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สวัสดีครับ ผมพ่อน้องเอครับ ก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ท่เี คยเจอกันในอบรมครัง้ ก่อน จะรูจ้ กั นะครับ คุณหมอให้
มาเล่าให้ฟงั ว่าทาอะไรกับลูกบ้าง ผมก็ทาไปเยอะครับ จาไม่ค่อยได้ เอาเป็ นว่าทุกเย็นผมจะพาลูกไปเล่นนอก
บ้าน ตัง้ แต่ลูกยังเล่นกับเพือ่ นไม่เป็ น ก็คือพาไปเล่นเดี่ยวๆ ก่อนก็ได้ เล่นทรายหรือเล่นอะไรก็ได้ท่เี ราสะดวก
จาได้ว่ามีเล่นแบดมินตัน ตัง้ แต่ลูกตีไม่เป็ น คือ ผมก็ได้แต่โยนลูกให้เขาตี ลูกได้แต่ถอื ไม้ แล้วผมก็ปล่อย
ลูกขนไก่ให้ตกลงบนไม้ ให้มนั กระเด้งขึ้นมา เขาจะรูส้ กึ ดีใจว่าเขาตีได้ เริ่มตรงนัน้ ก่อนนะครับ ทุกวันนี้โยนลูก
ให้จนเขาตีได้แล้ว แต่กว่าจะมาถึงทุกวันนี้มนั ยากนะครับ
อีกอย่างหนึ่งทีจ่ าได้กค็ ือ การพาลูกออกกาลังกายและฝึ กกล้ามเนื้อหลัง เดีย๋ วจะทาให้ดู จาได้แม่นเพราะว่า
กว่าจะตัดสินใจทาใช้เวลา 2 วัน เพราะลูกเป็ นเด็กที่ชอบเลื้อย กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง และเมือ่ ยง่าย การทีจ่ ะชวน
เขาทาอะไรหนักๆ มันยาก ผมต้องทาไปพร้อมกับลูก ซึง่ เป็ นขัน้ 1 ขัน้ 2 พอสัมพันธภาพเราแน่น เขาก็จะ
ไว้ใจเรา เดีย๋ วทาให้ดูว่าจะต้องทาอะไรบ้าง (สาธิตท่าซุปเปอร์แมน) นับไปแล้วให้ลูกแข่งกับเรานะครับ แรกๆ
ลูกผมก็นบั ได้ 30 หลังๆ ได้เป็ นร้อย ผมยังแพ้ แต่ดขี ้นึ ก็ดีแล้ว แล้วก็มวี ดิ พื้น สาหรับเด็กก็ได้เรื่องกาลัง
แต่ลา่ สุดเขามาโชว์ ผมก็ยงั แพ้ อย่างที่ 3 ก็จะเป็ นเดินแมงมุม ก็แล้วแต่ครับ
อาจจะต้องมีสง่ิ จูงใจว่าลูกชอบอะไร จะเป็ นนขนม ไอศกรีม หรืออะไรก็ได้ทเ่ี ขาชอบกิน ก็ตงั้ เป้ าน้อย ๆ
แค่ 5 รอบ ไม่ตอ้ งยากมาก แค่เกือบยาก โดยทาให้สนุก แล้วเราก็ไปแข่งด้วย เราจะแกล้งแพ้ หรือแพ้จริงก็ได้
ท่าพวกนี้จะช่วยให้กาลังกล้ามเนื้อหลังดีข้นึ ก็คือลูกมักจะมีปญั หาด้านการเรียน จะนัง่ เรียนแล้วก็เมื่อย การ
ออกกาลังแบบนี้ช่วยให้ลูกนัง่ เรียนได้นานมากขึ้น ส่วนระบบสัมผัสที่ได้ทาตัง้ แต่เด็กก็จะมี ปิ ดไฟในห้อง แล้ว
เอาลูกบอลทีม่ ไี ฟข้างในเอามาโยนเล่นกัน ลองทดสอบดูว่าลูกใครกลัวหรือไม่กลัว แต่ผมก็โยนเล่นไป ไม่รูว้ ่า
กลัวหรือเปล่า ก็เล่นกันไป เล่นคลุมผ้าห่ม เล่นเป็ นผีทาน่ากลัวก็ได้ แต่ถา้ ลูกกลัวก็ไม่ตอ้ งเล่น แต่หากจะเล่น
ต้องเล่นให้สนุ กนะครับ
ถ้าเรื่องปี นป่ ายทาทีส่ นามเด็กเล่นก็ได้ เวลาพาไปพ่อแม่กค็ วรรูส้ กึ สนุก แต่บางทีทาก็จะรูส้ กึ ว่าเครียด
เหมือนกัน เพราะต้องพาลูกไปทา หรือจะพาไปเทีย่ วก็ได้ อย่างไปชะอา ก็มซี านโตริน่ีท่สี ามารถเข้าไปกับลูกก็ได้
จะมีท่ปี ี นป่ ายสูงๆ ให้กล็ องดู พ่อแม่กไ็ ด้พกั ผ่อนไปด้วย และได้ไปเทีย่ วด้วยกัน ความสุขของลูกก็คอื ความสุข
ของพ่อแม่ พาลูกไปเล่นถือว่าลดอายุตวั เองไปด้วยนิดหนึ่ง ส่วนมากก็จะมีการพาไปเที่ยวแบบครอบครัว ถ้าไม่
เทีย่ ว กิจวัตรประจาวันก็อย่างที่บอกนะครับ พอเริ่มตรงนี้กจ็ ะเป็ นการเพิม่ ทักษะทางกีฬาได้ เล่นนอกบ้านได้
คือ โยนรับลูกบอล เป็ นการฝึ กมิตสิ มั พันธ์ ตัง้ แต่เขารับไม่ได้ รับได้แค่ตรงๆ โยนง่ายๆก่อน ผ่านไปสัก
อาทิตย์ ก็ลองเฉียงออก หรือโยนเลยหัว หรือให้ตา่ หน่ อย เขาก็จะเริ่มขยับตัว หรือว่าเตะบอลส่งให้กบั เรา แล้วก็
มีเล่นสกูต๊ เตอร์ 2 ล้อสาหรับเด็ก พอดีเพือ่ นซื้อมาเล่น เขาอยากเล่นก็พาไปฝึ กได้ จักยาน 2 ล้อก็เป็ นแล้ว
ใครยังไม่เป็ นก็ไม่เป็ นไรครับ 4 ล้อไปก่อนก็ได้ คือน้องเอเริ่มตัง้ แต่ครัง้ แรกซื้อมา 4 ล้อ ปัน่ ไม่ครบรอบ คือเขา
ขึ้นไปนัง่ แล้วก็เอาขาพายไป แต่เขาไม่สามารถจะปัน่ ไปข้างหลังได้ ตัง้ แต่จดุ นัน้ จาได้เลยว่าต้องเชียร์ลูก
"เอาซิลูก ลากไป" คุณย่าต้องไปยกข้างหลัง ลองปัน่ ลอยๆ ให้ลอ้ หลังจะได้ไม่ฝืด ก็ปนั ่ ไป พอยืนก็นึกขึ้นได้
มีอกี อย่างหนึ่ง เล่ากระโดดไปกระโดดมา จดๆ เอานะครับ เหมือนกิจกรรมเข้าจังหวะทัว่ ๆไป ก็เหมือนกับเราที่
เล่นกระโดด แล้วค่อยกระโดดตบ อันนี้ยากต้องใช้เวลา ทาเหมือนเล่นกิงก่องแก้ว
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คืออย่างนี้ค่ะ ผูป้ กครองใหม่มกั จะคิดไม่ออก แต่ถา้ ลงมือทาแล้วก็จะเห็นเองว่าจะไปอย่างไรต่อถูกไหมคะ
เหมือนกับการโยนบอลของคุณพ่อหรือตีแบดมินตัน คุณพ่อก็ไม่รูม้ าก่อนนะว่าจะซ้ายหรือขวาหรือว่าอย่างไร
แต่พอลูกบอลไปทางซ้ายแล้วลูกรับไม่ได้ มันก็จะรูว้ ่างานเข้า ถ้าไม่ลงมือก็จะไม่รูว้ ่างานเข้า ใช่ไหมคะ
ถ้าไม่ลงมือก็จะไม่รูว้ ่าเขาทาไม่ได้ เราก็นึกว่าเขาทาได้จริงๆ ก็จะมีเรื่องกระโดดเชือก จาได้เลยว่า กระโดยที
แรก ทาไมไม่มจี งั หวะ จริงๆกระโดดเชือกมันต้องกระโดดแล้วก็มจี งั หวะรอ รอให้เชือกมันลงให้เป็ นจังหวะ
หรือไม่กระโดดลงนา้ หนัก เสียงดังเลย
จริงๆเด็กกรุงเทพเป็ นเยอะ คุณพ่อเอากระโดดเชือกไปเล่น แล้วก็จะเห็นเด็กกระโดดไม่เป็ นประมาณ 3 – 4 คน
ส่วนใหญ่เด็กผูช้ ายนี่แทบไม่ได้เลย เด็กผูห้ ญิงนี่เหมือนจะง่ายๆ
เด็กผูช้ ายกระโดด 10 ทีเหนื่อย ก็เลิกเล่น โวยวาย อะไรแบบนัน้ แรกๆ กระโดดเชือกเราก็สอนการจับจังหวะ
ให้กบั เขาได้ แล้วค่อยไปต่อ
ทีค่ ุณพ่อพูดหมายถึงคุณภาพกระโดด อย่างการโหนราวแบบมังกี้บาร์ คุณภาพของการโหนทีส่ วยจะเหมือนลิง
โหนช้าๆ มันจะแกว่ง แกว่งแล้วมือจับ เหมือนลิง พอเขาทาได้แล้วต้องเปรียบเทียบ อย่างทีค่ รูเป้ ทาคือเอาน้อง
หรือหาเด็กผูห้ ญิงได้ท่รี ่างกายดีๆ มาเปรียบเทียบดู วิเคราะห์เลยว่ามันสูไ้ ม่ได้ ก็ตอ้ งเชียร์กนั ไปจนกว่าจะทาได้
ทุกท่าทางทีส่ าธิตให้ดูน่ี ต้องเชียร์นะครับ ไม่ใช่ทาวันเดียวได้นะครับ ทากันเป็ นเดือนนะครับ บางท่าเป็ นปี กม็ ี
ทีผ่ ่านมาทาอย่างที่เล่า แล้วเราก็ค่อยทาเข้ามาดูในเว็บ ทีจ่ ริงมีเช็คลิสต์ในเว็บไซต์ของอาจารย์ ยาวมาก อย่างท่า
หนอนนะครับ รูส้ กึ ว่าผมจะไม่ได้ทาครับ เพราะผมทาไม่ได้
ท่าหนอน คือ คืบแล้วคลาน เช่น โยนของเข้าไปใต้โซฟาลึกๆ โซฟามันเตี้ยนิดเดียวคลานเข้าไปไม่ได้ ต้องคืบ
อย่างเดียว ให้เด็กคลานกระดืบ กระดืบ มันคือคืบนัน่ เองค่ะ ก็เป็ นอีกมุกหนึ่ง หมอเพิง่ ไปจังหวัดหนึ่ง ผูป้ กครอง
ครึ่งหนึ่งยกมือว่าลูกไม่คลาน ลูกนัง่ แล้วตัง้ ไข่เลย สิง่ ที่ขาดคือ การประสานสัมพันธ์ซา้ ย-ขวาหายไป เลยต้องมา
นัง่ หัดคลานกันใหม่ ทุกอย่างมันมีประโยชน์ของมันอยู่ในพัฒนาการแล้วค่ะ เหมือนเด็กเล็กนะค่ะ เขาจะคืบ
ก่อนคลาน เด็กของเราเค้าไม่คืบไม่คลาน กล้ามเนื้อลาตัวเลยไม่แข็งแรง การประสานงานและสัมพันธ์ซา้ ย ขวา
มีปญั หา
ก็น่ีละครับ เช็คลิสต์น่ีดูในเว็บไซต์ได้ แล้วค่อยๆ ทาไปทีละอัน แล้วก็ทาทุกวัน ทาทุกเย็น ผมก็ทางานประจา
ไปตัง้ แต่เช้า กลับมาถึงบ้านก็ประมาณ 5 โมงครึ่งเหมือนกัน ทีวไี ม่ตอ้ งดูนะครับ ไม่มอี ะไรให้ดู แล้วก็มาทา
พวกนี้ เราก็จะได้ทาไปด้วย ผลพลอยได้ไปด้วยเราก็จะสุขภาพแข็งแรงขึ้น ตอนนี้กค็ ือชักนาลูกให้เล่นกับเพือ่ น
หลังจากพวกนี่เขาพร้อมแล้ว ก็ลองเล่น ทีผ่ ่านมาโดยเล่นแปะแข็ง เกมนี้กจ็ ะได้หลายอย่าง เล่นกันเป็ นไหมครับ
วิง่ แล้วก็แปะ แล้วก็แข็ง แล้วก็อยู่ในเขต เราก็เป็ นกรรมการด้วย เป็ นคนวิง่ หนีดว้ ย ต่อมาก็เป็ นกระต่ายขา
เดียว อันนี้จะเริ่มยาก แล้วก็วง่ิ ไล่จบั อันนี้งา่ ย อีกอย่างหนึ่ง คือ บอลลูนสี เพิง่ เคยเจอ วันนัน้ ไปเล่นกับเด็ก
แล้วเด็กชวน “ลุงๆ หนู เล่นบอลลูนสีให้ดู” ก็จะมีเส้น แล้วจะมีคนตรงกลาง ทีเ่ หลือก็จะไปยืน
แตกต่างกับบอลลูนธรรมดาอย่างไร
ผมว่าเขาเรียกผิดนะครับ เหมือนเด็กเขาบัญญัตศิ พั ท์ใหม่ อ้าว มีสอี ะไร สีดา ผ่านไป แล้วคนทีเ่ หลือไม่มสี ี
ทีเ่ ขาพูดมาก็จะโดนวิง่ ไล่จบั พอถูกจับได้แล้ว ก็จะกลายเป็ นคนบอกต่ อไป คือเหมือนผมบอกว่าสีมว่ ง อย่างนี่
ครูแอนก็จะเดินผ่านได้ แต่ครูปทั ม์ไม่ได้ เพราะไม่มสี มี ว่ ง เดีย๋ วโดนจับแน่นอน ก็คือเขาจะต้องนึกเอาเอง มัน
ก็จะสนุ กตรงทีว่ ่า คนบอกก็ตอ้ งอยากเล็งว่าจะจับใคร ก็ตอ้ งบอกว่าสีทไ่ี ม่มอี ยู่ในตัวของเด็กคนนัน้ ส่วนเพือ่ น
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ก็จะลุน้ ว่าจะโดนหรือเปล่า บางคนก็จะพยายามหาสีภายในตัวเอง เฮ้ย ฉันมีนะ จุดนิดหนึ่ง อยู่ในรองเท้า ก็จะ
หามา อันนี้เป็ นเรื่องความสนุ กสนานของเด็ก บางทีเราลืมไปแล้ว ไปเล่นกับเด็ก เราก็จะรูอ้ ะไรแปลกๆ อ๋อ
เล่นกันแบบนี้หรือ อย่างโอ โอตุ่ม เราก็จะรูจ้ กั กันแต่โอน้อยออก โอตุ่ม 10 ล้าน 20 ล้าน อ้าวคนนี้เป็ น ผม
ก็เล่นไม่เป็ น กิจกรรมตอนเย็นก็ทาได้ บ้านก็เป็ นตึกแถว ไปหาเด็กแถวนัน้ มาเล่น หาได้ 2 -3 คน ก็เล่นได้
วันหยุดค่อยพาไปสวนสาธารณะหรืออะไรก็ได้ ก็แล้วแต่นะครับ
ถาม “ตอนแรกที่คุณพ่อใช้ฝึกกล้ามเนื้อหลัง คุณพ่อใช้เวลาคิดอยู่ 2 วัน ตรงนัน้ เกิดอะไรขึ้น คุณพ่อช่วยเล่าให้
ฟัง
ผมเชื่อมโยงกับเรื่องจินตนาการกับความกลัว เหมือนคลิปที่คนกลัวหมากระโดดใส่ เพราะว่าลูกผมเลื้อยมา
ตลอด เหมือนเขาเป็ นเด็กเมือ่ ย แต่จริงๆ แล้วกล้ามเนื้อเขาไม่แข็งแรง แต่เราก็ไม่รู ้ เขาก็จะเอาแต่นอน แรก
เราไปบอกว่า เราก็ไปอ่านเจอ มาปรึกษานะ ต้องทาท่าซุปเปอร์แมนนะ เออ มาทากับป๊ าสิ ทาแล้วลูกบอก
“เมือ่ ยจังป๊ า” เราก็จะรูส้ กึ หงุดหงิดใช่ไหม เพราะเราตัง้ เป้ าไว้แล้วอยากให้ลูกเราแข็งแรง เดีย๋ วชวนมันทานะ
มันก็จะบ่นเมื่อยอีก เราก็จะคิดอย่างนี้ ก่อน ชวนไปนะ เดีย๋ วก็บน่ อีก อะไรอย่างนี้ หลังๆมันไม่ได้แล้ว
เพราะว่า ถ้าทิ้งไว้นานนะ เดีย๋ วเขาจะไม่แข็งแรงอีก จะส่งผลเสียเยอะ ต้องชักชวน มันก็ไม่สาเร็จหรอกครับ
แรกๆ ทาได้ 5 วินาที ก็เหมือนเดิม แต่เราชวนมาแข่งกันหน่อยสิ เนื่องจากสัมพันธภาพคงแน่น เขาจะรูส้ กึ
อยากเอาชนะเรา เราก็ทาแล้วก็ดูเขาไปด้วย ถ้าเขาเริ่มไม่ไหวเราก็แกล้งแพ้ไป คือเขาจะได้รูส้ กึ ว่าเขาชนะแล้วนะ
ส่วนแม่กเ็ ป็ นคนช่วยเชียร์ เจ๋งมากเลย วันต่อมาเขาจะมาท้าเราอีก ป๊ าทาซุปเปอร์แมนอีก ทาไปทามาก็ทา้ ทุก
อย่าง เดินแมงมุม วิดพื้น ซิทอัพ ล่าสุดนี้ ผมก็แกล้งเด็กแถวบ้าน คือจะมีเด็กโตกว่า ทีเ่ ขาเล่นกีฬาเก่งกว่า
มาเล่น เขาก็จะชนะน้องเอ เลยท้าวิดพื้นแข่งกัน เด็กคนนัน้ วิดไม่ได้นะ ไม่รูท้ าไมเหมือนกัน ทาไม่ได้เลย เดิน
แมงมุมก็ไม่ได้ เหมือนเขาเร็วนะ แต่พวกนี้เขาสัง่ ให้มนั เกร็งทนไม่ได้เลย อันนี้กไ็ ม่มปี ระเด็นอะไรมาก สาหรับ
น้องเอ ก็มคี วามรูส้ กึ ว่าเขาก็ไม่ได้แพ้ตลอดนะ แต่นนั ่ และครับคือจินตนาการที่ครู พบเคยบอก เราเคยเห็นลูก
เราเลื้อย เราเคยเห็นลูกเราทาไม่ได้ มันจะบอกว่าเขาคงไม่อยากทาหรอก ทาไปเราก็ทาไม่ได้ ต้องสูๆ้ ครับ
ขอบคุณครับ
เป็ นคุณพ่อของน้องบีนะครับ ตอนนี้เขาอายุ 8 ขวบ ประมาณ 9 เดือน ปี หน้าก็จะขึ้น ป. 3 ครับ ผมดูเขามา
ตัง้ แต่ประมาณ 2 ขวบครึ่งจนถึงปัจจุบนั ปัจจุบนั ก็ยงั ดูอยู่นะครับ ดูแบบเต็มเวลา ตอนนัน้ ก็ตดั สินใจลาออก
จากงานมาดูแลเขา ตอนนัน้ ให้คุณยายดู ก็พบสิง่ ผิดปกติ เปรียบเทียบกับเด็กข้างบ้านกับเขา ไม่ว่าจะเป็ น
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ และก็ทกั ษะที่เขาควรจะมีในการเล่นกับเพือ่ น อย่างทีค่ ุณหมอเขียน ก็เลยเริ่มบันทึก
คือผมชอบบันทึก สังเกต ก็เอาข้อมูลทีค่ ุณหมอและ นักบาบัดบอกเรา ด้านอารมณ์เป็ นอย่างไร ด้านร่างกายเป็ น
อย่างไร กล้ามเนื้อ มัดเล็ก มัดใหญ่เป็ นอย่างไร ทักษะกับเพือ่ นเป็ นอย่างไร จินตนาการ แล้วเราก็จะเฝ้ าสังเกต
เขา 10 - 11 หัวข้อ ซึง่ ข้อมูลเหล่านี้คุณครูหยกก็เคยได้เห็น ผมก็จะไปพบกับนักบาบัด ผมก็จะบอกถึง
สภาวะของเขาว่าเป็ นอย่างนี้ คุณครูกเ็ คยบอกว่าไม่เคยมีผูป้ กครองคนไหนทา ซึง่ ถึงตอนนี้ผมก็ยงั ทาอยู่ แล้ว
จะกลับไปดูตอนเขา 2 ขวบครึ่ง จนถึงปัจจุบนั แต่กอ็ าจจะไม่ได้อยู่ในแบบฟอร์มที่คุณหมอให้ไว้ เพียงแต่ว่า จะ
เห็นการเปลีย่ นแปลงของเขาทีย่ งั เหลืออยู่ อะไรทีน่ ่าจะวางใจได้ บางทีก็ 10 - 11 หน้า ผมก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆ
แล้วจะอัพเดตข้อมูล อย่างทีโ่ รงเรียนก็ประมาณเทอมละ 1 ครัง้ พิมพ์บนั ทึกการเปลีย่ นแปลง แล้วก็จะขอ
อนุญาตคุยกับคุณครู แล้วก็ส่งบันทึกไปให้คุณครูก่อน ตัง้ แต่เขาเริ่มเข้าเรียนอนุ บาล ตอนนัน้ มาหาคุณหมอ
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คุณหมอให้มพี ่อแม่ก่อน เรียนช้าไม่เป็ นไร แล้วก็คาสาคัญทีผ่ มจับได้อะไรอีก 2 หรือ 3 คา ผมก็ไปนัง่
ทบทวน แล้วผมก็ให้เขาซา้ ชัน้ เนื่องจากผมดูแล้วเขายังไม่พร้อมทางด้านทักษะทีจ่ าเป็ นในการเรียนรู ้ กับ
โรงเรียนเดีย๋ วนี้เขาเข้าเรียนเร็ว 2 ขวบกว่าเขารับแล้ว เราก็ดูว่า เทียบกับตัวเรา เราเรียนต่างจังหวัดมา เราเข้า
ป. 1 ตัง้ 7 ขวบ เด็กกรุงเทพฯ 5 ขวบ 6 ขวบ ป. 1 ก็ เราก็ดูว่า สมัยเรายัง 7 ขวบ 8 ขวบ ยังทาได้ เขาก็
ต้องทาได้เหมือนเรา คุณหมอบอกว่า ช้าตอนนี้ดกี ว่าช้าตอนโต ตอนนัน้ ก็เลยมานัง่ คิดทบทวน ก็เลยตัดสินใจ
แล้ววางแผน ในตอนนัน้ แล้วก็มองไปถึงภาวะของเขาด้วยว่า เขาเป็ นคนร่างกายไม่แข็งแรง รวมถึงอารมณ์
แปรปรวนนะครับ เราก็ตงั้ ธงเลยว่า
1. โรงเรียนทีจ่ ะให้เขาเรียน น่าจะเป็ นโรงเรียนแนวทางเลือก เขาคงไม่พร้อมทีจ่ ะเรียนแนววิชาการ อะไรทีแ่ บบ
เร็วหรือเหมือนเร็วเหมือนปัจจุบนั
2. พอเรื่องอารมณ์ ผมก็มองแนววิถพี ทุ ธ ตอนนัน้ ได้คุยกับหมอ คุณครูหลายคน มีอารมณ์มา เราก็ตอ้ งใช้
ธรรมเข้าข่ม ผมก็มเี ป้ าอย่างนี้ ประกอบกับคิดว่า อันนี้ เขาน่าจะมีบุญที่ตดิ ตัวเข้าไปด้วย แล้วก็เคยไปเข้าอบรม
ของโรงเรียน การศึกษาแนววอลดอร์ฟ ณ ตอนนัน้ เราก็ตอ้ งหาข้อมูลทีน่ ่าจะมานาไปประมวลผลในฐานะพ่อแม่
เขาก็บอกว่า เด็กทีเ่ กิดมา เขาตัง้ ใจมาเกิดแบบนี้ เพือ่ เป็ นการทดสอบตัวเขาเอง ว่าเขาจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้
หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ ตอนนัน้ ที่จบั ประเด็นได้ เหมือนเป็ นการทดสอบพ่อ แม่ คุณครู นักบาบัด คุณหมออะไร
ทานองนี้
ให้โอกาสเรา
ให้โอกาสเรารูจ้ กั SI คุณหมอ รูจ้ กั เวที เหมือนเข้าสู่วงการ ที่ลาออกจากงาน ไม่คิดว่าจะมาไกลถึงขนาดนี้
คิดว่าสัก 1 ปี คงจะกลับไปทางาน ก็ไม่คิดว่า ยังไม่ได้กลับเลย
นานไปหน่อยนะเนี่ย (หัวเราะ)
จนรูส้ กึ ว่า มันขึ้นสนิมอาจจะต้องไปทางานอย่างอื่น ผมใช้หลายอย่างมาประมวลแล้วก็ออกแบบ เป้ าหมายคือ
มองทีละส่วน ร่างกายแข็งแรง ผมก็ตอ้ งคิด ออกแบบอุปกรณ์ กิจกรรม แล้วก็กจิ วัตรว่าจะทาอย่างไร เคย
ทาอุปกรณ์ไปให้โรงเรียนอนุ บาล จนคุณครูถามว่าทีบ่ า้ นทาอุปกรณ์เครื่องเล่นขายหรือเปล่าค่ะ แต่ผมจะเน้นวัสดุ
ธรรมชาติ เช่น ยางรถยนต์ ไม้ หรือคุณครูเขาอุปกรณ์พงั เขาบอกคุณพ่อช่วยออกแบบให้หน่อย ผมก็
ออกแบบให้ใหม่ ยกตัวอย่างเช่น ทีเ่ ขามีบนั ไดปี นขึ้นไปแล้วก็มเี นินลาด เราก็มองเด็กของเราเป็ นตัวตัง้ เอ จะ
ทาอย่างไรให้เด็กได้ประโยชน์ ไม่ใช่ลูกเราคนเดียว คือ เด็กทุกคนเขาก็ตอ้ งการเหมือนกัน เด็กทุกคนเกิดมา
ระบบทุกระบบมันยังไม่เต็ม เช่น เขาเดินขึ้นไปสูงพอประมาณ มี ราว 2 ข้างจับ เดินแล้วกระโดดลง ผมก็เอา
เลย คือ 1. เด็กได้เรียนรูเ้ รื่องสี 2. ขนาด 3. ต้องมีอปุ สรรค ก็เอาให้ลูกน้องทา ผมเป็ นคนออกแบบ แล้วให้
ลูกน้องเชื่อมโครงสเตนเลสข้างบน ทาเป็ นเจาะรูอะไรต่างๆ แล้วก็รอ้ ยเชือก ขนาดต่างๆ สีต่างๆ แล้วก็รอ้ ย
ขึ้นร้อยลง ขวางเป็ นรูปทรงต่างๆ สีเ่ หลีย่ มบ้าง อะไรบ้าง พอจะดูเป็ นเขาวงกต ก็คือจากทีม่ นั พัง แล้วจากที่
เราได้เรียนรูไ้ ด้จากนักบาบัด เด็กต้องคิดแก้ปญั หา สัมผัสทนได้กบั อะไรต่างๆ เราก็ทาให้โรงเรียน นี่กเ็ ป็ น
ตัวอย่าง ล้อรถยนต์เราก็มาต่อ ลอดอุโมงค์ เพราะโรงเรียนเราขนาดจากัด ทาเป็ นโครงไม้ ซื้อไม้เก่ามาต่อยึด
แล้วให้เด็กลอด เด็กหลายคนก็ทาไม่ได้ หมายถึงเด็กปกติ เขาไม่เคย แต่พอตรงนี้ ทาให้เด็กเขาได้โอกาส
เหมือนกับเราก็ได้ทาบุญด้วย เขาได้มปี ระสบการณ์ในการเรียนรูอ้ ะไรต่างๆ ผมใช้หลักทีว่ ่าเด็กของเราเป็ น
อย่างไร ขาดอะไร เราก็ออกแบบอุปกรณ์ ไม่ว่ารอบบ้าน เราก็ซ้อื เบาะมา ไปดูในโรงยิมฯ เราก็ซ้อื เบาะ
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สามเหลีย่ มมากลิ้งเล่นม้วนตัว อะไรทีจ่ าเป็ นก็ซ้อื มา จนพีบ่ อกว่าใกล้ๆ จะเปิ ดโรงเรียนอนุบาลได้แล้ว แต่ซ้อื
มาก็แจกไปบ้าง ตอนแรกๆ เราก็ไม่รู ้ คิดว่าอะไรทีจ่ าเป็ น พอเห็นก็แวบเข้ามา อันนี้ กรวยเอย ห่วงเอย
เชือกเอย ยางเอย
ส่วนหนังยางก็ให้ลูกน้องไปร้อย จากนี่กน็ ่าจะถึงคุณแม่ทน่ี งั ่ ตรงโน้นนะครับ หนังยางอันนี้ แล้วก็รอ้ ยเป็ น
เขียว แดง ขาว ซื้อมาหลายๆ กิโล ก็มาร้อยกัน ให้ลูกชายเข้าคาด พอโรยลงพื้นไป โอ้โฮ เด็กฮือฮา เราไม่ตอ้ ง
เรียกเด็ก คือ ผมอยู่ต่างจังหวัด ผมก็ผ่านการเล่นอย่างทีค่ ุณหมอโชว์ ผมก็พอนึกออกว่า เด็กต้องเล่นอะไร
แล้วเด็กชอบอะไร เราก็นึกถึงสมัยเรา 7 - 8 ขวบ เราผ่านอะไรมา โยนห่วง เดินกะลา อะไรพวกนี้ หรือ
แม้แต่ ไม้โถกเถก ก็ซ้อื มานะครับ ณ ตอนนัน้ ยังเดินไม่ได้ แต่ตอนนี้ยงั ไม่ได้ลอง เพราะว่ามันยังมีหลายอย่าง
ทีย่ งั ต้องทา ผมก็จะซื้อมา เพราะคิดว่าการทรงตัวไม่ดี ก็ตอ้ งลอง ทักษะอะไรที่ยงั ทาไม่ได้ ต้องลอง ต้องทา
ให้ได้
กลับไปทีโ่ รงเรียนวีถพี ทุ ธ อย่างทีบ่ อก คือ เขาอารมณ์รอ้ น เราต้องดับด้วยธรรม ผมก็ใช้ 2 อันด้วยกัน
ธรรมะกับธรรมชาติเข้ามาบริหารจัดการเป็ นแนวทาง ทุกปี ผมจะพาเขาไปดูป่า คือ ทีโ่ รงเรียนเขาจะมีกจิ กรรม
เดินป่ า คือไปอุทยานแห่งชาติ เด็กต้องเตรียมตัว นกมีเฉพาะตอนเช้ามืด ตอนอยู่กรุงเทพฯ ตื่นสายครับ ไป
ป่ า ตี 4 ครึ่ง เขาตื่น อาบนา้ กันแล้ว เป็ นพวกมืออาชีพครับ แต่เราเป็ นพวกมือสมัครเล่น โอ้โฮ ครัง้ แรกไปที่ท่งุ
แสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก เราก็ยงั ไม่รูว้ ่าจะเจออะไร แต่กค็ ือต้องไปให้ได้ ต้องซื้ออุปกรณ์กล้องสองตา จัด
กระเป๋ า ต้องแต่งชุดสีนนั้ ห้ามใส่สแี ดง สีเขียว สีฉูดฉาด เพราะนกจะบินหนีหมด สิง่ ทีไ่ ด้นนั้ คือความอดทน
แต่เราต้องเขาใจว่า ไปอันนี้เพือ่ อะไร คือสมัยก่อน “ร้อน” เจอแดดนิดหน่อยก็ “ร้อน” อย่างตอนเล็กๆ นี่ผม
พาเขาเดินสาธารณะ เขาไม่เดิน นัง่ ร้อง อาศัยความอดทน ทาไปเรื่อยๆ เก็บเหมือนออมทรัพย์นะครับ ก็คอื
ทุกอย่างนะครับทาไปเรื่อยๆ นัง่ รถตูไ้ ป ขึ้นรถไฟตูน้ อนไปเชียงใหม่ ก็ไปมาแล้ว ไปทีด่ อยอ่างขาง ล่าสุดไป
เชียงใหม่ ไปมา 2 รอบแล้ว นัง่ รถไฟนอน ขึ้นหัวลาโพง 6 โมง 2- 3 ทุ่มก็นอน ไปเช้าที่โน่นเลย เขาก็ตอ้ ง
เรียนรูอ้ ะไรอีกมากมาย คือต้องมีเป้ าหมาย มีเป้ าหมายของผมอีกว่า เขาต้องทาอันนี้เพือ่ อะไร ตอนนัน้ เขาไป
โดยไม่รูว้ ่าจะต้องไป แต่ตอนนี้เขาอยากไปเอง ก็รูส้ กึ ว่าดีทเ่ี ขาอยากไป เราก็รูส้ กึ ว่าลงทุนไปไม่สูญเปล่า อีก
อย่างเขาก็รกั ธรรมชาติดว้ ย เขาอยากไปอยู่ต่างจังหวัด เหมือนการปลูกฝังเขา เมือ่ กี้ผมคุยกับคุณแม่ว่า อยาก
เน้นทักษะการใช้ชวี ติ ชอบเรื่องไฟใช่ไหม ชวนมาจุดเตาถ่านกัน หุงข้าวกัน เพราะว่าทีโ่ รงเรียนเขาบอกว่า สัก
วันหนึ่งไม่มสี ง่ิ อานวยความสะดวกคุณจะอยู่อย่างไร เอานา้ ทีไ่ หน ต้นไม้แบบไหนกินนา้ ได้ มาเลยเราก็มาหุงเข้า
โดยใช้เตาถ่านกัน จากทีเ่ ขากลัวไฟ หรือเล่นอย่างผิวเผิน จนเดีย๋ วนี้เป็ นคนจุดเตาถ่านเอง รูจ้ กั นา้ ข้าว ก็สอน
อะไรต่างๆ เขาจะได้ทกั ษะอะไรพวกนี้ไปด้วย
อีกกิจกรรมหนึ่ง ผมพาไปตลาดสด ตี 4 หรือ ตี 4 ครึ่ง ก็ต่นื เราก็โตมาอย่างนัน้ เพราะเราเคยไปกับแม่ เรา
ก็คิดว่า มันได้ตดิ ตัวมาจนถึงปัจจุบนั เรา แล้วครูพบได้ไปสอนทีโ่ รงเรียนบอกว่า เด็กถ้าได้ต่นื มาช่วงทีพ่ ระ
อาทิตย์ยงั ขึ้น ก็อาจจะเห็นอะไรบ้างอย่าง ทีไ่ ม่เหมือนกับ 6 โมงเช้า 7 โมงเช้า ผมก็เลยจาคานัน้ มา แล้วก็ฝึก
เขาให้เป็ นคนตื่นเช้าด้วย แต่ไม่ใช่ว่าเขาจะเป็ นคนตื่นเช้าตลอด คือ มันต้องใช้เวลา แต่รูส้ กึ ว่า เขาก็จะบอกว่า
พรุ่งนี้นอ้ งบีจะไปช่วยจ่ายตลาด อย่างน้อยทีส่ ุดมันเข้าไปอยู่ในใจ แต่เพียงจะไปไม่ไปมันก็อกี เรื่องหนึ่ง
อยากให้คุณพ่อช่วยเล่าเรื่องบ้านต้นไม้หน่อย
คือผมเป็ นคนชอบคิด ทีบ่ า้ นคุณยายก็มแี ปลงทีว่ ่าง โทรฯ ถามเจ้าของทีเ่ ขาไม่ยอมขาย และก็มคี ุณยายคนหนึ่ง

เขาปลูกต้นขนุน ตัง้ แต่เล็กๆ จนมันโตแล้ว เราก็ใช้ประโยชน์ สอนให้เขาปี นต้นไม้ เราก็สอนกันสองคนและก็
เล่นด้วยกัน เด็กคนอื่นเห็น เด็กคนอื่นไม่เคยปี น ก็อยากปี น บางคนอ้วนก็ปีนไม่ได้ ร้องไห้บอกพ่อจะปี น
คนนี้ชอบเป็ นทีห่ นึ่ง เสียหน้าที่ปีนไม่ได้ ตอนก่ อนทาอะไรได้หมด แล้วยิง่ มาแพ้นอ้ งบีน่ี ไปเรียกพ่อมาไม่ได้
เลย เป็ นเรื่องใหญ่โต ไอ้เราก็ตอ้ งช่วยสอนให้เขาปี น ว่ามือจะวางอย่างไร เท้าจะทาอย่างไร จนเขาปี นได้ ตอน
หลังก็มาปี นเล่นกัน หลังจากปี นต้นไม้เสร็จ ผมก็มาคิดต่อ นึกถึงบ้านบนต้นไม้ เคยไปเห็นมาอะไรต่างๆ ก็
ออกแบบ เนื่องจากดูลกั ษณะต้นไม้ 5 – 6 คน ได้แน่ๆ ทาเป็ นบ้านเป็ นต้นไม้ แต่ลูกเขาบางคนก็ไม่เคยปี น
เขาก็จะห่วงเรื่องความปลอดภัย เขาก็ตอ้ งซื้อไม้ไผ่มา เชือกกัน้ ลงทุนกัน้ ยังไงไม่ตกแน่ ถ้าตกเราแย่แน่ ปี น
ได้แน่ ผมเลยให้ลูกน้องทาบ้านเป็ นสองชัน้ บ้านยายมีชนั้ เดียว เราจะทาสองชัน้ กัน ช่วยกันขุดดิน ลงไม้ยูคา
ลิปตัส ปูไม้อดั แล้วทาบันไดขึ้นเชื่อมกับต้นขนุน กลายเป็ นสองชัน้ และมีบา้ นบนต้นไม้เชื่อม เป็ นทีเ่ ล่นของ
เด็กๆ แต่ก็กลายเป็ นทีอ่ ยู่ของคนอื่นๆมาใช้พกั พิงยามทีเ่ ด็กๆ ไม่ได้เล่น ผูใ้ หญ่บางคนก็ชอบ เอาเปลมาผูก
นอนต่อ ต่อยอดก็ดีนะ พอมาเห็นชิงช้าทีศ่ าลายาที่หอ้ งกิจกรรมบาบัด ดูเหมือนมีสองขา ผมก็ออกแบบให้
ลูกน้องเชื่อมเลย ตอนนัน้ ทาเชื่อมแบบทีม่ หี มุนได้ แต่เด็กๆ ไม่ชอบ ช่วงแรกเป็ นสีเ่ หลีย่ มธรรมดา แล้วแกว่ง
โยกกันไปโยกกันมา เด็กแย่งกันเล่น สิง่ ทีไ่ ด้คือเราไม่ตอ้ งไปหาเพือ่ นให้กบั เด็กของเรา
พอถึงวัยหนึ่ง ผมก็จะดูวยั ของเขา ดูพฒั นาการ แล้วควรจะ น่าจะต้องพัฒนาทักษะอะไร เครื่องเล่นอะไร
อย่างตอนนี้ก็เน้นทักษะชีวติ มาก เน้นวินยั แล้วก็การออกไปข้างนอก อย่างวันนี้เขาไปแข่งยิมนาสติก ไม่ได้
เก่งแบบนักกีฬา อะไรขนาดนัน้ เพียงแต่ว่า อย่างว่ายนา้ เขาจะว่ายใต้นา้ เราก็ดูว่าท่านี้ไม่ได้ ปกติมนั ต้องว่าย
จ้วงขึ้นข้างบน เพราะฉะนัน้ อย่างทีก่ ารอบรมของการศึกษาแนววอลดอล์ฟ นักบาบัดบอกมา ก็คือ เขาจะพัฒนา
เชื่อมโยงปฏิกิรยิ าตอบสนองอัตโนมัติ อะไรต่างๆ ผมก็เรียนมา ฟังมา เลยมาโยงกับว่า ขัน้ แรกต้องพัฒนา
ร่างกายก่อน เพราะฉะนัน้ ต้องเคลือ่ นไหวบนบกก่อนแล้วกัน ก่อนทีจ่ ะไปในนา้ ในนา้ ก็ทาไปด้วย แต่ถา้ จะทา
ให้ดีตอ้ งเคลือ่ นไหวบนบกก่อนแล้วกัน ท่าทางมันจะไม่สวย ยกตัวอย่างตอนแรกๆ โยนบอลแทนทีเ่ ขาจะเงย
หน้า คือเขาไม่เงย รอให้บอลลงเอง หรือกระโดด กาง หุบ มือ เท้า ก็จะไม่สมั พันธ์กนั เราจะดูว่าแบบนี้ยงั
ไม่ดี เพราะจะเน้นแบบการเคลือ่ นไหวมีจงั หวะ อันนี้กไ็ ปเรียนดนตรี ดนตรีทแ่ี บบมีลูกบอลโยนให้ หรือต้อง
มีจงั หวะ อันนี้เป็ นอีกนัน้ หนึ่งทีผ่ มมองแล้วว่าจังหวะเขาไม่ดี แล้วก็ตอ้ งมีจงั หวะ แล้วก็ตอ้ งมีการเคลือ่ นไหว
ด้วย คือผมมองว่าการเคลือ่ นไหวเป็ นหัวใจ ทีเ่ ขาต้องใช้ตลอด ตัดสินใจให้เรียนยิมนาสติก ก็ไม่ได้ต่อเนื่อง
เรียนแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจ เหม่อบ้าง เวลาครูสอนก็ไม่ได้มอง ไม่ได้มองว่าเก่งนะ คิดว่าทาไม่ได้เลยหลบ
สายตาคุณครู
ผมก็ให้เขา หยุดๆ เรียนๆ เรียนๆ หยุด ดูแล้วเขาไม่พร้อม ใจไม่มา นะครับ เรียนตัง้ แต่อายุประมาณ 4
ขวบ เราก็แค่ให้เขาได้เคลือ่ นไหว หาเพือ่ นให้อกี มิตหิ นึ่ง ลองดูเพือ่ นแปลกหน้าเขาจะยังไง หากทากิจกรรมที่
ท้าทาย เกินศักยภาพและพัฒนาการเขา เขาจะเป็ นอย่างไร ก็เรียนๆ หยุดๆ เรียนๆ หยุดๆ ก็ไม่ได้คาดหวัง
อะไร แล้วก็เรียนไปต่อเนื่องจนถึงเมือ่ ประมาณตุลาคมปี ท่แี ล้ว ก็ตลี งั กาอะไรก็แทบจะใกล้เคียงแล้ว คุณครู
บอก คืออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจ ไม่รูว้ ่ามาตอนไหน แต่ใจมันมา ฉันทาได้ มันมาแบบนี้เลยครับ ตอนก่อนคุณครู
เรียกเข้าแถว ยังนัง่ อยู่เลย ไม่ยอมลุก แต่ตอนนี้แบบว่า วิง่ ไปคนแรก คือมันเหมือนกับมันใจท
่ าได้ แต่บางที
ก็มขี อ้ เสีย ทาได้แบบบางทีกไ็ ม่ดูตวั เอง มือก็ยงั แข็งแรงเต็มที่ ตอนนัน้ ก็หมุนบาร์สูง ตกลงมานัง่ ก็เจ็บครับ
รูว้ ่าเจ็บ แต่เขาก็ยงั อาย แล้วก็ออกมาคุยข้างนอก ให้เขาประเมินตัวเอง แล้วไปเรียนอีกที่หนึ่ง เขาก็ให้ไปแข่ง

อ.กิ่งแก้ว

พ่อน้องซี

กับเด็กนานาชาติ เด็กนานาชาติเขาจะเรียนยิมนาสติกเป็ นพื้นฐาน สัปดาห์ละ 4 วัน หรือ 3 วัน ของเรา 2
อาทิตย์ไปที อาทิตย์ไปที สิง่ ทีไ่ ด้รูส้ กึ ว่าเขาได้มสี นาม ได้เปิ ดโอกาสให้เขาได้แสดง วันนี้คุณครูเขาก็ขอให้ไป
แข่ง จากระดับ 10 ตอนนี้กข็ ้นึ ไประดับ 1 ก็จะมีเด็กต่างประเทศมา เด็กอินเตอร์นะครับ เขาก็แข่ง เดีย๋ วตอน
เย็นผมก็ไปดูเขาอีกที เขาแข่งบ่าย 2 ครึ่ง แล้วก็มอี ปุ กรณ์ ที่ทาก็น่าจะประมาณนี้ครับ
คุณพ่อก็ให้ความสาคัญกับทางกายเหมือนกัน ขอยา้ อีกครัง้ จังหวะ การควบคุมร่างกาย การจัดระเบียบ
ร่างกาย มีผลมากต่อการควบคุมอารมณ์ ก็คอื อยากจะแก้ มันต้องลงมือแก้ หมอก็ได้ยนิ ผูป้ กครองบ่น
เยอะ ว่าลูกโมโห ลูกอย่างนัน้ ลูกอย่างนี้ วิธแี ก้เรื่องการควบคุมอารมณ์น้ ีมี ก็ทาแบบนี้ ทาไป ฝึ กไป เขา
ต้องควบคุมร่างกายตัวเองได้ดี ต้องมีจงั หวะ เขาก็จะแก้ อะไรๆก็จะดีข้นึ มันจะเสริมกัน ฟลอร์ไทม์กบั การ
ฝึ กทักษะทางกาย ไม่อย่างนัน้ ก็จะเป็ นเด็กทีพ่ ดู เยอะ พูดมาก แต่ไม่ได้มนใจในตั
ั่
วเอง เพราะมันใจจะต้
่
องได้
ความรูส้ กึ ว่า ของ ฉันทาได้ อย่างทีน่ อ้ งเอ และน้องบีเขาเจอ มันต้องมัน่ ใจในตัวเอง มันต้องทาได้จริงๆ
แล้วความมัน่ ใจมันไม่ได้มาจากคาพูด มันต้องมาจากทาได้จริงๆ อย่างที่พอ่ น้องบีบอกว่าวิ่งไปคนแรก เพราะ
เขามัน่ ใจว่าเขาทาได้ค่ะ หรือมันไม่อยากก็ตอ้ งลงมือทา ลงมือแก้ ไม่อย่างนั้นจะเป็ นเด็กที่พูดเยอะ แต่พดู ซ้า
หรือพูดวน เพราะมันไม่มนั ่ ใจ เพราะฉะนัน้ ต้องฝึ ก ไม่อย่างนัน้ ตรงนี่มนั จะขึ้นไปแบบตีบๆ แคบๆ ถ้ากายมัน
ไม่แน่นจริงๆ ต่อไปก็ของคุณพ่อน้องซี (อาจารย์พดู ถึงคลิปน้องซี) ทีค่ ดิ นาน ไม่ใช่การประมวลผลจากการฟัง
ไม่ดี เมือ่ กี้น้ ี คุม้ หรือซื้ออันนี้ ไม่ใช่หูไม่ค่อยดี ไม่ใช่ฟงั ไม่รูเ้ รื่อง แต่เขาคิดสองชัน้ ว่าจะเล่นอย่างไร เรื่อง 25
บาท กับ 30 บาท เขาคิดสองชัน้
มารูว้ ่าลูกเข้าข่ายเมือ่ ตอน 2 ขวบครึ่ง แล้วก็ลกั ษณะทัว่ ไปก็คือ ไม่สอ่ื สารกับคนรอบข้าง ไม่พดู ทาให้เริ่ม
สงสัย แล้วทาอย่างไรให้ลูกมองหน้ากับผูส้ อ่ื สารได้ ก็เริ่มจาก เมือ่ ตอน 2 ขวบ ติดขวดนมอยู่ แต่ยงั ไม่ยอม
ส่งเสียง ผมใช้หลักทีค่ ุณหมอแนะนาไว้ก่อนว่า เล่นอย่างเดียวไว้ก่อน ส่วนคาพูดตามหลัง ขวดนมอยากกิน
ขอให้ส่งเสียงออกมา แม้นจะเป็ นภาษาต่างดาวออกมา อิ ๊ อ๊ะ อะไร ก็ตาม ขอให้มกี ารเปล่งออกมา ถ้ามีการ
เปล่งออกมา แล้วเราค่อยหยิบให้ หรือเราก็ย้อื ไว้ดว้ ย คือ หลักการของผม ตามทีค่ ุณหมอแนะนา เล่นอย่าง
เดียวไว้กอ่ น แล้วให้ความคิดในการเล่นสนุ กเป็ นของเด็ก ให้เด็กเป็ นคนเริ่ม การสือ่ สาร ทีว่ ่าทาไมเขาไม่มอง
หน้า ถ้าผูป้ กครองทุกท่าน มีทาโร่ หรือว่าป๊ อกกี้ไว้ เวลาที่ให้ลูกกิน หรือจะให้สอ่ื สารหรือมองหน้าตัวเอง
ท่านผูป้ กครองจะให้ทาอย่างไร ผมใช้วธิ เี อาเข้าปากผมแล้วปลายเส้นทาโรด้านหนึ่งออก เวลาลูกจะกิน ลูกต้อง
มองหน้าเรา หรือเราโยกซ้าย โยกขวา ซึง่ ในหลักการนี้ ผมได้มาจากคาแนะนาจากผูป้ กครองอีกหลายๆ ท่าน
ในเว็บไซด์ทผ่ี มข้าไปกับคุณหมอ 1 เส้น 1 ครัง้ ให้เขามองหน้าเราก็ยงั ดี หรือการอุม้ ลูกขึ้นมา เพราะว่าน้องซี
ตัง้ แต่เล็ก จะอุม้ จะวิง่ อะไรนี่ วิง่ ไปทางหน้าหันไปอีกทาง แล้วก็เวลามองหน้า ชูมอื จะให้อมุ ้ แต่ไม่เปล่ง
เสียงเลย ผมก็ถาม อุม้ อุม้ ใช่ไหม ถ้าเขาชูมอื จะให้อมุ ้ ถ้าเขาพยักหน้าหรือเขาสือ่ สาร ทาให้เรารูว้ ่า เขาต้องการ
ให้เราอุม้ เราอุม้ ขึ้น อุม้ ขึ้นเสร็จ เราวางลง เหมือนเป็ นการยื้อหรือการแกล้ง แล้วแต่มมุ มองนะครับ แต่นนั้
คือพยายามให้เขาสือ่ สารกับเรา
เมือ่ ตอนประมาณ 3 ขวบ ให้เขาเตะบอล หัดเล่นในบ้าน หัดใช้อปุ กรณ์ภายในบ้าน ลูกบอลวางไว้ เตะบอล
กันไหม ไม่รู ้ ยืนนิ่ง 10 กว่ารอบ ไม่ยกขา ไม่ยกขาไปเตะบอล เพราะไม่รูจ้ กั ในเมือ่ ไม่รูจ้ กั เราต้องเป็ น
คนเริ่มให้เขารูจ้ กั จับขาแล้วให้เขาเตะบอล เขาจะเตะถูก เตะผิด จับขาเขาไว้ก่อน จับขา อย่างนี้คือเตะ
บอล แล้วต่อไป เขาจะเริ่มเคลือ่ นไหวได้ พอเขาเริ่มเคลือ่ นไหวได้ เราก็เล่นสนุกกับเขา โดยเขาเตะบอลไป
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เราก็วง่ิ ไป เขาจะวิง่ ตาม เหมือนเป็ นการสือ่ สาร พยายามให้ทุกอย่างจากการเล่น เริ่มจากตัวเด็ก ไม่ใช่เริ่ม
จากผูใ้ หญ่ เวลาเด็กจะเล่นอะไรต้องให้เด็กเริ่มต้นก่อน ต้องขอบคุณครูพบทีช่ ่วยแนะนาอุลตร้าแมนพิทกั ษ์โลก
ปฏิทนิ กระดาษทีเ่ ราม้วนเก็บไว้แล้วไม่ได้ใช้ เอามาเป็ นอาวุธในการเล่น ฟันดาบ เขาไม่รูว้ ่าฟันอย่างไร เราก็จบั
มือเขา ให้เขาฟันกับพี่ น้อง เล่นฟันดาบให้เขามีความสุข ให้เขามีการสือ่ สารทางสายตา หรือทางอารมณ์ออกมา
จนถึงเวลาอะไรก็ตามที่เขาเล่น คิดอย่างเดียว เล่นให้สนุ ก แม้นจะออกนอกกรอบฟลอร์ไทม์บา้ ง แต่เราต้อง
ให้เขากลับเข้ามาให้ได้
ทุกอย่างทีผ่ มทามา ตัง้ แต่อดีตผมมองย้อนกลับไป มันทาไปได้อย่างไร แล้วพยายามให้ความคิดของเด็กเป็ น
คนเริ่ม ไม่ใช้ผูใ้ หญ่เริ่มหรือบังคับ อย่างเช่นผมเปิ ดร้านขายของ ผมก็ไม่ได้อยู่กบั ลูกทัง้ วัน ผมก็ส่งลูกเข้าฝาก
เลี้ยงเหมือนกันเมือ่ สมัยเด็ก แต่เวลาเลิกงานกลับมาบ้าน ต้องให้ท่บี า้ นเปิ ดใจยอมรับก่อน ว่า อย่างญาติพ่ี
น้องผมทุกคนทีอ่ ยู่ในบ้านด้วยกัน ผมยังเป็ นครอบครัวทีอ่ ยู่กบั พี่ พีส่ ะใภ้ กับหลานอยู่ ยังอยู่เป็ นบ้านใหญ่อยู่
ผมเปิ ดใจกับทุกคนในบ้านว่า น้องเป็ นอย่างนี้นะ ขอความร่วมมืออย่าให้หลานหรือน้องต้องอยู่คนเดียว อย่าให้
เล่นคนเดียว อย่าให้ดูโทรทัศน์ และทุกคนร่วมมือหมด โทรทัศน์เสียทัง้ บ้าน 2 ปี กว่าๆ คือถ้าน้องตื่น หรือ
น้องอยู่ดว้ ย โทรทัศน์จะปิ ดหมด การสือ่ สารหรือดิจิตอล ทีวี หนัง อะไร ต่างๆ จะปิ ดหมด ไม่ให้ดู ให้เด็ก
เล่น และมีพน่ี อ้ งเข้ามาเล่นด้วย หรือผูใ้ หญ่ให้เข้ามาเล่นด้วย แค่ นนั้ เอง แล้วทุกเย็น ปิ ดร้าน ผมก็เข้ามาเล่น ทา
โร่ห่อเดียวผมเล่นได้เป็ นชัว่ โมง หรือป๊ อกกี้กล่องเดียวผมก็เล่นได้เป็ นชัว่ โมง แต่ขอให้เด็กอยู่ในวงรอบทีอ่ ยู่คุย
ใกล้ชดิ กับเราตลอดเวลา นะครับ
ช่วงทีเ่ ขาดีข้นึ คุณพ่อพาไปช่วยขายของ
พอเขาสือ่ สารได้ ทุกวันนี้นอ้ งซีไม่ได้อยู่กบั ผมนะครับ มาอยู่ท่กี รุงเทพฯกับแม่ แต่ผมอยู่ต่างจังหวัด แต่คุณแม่
เขาทางานธนาคาร เช้าไป เย็นกลับ แต่ช่วงทีอ่ ยู่กบั ผม ถึงเวลาตอนเย็นผมก็ให้ช่วยค้าขาย ผมขายของอีกร้าน
หนึ่ง พีช่ ายผมขายอยู่อีกร้านหนึ่ง แต่ให้วง่ิ ไปเอาของ มีตวั อย่าง หยิบรองเท้าแบบนี้ เอาแบบนี้ อ้าว ไปหา
อาแปะ ไปเอาของมา เขาก็จะมีการถามย้อนกลับ เอาแบบนี้ เอาเบอร์อะไร ผมขายรองเท้า เอาเบอร์อะไร
เอาแบบนี้ เอาเบอร์อะไร ลองไปหาอาแปะซิ ลองไปบอกอาแปะ เขาก็วง่ิ ไปเลย วิง่ ไปแล้ววิง่ กลับ ถ้าเขาไม่มี
ของ เขาก็จะบอกว่าไม่มขี อง ถ้ามีของเขาจะหยิบของมาให้ หรือบางทีเวลาเก็บร้าน เขายังอยู่กบั ผม เพราะว่า
ช่วงอนุบาล 1 เขายังเรียนอยู่ชยั ภูมกิ บั ผม เวลาเก็บร้าน ต้องปัดของ เขาก็จะวิง่ หยิบ วิง่ ปัดของทาโน่น ทานี่
อ้าว ปัดร้านป๊ าเสร็จแล้ว ลองไปทาถามอาแปะซิ ว่าปัดหรือยัง เขาก็วง่ิ ไป มันเหมือนเป็ นการบังคับหรือเปล่า
มันไม่ใช่การบังคับ เป็ นการถาม เด็กสนุก เพราะเด็กสนุ กกับการเก็บของ การใช้ไม้ปดั เราก็ควรจะให้ หรือ
ส่งเสริมให้เขาไปทาต่อ หรือบางทีเก็บของเสร็จ อ้าว ยกรองเท้าคู่น้ ีเข้าไป เขาก็วง่ิ เขามา เขาก็ยง่ิ วิง่ เก็บของ
แล้วเอาของทีเ่ ขาต้องการ วางได้ถกู ที่หมดครับ
ตอนนี้เราก็ เริ่มกับมาทาตรงนี้อย่างเข้มข้น ก็มที ่านใดจะเริ่มแบ่งปัน ในช่วง 3 – 4 เดือนนี้ เราได้เริ่มต้นทา
กิจกรรมอะไร และติดขัดอะไร อยากจะปรึกษา หรือของความเห็น หรืออยากจะเล่า เชิญเลยค่ะ เริ่มทีไ่ ปจ่าย
ตลาดของหนุ่มเจก่อนนะคะ เรื่องไปจ่ายตลาดซื้อไข่ หมอชอบ
วันนัน้ ใช้ลูกไปซื้อไข่ให้แม่ 10 ฟอง เขาก็เตรียมตัวค่ะ แม่ก็ถามเขาต่อว่า ซื้อเป๊ บซีด่ ว้ ยไหม เล่าไปก่อนนะ
ค่ะ อันนี้ลมื มานึกได้ทหี ลังว่าลืมชวนลูกคิดเรื่องการเตรียมเงิน เราก็ได้แต่บอกไปเลยว่า ไข่ประมาณ 40 50 นะ เป๊ ปซีก่ ็ประมาณ 30 - 40 เจเอาไป 100 ก็พอ แล้วเขาก็เตรียมพร้อม เจจะซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์
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ด้วยไหม ทิ้งไว้แค่น้ ี เขาก็ไปค่ะ ขีร่ ถจักรยานไปซื้อไข่ พอกลับมา เขาก็มาแบบหน้าตาตื่นๆ ถือไข่กบั เป๊ ปซี่
มา พอรับมา ไข่ 10 ฟอง มีนา้ อยู่ในถุงไข่ แม่กด็ ู อ้าว ไข่แตก แตกเมือ่ ไหร่ เขาก็บอก ไม่รูส้ แิ ม่ เพิง่ เห็น
เหมือนกัน แล้วความทีม่ นั รูส้ กึ ว่าลูกเราเป็ นแบบนี่แหละ เราก็คิดไปก่อน แม่คา้ หยิบไข่แตกๆให้ลูกเราหรือเปล่า
ลูกเราถูกเอาเปรียบหรือเปล่า ก็พยายามถามเขา เขาก็พยายามอธิบาย เราก็พยายามสงบตัวเอง เพราะเรารูว้ ่า
เราเริ่มหงุดหงิดแล้วทีเ่ ขาบอกว่าไม่รู ้
แล้วเขาก็ขอเงินเพิม่ ไปซื้อบัตรเติมเงิน เราก็ปล่อยเขาไป เพราะเรารูส้ กึ ว่าอารมณ์ไม่ปกติ เราก็เข้าครัวไป ไข่
10 ฟอง แตกไป 2 แตกแบบนา้ ไม่เหลือติดเปลือก เปลือกแยกกันหมด บุบไป 6 ฟอง เหลือ 2
ถามตัวเองซา้ ๆ เกิดอะไรขึ้น คิดจินตนาการไปใหญ่ แล้วลูกก็กลับมา เจ มันยังไงหรอ แล้วไปซื้อบัตรเติมเงิน
นะ ทาไมไม่ซ้อื แต่แรก เขาบอกว่าเงินไม่พอ อ้าวแล้วเจรูไ้ ด้ไง ก็เจถามเขา เราก็อยากรูเ้ หตุการณ์ เขาก็เริ่ม
อารมณ์เสียๆ เริ่มรูส้ กึ ว่าเหมือนกับแม่ไปคาดคัน้ อะไรบางอย่าง เขาก็ไม่อยากเล่า ขอเล่าตอนบัตรเติมเงินเลย
ก็ไข่กบั เป๊ ปซีว่ างแล้ว บัตรเติมเงินมีขายไหม เท่าไหร่ครับ ป้ าเขาก็บอกราคามา 55 บาท เขาก็รูแ้ ล้วว่าเงินเขา
ไม่พอ เขาก็เลยเฉยๆ เขาก็เอาแค่ไข่กบั เป๊ ปซี่ เราก็เลยรูแ้ ล้ว คาว่า ตังค์ขาดของลูก มันเหมือนเป็ นศัพท์ทผ่ี ดิ
ในความรูส้ กึ แม่ เหมือนกับเราก็เริ่มทดแล้วเก็บไว้ว่า ลูกยังไม่ได้คาศัพท์ ใช้คายังไม่ถกู มันเป็ นคาทีเ่ ราต้องเอา
มาทางานกับเขา ทาฟลอร์ไทม์ให้รูว้ ่ามันไม่ถกู เราก็เริ่มคิด เรื่องไข่ ไข่ทาไมจึงแตกเสียหายยับเยินขนาดนี้
ต้องเอาไว้ขา้ งเดียวกับเป๊ ปซีแ่ น่ เลย มันอยู่คนละถุง ลูกคงแขวนไว้ทม่ี อื จับของจักรยานแล้วขีม่ า เราก็คิดไป
แต่ก็เก็บไว้ เพราะว่ารูส้ กึ ว่าใจแม่มนั ไม่ดแี น่เลย ตอนนัน้
พอวันรุ่งขึ้น ก็คุยกับเขาอีก เขาก็มที ่าทีหงุดหงิด เราก็เริ่มรูแ้ ล้วละ ว่าท่าทีเรามันคงจะไม่ค่อยดี เราก็ปรับท่าที
ตอนถาม หยิบไข่ยงั ไง แล้วหยิบเป๊ ปซีย่ งั ไง แม่คา้ หยิบให้มา เป๊ ปซีด่ ว้ ย แล้วเจถือกลับบ้านยังไง ก็เอาไว้คน
ละข้างกับจักรยาน เหรอ ดีๆ แล้วทาไมถึงทาอย่างนัน้ ละ มันจะได้ไม่หนักข้างเดียวไง เราก็รูว้ ่าอย่างน้อยก็ได้
เรื่องสมดุลนะ แต่คุณยังไม่รูว้ ่า ไข่มนั ต้องระวัง แม่กค็ ิดต่อ มันต้องฟาดกับคอจักรยาน เพราะจักรยานพับมัน
จะคอสูงๆ คงจะขีส่ ะบัด เลยเหวีย่ ง อย่างนี้กเ็ ป็ นการบ้าน แล้ววันนัน้ ก็พอดีมเี หตุการณ์ แล้วก็ผดิ นัดคุณ
หมอ แล้วเราก็เล่าให้คุณหมอฟัง คุณหมอก็บอกว่า มันเป็ นความรู ร้ อบตัว เป็ นเรื่องไข่ ทีม่ นั บอบบาง แล้วเรา
ก็ทดไว้ว่า เราต้องช้า ต้องวางแผน ก่อนทีล่ ูกจะออกจากบ้าน พอมาคิดย้อนทบทวน มันก็มีหลายอย่าง ที่เรา
จะทาได้ เช่นว่า การเตรียมเงิน การชี้ให้ลูกเอะใจ ปรึกษาเพือ่ นก็มี ไข่มนั บอบบางนะลูก ให้เขาไปคลาดู เขา
จะระวังขึ้น ก็อนั นี้แหละ มันจะเห็นทัง้ ลูก เห็นทัง้ แม่ เห็นทัง้ ความวิตกกังวล ในจุดทีว่ ่า เอ๊ะ เขาเอาเปรียบลูก
เราหรือเปล่า แล้วก็มที างานความคิดกับลูกเหมือนกัน แล้วถ้าคราวหน้าไปซื้อ ถ้าป้ าเขาหยิบให้อกี เผือ่ เขาหยิบ
ไข่บุบให้ละ่ อ้าว ก็ไม่เอาสิ ไม่เอาหมดเลยเหรอ ก็ไม่เอาลูกนัน้ แล้วถ้าเขาหยิบใส่ถงุ ให้ล่ะ ก็หยิบมาเปลีย่ น
เราก็พยายามใช้ฟลอร์ไทม์กบั ลูก ว่าเขาจะแก้อย่างไร บางอย่าง เขาเก่งนะ บางทีคุณแม่อาจจะยอมๆ ไปก็ได้
เพือ่ ชื่นชมตัวเขา เป็ นอย่างนี้ มาทบทวน ก็จะเห็นความเร็วไปของแม่ เห็นจุดทีค่ ุณแม่อาจจะรูส้ กึ ว่าความกลัว
ของเราเองค่ะ
คล้ายกับที่คุณพ่อบอก พอทาไปก็เห็น ขอเพียงกล้าทา ก็เห็น เห็นว่าจะต่ออะไร ถ้าทุกอย่างมันกลับมาเริ่มดี
ขึ้น คุณแม่กห็ าอย่างอื่นทา
หลังจากวันนัน้ มีให้ไปซื้ออีก ก็กลับมาสภาพดีครบ 10 ฟอง
เขาแก้ยงั ไงคะ

คุณแม่เจ
อ.กิ่งแก้ว
คุณแม่เจ
อ.กิ่งแก้ว

แม่กไ็ ม่ได้ถามอะไรเขา สัง่ ให้ซ้ อื ไข่
โดยมากถนนในหมู่บา้ นจะมีหลังเต่า พอขึ้นแล้วจังหวะลง ไม่มเี หลือ
แต่ตอนออกไป แม่กบ็ อกเขา เจ ไข่มนั เปลือกบางนะลูกนะ กลับมาก็สภาพดี
ต้องดูว่าเขาแก้อย่างไร เดีย๋ วก็หามุกอื่นเล่น พอหาทา มีอะไรใหม่ๆ พอซา้ แล้วใช่ไหมค่ะ พอซา้ รอบ สองรอบ
สามรอบ มันราบรื่นตลอด รอบหน้าก็ซ้อื อย่างอื่นบ้าง ทาแล้วก็เห็น ค่ะ ว่าจะต้องมีอะไรที่ตอ้ งแก้ จะต้องทด
ไว้ในใจ เชิญของคนอื่นเลยค่ะ หมอคิดว่ามีหลายคน ทีเ่ ริ่มลงมือแล้ว คิดว่ามีปญั หา หรือว่าไปพบอะไรดีๆ
อยากแบ่งให้เพือ่ นที่ยงั ไม่ได้เริ่ม
คุณแม่นอ้ ง จริงๆ ต้องบอกว่า โชคดีทค่ี ุณหมอมาลงดูเด็กแต่ละราย ก็เลยรูส้ กึ ว่า เข้าทีเ่ ข้าทางมาได้สกั ประมาณครึ่งปี
ไผ่
แต่ก็ทาคล้ายๆ กับพ่อน้องเอ พ่อน้องบี แล้วก็คุณพ่อน้องซี คือหาโอกาส เห็นโอกาส ปี ทแ่ี ล้วเคยพาไป
เรียนว่ายนา้ สไลเดอร์เตี้ยๆ ลงไม่ได้เลย ในขณะทีพ่ ก่ี บั น้องเล่นกันสนุ ก รูแ้ ล้วว่าโจทย์มา แต่ปจั จุบนั นี่ คือ
เก่ง ลงได้ สไลเดอร์ทเ่ี ป็ นแบบวนๆ ก็เล่นได้ ก็มสี ่วนดีทว่ี ่า ด้วยความเปรียวของพีก่ บั น้องก็จะใช้บอร์ด รองนัง่
ทีก่ น้ แล้วลงแรงกว่านัน้ อีก อันนี้เขาพยายาม อยากจะชนะ เอาบอร์ดขึ้นไปนัง่ พอจะลงเอาบอร์ดออก ยัง
กลัวอยู่ พอลงมาเสร็จ ก็โกรธว่าทาไมยังทาไม่ได้ เขาก็วง่ิ เร็วกว่าน้องแล้วนะ ทาไมทาไม่ได้ ก็ปลอบไป ไอ้
อย่างนี้ หม่าม้ายังทาไม่ได้เลย มันยาก
ก็หาโอกาส ถ้าไปห้าง เด็กๆ จะมีหน้าทีเ่ ข็นรถเข็นกัน แล้วจะหาของ เราจะมีรายชื่อว่าเราจะซื้ออะไรบ้าง หา
ของ เท่าไหร่ ไอ้ท่เี อามามันเท่าไร เขาก็จะไปดู ฝึ กดู หยิบของกัน พอจ่ายเงินเสร็จ เด็กๆ มีหน้าที่ห้วิ
แล้วก็จะพาไปเทีย่ วค่ะ พาท่องเทีย่ ว เรารูว้ ่าเขากลัวที่มดื ทีแ่ คบ เราก็จะพาไป ล่าสุดก็ไปตรัง ไปเข้าถา้
มรกตค่ะ ครัง้ แรกไปกระบี่ อันนัน้ รูว้ ่าไม่แน่ใจว่าจะนัง่ เรือเร็วได้หรือเปล่า ครัง้ แรกเลยนะ กลัวนา้ ตอนเล็กเขา
เคยตกนา้ แล้วกลัว แล้วไม่เอาเลย ตอนนัน้ ก่อนทีจ่ ะรูว้ ่าเขามีปญั หา เราก็ใช้เวลานานมาก ไปเกาะช้าง คลืน่
มันเรียบ พอคลืน่ มาเขาวิง่ หนี ในขณะทีพ่ น่ี อ้ งเขาเล่นกัน กว่าทีเ่ ธอจะเล่น มันเย็นแล้ว เขาเลิกกันแล้ว เธอ
จึงค่อยยอมเล่น เราก็ไปกัน 4-5 รอบ จนกระทัง่ รอบสุดท้าย พายเรือแคนู ไปทีเ่ กาะนี่ได้ เขาสามารถนัง่ กับเรา
ไปได้ อย่างทีค่ ุณหมอบอกว่า เห็นอะไรแล้วค่อยๆ ทา ค่อยๆ ทาไป ถ้าเขาไปทีม่ ดื ก็ยงั กลัวอยู่ ทีไ่ ปท้องฟ้ า
จาลอง กลัวว่าโลกจะเข้ามาทับเขา พระจันทร์อะไรต่างๆ แต่ก็อยู่ได้ แต่จะอยู่แบบว่า มันมาแล้ว มาแล้วหม่า
ม้า แต่จะรบกวนชาวบ้านนิดหนึ่ง แต่ก็ไม่เป็ นไร
แต่ตอนที่ไปเจอคุณหมอครัง้ แรก เมือ่ กันยายนปี ท่แี ล้ว คุณหมอบอกว่าติด SI เราก็เราลืมมองตรงนี้ไป ข้าง
โรงเรียนเขามีสวนสาธารณะ เต้นแอโรบิก มีราพัดจีน จริงๆ เราพาลูกไปเล่นที่สนามเด็กเล่นอยู่แล้ว แต่ไม่เคย
สังเกตเขาว่าเขาเป็ นยังไง ทีน่ นั ่ เสียงดังมาก วันแรกชวนไป ยังไงไม่ยอมเข้า ไม่เอา ไม่ชอบ เสียงพัดจีนมัน
พรึ่บ พรึ่บ ไม่เข้าก็ไม่เข้า เล่นรอบๆ แต่พ่กี บั น้อง วิง่ แจ้นไปเล่นกับเพือ่ นแล้ว จนผ่านมา 2-3 เดือน
ปัจจุบนั อยู่สบาย เล่นได้ มีเสียง มีอะไร ก็ข้นึ ไปเล่นบนเวที เพือ่ นๆ มาก็ไม่เป็ นไร ทาอย่างที่พ่อน้องซีบอก
บ้านเราไม่มที วี ี คือปิ ดทีวี งดเกมไปเลยตามทีค่ ุณหมอแนะนา มันมีมกี จิ กรรมให้ทาทุกวัน จากทีเ่ วลาน้อย เป็ น
เวลาเยอะ มาเล่นเกมเศรษฐีกนั มาฝึ กคิดเลขกัน ไม่น่าเชื่อ ไม่เคยคิดว่าเขาจะเล่นเกมเศรษฐีได้ นัง่ กัน 3 พี่
น้องเล่นกัน ตาเธอ เขาก็จะทอย ด้วยความทีเ่ ขาเล่นกัน พีก่ บั น้องก็ชวนกัน เขาก็จะมาทอย บวกเลข จะไป
ไหน จะไปจังหวัดไหน กลายเป็ นว่า หม่าม้าหนู อยากไปภูเก็ต หนู อยากไป โน่ น ไปนี่ ไปนัน่ อ้าว ทาให้พ่อ
แม่เสียเงินอีก

แล้วปี ทแ่ี ล้วไปกระบี่ ขึ้นเครื่องบิน เขาปวดหู เป็ นคนเดียวทีม่ ปี ญั หา เขาไวเสียงด้วย เขาร้องกลัวมาก เป็ น
โจทย์อีกแล้ว ปี น้ ีไปอีกรอบหนึ่ง เราก็คุยกัน ทางานอารมณ์กนั ไม่ว่าเขาจะคุยกับย่า กับยาย เขาก็จะบอกว่า
ยังไงเขาก็ไม่ข้นึ เขาปวดหู เราก็จะคุยกันไปเรื่อยๆ แต่ถา้ ไม่ข้นึ เครื่องบิน จะขับรถนานนะ เขาก็จะเริ่มคิด
เดีย๋ วเขาจะเคี้ยวหมากฝรัง่ เดี่ยวเขาทาโน้น ทานี่ ทานัน้ จนครัง้ นี่ผ่านไปได้ดี ดีกว่าทีเ่ ราคาด คิดว่าเขา
จะต้องมีปญั หา แต่ดขี ้นึ มานิดเดียว ปรากฏว่าตอนนี้เขาดีมาก แล้วไป ตอนไปเข้าถา้ มรกต ถ้าใครเคยไปมัน
จะมืด มันจะมืดตอนเข้าไป อันนี้เป็ นโจทย์ทค่ี ุณแม่ตงั้ ใจ เพราะขาจะกลัวทีม่ ดื เขาจะกลัวค้างคาว เขาไม่รูว้ ่า
ใต้นา้ มีอะไร ตอนไปกระบีค่ รัง้ แรก ลงนา้ นี่เขาจะไม่กล้ามองว่าข้างล่างมีอะไร ก็เหมือนกับว่าเคยดูอะไร เขาจะ
กลัวถา้ สัตว์ประหลาดทัง้ หลายแหล่ ก็ไปกัน โชคดีเทีย่ วนัน้ เด็กเยอะ แล้วไกด์เอาไฟฉาย ฉายขึ้นไปข้างบน
ค้างคาวเพียบ คุณแม่ก็ลนุ ้ หม่าม้าค้างคาว ค้างคาว ใช่ ค้างคาวลูก มันจะบินลงมาไหม มันจะลงมาทา
อะไรไผ่ไหม ดูซิ ดู ดู มันก็ไม่มานะ ก่อนเข้าถา้ เขาจะถามเยอะ จะมีไดโนเสาร์ไหม จะมีกบไหม จะมีอะไร
ทีเ่ ขากลัว เราก็จะคุยกันไป อ้อ มีเด็กเล็กร้องด้วย “น้องร้องทาไม” น้องกลัวไง คุณพ่อก็เฮ อ้าวเฮกันไป
เกาะกันเป็ นสายเข้าไป ก็เฮกัน ในทีส่ ุดคือผ่านได้ แล้วก็ใส่หน้ากากดานา้ ได้ แต่ดูได้ไม่นาน จากเด็กทีก่ ลัวนา้
เดีย๋ วนี้พาไปเที่ยวไหนทีม่ แี อ่งนา้ หรือเวิ้งนา้ จะเป็ นคนแรกทีร่ อ้ งลงนา้ ซึ่งป็ นสิง่ ทีเ่ ขาภูมใิ จ ยังไงไผ่กจ็ ะลง
ไปอ่างเก็บนา้ ทีห่ ว้ ยกระทิง ไปสักครัง้ 2 ครัง้ เขาชอบ แต่ก็ยงั มีงานที่ตอ้ งเก็บอยู่ค่ะ
ยังมีเรื่องเสียง เมือ่ 2 วันก่อน คุณแม่ก็บอกว่า เดีย๋ วเราไปเรียน แต่เวลาอยู่กบั เราพัฒนาการเขาดีมากเลย แต่
พอเขามาหาคุณหมอ พัฒนาการเขาร่วง เกิดอะไรขึ้น หรือว่าเขายังไม่สงบกับคนอื่น เราก็เลยมองดูว่ าโจทย์
ต่อไป เราน่าจะพาเขาไปลองเรียนพิเศษดู ลองเรียนขา ขา ก็เลยมองดู การลองเรียนวาดรูป ก็พาไป ที่นนั้ เป็ น
โรงเรียนวาดรูปที่มสี อนดนตรีดว้ ย เขาไวเสียง จะมีกลอง มีกตี า้ ร์ ก็พาขึ้นไปดูหอ้ งทีม่ กี ลอง พี เรียนกลอง
ไหม เขาเดินหนีเลย แต่นอ้ งนี่ไปลองแล้ว โป้ งเป้ ง โป้ งเป้ ง ไผ่กบ็ อกแม่ไม่เอา เสียงดัง แม่กเ็ ชียร์ เอ้า ทุก
คน ลองหยิบไม้ตกี ลองขึ้นมา น้องก็ตี โป้ งป้ าง โป้ งป้ าง น้องไผ่กว็ ง่ิ หนี เราก็ค่อยๆ ก็บอกว่า ลองดู ลองมา
จับดู เขาก็จบั ก็ตีดู เมือ่ กี้ลองเล่าให้พ่อน้องบีฟงั พ่อน้องบีบอกว่า ไปถอยมาเลย คุณแม่ สงสัยต้องไปถอย
กลองชุด แต่กค็ ิดว่า เราก็มองเห็นโจทย์ค่ะ โจทย์ตรงนี่มนั ยังยาก เดีย๋ วเราค่อยให้เขาอยู่ในสถานการณ์ท่เี ขาไม่
ชอบ แล้วถ้าพีเ่ ขาอยากเรียน เขาก็จะรูส้ กึ เริ่มอยากลองบ้าง แล้วก็ทบ่ี า้ นจะทาเป็ นโครงเหล็กขึ้นมานะค่ะ
เหมือนเมือ่ สักครู่ทค่ี รูปูเป้ โชว์ ทีเ่ ด็กไต่ๆ ไป แล้วก็จะแข่งกัน แต่เราจะรูเ้ ลยว่า เขาสามารถไต่ไปได้ 6-7 ขัน้
แต่พอน้องมาเชียร์ เขาเกร็ง เขาก็ลง เขาไม่เอา อยู่ท่ใี จเขา ก็เลยเห็นงานเพิม่ อีก อย่างเช่น เรื่องความตื่นเต้น
เรื่องอะไรเรายังต้องทากันอีก
คุณแม่นอ้ ง ลูกอายุประมาณ 6 – 7 ขวบ ทีผ่ ่านมา เสาร์ – อาทิตย์กพ็ าไปเล่นสนามเด็กเล่น กทม. หรือทีส่ วนสาธารณะ ที่
ก้าน
เขาได้ตรงนี้ ก็ได้จากพีส่ าวเขาด้วย เพราะพีส่ าวเขาค่อนข้างซน แล้วก็เล่นไปกับเพื่อน ทีผ่ ่านมาก็ไปเทีย่ ว
เหมือนกัน มีครัง้ หนึ่งไป ไดอะล็อกอินเดอะดาร์ค ทีม่ นั เป็ นบทเรียนในความมืด มันเป็ นทีม่ ดื หมดเลย ให้เรา
ใช้ชวี ติ เหมือนคนตาบอดสักประมาณ 1 ชัว่ โมง เราก็บอกเขา เดีย๋ วเราจะเข้าไปนะ ก็จะเหมือนคนตาบอดที่
มองไม่เห็น เราก็ไปอ่านรายละเอียดมาก่อน ว่าต้องมีอะไร ว่าจะมีไม้เท้าให้เราถือ แล้วก็คุยกันว่า เดี่ยวหม่าม่า
จับเจ้ไว้นะ แล้วก้านก็จบั ปาป๊ านะ แล้วเราก็เดินเข้าไปด้วยกัน ก็คือเข้าไป เขาจะให้เราลองจับ ลองดม เดิน
แตะไป แตะมา จะมีดว้ ยกัน 8 คน เขาจะบอกว่า ให้เดินตามกัน มันก็สนุ กดี แต่ว่าลูกเราก็เงียบ เราก็เลยไม่

รูว้ ่าลูกเรากลัวหรือว่าอะไร เราก็จะคอยถาม เขาก็เงียบ แต่ว่าให้จบั อะไร เขาก็จบั ให้ดมอะไรเขาก็ดม ให้ข้นึ ที่
มันเป็ นรถตุก๊ ตุก๊ ทีม่ สี นั ่ ไป สัน่ มา เขาก็ข้นึ ได้ ตอนสุดท้าย ก็จะมีการสัง่ ก็จะเป็ นคนตาบอดขายของ แล้วก็
สัง่ ทาอะไร เขาก็ทา เขาก็หยิบจับอะไรของเขาได้ เพราะเราก็รูว้ ่า เดี่ยวเราเตรียมเงิน จะมีซ้อื ของนะ ให้งบ 20
บาท เขาก็บอกว่า เขาจะเอาเป๊ ปซี่ ปกติจะไม่ให้ แต่วนั นัน้ เราก็ให้ ออกมาก็รูส้ กึ ว่าเขาก็ได้ แต่ไม่แน่ใจว่าตก
ลงเขาอยู่ได้หรือ เงียบเพราะกลัว หรือว่าเงียบเพราะอะไร แต่ก็รูส้ กึ ว่าชัว่ โมงนัน้ ทีผ่ ่านไป เขาก็ไม่เป็ นไร ที่
อาจารย์ให้ลองไปเล่น นอกจากลองไปเล่นสนาม แล้วก็ให้อาหารปลา แล้วก็ขจ่ี กั รยานรอบสวนสาธารณะ ตอนนี้
ก็รูส้ กึ ดีท่บี อกลูกสาวว่า เดีย๋ วหม่าม้าจะเดินเร็วๆ ไปนะ ส่วนหนู กข็ จ่ี กั รยานกับน้อง แล้วเดีย๋ วเรามาเจอกันตรง
นี้ ซึง่ เขาก็ทาได้ แต่ทนี ้ ีพอดีก็มจี ดุ หนึ่ง รูส้ กึ ว่าตอนนี้ อันนี้ลูกก็อยู่ขนั้ 3 4 5 ก็จะพูดเยอะ เมือ่ กี้คุยกับ
อาจารย์ แต่อาจารย์บอกว่าต้องทาเยอะๆ แล้วก็เลยไม่แน่ใจ ตกลงเขาบกพร่อง SI ตรงจุดไหน เพราะว่ารูส้ กึ ว่า
เขาก็ผ่านได้ มันไม่ได้แบบดีทเี ดียว แต่ก็ได้ในระดับหนึ่ง แต่ว่าเหมือนเขายังคิดเสียงดัง วันนัน้ ก็เลยถาม
คุณครู เพิง่ นึกออกเมือ่ กี้น้ ีว่า เขาคิดเสียงดัง พอมีอะไรในใจนี่เป็ นเรื่องเป็ นราว สมเหตุสมผลบ้าง พออาจารย์
บอกให้ทาเยอะๆ ก็เลยนึกไม่ออกว่ายังไง แต่ว่าก็ให้ช่วยงานบ้านบ้างค่ะ พับผ้าบ้างหรืออะไร แต่ว่าไม่ได้เป็ น
กิจวัตรทุกวัน
อ.กิ่งแก้ว ต้องเครียดนิดหนึ่ง เพราะว่ามีผูป้ กครองใหม่เยอะค่ะ ทีเ่ ล่ามาทัง้ หมดนี่ ไม่ว่าจะเป็ นของคุณแม่ทเ่ี รื่องเรือเร็ว
ไปเข้าถา้ หรือเรื่องของคุณแม่นอ้ งก้านนี่ ไปเข้าบทเรียนในความมืดมา ลูกเขามีพฒั นาการขัน้ 5-6 กันแล้ว
เขาพูดรูเ้ รื่องแล้ว เขาผ่านอะไรมาเยอะ สาหรับผูเ้ ริ่มต้นใหม่ อย่าเพิง่ นะคะ เล่นแค่นวด แค่นวดนา้ มัน และ
เริ่มจากอยู่ในบ้านก่อน อย่าเพิง่ ทาแบบเขา ขึ้นเครื่องบินจัมโบ้เจ็ต นัน้ เขารุ่นเดอะ ย้าอีกครัง้ ผูเ้ ริ่มต้นใหม่อย่า
เพิง่ เริ่มพาเผชิญแบบนี้ นะคะ ที่เขาไม่ค่อยถามกัน เพราะว่า เขาจะรูจ้ กั รกันดีในวง เขารูว้ ่าลูกของใคร แค่
ไหนแล้ว เรารูก้ นั ทุกคน เลยไม่ค่อยตัง้ ข้อสงสัย แต่ว่าสาหรับผูท้ ่เี ริ่มต้นใหม่ เราเริ่มที่ฟลอร์ไทม์ และให้ให้
เขาอยู่ในบ้านได้กอ่ น บ้านที่มีอยู่กนั แค่ 2-3 คน ไม่ใช่อยู่ในจัมโบเจ็ท ทีม่ คี น 2-3 ร้อย หรือว่าไปดาผิวนา้
ในขณะที่ ยังอาบนา้ สระผมไม่ได้นนั้ มันข้ามขัน้ ไปอีกเยอะ ขออยู่บา้ นให้ได้ก่อน ทาฟลอร์ไทม์ให้ได้เยอะๆ
พวกนี้เขาเป็ นพวกเก็บรายละเอียด เขาไปไกล ในช่วงนี้ มีของใครอีกทีอ่ ยากจะแชร์กนั
ผูป้ กครอง อาจารย์ยงั ไม่ตอบคาถาม
อ.กิ่งแก้ว ตอบไม่ได้ค่ะ โอกาสผิดสูงมากค่ะ ถ้าหมอยังไม่ได้เห็นเด็ก ตกลงทีล่ ูกยังพูดเยอะอยู่ ตกลงพูดมากไปหรือ
เปล่าคะ ถ้ามากอย่างนัน้ หมอพูดมากอยู่นะคะ หมอไม่ได้ทาอะไรเลย คืออย่างนี้ค่ะ การถามประโยคเดียว
แล้วถามว่าถูกไหมค่ะ มันถูกก็ได้ มันผิดก็ได้ ไม่ถูก ไม่ผดิ ก็ได้ค่ะ หมออาจตอบผิดก็ได้ค่ะ
คุณแม่นอ้ ง ขอแนะนาตัว น้องชื่อบอลนะค่ะ อายุ 4 ขวบ พัฒนาการอยู่ 1 2 3 4 ช่วงนี้ก็ ไปฟัง SI ของคุณหมอ
บอล
คุณหมอบอกว่า เขาอยู่ 3 4 แล้ว ก็ถงึ เวลาทีจ่ ะต้องฝึ ก SI แล้ว ครัง้ แรกจะฝึ ก SI กับครูหยก แล้วก็
ไปพบคุณหมอครัง้ แรกเลย คือ เดือนธันวาคม คุณหมอก็ประเมิน SI น้องมา ก็ได้การบ้านจากครูหยกมา
ในช่วงเดือนธันวาคมเราได้การบ้านมาเกี่ยวกับเสียง ซึง่ จะต้องให้นอ้ งฝึ กทนความดังและความถี่ ฝึ กตา คือ
ให้เขาทนกับวัตถุทพ่ี ่งุ เขาหาตัวด้วยความเร็วแบบไม่รูต้ วั แล้วก็ส มั ผัสในทุกหลายรูปแบบ เปี ยก แฉะ ขน
แปรง อะไรทัง้ หลายแหล่ ทีเ่ ราเรียนมา ตัง้ แต่ธนั วาคมมา เราจัดทุกรูปแบบเลยค่ะ ตื่นเช้ามาเขาก็แปรงฟัน
เสร็จต่อด้วยนวดปาก ต่อด้วยนวดตัว บวบขัด ใยทุกอย่าง สลับกับฟลอร์ไทม์ แล้วช่วงนัน้ เรากาลังแบบว่า
ลูกเราอยู่ขนั้ 4 ตื้อลูกวันละ 30 นาที คือเรานึกแต่คาว่า ลูกจะว่างไม่ได้ ลูกว่างไม่ได้ เด็กอย่าว่าง ต้องทา

ต้องเข้าหา เราก็ฟลอร์ไทม์สลับกับ SI 2 เดือนผ่านไป ไปพบคุณหมอ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ หลังจาก
ธันวาคม เล่าให้คุณหมอฟังว่า SI ของน้องบอลดีข้นึ นะค่ะ เขาทนกับความเปี ยก แฉะได้มากขึ้น ทนเสียงดังได้
เยอะขึ้น แต่สง่ิ ทีม่ นั แถมมาคือ เขากลับไปกระตุน้ ตัวเอง กับไอ้ดอกไม้ ด้วยการเอาดอกทานตะวันของเขามา
มองทีต่ า เวลาทีเ่ ขารูส้ กึ ว่า เขาไม่ไหว หรืออะไรแบบนี้ เราก็รูส้ ึกบาดใจ เราเป็ นแม่ ทาไมฉันถึงเป็ นทีพ่ ง่ึ ให้ลูก
ไม่ได้
ตลอด 2 เดือนทีผ่ ่านมา เขาเครียด เขาเครียดทัง้ วัน
คือ SI ฉันไม่ชอบ ฉันยังโดนตื้อขัน้ 4 อีก คือ ชีวติ ฉันเครียดทัง้ วัน

คุณหมอ
แม่นอ้ ง
บอล
ครูพบ
สิง่ ทีข่ าดคือ เขายังขาด เขายังมองคนทีเ่ ป็ นทีพ่ ง่ึ ของเขา ยังไม่ได้
คุณแม่นอ้ ง เราก็เลยได้มาว่า เราเสียสมดุลไป เราหนักไปกับลูก เราคิดแต่ว่า ลูกห้ามว่างนะ ตื่นเช้ามาแปรงฟัน นวด
บอล
ปาก นวดตัว ฟลอร์ไทม์สลับ SI เล่นก็ เล่นสนุ กนะค่ะ มีช่วงเล่นสนุก ตือ๊ ก็คือให้ตอื ๊ ให้ได้แบบมีคุณภาพ
เอาเวลานานๆ 30 นาทีข้นึ อะไรประมาณนัน้ หลังจากกุมภาพันธ์มา เราก็เลยถอย ถอย ถอยลด แล้วก็เพิม่
ความสนุกเข้าไป เพราะเราลืมคาว่า ความสนุก เราไม่ได้เติมคานัน้ ลงไป บางทีเราเครียดไปกับลูก มันก็เลย
ทาให้ลูก หดเข้ากระดอง
คุณหมอ คิดให้สบายใจแล้วกันว่า ทีเ่ ขาเล่นดอกทานตะวันนะ คือ ผ้าอ้อม ทีพ่ กั ใจของเขา
คุณแม่นอ้ ง ค่ะ ตอนนี้กฝ็ ึ กตลอด ทุกที่ แต่ทง่ี งมากเลยคือ มากรุงเทพฯ บ้านเราอยู่ชายแดน สงสัยว่า อะไรกัน การมา
บอล
เล่นสนามเด็กเล่น มันเป็ นเรื่องมหัศจรรย์ของคนกรุงเทพฯหรือ เห็นกองทราย 1 กอง หรือการทีเ่ ราไปเล่นที่
สนามเด็กเล่นนี่ คือช่วงนี้บางครัง้ ทีต่ ลิง่ แม่นา้ เขาจะมีทรายกองใหญ่ สูงมากค่ะ น้องบอลจะชอบมาก เราก็
จะพาเขาไปเล่นกองทรายอันนัน้ แหละ ให้เขาปี นขึ้นไป เขาจะอยากได้ไม้ ด้วยความทีฉ่ นั ชอบหมุน หมุนไม้
แม่กจ็ ะสร้างสถานการณ์ ด้วยการทีเ่ อาไม้ไปปักไว้สูงๆ ให้เขาตะกาย ไปเอาอันนัน้ แต่แม่กจ็ ะแกล้งลากตัวเขา
ให้ถูกไปกับทราย ให้เขาตะกายขึ้นไปเอาไม้ แม่กจ็ ะลากเขาลง เขาจะตะกายขึ้น เขาก็สนุ ก แปลกใจว่านี่คือ
โอกาสของคนต่างจังหวัดหรือ
เราเดินทางมากรุงเทพฯบ่อย ก็เป็ นโอกาสอีกเหมือนกัน น้องบอลกลัวเครื่องบิน บนเครื่องบินคนเยอะมาก
สาหรับเด็ก 4 ขวบ มีคนเป็ น 100 แสงไฟอยู่ในเครื่องบิน มีอะไรเยอะแยะเลย ทัง้ แสงเอย สีของเบาะเอย
เบาะของสายการบินหนึ่ง สีแดงตัดกับสีดา แล้วก็ไฟ เสียงผูค้ น ช่วงแรกทีข่ ้นึ ไป ชี้บอกว่าไม่ชอบคนไหน ซึง่
แม่จะเลือกว่า เวลาขึ้นเครื่องบินนะ แม่จะขึ้นเป็ นคนท้ายๆ จะยังไม่ยอมผลักใสให้ลูกขึ้นเครื่องบิน ฉันจะอยู่
กับเธอ ฉันจะเข้ากับเธอ เมือ่ เธอพร้อม ก็จะพาเข้าไป ก็จะเดินเข้าไป ผูค้ นก็นงั ่ กันเต็มเลย ฉันก็จะเป็ นราย
สุดท้ายทีเ่ ดินเข้าไป ลูกจะเกาะคือด้วยความทีล่ ูกเขายังไม่พร้อม บางทีเขายังกลัวกับอะไรหลายๆอย่าง บางทีเขา
จะรูส้ กึ อบอุ่น ถ้าบอกว่าอยากจะขีห่ ลังแม่ คนก็จะประณาม โตป่ านนี้แล้วยังให้ลูกขีห่ ลัง ซึง่ จริงๆ แล้ว ในปูม
หลังของเรา เขายังต้องการความอบอุ่น จากเรา ความมันใจจากเรา
่
เราก็ยอม ใครจะประณามก็ช่าง เราก็ให้
เขาขึ้นหลัง ให้เขาเกิดความอบอุ่น และมันใจ
่ ว่าฉันอยู่ตรงนี้ ไม่สามารถดับไฟทัง้ เครื่องได้ ไม่สามารถไล่คน
ออกได้ทงั้ ลา ให้ฉนั ขึ้นก่อน และไม่สามารถทีจ่ ะไปเปลีย่ นเบาะของเครื่องบินได้ แต่คุณอยู่ได้ดว้ ยฉัน เดือนนี้
เขาขึ้นมา 10 เทีย่ วแล้วค่ะ นี่คือโอกาส เพราะเราอยู่ต่างจังหวัด เราอยู่ชายแดน เราจะมากรุงเทพฯ เราต้องนัง่
เครื่องบินมา เขาก็เลยได้โอกาสตรงนัน้ ทีข่ องคนอยู่ไกล เขาเลยได้สูก้ บั เครื่องบิน เขานัง่ คาดเข็มขัดไม่ได้

อ.กิ่งแก้ว
ผูป้ กครอง

คุณแม่นอ้ ง
บอล

อ.กิ่งแก้ว
ผูป้ กครอง

อ.กิ่งแก้ว
ผูป้ กครอง
อ.กิ่งแก้ว

ตอนนี้เขาก็ยอมนัง่ คาดเข็มขัดเอง นัง่ ได้ หรือมีบางครัง้ จะถามว่าเครื่องบินลงหรือยัง เขาจะเริ่มรูแ้ ล้วว่าถ้า
ล้อลงคือกระแทก แล้วล้อแตะหรือยัง รถวิง่ หรือยัง เครื่องบินวิง่ หรือยัง ชัว่ ขณะนัน้ แม่คือที่พง่ึ ของเขา เราก็
จะซ้อมกันก่อนว่า เวลาทีเ่ ครื่องบินมันขึ้นนะ หนู จะตกใจนะ ถ้าหนู ตกใจแม่กอดหนู ดไี หม บางทีเขาจะเอามือ
เราไปปิ ดหู เสียงมันดัง บางสายการบินเครื่องเก่า เสียงมันดังมาก เครื่องบินใหม่ๆบางสายการบินไหนเสียงมัน
เลีย่ งสายการบินทีต่ วแพง
ั ๋ เขาก็เลยได้โอกาสตรงนัน้ ขึ้นเครื่องบินก็เลยสบายหน่อยตอนนี้ แต่ถามว่า กลัว
ไหม ฉันยังกลัวเหมือนเดิม แต่ฉนั อยู่ได้เพราะแม่คือทีพ่ ง่ึ เสียงก็ยงั ดังเหมือนเดิม ไฟก็ยงั เปิ ดเหมือนเดิม
แต่ว่าแม่ยงั อยู่
เป็ น SI ทีร่ าคาแพง (หัวเราะ)
คาถามแรก : ตอนทีเ่ ขาชี้บอกว่าไม่ชอบคนนี้ ทาอย่างไร
คาถามที่สอง : ไม่คาดเข็มขัด เพราะเป็ นกฎ เวลาขึ้นเครื่องต้องคาดเข็มขัด ไม่ทราบว่า ทาอย่างไร เราไม่
ต้องทาอะไรกับคน คนนัน้ ใช่ไหมคะ
ณ ตอนนี้เขาพอมีภาษาบ้าง ไม่ถงึ กับเจ๊าะแจ๊ะอะไรมากมาย โดยเฉพาะเขาไวภาพ คนแก่ ใส่แว่น คนหน้าดา
คนฟันขาว คนหัวล้าน เขาจะชี้บอกหมด ทุกอย่าง แม่เข้าใจ แม่เข้าใจลูก อ๋อมันไม่ชอบนะ เดีย๋ ว เดีย๋ ว
ถามหน่อยนะ ไม่ชอบตรงไหนละลูก ไม่ชอบฟัน เข้าใจแล้วคือรับรู ้ ได้แค่รบั รูว้ ่าฉันเข้าใจคุณนะ คงไม่ตอ้ ง
บอกว่า ช่วยกรุณาก้มหน้าหน่อยค่ะ แค่เข้าใจเขา
เป็ นคาถามทีว่ ่า ขนาดไหนถูกไหมคะ
คือ มันเป็ นเหตุการณ์ระยะกระชัน้ คาว่าไม่ชอบแสดงว่า เขาอยู่ใกล้มาก ฉะนัน้ พอเด็กบอกว่าไม่ชอบ คนทีถ่ ูก
บอกว่าไม่ชอบ จะรูส้ กึ แล้วจะมอง อันนัน้ เราไม่แน่ใจว่า เราจะต้องแก้สถานการณ์อย่างไรระหว่างเขากับเด็ก
ของเราอย่างไร
เป็ นผูป้ กครองหรือคุณครูคะ
เป็ นผูป้ กครองค่ะ
หมอเล่าเรื่องให้ฟงั ก็แล้วกัน เรื่องของผูป้ กครองรุ่นแรกๆ เด็กคนนี้ระดับพัฒนาการตา่ กว่าน้องบอลค่ะ ระดับ
ยังประมาณ 1 – 2 ภาษายังไม่ค่อยมี เขาอยากได้หมากฝรัง่ ที่หา้ ง เขาก็รอ้ งเสียงดัง ลงไปดิ้น อันนัน้ คุณแม่
ก็แก้ปญั หาอีกแบบหนึ่ง วิธแี ก้มเี ยอะ แล้วแต่คนเลือกเอา หมอไม่ได้บอกว่าอันไหนถูก อันไหนผิด คุณแม่ก็
ชัง่ ใจดู เขาอยากแก้วธิ นี ้ ี ก็เดินไปบอกพนักงานของห้าง “ขอโทษนะคะ ลูกดิฉนั เป็ นเด็กพิเศษ ออทิสติกค่ะ
รูจ้ กั ไหมคะ ขอเวลาเดีย๋ วนะคะ” แล้วเขาก็นงั ่ ทางานอารมณ์ ตือ๊ ยื้อไป ส่วนพนักงานก็ใจดีมากนะค่ะ พอ
คนเริ่มมุง ก็ “คุณคะลูกเขาเป็ นคนออทิสติกค่ะ” ทุกคนได้แต่ ค่ะ ค่ะ ก็ขอกันดีๆ เว้ากันซื่อๆ คุณแม่บอก
ว่า “หนู ไม่สน” แต่เขาก็มวี ธิ ีค่ะ เขาจะทางานอารมณ์กบั ลูก เรื่องอะไร โอกาสฉัน เสียเงินในห้างไปแล้ว เมื้อกี้
ซื้อของ 200 ขอใช้สทิ ธิ คือแล้วแต่จะเลือกใช้ วิธไี หนก็ได้ค่ะ ทีน้ ีสมมุติ สถานการณ์อาจจะเปลีย่ นก็ได้ เรา
ไม่มกี ฎตรงนี้ ถ้าอยู่ทท่ี างาน เจ้านายแม่ น้องบอลดันไปชี้ ไม่เอายายปากเหม็น สมมุตนิ ะคะ จะเอายังไง
เราตัดสินได้ ช่างเขา จะขอโทษ หรือจะยังไง จะอธิบาย เดีย๋ วขอเวลานิดนะคะ เขายังเพิง่ พูดได้ ยังอยู่ใน
ระหว่างการฝึ กอยู่ อะไรก็ได้ หรือจะไม่อะไรเลยก็ได้ หรือชาติน้ ีฉนั อาจจะไม่เจอพวกนี้อีกเลยทัง้ วงนี้กไ็ ด้ แต่ที
นี้ต่างจังหวัด ต่างจังหวัดมันแคบใช่ไหมค่ะ เขาอาจจะตัดสินใจ ฟังเสียงสังคมสักนิดก็ได้ แต่ถา้ ชาติน้ ีฉนั ไม่
เจออีกเลย 100 กว่าคน แถว ๆ นี้ เขาอาจจะไม่สนเลยก็ได้ ไม่มคี าตอบว่าอย่างไหนถูก เล่าให้ฟงั หลายๆ แบบ

คุณแม่นอ้ ง ก็จากที่เราพยายามหัด ตอนนี้หลังกุมภาพันธ์มา เราพยายามหาสมดุล ถามว่าเขาเลิกกระตุน้ ไหม ไม่ค่ะไม่เลิก
บอล
แต่ว่านะช่วงทีเ่ ขาอยู่กบั เรา และเล่นกับเรา ตรงนัน้ มันจะไม่มี แต่ถา้ เมือ่ ไหร่เขาไม่ไหวจริงๆ หรือเขารูส้ กึ เหงา
หรือว่าไม่มอี ะไรจะทา หรือมันก็จะมีบา้ ง เป็ นบางครัง้ ประปราย ก็คือ มันจะไม่หายขาด สาหรับตรงนัน้
อ.กิ่งแก้ว เวลาเราวัด เราวัดผล วัดเอาอันนี้เป็ นดัชนี นะค่ะ เราต้องดูว่า สิง่ ทีก่ ระตุน้ เราให้โจทย์เขายาก สมมุตวิ ่า เขา
สะบัด หรือเขาเหล่ ถ้างานทีเ่ ราให้ยากมากขึ้น เขาก็ยงั คงเหล่ หรือว่าเหล่เท่าเก่า แปลว่า เด็กดีข้นึ นะคะ
หรือปกติให้นงั ่ เหม่อขนาดนี้ สะบัดอย่างนี้ไปตัง้ นานแล้ว แต่วนั นี้ตงั้ ครึ่งชัว่ โมงแล้ว ถึงเริ่มสะบัด เขาก็ยงั
สะบัด แต่เขาทนได้นานขึ้น นี้คือวิธวี ดั เราไม่ได้วดั ว่า ทา กับ ไม่ทา คือสะบัด กับไม่สะบัด เราต้องดู
โจทย์ว่า งานเท่าเดิมไหม เบือ่ เท่าเดิมไหม หรือเสียงแม่ แม่ใช้เสียงขนาดนี้ สะบัด ต่อมาแม่ตอ้ งตะโกน ถึง
จะสะบัด ก็แบบว่าเขาดีข้นึ วิธดี ู ดูแบบนี้นะค่ะ ไม่อย่างนัน้ เครียด
ผูป้ กครอง ขอถามนะครับ กรณีทเ่ี ด็กกระตุน้ แล้วก็ระบบ SI ทีว่ ่าตอบมันตอบโจทย์ การกระตุน้ ตัวเองได้หมดเลยหรือ
เปล่าครับ หรือว่าต้องมีฟลอร์ไทม์เข้าไปเกี่ยวเนื่องกับตรงนี้ดว้ ย อย่างการสะบัด หรือการดูของหมุน อะไร
ทานองนี้ครับ คือถ้าทา SI แล้วจะดี เด็กจะหายไปเรื่อยๆ อย่างนัน้ เลยหรือเปล่าครับ คือระบบพวกนี้ ไม่
แน่ใจว่าคุณพ่อตัวอย่างทัง้ 3 ท่าน มีการกระตุน้ ตัวเองบ้างหรือเปล่าครับ
อ.กิ่งแก้ว คาตอบคือเขาว่า ไม่ได้เพ่งเล็ง ไม่จบั จ้อง
คุณพ่อน้อง น้องเอ ตอนเล็ก 2 ขวบครึ่ง เท่าที่ดูว่าผิดปกติ ก็คือชอบวิง่ ไปดูนา้ พุ คือเห็นนา้ พุไม่ได้เลย บ้านเพือ่ น ห้าง
เอ
ก็จะวิง่ ไปดู ดูเป็ นครึ่งชัว่ โมง จะดูอยู่อย่างนัน้ ก็อาจจะนับเป็ นการกระตุน้ ตัวเอง ก็ได้ แต่ผมก็ไม่ได้เพ่งเล็ง
มาก ก็พาลูกเล่น เล่นไปเล่นมาก็หายเอง ก็มาดูดนิ้ว นอนดูดนิ้ว ดูดไปจนประมาณ 5 ขวบ
อ.กิ่งแก้ว ผูใ้ หญ่บางคนก็ชอบนัง่ สัน่ ขา
คุณพ่อน้อง ก็ปล่อยให้ดูดไปนัน้ แหละ เสริมๆ ไป ก็พาไปหาหมอฟัน หนู เลิกดูดนิ้วนะลูก เดีย๋ วโตขึ้นจะไม่หล่อนะ ฟันจะ
เอ
เหยิน แกก็เลิกดูดเลยนะ แต่ท่นี ้ ีคงไม่เกี่ยวกับหมอฟัน คงเป็ นเรื่องแบบ เขาคงมันคงขึ
่ ้นหรืออะไรสักอย่าง
แล้วพอดีหมอฟันเป็ นคนอื่น ไม่รูเ้ หตุผลน้องเอคืออะไร เขาก็เลิกดูด แล้วก็จะแบบหลายๆอย่าง อย่างเช่น ตื่น
เช้างอแง งอแง เราก็พาออกกาลังไปเรื่อยๆ พอวันหนึ่งเขาก็ไม่งอแงไปเอง ก็ไม่ได้ไปสังเกต เหมือนคนเราพอ
ร่างกายเราแข็งแรงขึ้น พวกระบบประสาทต่างๆ จะมาเอง จริงๆ นะครับ เราออกกาลังดูทกุ ๆวัน เดี่ยวเราก็
จะรูว้ ่า ตัวเราก็เปลีย่ นแปลงเหมือนกัน อันนี้ความเห็นส่วนตัวคุณพ่อนะครับ
อ.กิ่งแก้ว คาตอบคือ ถ้าไม่ได้ดูมนั มันก็จะเปลีย่ นไป
คุณพ่อน้อง กรณีแบบนี้ ถ้าถามผม SI คืออะไร ผมบอกตรงๆ เลย ผมไม่รูจ้ กั แต่กระตุน้ ไหม น้องซีกระตุน้ สมัย
ซี
เล็กๆ กระตุน้ ทาอย่างไร ตาเหลือกขึ้นข้างบน เห็นแต่ตาขาว หรือมองพัดลม เพดาน มองอย่างเดียว ไม่ทา
อะไร แต่ผมไม่เคยรู ้ ว่า SI คืออะไร ผมเล่นอย่างเดียว เล่นให้สนุ ก จนลูกไม่เหลือกตามองได้ เพาะฉะนัน้
คาถามนี้ ผมไม่เคยรู ้ SI คืออะไร
ผูป้ กครอง จริงๆ ขออนุญาตแชร์ เห็นว่าไอ้การกระตุน้ ตัวเองมันลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชดั ในระยะเวลา 6 เดือนทีผ่ ่านมา
นี้ จากทีเ่ มือ่ ก่อน พอได้ดู DVD ก็เริ่มเข้าใจว่า บางทีเ่ ด็กทนแสง สี เสียง อะไรไม่ได้ เวลาเขานัง่ รถกับเรา
เขาจะมองหาร่องนา้ จะมองหาสะพาน แล้วก็ อาจจะเป็ นไปได้ว่าเขาอาจจะทนอะไรไม่ได้ พอเขาเห็นเขาก็จะ
สะบัดมือ เมือ่ สิงหาคมปี ท่แี ล้ว เราไปวังนา้ เขียว ยังคุยกันอยู่ว่า เราจะทากันกี่รอบ แต่ ณ. ตอนนี้มนั หายไป
แล้ว แต่กลายมาเป็ นสะบัดมือ ซึง่ พอสะบัดมือ คือด้วยความที่เราไม่แน่ใจว่า หากมีเพือ่ นเขามาทักว่าทาทาไม

ก็กลัวเขาจะรูส้ กึ อะไรหรือเปล่า ทีค่ ุณพ่ออยากจะถาม ก็คือว่า จริงๆ ต้องเตือนเขาไหม หรือว่าปล่อยแล้วทา
ฐานต่อไป ซึง่ จริงๆ เห็น แต่กไ็ ม่ได้ไปโฟกัสมัน แต่สงสัยว่าต้องคุยกันหรือเปล่า
อ.กิ่งแก้ว เก็บข้อมูลน่ะค่ะ หมอก็ไม่ทราบค่ะ ถ้าบอกผ่าน จะต้องบอกอาการ บอกทีม่ า ก็ดูๆ ค่อยๆ คิด ค่อยๆ ดู
ค่อยๆ คิด ระหว่างนี้ ทาฟลอร์ไทม์ไปเรื่อยๆ และก็ดูว่ามันมากับอะไรบ้าง มันควรจะเป็ นอะไร มีอะไรเครียด
หรือเปล่า เพราะว่าความไม่สงบ ขัน้ 1 ทุกคนทราบนะค่ะ พัฒนาการขัน้ 1 จะเต็ม ก็ต่อเมือ่ 6 เต็ม
เพราะฉะนัน้ เด็กทีม่ ภี าษาแล้ว ไปได้ไกลแล้ว ทีน่ ้ ีในเด็กทีก่ ลัวและขี้กงั วล บางทีไม่รูว้ ่ามากับอะไร ก็ค่อยๆ
สังเกตค่ะ บางทีเขาไปผูกกับอะไร เล็กๆ น้อยๆ ในชีวติ จริงเขา จับประเด็นให้ได้ว่ามันมากับอะไร อันนี้
สาหรับเด็กที่ไปตัง้ ไกลแล้ว หากเกิด 1 ไม่เต็มอีก อันนี้หมอจะพูดเฉพาะ 5 - 6 นะคะ ถ้าตา่ กว่านี้ จะไม่
เป็ นแบบนี้ คือ 5 - 6 ถ้าอยู่ๆ อารมณ์ข้นึ ลง คือ ทาไมอารมณ์ข้นึ ลงเร็วอย่างนี้ หรือกับไม่สงบ แปลว่าวิตก
กังวล ก็ตอ้ งมาดูว่าเขากังวลเรื่องอะไร ดูในหนัง ไปฟังข่าว เดินผ่าน มีไปฟังข่าวว่ามีเรื่องแผ่นดินไหว หรือ
ว่ามียงิ กันทีภ่ าคใต้ คลุมธงชาติกนั จะหายใจออกไหม เด็กเขาเก็บข้อมูลมา เขาเก็บมาไม่หมด เขาเข้าใจมัน
ไม่หมด ฉะนัน้ อะไรก็ตาม อะไรทีด่ ๆี ดีๆ มันดีอยู่แล้ว แต่ถา้ เกิดปุ๊ บ เฉพาะ 5 - 6 ให้มาดู ให้หาให้เจอ
ค่อยๆหา คิดอะไรไม่ออก เพิม่ เวลาฟลอร์ไทม์ ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงที่หาสาเหตุไม่ได้
เพิม่ เวลาฟลอร์ไทม์
ผูป้ กครอง พอดีลูก 10 ขวบแล้วค่ะ เวลาทีด่ ๆี ก็อยู่ขนั้ 7 - 8 แต่เวลาที่เขาหล่นก็มี บางที่กย็ งั มีสะบัดมือ ก็มใี ห้เห็น
คือช่วงก่อนทีด่ ี เอ๊ะก็ไม่มี ทาไม่พกั นี้มี คือ ตัวเองทีย่ งั รูส้ กึ ว่า SI นอกจากข้างนอก แล้วยังมีขา้ งในด้วย คือ
อย่างความกังวล ตื่นเต้น เครียด คือ สังเกต เวลาเราเล่นสมมุติ พอถามเขาเยอะๆ มันเริ่มแบบ มีโยกๆ
หรือว่า เอ๊ะ มันก็เป็ นอันหนึ่งเป็ นตัวบอกว่า เราต้องลงมานิดหนึ่ง หรือว่าเวลาเขาเล่นกับเพือ่ น มันก็จะเห็น
พอเด็กโตหน่อย เวลาเล่นก็มแี พ้ ชนะ ถ้าเล่นเป็ นทีม พอดีลูกก็เล่นฟุ ตบอล เล่นแชร์บอล พอเล่นเป็ นทีม
ถ้าเกิดเพือ่ นส่งบ้าง ไม่ส่งบ้าง มีเสียงมา ก็จะมีออกอาการอยู่เหมือนกัน ซึง่ เราคิดว่ามันเป็ นความสงบในจิตใจ
ทีบ่ างทีมนั ก็ยากอยู่เหมือนกัน บางทีมาถาม มันก็ผ่านช่วงนัน้ มาแล้ว เพียงแต่ว่าเรารูส้ กึ ว่า ไอ้ความมันคงใน
่
อารมณ์ยงั ไม่พอค่ะ
อ.กิ่งแก้ว ที่เราพูดกัน SI วันนี้ คือ ตัวกระตุน้ ภายนอกกับระบบ เรื่องอารมณ์คอื การกระตุน้ ภายใน ทีน้ ี ตัวกระตุน้
ภายในมันยังไม่มาทีเดียวทัง้ หมด มันจะมีอารมณ์สนุ กมา ทุกคนเล่นฟลอร์ไทม์ได้สนุ ก ได้รกั ใคร่ ใกล้ชิด
ได้เสียใจ ได้โกรธ ได้อจิ ฉา และลงรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เอาชนะ แข่งขัน แล้วก็ไล่มาแบบนี้
เพราะว่าเหมือนตัวระบบที่ทาความเข้าใจกับอารมณ์ อารมณ์ลา่ งๆ ได้ วันนี้โกรธมันยากขึ้น ยากขึ้น สังคม
มันยากขึ้น ทีเ่ ขาพูดว่ามีเสียงมา ไม่ใช่เสียงเพือ่ นนะ มันเป็ นการเยาะเย้ย มันเป็ นถ้อยคา นา้ เสียง ท่าทาง มัน
ไม่ใช่เสียงลักษณะทางกายภาพ ไม่ใช่เสียงดัง เสียงค่ อย เสียงความถีส่ ูง ความถีต่ า่ คาว่า เสียงของคุณแม่
คือ มันมี เสียงเยาะเย้ย นา้ เสียงหงุดหงิด อะไรต่างๆนานาค่ะ เพราะฉะนัน้ เป็ นโจทย์ท่ยี ากขึ้น ยากขึ้น มีทาง
เดียวทีฝ่ ึ กสอน คาทีค่ ุณหมอกรีนสแปนบอก ประสบการณ์ทเ่ี ป็ นเรื่องของอารมณ์ เพราะฉะนัน้ ก็คือต้องอยู่
กับตรงนัน้ ทีน้ ีในเรื่องของโจทย์ โจทย์ก็ยากขึ้น ยากขึ้น เราถึงได้อยากให้พยายามเก็บเรื่องของอารมณ์ เรื่อง
อารมณ์ไม่ใช่พาลูกไปนัง่ เครื่องบิน มันอยู่ขา้ งใน เป็ นเรื่องของคนกับคน แล้วก็ซบั ซ้อน มันก็ยากขึ้น แล้วก็ไล่
โจทย์กนั ไม่ทนั ตอนนัน้ เราคุยเรื่องเด็กเกเร เล่นกับเด็กธรรมดาได้ เล่นสนุกได้ ต่อไปต้องหัดเล่นกับเด็กเกเร
พอเด็กเกเรโฉ่งฉ่ างได้ ก็ตอ้ งเด็กเกเรเนียน เด็กเกเรทีฉ่ ลาด เราก็ตอ้ งไล่กวดกันไปทัง้ อย่างนัน้ ก็เป็ นเรื่องของ

การทาความเข้าใจ ของเข้านี่มนั ติดขัด มันไม่ใช่ว่าพออารมณ์โกรธ เสียใจ กลัวได้แล้ว อารมณ์อยากจะ
เอาชนะ อารมณ์เจ็บใจ เสียใจ มันจะได้หมด มันก็ตอ้ งค่อยๆ ค่อยๆ ก็ตอ้ งทางานไป พอดี พอดี ถ้าดู ดู
ว่าโจทย์เยอะแล้ว เราก็ค่อยๆผ่อน ฉะนัน้ ฟลอร์ไทม์ คืออาวุธ คืออุปกรณ์ เรียกว่าเครื่องมือดีกว่า ของคุณ
พ่อคุณแม่ ไม่ว่าลูกเกิดอะไรขึ้น เพิม่ เวลาฟลอร์ไทม์ลงไป เขาจะทาอะไร เขาจะรูส้ กึ อย่างไร เขาจะพูด เขาจะ
ทาอะไร เข้าไปอยู่ดว้ ย อย่างน้อยไม่ว่าฉันจะรูส้ กึ อย่างไร พ่อ แม่ มีมนุษย์คู่หนึ่ง พร้อมเสมอ ก็เป็ นโจทย์ท่ี
ต้องทา แล้วมันต้องทา ถ้ามันไม่มา ไม่เหมือนชิงช้า ชิงช้าเราปรับความเร็วได้ เราหมุน เราเก็บทิศทาง เรา
ได้การควบคุมร่างกายได้หมด แต่น่ีอารมณ์ถา้ ยังไม่ถงึ เวลา มันจะไม่มา แต่โดยมาก หมอกรีนสแปน ขอให้
6 เต็ม ในเมือ่ 6 เต็มแล้ว ขึ้น 7 - 8 แล้วมันไม่อยากเท่าไหร่ โดยมาก 6 ไม่ค่อยเต็ม สุดท้ายเรากลับมา
เรื่องฟลอร์ไทม์ มีใครอยากจะแชร์เพิม่
ผูป้ กครอง เป็ นคาถามที่ไม่แน่ใจว่า มันจะมีทางแก้หรือไม่ เพราะเกี่ยวกับเรื่องของการนอน น้องอายุประมาณ 4 ขวบ
ครึ่ง เวลานอน เขาจะชอบนอนมองแสงไฟ คือเราจะปิ ดหมด แต่ว่ามันก็ยงั มีแสงไฟลอดเข้ามา สิง่ ทีเ่ ขาทา ก็
คือเขาจะชอบนอนมองแสงไฟ ตาเขาจะข้างไว้อยู่ทแ่ี สงไฟ โดยปกติกค็ ือ เขาจะบอกว่าไม่ให้เขย่ า ไม่ให้ตบตูด
แต่ถา้ ไม่เขย่า ไม่ตบตูด น้องก็จะไม่หลับ แล้วถึงแม้จะเขย่า ตบตูดไปแล้ว แล้วเราหยุด ก็จะมีอาการเหมือน
สลึมสะลือกาลังจะหลับ แต่แกก็สามารถทีจ่ ะลืมตาขึ้นมาได้ แล้วก็อยู่ต่อไปได้อีก เราก็พยายามให้แกเหนื่อย
มากๆ ไปออกกาลังกาย ไปวิง่ เขียนหนังสือ ทาการบ้าน คือทาหลายๆ อย่าง ดูเหมือนว่าเหนื่อยเต็มทีแ่ ล้ว
นอนก็เป็ นเหมือนเดิม บทสรุปก็เลยอยู่ทว่ี ่า ต้องตบตูด ต้องเขย่า อันนี้ จะมีวธิ ีแก้ไหมคะ
อ.กิ่งแก้ว เป็ นคาถามในแบบของผูเ้ ริ่มต้นใหม่ พอเวลาหมอบรรยายของผูเ้ ริ่มต้นใหม่ 5 ชัว่ โมง ก็จะเป็ นแบบนี้ ก็เห็น
พฤติกรรมทีเ่ ขาอยากแก้ เพราะฉะนัน้ เวลาคาตอบของผูเ้ ริ่มต้นใหม่ เล่นให้สนุก 1. นา้ เสียงที่เล่าถึงลูก หมอ
ยังเห็นรูส้ กึ เหมือนมันยังมีอะไรอิดหนาระอาใจ มันเหนื่อย เหมือนเครื่องจักร รถมันเสียงดัง นะคุณหมอ วิง่
เข้าบ้านแล้วมันเสียงดังค่ะคุณหมอ มันมีวธิ ไี หม
ผูป้ กครอง คือจริงๆ อยากจะรูว้ ่า ถ้าสมมุตเิ รายังตบตูดต่อไปแล้วมันเป็ นอะไรไหม
อ.กิ่งแก้ว คุณแม่เมือ่ ยหรือคะ
ผูป้ กครอง ไม่เมือ่ ยค่ะ คือเหมือนกับว่า เรามีความรูส้ กึ ซ้อนกันอยู่ 2 ทาง อย่างเช่น ว่าสมมุตวิ ่าเป็ นเด็กปกติน่ี ใน
หนังสือ เขียนบอกว่า 4 ขวบ คุณต้องให้เด็กนอนเองได้แล้ว ต้องนอนคนเดียวได้แล้ว ต้องอยู่ไปอย่างนัน้ แล้ว
แต่ว่าลูกเราก็ยงั ต้องตบตูดอยู่ ไม่ตอ้ งร้องเพลงแล้วค่ะ แต่คุณแม่ไม่แน่ใจว่า ถ้าเป็ นเด็กออทิสติกนะ ทุกคน
เจอเหมือนกันไหม เป็ นอย่างนี้คือปกติหรือเปล่า
อ.กิ่งแก้ว อ๋อ แล้วไปอ่านหนังสือเด็กปกติ เขาบอกว่าเด็ก 4 ขวบ คืออย่างนี้ค่ะคุณแม่ มันยังอีกยาวไกล ถ้าคุณแม่
ไม่ยงั ศรัทธาในวิธนี ้ ี ลืมเรื่องนี้ไปก่อน กลับไป ขอให้เล่นกับลูกให้สนุก เอาให้ลูกหัวเราะ เอาให้ลูกติดใจคุณ
แม่ ตบก้นมาตัง้ นานแล้ว ตบต่อไปเถอะค่ะ และเดีย๋ วคุณแม่จะรูเ้ องว่าอะไร ถ้าหมอเดาไม่ผดิ หมอต้องเดานะ
มันมีโอกาสผิดนะค่ะ เขากลัวไอ้แสงไฟนัน้ เพราะฉนัน้ จะต้องมองมัน นอนไปแล้ว เดีย๋ วมันจะยังไง แต่เรื่อง
ของเรื่องคือ เราไม่เห็นสีหน้าเขา เขายังแสดงสีหน้าไม่ออก เดีย๋ วก็รู ้ ใช่ไหม ถามผูป้ กครองทีม่ ปี ระสบการณ์
ไอ้จอ้ งอย่างนี่ จริงๆแล้ว กลัวมากแต่ว่าหน้าไม่ออก คุณแม่กย็ อมเขาไปก่อนเถอะค่ะ ระหว่างนี้กเ็ ล่นให้สนุ ก
ทาให้เขาเชื่อได้ว่า เขาไว้ใจ มีมนุษย์คนหนึ่ง ซึง่ ไว้ใจ เข้าใจ ยังไม่ตอ้ งคิดจะแก้ เขาให้ตบก้น ก็ดแี ล้ว
บางคนยากกว่านัน้ ไม่ยอมให้แตะตัวเลยก็มี ระหว่างนี้ค่อยๆ ศึกษาไป เล่นกับลูกให้สนุกก่อนค่ะ เห็นไหม

บอกแล้วว่าบางคนนะทีไ่ ม่รูจ้ กั นะ คาตอบนะเหลือเชื่อ ถามมา 7 - 8 คน ตอบเหมือนกันหมด มันเป็ นแบบนี้
จริงๆ นะ ใครลูกกินข้าวยาก ทาไงคะ เล่นให้สนุ ก ทุกคนก็รูห้ มดแล้ว เล่นให้สนุ ก
ผูป้ กครอง ผูป้ กครองใหม่นะคะ พอดีว่ามีเกี่ยวกับเรื่องการเข้าเรียน ซึง่ คุณแม่ผลักไสลูก เพิง่ มาศึกษาเรื่องฟลอร์ไทม์ 2
อาทิตย์กว่านี้เอง อันนี้ยอมรับเลย ทันทีทล่ี ูกมีปญั หาเอาไปพบคุณหมอ แล้วก็วง่ิ ฝึ ก แล้วเหนื่อย คุณแม่
เหนื่อย คุณแม่คิดไม่ออกค่ะ ว่าจะต้องทาอย่างไรกับลูก เพราะว่าเป็ นลักษณะการฝึ กห้องปิ ด แล้วผูฝ้ ึ กจะมา
เล่าให้คุณแม่ฟงั ค่ะ ว่าลูกพัฒนาเป็ นอย่างไร ลูกทาอะไรได้ ไม่ได้ ทาอย่างนี้มาตลอด จน 1 ปี ผ่านไป จน
มาพบคุณหมอทีม่ าใช้ระบบฟลอร์ไทม์ แนะนาหนังสือของอาจารย์ คุณแม่ก็เพิง่ มาอ่านได้ 2 อาทิตย์ คาถาม
คือว่า คุณแม่ส่งลูกเรียนตัง้ แต่อายุ 2 ปี 8 เดือน ซึง่ จริงๆ แล้ว ก็เหมือนกับว่าผลักไสเขาออกจากตัวเรา
โดยที่เขาไม่พร้อม อันนี้คือสิง่ ที่คุณแม่คิด ซึง่ ตอนนี้เขามีปญั หาว่า เขาไม่ชอบไปโรงเรียน เขาไม่ยอมเขียนเลย
เขาบอกว่า เขาเขียนไม่ได้ เขาไปโรงเรียนไม่ได้ เขาเขียนไม่ได้ เขาจะบ่นแบบนี้ทกุ เช้าเลย ทีเ่ ราจะพาเขาไป
โรงเรียน เลยอยากจะถามผูป้ กครองทีม่ ปี ระสบการณ์ นะค่ะ ว่าจะจัดการกับเด็ก 3 ขวบ 6 เดือน ทีไ่ ม่
อยากไปโรงเรียน คือจะเอามาไว้กบั เราก่อน เอาไว้ให้เขาพร้อม ดีไหมค่ะ อะไรแบบนี้ค่ะ
อ.กิ่งแก้ว “เล่นให้สนุก” ค่ะ คือ เอาเขาออกจากโรงเรียนมาเล่นด้วยกันเลยหรือเปล่าคะ
ผูป้ กครอง ไม่ค่ะ
อ.กิ่งแก้ว ตอบเรื่องโรงเรียนง่ายๆนะคะ คาตอบมันยาวมาก ศึกษาจากเว็บไซต์ค่ะ ดูหวั ข้อเรื่องเรื่องโรงเรียนเลยค่ะ อ่าน
เรื่องโรงเรียนนิดหนึ่ง ไม่งา่ ย การตัดสินใจ คาตอบเรื่องโรงเรียน ไม่เสร็จ บางทีครึ่งชัว่ โมงยังไม่เสร็จเลยค่ะ
เรื่องโรงเรียน มันมีหลายเรื่อง ดู DVD หรือยังค่ะ ชุด 3 แผ่นนะค่ะ หมอพูดเฉพาะเรื่องโรงเรียน ครึ่ง
ชัว่ โมงได้
ผูป้ กครอง เห็นว่ามี DVD มีจาหน่าย
อ.กิ่งแก้ว วันนี้เรามาชวนให้ดู DVD หลายๆ รอบค่ะ ก็ยนิ ดีตอ้ นรับผูเ้ ริ่มต้นใหม่ ทีผ่ ่านมาแล้วก็ผ่านไป เรามาเริ่มต้น
ศึกษากัน ค่อยๆ เรียนรูไ้ ปค่ะ คาตอบเรื่องโรงเรียน หมอไม่ตอบค่ะ ปกติวธิ คี ิดมันเยอะ เราต้องคิดให้
รอบคอบ คิดให้หลากหลาย เดีย๋ วเราพักช่วงสัน้ ๆ แล้วเรามาสรุปกัน
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