทีแ่ ม)
แม: โอย บาดเจ็บเลย เลือดไหล ขอมนตวิเศษรักษาขาใหหายดวยเถอะ โอมเพี้ยง
(แมเอาหมอนขางมาแทนเปนปน)
แม: นี้เปนปนลูกซองนะ แรงมากเลย จะยิงแลวนะ ตูม ขาขาดเลย
ลูก: ไมเปนไร ไมบาดเจ็บ เราแข็งแรง ทําอะไรเราไมไดหรอก
แม: ยิงอีก ทีนี้แขนหลุดเลย
ลูก: ขอคาถาวิเศษ รักษาใหหายดวยเถิด
แม: หยิบพัดมา ทําเปนพายุ "พัดใหกระเด็นไปเลย"
ลูก: หยิบหนังสือขึ้นมา "นี่เปนหนังสือวิเศษ ปราบพายุได"

แม: พลังฝามือน้ําแข็ง ใหกลายเปนน้ําแข็งเลย
ลูก: โอมหนังสือวิเศษใหน้ําแข็งละลายเลย
แม: (ลุยลูกตออีก 2 - 3 รอบ ลูกก็ยังคงใชหนังสือวิเศษเลมเดิมตอสูอยูอีก)
แม: โอย ใชอยางอื่นบางสิ ใชแตหนังสือวิเศษอยูได
ลูก: ก็เพิ่งจะซื้อมาวันนี้นี่นา คนขายบอกวาใหใชได 10 วัน
แม: ใชบอยถานก็หมดนะสิ เปลี่ยนไดแลว ใชไมไดแลว
ลูก: เราก็ตองประหยดสิ เปลี่ยนไมไดหรอก
แม: ยอมก็ได อะ เลนตอ ๆ
ลูกก็ยังคงใชหนังสือวิเศษ ตอสูอยูอีกไมยอมเปลี่ยน อีก 5 – 6 รอบ
แม: ถานหมดแลวจริงๆ ใชไมไดแลว หนังสือวิเศษเนี่ย
ลูก: โธเอย โมโหแลวนะ บอกแลวไงวาใชไดอีก 10 วัน +++แมบานี่
แม: โกรธแลวสินะ ถึงมาวาแมบาเนี่ย
(แมชวนลูกเลิกเลน เพราะดึกมากแลว และเห็นลูกเริ่มอารมณไมดี)
ลูก: +++แมบา (รองไห) ออกไปเลย ไมใหอยูบานแลว ออกไปเลย +++แมบาๆๆๆ
แม: แมก็ทํางานอารมณตอไป

?? ถาม ??
1. ขอความเห็นเพิ่มเติมเรื่องจะเพิ่มการใชสัญลักษณใหหลากหลายขึ้นไดอยางไร
2. การที่ลูกโกรธ และดาวา “+++บาๆๆ” แมควรจะยอม หรือแกไขอยางไร
3. ขอความเห็นเรื่องขั้นตอนในการเลนกับลูก ถูกตองหรือไม และมีขอแกไขอะไรหรือเปลา

กิ่งแกว
ถึงแมวา จะเปนการเลนสมมติ แตก็ตองอยูบนพื้นฐานความจริง พอเหมาะสมกับอายุและ
ประสบการณของเด็ก ดูเหมือนวา เรื่องคาถาวิเศษนั้น คุณแมเปนผูเริ่มกอนนะคะ มุขนี้จะใชได
ถาแมมดพอมดกําลังตอสูกัน แตใชไมไดเวลาตํารวจกับผูรายตอสูกัน
เมื่อคุณแมสมมติวา "ขโมย" บาดเจ็บ เลือดไหล ก็ใหรองโวยเฉยๆ วา เจ็บ วา เลือดไหล หรือ
จะหนีไปซอน ซึ่งลูกก็อาจจะตามไปบุกยิงซ้ํา ซึ่งก็ไมเปนไร
หรือ ถารองแลว ลูกไมตอบสนอง ก็ใชเสียงปกติ ถามลูกวา ขโมยถูกยิงแลว จะทําอยางไรตอ
แลวคอยตะลอมเมื่อลูกเลนแบบไมสมเหตุสมผล และคอยใหตัวเลือก เชน จะพาไปไปโรงพก หรือ
จะไปหาหมอ แตทั้งนั้นทั้งนี้ ตองแนใจวา เขารูจักทั้งหมอ และโรงพัก หรือคุก
สวนการวาแมบานี่ ตองหยุดตั้งแตตรงนั้น สําหรับเด็กที่มีพัฒนาการระดับนี้ ตองเพิ่มกติกา
ของการทําฟลอรไทม เพิ่มจากหามทํารายรางกายแลว (ตองรวมหามทํารายจิตใจดวยการดาทอดวย)
การหยุด คือ กลายรางเปนแม แลวใชเสียงหามใหชัดเจน "เลนกัน ไมดา"
อารมณโกรธของลูกคางมาจากการเลน คือ แยกจริงกับไมจริงในการเลนสมมติ เมื่อโกรธ
"ขึ้นสูงเกินระดับ" คือ โกรธที่หนังสือไมหมดอายุ แตคุณแมบอกวา มันหมดอายุ ผสมกับโกรธที่แม
เลิกเลนกะทันหัน กอนการเลิกเลนทุกอยาง ควรจะกําหนดกติกากันไวลวงหนาวา จะเลนกันนาน
แคไหน และจะหยุดเลนในเงื่อนไขอะไรบาง ระหวางที่ลูกยังทนเลนอารมณแรงๆ ไดไมดี
คุณแมควรจะลดระดับการแสดงลง อยาใหสมบทบาทมากนัก นะคะ
เลนไปเรื่อยๆ คะ หลังเลนเสร็จ ลองจดบันทึก แลวทบทวนดูวา เพิ่มเติมอะไรตรงไหนไดบาง
ไมมีใครรูจักลูกของคุณแมดีกวาคุณแมหรอกคะ

แมไก
ขอขอบคุณมากคะ สําหรับคําแนะนํา ดิฉันขอถามขอสงสัยตออีกหนอยคะ คือ ถาตองการ
ชวนใหลูกมาเลนในบท พอมด -แมมด, ภูตผีปศาจ, มนุษยตางดาว (เปนสิ่งที่ลูกมีความกลัว)
เพราะปจจุบันชวนเลนบทดังกลาว ลูกไมยอมเลน หรือรวมมือดวย ถาเราตองการใหลูกหายกลัว
และยอมเลน ควรเริ่มตน หรือมีวิธีการใดๆ ไดบางคะ สิ่งที่คุณแมพยายามทําอยู คือ เริ่มเลนดวย
เรื่องที่ลูกชอบ เชน ตํารวจ - ผูราย, ทหาร - กานกลวย - พมา และเริ่มฉีกแนวไปแนวนากลัวขึ้น
เพื่อจะเพิ่มการใชคาถา เปนสัญลักษณในการแกความกลัว แตลูกก็ยังไมคอยยอมรับ
คุณแมควรเริ่มอยางไรดีคะ

กิ่งแกว
เอาพอดีๆ คะ สนุกดวย ทาทายดวย ขยายจากเรื่องที่ลูกชอบนั่นแหละคะ อยาใจรอน
อยาเอาแตสนุก จนลืมเปาหมาย อยาเนนเปาหมาย จนลูกเครียด ทําพอดีๆ คะ พอดีของแตละวัน
ก็ไมเหมือนกัน
คอยๆ หาไปคะ ออ ........ คาถาใชไมไดในการเลนตํารวจผูรายคะ ตองเปนเชือก กุญแจมือ
หรือการจับไปขังคะ
อยาใจรอนคะ ตั้งสติใหดี คอยๆ ทําไปคะ

เลนสมมติไดบาง แตในเรื่องราวที่ “แรง” ยังแยกจริง/ ไมจริง ไมได - 1
พี่สาวที่เพิ่งหัดใชฟลอรไทม
วันนี้เลนกับนองคะ เรื่องเปดกับจระเข จระเขพยายามหาวิธีเขาไปจับเปด เพื่อจะกินคะ
เลนกันไดพักใหญเลยคะ มาถึงจุดหนึ่งที่เผลอ จระเขจับเปดมากินได นองก็เริ่มมีอารมณเหมือนจะ
รองไห จึงลองถามความรูสึกดู
นอง: ไมใหจระเขกินเปด
พี่:

เอ แตมันกินไปแลวนะ ถากินนองจะรูสึกอยางไรหละ

นอง: ไมใหจระเขกิน จระเขกินเปดไมได
พี่:

ทําไมหละ กินแลวเปนยังไงเหรอ

นอง: กินไมได (เสียงสูง เริ่มรองไห)
พี่:

อาว รองไหทําไมนะ รูสึกอะไรอยูเนี่ย

นอง: จระเขกินเปดไมได เปดมันไมใชอาหารจระเข จระเขตองกินอาหารจระเข จระเขตอง
กินคน ไมกินเปด (นองรองไหตลอดไมตอบคําถาม แตพูดแตเหตุผลที่ไมใหจระเข)
พอลองใหตัวเลือกก็ไมตอบ จะบอกวา ไมรูตลอดเลย

อยากจะขอคําแนะนาคะวา จะทําอยางไรดีคะ ชวงนี้นองเปนแบบนี้บอย

แกวตา
นองยังแยกเรื่องจริงกับเรื่องสมมติไมออก ก็เลยกลัวที่จระเขจะกัดตุกตาเปดของตัวเอง
ขอดีของนองก็คือ สามารถพูดโตตอบในระดับเหตุผลไดในขณะที่มีอารมณกลัว แตการใหเด็กพูดบอก
อารมณความรูสึก เปนพัฒนาการที่สูงขึ้นไปอีก ซึ่งนองอาจจะยังไมเขาใจอารมณของตัวเองในขณะนั้น
หรือ ยังไมสามารถพูดบอกไดในขณะที่มีอารมณรุนแรงอยู
ถาคุณถามนองวา รูสึกอยางไร หรือใหตัวเลือกแลวนองก็ยังไมตอบ คุณอาจจะบอกไปกอน
ก็ได เชน “นองรองไห นองตองกลัวอะไรแนๆ เลย นองกลัวอะไรนา พี่อยากชวยจังเลย
นองกลัวอะไรหรือเปลาคะ (จังหวะ น้ําเสียง อารมณ ความรูสึกเห็นอกเห็นใจของคนพูดมี ความสําคัญ
มาก)
ลองดูวานองจะตอบหรือไม ถาตอบก็ลองพูดคุยกันตอ กลัวมากแคไหน มากหรือนอย
ทําอยางไรถึงจะหายกลัว แลวที่เคยกลัวสิงโตกับตอนนี้กลัวจระเข กลัวอันไหนมากกวากัน .
ถาลองดูแลว นองไมตอบอาจเลนสมมติตอ โดยใหตัวชวย เชน เอาไม หรือ ปน หรือ ระเบิด
มาวางขางๆ ใหนองมองเห็น นองอาจจะเอาปนมายิงจระเข เอาไมมาตี ขวางระเบิดใส แลวจระเขก็
ถอยหนีไป ...... เมื่อเลิกเลนแลว ตอนที่นองอารมณดีๆอาจนั่งคุยกัน ทําไมนองถึงตองรองไหตอนที่
จระเขจะกินเปดดวยละคะ หนูรูสึกยังไง .. เหรอ ... โอโห ... แลวกลัวมากไหม ... แลวถาตอไปจระเขจะ
มากกัดอีกจะทํายังไงดีล ะ
เลนไปเรื่อยๆ นะคะ จับหลัก คือ ใหนองเขาใจอารมณความรูสึกของตัวเอง และใหสามารถ
คิดแกปญหาได ซึ่งถาสามารถทําไดในขณะกําลังมีอารมณนั้นอยูก็จะดี แตถาไมไดก็ลองคุยกันทีหลัง
ก็ไดคะ
มีคุณแมทานหนึ่งเลาใหฟงวา “การเลนสมมตินี้มีประโยชนจริงๆ เลยคะ พอหัดเลนสมมติ
เรื่องอารมณกลัว ใหลูกคิดแกปญหาในขณะเลนไดหลากหลายแลว การใชชีวิตประจําวันกับลูก
งายขึ้นมาก แตกอนที่เคยกลัวสิ่งตางๆ เวลาไปไหนก็ไมกลัว เขารูแลววา สามารถคิดแกปญหาได”

เลนสมมติไดบาง แตในเรื่องราวที่ “แรง” ยังแยกจริง/ ไมจริง ไมได - 2
นักบําบัด
ไดมีโอกาสนําฟลอรไทมมาใชในการบําบัดไดครบปแลวคะ คอนขางจะมีความเขาใจ และ
จับทางการเลนไดดีขึ้น แตยังมีบางเรื่องที่เก็บรายละเอียดไมหมด อยางลาสุด เลนฟลอรไทมกับนองผูชาย
คนหนึ่ง อายุ 7 ขวบ ระดับพัฒนาการเลน อยูในขั้นเลนบทบาทสมมติ การเชื่อมโยงเหตุและผล
แตในขณะเดียวกัน ครูก็จะพยายามเก็บระดับ 1 - 4 ไปดวย เพราะรูสีกวา ตัวเด็กยังมีพัฒนาการแตละขั้น
ไมสมบูรณ
นองชอบเลนสมมติแบบจํามาจากในภาพยนตร จะเปนแนวตอสู ผูรายกับพระเอก กอนหนานี้
นองจะมีปญหาเรื่องการแยกไมออกระหวางเรื่องจริงกับเรื่องสมมติ เพราะฉะนั้น เมื่อเลนถึงฉากแอคชั่น
แรงๆ ก็จะกลัวจริง พยายามเปลี่ยนเรื่องหนี หรือเก็บ ครูก็จะพยายามยื้อใหแกปญหา ซึ่งนองก็พอ
ทําได ในปจจุบัน นองสามารถแยกเรื่องจริงกับเรื่องสมมติไดดีขึ้น ยอมแกปญหา แตบางครั้งก็จะเปน
ในลักษณะยอมตาย ยอมแพ หรือ ไมก็เปลี่ยนฉาก แตก็ยังดีที่ไมโวยวาย หรือเก็บของเลนหนี
เลาประวัตินองคนนี้มาคราวๆ ตอไปก็ขอตั้งคําถามเลยนะคะ
1. เวลาเลนกับนองเรื่องราวจะคอนขางหลากหลาย (สะเปะสะปะ) มาก เชน ลาสุดเลนเปนผูรายปลน
ธนาคาร มีตํารวจมาชวย ครูปลอยใหนองนําเรื่อง แตนองจะเปลี่ยนฉากที่เลนเร็วมากจนบางครั้ง
จบเรื่องไมถูก ตัวอยาง เชน นองบอกใหครูเปนผูรายมาปลนเงินในรถไฟ ครูก็เปนผูร าย มาสู
เสร็จแลวนองเปนพระเอกมาชวย ผูรายใชปนยิงพระเอก นองบอกวา มีชุดเหล็ก แลวก็บอกใหครู
เอาผูรายหันไปที่ปลายรางรถไฟ ครูก็พยายามยื้อไดหลายรอบทีเดียวกวาจะถึงปลายรางรถไฟ
ซึ่งสุดทางนองบอกวา มีน้ําเดือดอยู พอยื้อจนไปถึงน้ําเดือด นองก็เปลี่ยนไปเลนเรื่องน้ําเดือด
ไหลเขาเมือง ทิ้งรถไฟกับพระเอกไปเลย ครูตองพยายามเรียกใหกลับมาเรื่องเดิมหลายครั้ง
ก็พอจะกลับมาเลนไดอีก คําถามก็คือ การที่เด็กเลนสะเปะสปะมากจนจับตนชนปลายไมถูก
ควรจะทําอยางไรดี
2. ทุกครั้งที่เลน ผูปกครองจะเขาไปนั่งดูดวย ครูแนะนําผูปกครองวา เรื่องที่เด็กเลนสะเปะสะปะ
ใหพยายามยื้อใหกลับมาเรื่องเดิม แตรูสึกวา ผูปกครองจะยังไมเขาใจดีพอ เพราะยังบอกกับครุวา
ถาปลอยใหนองกํากับเรื่องก็จะฟุงๆ แบบนี้ คุณหมอมีอะไรจะแนะนําใหผูปกครองเขาใจกระจาง
กวานี้มั้ยคะ

3. ในการเลนสมมติ จําเปนตองจํากัดจํานวนชิ้นของเลนมั้ยคะ สําหรับตัวดิฉันคิดวา จํานวนของเลน
ไมเปนปญหา แตผูปกครองมองวา ของเลนมันเยอะเกินไป เด็กถึงเลนสะเปะสะปะ (ของเลนวันนั้น
เปนของเลนที่เปนชุดรถไฟ แลวก็มีชุดรถตางๆ แลวก็คน—มันเยอะไปมั้ยคะ)
สุดทายนี้ก็ขอขอบคุณ คุณหมอทั้งสองทาน ครูนก ครูออน และผูปกครองทุกทานที่เขามาอาน
และระดมความคิดคะ

กิ่งแกว
การพิจารณาความหนักเบาของเรื่องราว ตองดูสภาพแวดลอม และความพรอมของเด็ก
รวมทั้งลักษณะของเด็กดวย
วา เขาเปนเด็กที่ไวความรูสึกไหม ถาเปนเด็กที่ไว และวันที่เลนเขา "สะสม" อารมณ
ความรูสึก หรือรับสิ่งเราที่สับสนวุนวายเขาไปมากแลว (อยางเชน ตอนเย็นหลังเลิกเรียน ปลายเทอม
ปลายสัปดาห) เด็กจะทนรับบทบาทบูลางผลาญไมได
อาจจะตองลดโทนของเรื่องราวลงมานิดหนึ่ง หรือพยายามเชื่อมโยงตอนจะลงน้ําเดือด
ดวยการทักใหไดสติ โดยใชเสียงปกติ เชน "เดี๋ยวๆ ผูรายมาถึงน้ําเดือดแลว จะไปไหนละ" "ตํารวจ
คิดวา ผูรายกลัวน้ําเดือดหรือเปลา กลัวจะเปนอยางไรละ"
ถาพอแมสังเกตใกลชิด จะรูวาจุดไหนเปนจุดที่แตะไมได และเด็กพยายามหลีกเลี่ยง
เชน กรณีนี้ ใหถามผูปกครองวา เด็กกลัวไฟหรือเปลา แตการแปลความหมายของการกลัว
ในเด็กออทิสติกนี้จะคอนขางยาก เพราะบางทีเขาจะเขาหา หรือพยายามวนเวียนจะเขาหาสิ่งที่เขากลัว
บางคนเลยคิดวา เขาชอบ
การแปลความหมายอะไร จะตองกระทําอยางรอบคอบ กรณีนี้ดิฉันอยากจะตั้งสมมตฐานวา
เขากําลังกังวลกับความโกรธ และกาวราว (มักจะมาพรอมกับกลัวไฟ) อยากจะทดลองดูซ้ําๆ
วาเปนอยางไร ปลอดภัยจริงหรือเปลา
ที่คุณแมบอกวา ถาปลอยใหกํากับ จะสะเปะสะปะอยางนี้ เปนเพราะเขาก็จะเลนเรื่องที่
เขาคาใจ ยังไมเขาใจ และไมมั่นใจ
นี่ไง “หัวใจของฟลอรไทม” เลนตามที่เด็กสนใจ ครูรูสึกไหมละคะวา เด็กเลนแลว "อิน"
แตบางครั้งเด็กสะเปะสะปะ จนตามไมทันจริงๆ เราอาจจะสรุปเปนครั้งคราววา "โอย มันตื่นเตน
หวาดเสียวจริงๆ สูกัน จะถึงน้ําเดือดอยูแลว หนีเขาเมืองเลยดีกวา" พยายามปดวงรอบการสื่อสาร
ไปพรอมๆ ทําสอบถามอารมณความรูสึก และเหตุผลของตัวละครนะคะ

นักบําบัด
ขอบคุณอาจารยกิ่งแกวมากคะ สําหรับคําตอบที่รวดเร็วจริงๆ ชวยใหดิฉันเก็บรายละเอียด
ขึ้นไดอีกนิด ในการมองเด็ก แตขอตอขอคําถามอีกสักนิด เนื่องจากในกระทูแรกดิฉันอาจจะยังอธิบาย
ขอสงสัย และรายละเอียดไมหมด เนื่องจากกลัวขอความจะยาวไป คนอานจะตาลาย
สิ่งที่เลาไมหมด คือ เรื่องที่เด็กเลนสะเปะสะปะ เปลี่ยนเรื่องเร็ว นอกจากจะมาจากความกลัว
อยางที่อาจารยวาแลว มันยังมีอีกเรื่องที่ดิฉันจับไมทันคะ ยกตัวอยาง การเลนในวันนั้น เรื่องผูรายปลน
รถไฟนี่แหละ อยางตอนที่ดิฉันกับนองเลนตอเรื่องกันไปมา เชน พระเอกจับผูรายไดแลวยังไงตอละ
นองก็บอกวา เดี๋ยวมีรถมาชวย แลวเขาก็จะทาวความถึงความเปนมาของรถ จนกลายเปนเลาเรื่องรถ
ไปเลย ก็ตองพยายามชวนคุยกลับมาเลน เรื่องเดิมใหจบ
ซึ่งวงจรการเลนกับนองเขามักเปนอยางนี้นะคะ คือ พอแกจะหยิบตัวไหนเขามาตอเรื่อง
ก็จะเลา ความเปนมาของตัวนั้น จนบางทีครูเบลอจัด เนื่องจากทายชั่วโมงแลวก็เลยคลอยตามเรื่อง
ของเด็กไปซะอยางนั้น ตองมานั่งกระพริบตาปริบๆ เรียกสติ แลวนั่งคิดวา กําลังเกิดอะไรขึ้นกับเขา
สรุปคําถามก็คือ การที่เด็กตอเรื่องตัวละครที่เขามาใหม จนเลยเถิดไปเลนเรื่องนั้น นี่เปนเพราะอะไร
(ตัวดิฉันมองวา มันเปนการไมจดจอกับเรื่องที่เลนคะ)

กิ่งแกว
การเปลี่ยนเรื่องของเด็ก บางสวนเกิดจากความกลัว บางสวนเกิดจากระบบที่บกพรอง
ทั้งมิติสัมพันธ และการทําความเขาใจกับสิ่งที่ไดยิน นอกจากกระตุนใหเขาคิดถึงความรูสึก และสาเหตุ
(ถาคิดวา เกิดจากความกังวล) ตามที่แนะนํา หรือพยายามดึงกลับมาเรื่องเดิ มแลว
บางครั้งตองคอยกระตุนเตือน ใหเขารูตัวเมื่อเขาเปลี่ยนเรื่อง "อาว ตกลงจะเปลี่ยนเรื่องแลว
หรือ" "เปลี่ยนเปนเรื่องรถใชไหม" แลวก็คุยกันเรื่องรถ
ตอไป เด็กจะเชื่อมโยงเรื่องราวที่เขาอยากเลนไดดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งความจริง เขาก็เริ่มเชื่อมแลว
แตยังไมคอย "เนียน" เทาไร อยางเชน ตอนที่น้ําในหมอตมไหลเขาเมือง คําอธิบายพวกนี้มีอยูใน
หนังสือคูมือการพัฒนาเด็กออทิสติก แบบองครวม และ The child with special needs คะ
หากครูตั้งใจจะใหเด็กเลนเรื่องเดิมใหยาวที่สุด จะเทากับครูเนนผลลัพ ธที่การเลนสมมติ
แตถาครูเนนกระบวนการคิดของเด็ก กระบวนการ "เอะใจ" ก็ตองใหเด็กเปนคนนําเรื่องคะ เปลี่ยนเรื่อง
ก็เปลี่ยนเรื่อง แตเด็กตองเปลี่ยนแบบรูตัววาจะเปลี่ยนเรื่องคะ

นักบําบัด
ขอบคุณอาจารยอีกครั้งคะ ในคําตอบเรื่องนี้ แตยังมีเรื่องสงสัยอีกนิด เกี่ยวกับในเรื่องที่เด็กเลน
เนื่องจากนองคนนี้มักเลนเรื่อง theme ซ้ําๆ อยางพระเอกกับผูราย ไมวาจะเปลี่ยนของเลนเปนอะไร
ก็จะเลนเนื้อเรื่องแบบนี้ตลอด ซึ่งดิฉันเขาใจดีว า มันเปนเรื่องที่แกชอบ อยากเลน และมันเปนความกังวล
คาใจ และไมมั่นใจอยูลึกๆ (ปรึกษากับนักกิจกรรมบําบัดแลว ปรากฏวา นองคอนขางมีความไวตอ
การรับสัมผัส และกลามเนื้อไมแข็งแรง การทรงตัวไมดี)
เพราะฉะนั้น สิ่งที่ดิฉันอธิบายในหองฝกก็คือ ใหผูปกครองพยายามเลน เพื่อใหรูจักแกปญหา
ตรงกับอารมณตางๆ ใหนาน เลนใหเกิดปฏิสัมพันธ การสื่อสาร และกระบวนการคิด (และอื่นอีกหลาย
จุดตามแตเหตุการณที่เด็กเลน) ซึ่งผูปกครองก็เหมือนจะเขาใจในระดับหนึ่ง แตก็ยังคงแฝงความกังวล
ในเรื่องที่นองเลนเรื่องซ้ําๆ มันคือพฤตกรรมซ้ําๆ (นองฝกระบบเกามานานเอาการคะ)
อาจารยพอจะมีความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะ เพื่อใหผูปกครองคลายกังวล

กิ่งแกว
เปาหมายของการเลนสมมติ ไมไดอยูที่ผลลัพ ธ คือ เลนสมมติเกง และเลนไดหลากหลาย
แตอยูที่การพัฒนาการกระบวนการคิด อารมณ และภาษา
ถาเลนตามที่เด็กอยากเลน เด็กก็จะพัฒนาทักษะเหลานี้ไดมาก แตถาเลนตามที่นักบําบัด
หรือผูปกครองอยากใหเลน เขาจะพัฒนาทักษะไดนอย คือ ไมมีอารมณอยากจะเลน ก็เลนแบบทูซี้
ไปอยางนั้นเอง
ทีนี้ก็ขึ้นกับวา เราตองการอะไร ฝกอยางไรไดอยางนั้นคะ
ทักษะการใหคําปรึกษาแกผูปกครอง เปนเรื่องที่ตองฝกฝน ทั้งในเรื่องขององคความรู และ
ความพอดีของเนื้อหา วาจะบอกใคร มากนอยแคไหน
จริต พัฒนาการ และพื้นความรูของผูปกครอง และการใหคุณคาของแตละครอบครัวนั้น
ไมเหมือนกัน นักบําบัดนั้นอยูใกลชิดกวา คงตองดัดแปลงคําตอบของดิฉันใหเหมาะสมกับผูปกครอง
แตละรายเอาเองคะ
ดิฉันนั้นอยู "ไกล" จากผูปกครองมาก การตอบกอาศัยขอมูลจากตัวหนังสือที่เลามา
จึงยากที่จะตอบใหเหมาะสมกับผูปกครองแตละรายได

อยางตัวอยางนี้ หากผูปกครองมีพื้นความรูเรื่องฟลอรไทมมากกวานี้ วิตกกังวลนอยกวานี้
ขอมูลที่ใหอาจจะเปน “การเลนซ้ําๆ ของเขา เกิดจากหลายสาเหตุ เด็กอาจจะตองพยายามบังคับ
ควบคุมอะไรบางอยาง ใหเขาคาดเดาได การพยายามชวยเหลือ จะตองเริ่มจากรากฐานของ
ความไววางใจ ความรูสึกปลอดภัย โดยการคอยๆ ขยาย และตอเติมเรื่องราว จากเรื่องราวที่เขาเลือก
แลววาดีกับตัวเขา เพื่อใหเขาคอยๆ กลาเผชิญโลก "ภายใน" ความคิด และจินตนาการของตัวเขาเอง
มากขึ้น”
ตอบแบบนี้ ไมทราบจะมีผูปกครองสักกี่คนที่เขาใจนะคะ

เมื่อลูก “ทดลอง” เลนบทบาทสมมติดานลบ (อารมณโกรธ กาวราว)
แมนองแกม
วันนี้ตอนเชาคุณแมเลนสมมติกับนองแกม "เรื่องเด็กไมดี" และนองแกมก็เปนคนชวนเองคะ
แกม: แม วันนี้เลนเด็กนิสัยไมดี
แม: แลวหนูจะเปนเด็กนิสัยอะไรละ?
แกม: หนูเปนเด็กนิสัยดี
แม: อะไร ... เมื่อวานก็เปนเด็กนิสัยดี สลับกันบางสิ
แกม: หนูเปนเด็กนิสัยไมดี
แม: ตกลง....
แกม: ผลัก! (ทําทามือผลัก..แตไมโดนแม) (แกมจะยิ้ม)
แม: โอย!
แกม: เตะขา! (ยกขาเตะ...ไมโดนแม) (แกมจะขํา..ยิ้มๆ)
แม: โอย! เจ็บ...
แกม: ตอยทอง! (ทําทาตอย ....... ไมโดน)
แม: โอยยยยย.. เจ็บ เดี๋ยวเราจะกลับไปฟองแม
แกม: เอาแตงโมลูกใหญ โยนใสหัว (แกมจะขํา..ยิ้มๆ)
แม: โอยยยยยยยย ....

แกม: เอามะละกอตีขา (แกมจะขํา..ยิ้มๆ)
แม: โอยยยยยย ... เจ็บขา
แกม: ปนไปเก็บฝรั่ง โยนใสหัว
แม: หัวโนแลว
แกม: เตะทอง ตอยขา
แม: โอยยย..เจ็บ แลวก็นอนราบกับพื้น
แกม: เอาใสกระสอบเลย ยกขึ้นรถ เอาไปทิ้งที่บานพี่เปล
แม: แลวพี่เปลใจดีรึเปลา
แกม: ใจดี
แม: ก็ดีสิจะไดไปอยูบานคนใจดี
แกม: ไมใชๆ บานพี่เปลมีแมมด ..... (ทําทาคิดเหมือนจะกลัวแมมด)..แมมดปลอมนะ
แม: ไมไปๆ
แกม: บานพี่เปลซื้อรถใหมนะ
แม: (ทําไมสนใจเรื่องรถ) ไมไป โอย ไมไป
แกม: เอาแตงโมตีหัวเลย
แม: เปนคนนิสัยไมดี ไมมีเพื่อนหรอก (ตรงนี้รึเปลาที่เราไปเบรคอารมณการเลนสมมติ
เพราะแมจะเปรียบเทียบวา ถานิสัยไมดีจะไมมีเพื่อน ทําถูกรึเปลา ?)

แกม: เอามะละกอมาตี
แม: โอยยย คนเกเรจะตกนรกนะ แกม
แกม: หนูไมเปนแลว หนูจะเปนคนดี
แม: อาว! ทําไมหละ
แกม: หนูกลัวไมมีเพื่อน
แม: (เริ่มคิดวาทําอะไรผิดพลาดรึเปลา)
แกม: (เริม่ งอแง) หนูจะเปนคนดี
แม: ก็เริ่มเลนบทคนนิสัยดี
(ใชเวลาเลนประมาณ 25 นาที)
อยากใหอาจารยชวยชี้แนะ เพราะนองแกมคงตองชวนแมเลนอีกแนๆ แมจะไดไมหลงประเด็น
และชวยเสริมเนื้อหาใหตรงกับพัฒนาการของแกม เพราะคุณแมรูสึกวามันงายไป ถาเลนบทนี้บอยๆ

กิ่งแกว
นี่มันเปนเรื่องสมมติ ลูกจะเลนอะไรก็ได จะแสดงเปนโจรบุกมายิง "ตัวละคร" ทีแ่ มสวมบทบาท
อยูก็ได สิ่งที่ตองทํา คือ ใหการเลนสมมตินั้น "มีที่มาที่ไป" ทําไมเด็กคนนี้ตองไมดี เขารูสึกอยางไร
ทําไมเขาตองเตะ อยากเตะแรงไหม แตะแลว เขารูสึกอยางไร เปนตน
ที่เลนกันเปนการทดลองแสดงความโกรธ และกาวราวออกมาในทางที่ถูกตอง เหมาะสม และ
ยอมรับได แตที่เลนอยูเปนการเลนเหตุการณลักษณะเดียวกัน ซ้ําๆ กัน ไมมีความซับซอน และยังไมมี
เหตุมีผลคะ

การเลนสมมติ เพื่อเสริมทักษะการคิด การเชื่อมโยง และแกปญหา
นานองแกม
หลังจากกลับจากการเดินทางที่เหน็ดเหนื่อย กิจกรรมฟลอรไทมจึงเปนแบบสบายๆ นั่งเลน
นอนเลน เลื้อยไป แลวก็เลื้อยมา ..
แกม: หนูอยากใหพี่โอเปนหมีแพนดา
นา: หมีแพนดาเหรอ..? แลวเอาหมีแพนดาแบบไหน
แกม: หมีแพนดาใจดี
นา: แลวใจดีตองทํายังไงบางคะ
แกม: ไมกินด็ก
นา: งั้น..กัดไดมั้ย
แกม: ไมได (ตะโกน)
นา: ทําเสียงนากลัวดวยมั้ย
แกม: ไมได (ตะโกน)
นา: แลวมีอะไรที่ทําไมไดบางหละ
แกม: ไมโกธร .... ไมกัด .. ไมหงุดหงิด .. (ทําทาคิด)...หนูอยากใหหมีแพนดาใจดี (ตะโกน)
นา: พี่โอเขาใจแลว...หมีแพนดาแปลงราง (ทําเสียงนารัก+ทําทาแปลงราง)
แกม: หมีแพนดานารักจังเลย
นา: ขอบคุณที่ชมเรานะ เธอก็นารักจังเลย

แกม: (เอามือมาเกาคางแพนดา)
นา: แลวนี่แพนดาตองรองยังไงหละ
แกม: อิ่ง อิ่ง...
นา: ทาไมรองเหมือนหมาเลย
แกม: ไมใช หมามันตองรอง โฮง โฮง! แพนดารอง อิ่ง อิ่ง
นา: ออ.. จะ อิ่ง อิ่ง! แลวพี่แกมเรียกแพนดามาทําไมจะ
แกม: มาเลนกัน
นา: เลนอะไรเหรอ
แกม: ฉันอยากจะเลี้ยงแพนดา...
นา: แลวพี่แกมจะเลี้ยงแพนดายังไงเหรอ?
แกม: (ลุกเดินไป) ตัดตนไผ...ตัดตนไผ (พรอมทาประกอบ)...(เดินกลับมาปอนแพนดา)
นา: พี่แกมไปเอาตนไผมาจากไหน
แกม: หลังบานเรามีตนไผกอใหญเลย (ทํามือกางออก)
นา: แลวเอามาทําไมเหรอจะ
แกม: ใหแพนดากิน (ทําทาปอน)
นา: แตเรายังไมหิวเลยนะ
แกม: เที่ยงแลวตองกิน ....... (พยายามยัดตนไผใสปาก)
นา: ไมหิว (- _ - ) ( - _ -) (สายหัว)

แกม: กินนนน (ขึ้นเสียงนิดหนึ่ง)
นา: ก็ได...(อาปาก)..เอย!
แกม: เอย! ทําไม! (ตะคอก)
นา: พี่แกมจะใหแพนดากินทั้งตนเลยเหรอ
แกม: (ทําทาเด็ดใบ) อะ..แพนดากิน
นา: แหวะ! ใบไผเหนียวจังเลย มันเคี้ยวลําบาก
แกม: (จับปากแพนดา อาออก) หยิบออก..หยิบออก
นา: แลวเอาใบไผออกทําไมเหรอ?
แกม: เดี๋ยวมันติดคอ
นา: จะใหแพนดากินอะไรหละ?
แกม: บานเรามีสวนแคนตาลูปดวย..ปอกแคนตาลูป..หั่นๆๆ...นี่จะแพนดา
(มีทาประกอบทุกอริยาบท)
นา: อ้ํา!..พี่แกมจา ทําไมแคนตาลูปแข็งจังเลย มันสุกรึยังเนี่ย
แกม: เอาไปตม...เอาไปตม
นา: ตมทําไมเหรอจะ
แกม: ใหมันสุก
นา : (แอบงง แกมตองเขาใจความหมายผิดแนๆ เลย) ออ! แลวจะกินไดเหรอจะ

แกม: ได! นี่จะ (ปอน)
นา: (คายออก+ทําทารอนปาก)
แกม: แพนดาเปนอะไร รอนใชมั้ย ?
นา: อายยยย...รอนนนนๆๆๆๆๆๆๆ มากเลย
แกม: เอาไปแชตูเย็น .... (ทําทารอ)...เย็นแลว นี่จะ
นา: งัม่ งัม่ ...อรอยจังเลย รักพี่แกมที่สุดเลย
แกม: (เขามากอดแพนดา)
นา: กอดแพนดาทําไม (ยังไมกอดตอบ)
แกม: รักแพนดา..
นา: ออ! รักเลยมากอด (กอดตอบ) รักแพนดามากไหม?
แกม: มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เลย
นา: มากแคไหนหละ
แกม: ถึงฟาเลย
นา: ดีใจจังเลย! (กลับมาเรื่องเดิม) อิ่มแลวจะ...
แกม: เรามีรถ 7 ที่นั่งดวย
นา: พี่แกมจะพาแพนดาไปเที่ยวเหรอ

แกม: เราอยากคุยเรื่องรถกับแพนดา
นา: เหรอ..นึกวาจะพาไปเที่ยว เห็นอยูดีๆ ก็พูดขึ้นมา
แกม: แพนดามีรถรึเปลา?
นา: ไมมีจะ
แกม: รถเรายี่หอมิตซูบิชิ รุน สเปควากอน มี 7 ที่นั่ง
นา: ดีจังเลย มีตั้ง 7 ที่นั่ง แลวเธอจะใหแพนดานั่งตรงไหนเหรอ
แกม: นั่งหลัง
นา: หลังคนขับ หรือ หลังสุดเลย
แกม: หลังสุดเลย รถเราสีชมพู เบาะก็สีชมพู
นา: สีชมพูทั้งรถเลยเหรอ..แลวเบาะเปนเบาะอะไร เบาะเหล็ก หรือเบาะไม
แกม: เบาะกํามะหยี่สีชมพู
นา: เหรอจะ...พี่แกมจา ถาวันหนึ่งพี่แกมขับรถไปชนขอบฟุตบาทสีถลอก
พี่แกมจะทําไงละ
แกม: ทาสีใหม
นา:

ไปทาสีใหมเหรอ..แลวจะไปทาที่ไหนอะ

แกม: โชวรูม
นา:

โชวรูมรถมิตซู หรือ โชวรูมโตโยตา

แกม: มิตซู

นา:

แลวถาไป ชางสีบอกวา สีนี้ไมมีครับ พี่แกมจะทําไงหละ

แกม: มีสิ..
นา:

ถาเคาบอกวา ไมมจี ริงๆ หละ

แกม: ทําที่อื่นสิ
นา:

ถาทําแลวสีชมพูมันออนกวาสีเดิมหละ

แกม: เอามาทําเองที่บาน บานฉันมีสีชมพู
นา:

สีอะไร สีพนรถ หรือ สีทาบาน

แกม: สีทารถ
นา:

แลวเธอเอาสีมาจากไหน

แกม: เราผลิตรถใชเอง ทาสีเองดวย
นา:

อันนี้คิดเอง หรือ เรื่องจริงเนี่ย

แกม: คิดเอง
นา:

ดีจังเลยเนอะ บานเธอมีหลายอยางเลย..

เมื่อนาอีกคนแวะมาหาแกมที่บาน
แกม: หนูจะใหนาเล็กเปน เสือ! (พูดเสร็จแลววิ่งหนี)
นาเล็ก: (ทําทาเสือเดินเขามา)
แกม: เอาแตงโมโยนใส เอาเตารีดมาปา เอากอนหินมาขวาง เอาไมมาตี แลวก็ตายไปเลย
เสือตายแลว เรื่องนี้จบบบ...
นาโอ: จบแลวเหรอ
แกม: จบแลว
นาโอ: แลวจะใหเสือมันยืนตายนะเหรอ
แกม: (จับมือนาเล็กไปนั่ง ผลักใหนอน)
นาโอ: ทําไมเสือมันตายเร็วจัง นั่น! เสือมันขยับ
แกม: เตะ! เสือ ตอย! เสือ เรื่องนี้จบบบบบบบบบ (ทํามือขีดเสนใตว าจบ ลากยาว)
เนื่องจากขาดความรวมมือจากน าเล็กเรื่องนี้ก็เลย จบบบบบ..จริงๆ คะ

--------------- เรื่องนี้ก็จบคะ------------รบกวนชวยแกไขสวนที่ผิดอยูใหดวยนะคะ เพราะยังไมมั่นใจเลยวาที่ทําอยูใชไดรึยัง หรือวายัง
เปนการถาม – ตอบธรรมดา แคยื้อ/ตื้อ ใหสงบจดจอเฉยๆ ชวยชี้แนะดวยนะคะ ขอบคุณคะ

กิ่งแกว
ความจริงนานองแกมก็เลนไดดีนะคะ สามารถกระตุนใหนองแกมโตตอบ เชื่อมโยง และ
แกปญหาไดดี จะมีบกพรองบางก็เพียงเล็กนอยเทานั้น อยางตอนที่เลนแพนดา แลวจูๆ นองแกมก็พูด
ถึงรถ 7 ที่นั่ง คุณนาควรกระตุนใหนองแกมฉุกใจคิดเฉยๆ
อาว รถยนตเกี่ยวอะไรดวย หรือ
เดี๋ยวๆ แพนดาไปไหนแลวละ หรือ
เลนเรื่องอะไรอยูเนี่ย จะเปลี่ยนเรื่องเลนหรือ
ที่คุณนาถามวา "จะพาแพนดาไปเที่ยวหรือ"
อันนี้มันชี้นํา (เฉลย) มากปายย...
สวนเรื่องเสือ อาว "ทําไมตองตีเสือ" ถาไมตอบ "กลัวหรือตกใจ" หรือ "ใครตกใจยกมือขึน้ " หรือ
"ทําไมถึงกลัว" ถาไมตอบ "กลัวเสือจะมาทําอะไร" ถาไมตอบ "กลัวเสือจะกัด หรือกลัวมันจะกินเรา
เขาไป" "พอตีเสือแลว รูสึกอยางไร" "ทําไมถึงรูสึกอยางนั้น" "แล วจะทําอะไรตอไป"

นานองแกม
ขอบคุณที่อาจารยเตือนสติคะ ยอมรับนะคะวา บางครั้งก็มีหลุดบาง เพราะตลอดเวลาที่เลน
นาจะคิดตลอดเลยคะวา จะถามไงตอดีนะ? จะไปตอยังไงดีนะ?
เนนบางจุด แลวก็หลงไปมองขามบางจุด พอเข าสูชวงวิกฤตนึกอะไรไมออก เลยหลุดตามแกม
ไปเลยคะ ลืมฉุกคิด..พออาจารยแนะนํามาแบบนี้ . เลยไดสติเลยนะคะ และตองยอมรับคะ วาตอนที่เลน
ไมเคยมองเห็นการเลนของตัวเองกับแกมเลยสักครั้ง เพราะสนใจแตกับคนที่อยูตรงหนา เลยไมรูว า
พลาดตรงไหน? เลยมานั่งพิมพถามอาจารยแบบนี้แหละคะ ใหอาจารยชวยแนะนํา

ขอบคุณอาจารยกิ่งแกวมากคะ ยังคิดอยูเลยวา ถาไมรูจักฟลอรไทม ไมรูจักอาจารยกิ่งแกว
ไมรูจักกับผูปกครองทานอื่น และไมรูจักเวปนี้ คงไมเห็นความเปลี่ยนแปลงของนองแกมที่รวดเร็ว
ขนาดนี้แนนอน ขอบพระคุณจริงๆ นะคะ
ดวยความนับถือคะ

กิ่งแกว
อันที่จริง ขอผิดพลาดพวกนี้มันก็ไมใชเรื่องใหญโต ใครๆ ก็พลาดได โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาที่
สภาพรางกาย และจิตใจของเราไมพรอม
การพัฒนาทั้งของเรา และเด็กจะเกิดขึ้นพรอมๆ กัน จากการหมั่นตรวจสอบ ทบทวน เพื่อหา
ขอปรับปรุงแกไข หลายทานเคยบอกดิฉันเองวา พอตัวเองพิมพเสร็จก็รูแลวว าตองแกไขตรงไหน
ทําไปเรื่อยๆ คะ ไมตองกลัว ไมตองเกรง

คลายกังวลผานการเลนสมมติ
แมแอน
ลูกมีพฤติกรรม ชอบเอามือไปแตะแกมคนอื่น (จะเปนกับคนที่คุนเคย ตั้งแต เพื่อน แม พอ
ญาติที่สนิท กับคนที่ไมคุนก็จะเปนกับเด็กที่เล็กกวาที่แกมขาวๆ) เวลาทําก็จะมีการโตตอบกลับจาก
คนที่ถูกกระทํา ตั้งแตเฉย สงเสียงอื้ออาแบบรําคาญ สะบัดหนาหนี แตะกลับแบบเลนดวย
โวยวายใส ถูกดุ ทุบกลับแบบแรงๆ ซึ่งเปนปญหาที่โรงเรียนมาก เพราะชอบไปแหยเวลาเขาแถว
สวดมนต นั่งฟงนิทาน คุณครูก็จะใชวิธีเตือน ถาไมฟงก็จับแยกไปนั่งนอกหอง พอถูกทําโทษก็จะรอง
โวยวาย ไมทําแลวครับ วันหลังจะไมทําแลวครับ
เคยถาม ..... ทําไมชอบไปแตะแกมคนอื่น
ลูก: ชอบ มันนิ่มดี ชอบดูแกมบุม
แม: แลวเพื่อนชอบมั้ยลูก
ลูก: ไมชอบหรอก เพื่อนรําคาญ
แม: แลวเวลาเพื่อนไมชอบ เพื่อนเคาทําอยางไร
ลูก: เพื่อนก็ตี
แม: แลวเวลา เพื่อนตีลูก ลูกรูสึกอยางไง
ลูก: ไมชอบ มันเจ็บ
แม: แลวถาลูกไมอยากใหเพื่อนมาตี จะทํายังไงดีละ
ลูก: ก็ไมไปแหยเคา
แตก็มักจะทําอีก ชวงปดเทอม เคยลองวิธีเพิกเฉย ก็ไมไดผล กลับทํามากขึ้น คิดวา มีเรื่องของ
สัมผัสที่ชอบเปนสิ่งกระตุนดวย

วันหนึ่งแมนั่งอานนิทาน (กอนจะอานจับฉลากกันกอน ไดเรื่องเกา 1 เรื่อง เรื่องใหม 1 เรื่อง)
ใหลูกฟง ลูกก็ไปเอาตุกตามานั่งฟง มีตุกตาเด็ก (ชอบสมมติใหเปนนองชาย ชื่อทอฟฟ) ทิกเกอร รูห
ตอนอานเรื่องเกาไมมีปญหา พออานเรื่องใหม (เรื่อง ลิง กับ จระเข) อานๆ ไป ลูกก็แกลง จับมือ
ตุกตาทอฟฟไปแตะแกมรูห
แม: ทอฟฟ (ชื่อตุกตา) เวลาฟงนิทานไมแหยเพื่อนนะคะ
ลูก: ครับ (ทําเสียงเปนตุกตา) ตั้งใจแลวครับ
สักพักลูกก็ทําเหมือนเดิมอีก
แม: (เสียงเขมขึ้น) ทอฟฟ ถาทําอีก จะใหออกไปนอกหองนะ
ลูก: ครับ (ทําเสียงเปนตุกตา) ไมทําแลวครับ
สักพักก็ทําอีก
แม: ทอฟฟ หนูตองออกไปนอกหองแลวละ เพราะหนูรบกวนคนอื่น
ลูก: (ทําเสียง งอแง) ไมเอา ไมอยากออกไป
แม: ไมไดแลวละ แมบอกทอฟฟแลว วาถารบกวนคนอื่นตองออกไปนอกหอง
จากนั้นลูกก็แกลงเอามือไปถูหนาทิกเกอร แลวก็พูด
ลูก: (ใชอีกเสียงหนึ่งแทนทิกเกอร) เธอก็ตองออกไปกับทอฟฟดวย เพราะมาแกลงฉัน แลว
ลูกก็จูงมือทอฟฟออกไปนั่งขัดสมาธิ กอดอกอยูหนาหองนอน
ลูก: ไมนาเลยเนอะ ดูซิรอนก็รอน
ทอฟฟ (ลูก ทําเสียงเล็กๆ)...ใช ไมนาไปแกลงเพื่อนเลย
แม: เอา ครบ 5 นาทีแลวเขามาได

พอกลับเขามา คราวนี้ลูกกลับไปเอาตุกตาอีกตัวหนึ่งมาเปนคนเลา แลวบอกไมใหแมเลา
แมกย็ อม เพราะอยากจะดูวาจะมีอะไรหลุดมาอีก ปรากฏวาลูกก็เลนเหมือนเดิม แตคราวนี้เลนเปน
3 ตัว เลย คือ ทําเปนนั่งฟง แลวก็แหย แลวก็สั่งใหออกไปนอกหอง
คิดวา ที่ลูกแสดงออกมาอยางนี้ เพราะไมอยากอานเรื่องใหม + หนาปกมีรูปจระเข (น าจะกลัว)
เลยใชประสบการณในหองเรียนมาใช
คําถาม คือ เวลาที่ลูกใชเรื่องที่กําลังเปนปญหาคับของใจ เข ามาเลน ลูกมักจะอยากเลนเปน
ทุกตัว คือ ขอเปนผูกํากับทุกตัว เราควรจะอยูตรงไหน ควรจะเลนอยางไร
รบกวนอาจารยชวยชี้แนะ ทั้งในสวนที่เปนการพูดคุย เพื่อเคลียรกัน และในสวนของการเลน
สมมติดวยคะ

กิ่งแกว
ในสวนของการเลนสมมติไมตองคิดมากเลยคะ เลนแบบที่ลูกอยากเลน แคขยายเรื่องไป
เรื่อยๆ คอยดูแลใหแตละเหตุการณมีที่มาที่ไป และสอบถามความรูสึกของตัวละครเปนระยะๆ
ไมตองตีความ ใหลูกเลนเทาที่ตองการ เวทีนี้เปนของเขา ไมตองสอนอะไรคะ
ในชีวิตจริง เวลาพูดคุย ชวยกันมองหาทางออกดวยคะ วาจะทดลองทําอยางไรไดบาง
ในสถานการณที่อยากทําอะไร แลวทําไมได แลวชวยกันคิดตอว า ถาทําอีกทางเลือกหนึ่ง จะเปน
อยางไรคะ อยาลืมวาเปาหมายหลัก คือ กระบวนการคิด ผลพลอยได คือ เลิกพฤติกรรมคะ

แมแอน
เลนแบบที่ลูกอยากเลน แคขยายเรื่องไปเรื่อยๆ ....... หมายความวา ถาลูกจะเลนเปน 4 ตัว
ก็ไดใชไหมคะ สมมติวา ขณะที่ลูก กําลังเลนบทถูกทําโทษ โดยนั่งนอกหองกับตุกตาอยู แมควรจะ
เลือกเลนเปนคนเดินผานมา แลวถาม มานั่งทําอะไรตรงนี้จะ แลวก็ชวนพูดคุยไปจนถึงสาเหตุ
และความรูสึก หรือควรจะเลนแบบทําเสียงฝนตกแรง ฝนสาดเขามา จะทําอยางไรกันดี สงสยวา
ควรจะลงไปในความรูสึกตรงนั้น (ซึ่งก็จะเหมือนพูดคุยกันในชีวิตจริง) หรือเลนฉีกเรื่องออกไปเลย
(กลัวจะเปนการเบี่ยงเบนคะ)

ยังเหลืออีกคําถามนะคะ ในสวนของการดูแลใหแตละเหตุการณมีที่มาที่ไป และสอบถาม
ความรูสึกของตัวละครเปนระยะๆ ....................................... ถาลูกเลือกเลนเปนตัวละครทั้งหมด
เราควรจะเลนอยางไรคะ แมเคยยื้อตอรอง ขอเปนตัวละคร กลายเปนว าเราได floortime กัน
ในสวนการยื้อ พอจะกลับเขามาเลนสมมติตอ อารมณของการเลน ความลื่นไหลก็ลดลง
จริงๆ อยากจะใชเวลาที่ลูกเปดเรื่องสมมติ ดวยการเลนสมมติมากกว า เพราะมักจะมีอะไร
โผลมาใหเห็น และการยื้อเราก็ทําในชีวิตประจําวันอยูแลว
ถาลูกจะเลือกเปนตัวละครทั้งหมด เราจะเขาไปเหมือนเปนพิธีกร คอยจี้ถาม คอยดึง
กลับเขาเรื่อง อยางนั้น ใชหรือไมคะ

กิ่งแกว
ตกลงกันสักหนอยไมไดหรือคะ เลนเปนทุกตัวสงสยจะเลนไมเปนเรื่อง เขาระแวงวาจะควบคุม
สถานการณไมไดหรือเปลา นาจะตอรอง แลวเลนทีละตัวมากกว านะคะ
ไมแนะนําใหเปนพิธีกรคอยดึงหรอกคะ เพราะหนาที่กระตุน คอยดึง เราก็ทําโดยใชเสียง
ปกติอยูแลวนี่คะ

