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จากผูปกครองถงึผูปกครองจากผูปกครองถงึผูปกครองจากผูปกครองถงึผูปกครองจากผูปกครองถงึผูปกครอง ( ( ( (ตอน ตอน ตอน ตอน 2222))))    

พฤติกรรมกระตุนตัวเองพฤติกรรมกระตุนตัวเองพฤติกรรมกระตุนตัวเองพฤติกรรมกระตุนตัวเอง                

เด็กท่ียังมีการกระตุนตัวเองอยูนั้น แนะนําใหทําฟลอรไทมกอน เมื่อทําไดสักระยะใหหาโอกาสพบ
นักกิจกรรมบําบัด เพื่อแนะนาํกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับลูก ท้ังยังอาจนํามาตอยอดหากิจกรรมดวยตัวเองให
ลูกทําไดอีกดวย อยาพยายามลดพฤติกรรมกระตุนตัวเองของลูก เพราะนั่นอาจเปนส่ิงท่ีทําใหลูกสามารถมี
ชีวิตอยูไดในโลกใบนี้ ส่ิงท่ีควรทําคือหากิจกรรมท่ีสอดคลองกับระบบรับรูของลูก เชน หอตัวลูกดวยผาหม 
นวดดวยหมอน นวดดวยมือ ใหว่ิง กระโดด วายน้ํา เลนยิมนาสติก กระโดดแทมโบลีน หรืออืน่ๆ  

เมื่อลูกกระตุนตัวเอง ใหคุณใชทาทาง น้ําเสียงสนุกสนาน เพื่อดึงความสนใจ ทําใหลูกเห็นวาคุณ
เปนของเลนท่ีสนุกท่ีสุดและเจงท่ีสุดเลยทีเดียว 

ในบางครั้งลูกอาจตองการเวลาท่ีจะจัดการกับระบบการรับรูของเขา แตเมื่อคุณไดใชเวลาอยูกับลูก
แบบสนุกไปกับเขา โดยใหเขาเปนผูนําการเลน คุณจะพบวาคุณอยากท่ีจะหาอะไรมาเลนกับเขาอีกเพิ่มเติม
เต็มระบบรับรูของลูก เพื่อสนุกไปกับการอยูกับเขา นั่นจะทําใหคุณลดความกังวลในเรื่องพฤติกรรมกระตุน
ตัวเองของเขาไป เมื่อเปนดังนั้นคุณจะพบวาลูกเล้ียงงายขึ้น และเมื่อใดท่ีลูกหยุดอยูกับตัวเองเพื่อเติมระบบ 
เมื่อเขาพรอมคุณก็พรอมท่ีจะเช่ือมตอกับเขาในทันที เมื่อทําไปเรื่อยๆ จะพบวาพฤติกรรมกระตุนตัวเองนั้น
หายไปโดยไมรูตัว 

เราท้ังหมดรูวา เด็กแตละคนและประสบการณของแตละครอบครัวนั้นไมเหมือนกัน และไมมีใคร
บอกไดวาผลจะออกมาเปนอยางไร แตดิฉันก็ตระหนักไดวาเมื่อเลิกจับจองพฤติกรรมนั้นๆ และเขาใจความ
ตองการในระบบท่ีแตกตางกันของเด็กแตละคน และพยายามชวยลูกอยางสุดความสามารถ ดวยองคความรู
เชนนี้ เราจะไมเพียงเริ่มรูวาจะชวยลูกอยางไร แตเปนการส่ือสารสงขอความความรักแบบไมมีเง่ือนไขไปให
ลูกรับรู รักเขาในแบบท่ีเขาเปน ไมวาส่ิงนั้นจะเรียกวา “ดีหรือไมดี” และยิ่งคุณรักและใหลูกของคุณมาก
เทาไหร ลูกคุณก็รับรูไดมากเทานั้น 

เลนที่ไหนดีเลนที่ไหนดีเลนที่ไหนดีเลนที่ไหนดี    

ฟลอรไทมนั้นเลนไดทุกท่ี แลวแตพัฒนาการและระบบรับรูของเด็กแตละคน แตสถานท่ีเลนตอง
เปนสถานท่ีท่ีไมมีอะไรมาดึงสมาธิของท้ังตัวเองและลูกออกไปได เมื่อแรกแนะนําใหทํากัน 1 ตอ 1 ในหอง 
พึงระลึกวาสถานท่ีนั้นตองเหมาะกับลูกของคุณ ท้ังนี้ตองทราบวาส่ิงเราใดบางท่ีสงผลกระทบกับลูกของคุณ 
เด็กบางคนชอบการเลนแบบระบบ sensory นั่นคือการว่ิงหรือกระโดด ซ่ึงเราสามารถทําเปนเกมสได
ท้ังหมด เปาหมายของการจัดสถานท่ีเลนนี้ก็เพื่อทําใหตัวคุณเองเปนของเลนท่ีนาสนุกท่ีสุด หรือแมวาคุณจะ
เปนคนชวยหยิบของเลนหรือตุกตาท่ีลูกตองการ พอแมหลายคนวางของเลนไวบนช้ันท่ีมองเห็น แตหยิบไม
ถึงก็เพื่อจะเปนผูชวยเหลือลูกในการหยิบนั่นเอง 

พึงระลึกวาเมื่อคุณทําฟลอรไทมคุณกําลังกระตุนพัฒนาการดานการส่ังการกลามเนื้อ มิติสัมพันธ
และการแกปญหาใหแกลูกของคุณ การจัดท่ีเลนก็เปนเรื่องสําคัญเชนกัน 
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คําแนะนําสําหรับการจัดพื้นที่เลนคําแนะนําสําหรับการจัดพื้นที่เลนคําแนะนําสําหรับการจัดพื้นที่เลนคําแนะนําสําหรับการจัดพื้นที่เลน                

เนื้อหาตางๆดานลางนี้มาจากคําแนะนําของผูปกครองท่ีใชฟลอรไทม ซ่ึงสามารถนําไปดัดแปลงให
เหมาะสมกับท่ีอยูอาศัย โดยพี้นท่ีเลนควรคํานึงถึงความแตกตางในความตองการและความสนใจของเด็กความแตกตางในความตองการและความสนใจของเด็กความแตกตางในความตองการและความสนใจของเด็กความแตกตางในความตองการและความสนใจของเด็ก
เปนสําคัญ ซึงพื้นท่ีเลนควรมีลักษณะดังนี้ (ไมจําเปนตองครบทุกขอ – แลวแตปจจัยตางๆของแตละบาน) 

• เปนพี้นที่ที่ไมถูกรบกพี้นที่ที่ไมถูกรบกพี้นที่ที่ไมถูกรบกพี้นที่ที่ไมถูกรบกวนและไมรบกวนสมาชิกคนอื่นๆในบานวนและไมรบกวนสมาชิกคนอื่นๆในบานวนและไมรบกวนสมาชิกคนอื่นๆในบานวนและไมรบกวนสมาชิกคนอื่นๆในบาน งดการดูโทรทัศน(ท้ังผูปกครอง และ

เด็ก) ขณะทําฟลอรไทม และงดการรับโทรศัพท (ยกเวนกรณีฉุกเฉิน)  

• ควรเปนพื้นท่ีท่ีสงบ ปราศจากเสียง หรือกล่ินรบกวน อากาศโปรง หองทาสีออนๆ สบายตา และ

อยูใกลหองน้ํา (ในกรณีตองชําระลาง) 

• จัดพื้นจัดพื้นจัดพื้นจัดพื้นที่ใหปลอดภัยเพียงพอที่ใหปลอดภัยเพียงพอที่ใหปลอดภัยเพียงพอที่ใหปลอดภัยเพียงพอในการเลน เชน จัดหาพรมยางกันล่ืน กันเปอน หรือเบาะนิ่มๆ ปูพื้น

เพื่อกันการล่ืนหกลม หรือลดการกระแทกหากพลัดตก และหุมมุมหรือขอบท่ีมีความคมของตูหรือ

เฟอรนิเจอรในหองไว(ในกรณีท่ีการเคล่ือนยายทําไดยาก) เพื่อปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  

• ลดขอจํากัดลดขอจํากัดลดขอจํากัดลดขอจํากัด((((ขอบเขต ขอบเขต ขอบเขต ขอบเขต –––– ขอหาม ขอหาม ขอหาม ขอหาม) ) ) ) ตางๆในการเลนลง เพื่อเพิ่มโอกาสในการสรางสัมพันธภาพและตางๆในการเลนลง เพื่อเพิ่มโอกาสในการสรางสัมพันธภาพและตางๆในการเลนลง เพื่อเพิ่มโอกาสในการสรางสัมพันธภาพและตางๆในการเลนลง เพื่อเพิ่มโอกาสในการสรางสัมพันธภาพและ

การสื่อสารผานการเลนกับเด็กการสื่อสารผานการเลนกับเด็กการสื่อสารผานการเลนกับเด็กการสื่อสารผานการเลนกับเด็ก เชน ปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดกับเฟอรนิเจอรและของใชราคา

แพงและเสียหายงาย โดยทําการเคล่ือนยายออกจากบริเวณพื้นท่ีเลนหรือนําเฟอรนิเจอรท่ีไมตอง

กังวลหากเกิดความเสียหายมาแทนท่ี ตัวอยางเชน จัดหาโซฟาเกามาวางไวเปนท่ีปน, กระโดด, 

หรือนั่งทานขนม สําหรับเด็ก 

• จัดหาของเลนที่หลากหลายและเหมาะสมกับระบบรับรูตางๆของเด็กจัดหาของเลนที่หลากหลายและเหมาะสมกับระบบรับรูตางๆของเด็กจัดหาของเลนที่หลากหลายและเหมาะสมกับระบบรับรูตางๆของเด็กจัดหาของเลนที่หลากหลายและเหมาะสมกับระบบรับรูตางๆของเด็ก เชน ตุกตาขนสัตว, ลูกบอล

(หลากหลายชนิด - ยาง,ผา, หรือพลาสติก) ขนาดตางๆ และหลากหลายสัมผัส(ผิวขรุขระ, ผิว

เรียบ, นุมนิ่ม), ของเลนเลียนแบบของจริง(เลนสมมุติ – ชุดเครื่องครัว, ชุดคุณหมอ) เปนตน 

• จัดหาช้ันวางของหรือกลองเก็บของ แยกเปนหมวดหมู เพื่อใชเก็บของเลนเมื่อเลิกเลนแลว และ

เรียนรูการแยกหมวดหมู 

โดยสรุปแลวส่ิงท่ีตองคํานงึถึงในการจัดพื้นท่ีเลนและการเลนกับเด็กมีดังตอไปนี ้

• ความปลอดภัยความปลอดภัยความปลอดภัยความปลอดภัยสําหรับเด็ก, ผูปกครอง, และส่ิงของเครื่องใชตางๆ เชน สถานท่ี, ของเลน มีความ

ปลอดภัยเพียงพอหรือไม (ท้ังสําหรับเด็ก และผูปกครอง), ในขณะเลนส่ิงของเครื่องใชตางๆ 

รอบตัวจะแตกหักเสียหายไดงายหรือไม 

• ความเหมาะสมความเหมาะสมความเหมาะสมความเหมาะสมกับเด็ก โดยคํานึงถึงความแตกตางของระบบรับรูและความตองการของเด็กความแตกตางของระบบรับรูและความตองการของเด็กความแตกตางของระบบรับรูและความตองการของเด็กความแตกตางของระบบรับรูและความตองการของเด็ก (โดย

สังเกตจากส่ิงท่ีเด็กชอบและหลีกเล่ียง หากสงสัย/ไมแนใจ ใหลองสอบถามจากนัก OT หรือนัก

พัฒนาการคลีนิค)  นอกจากนี้ความเหมาะสมในการเลนอีกประการท่ีควรคํานึงถึงคือระดับระดับระดับระดับ

พัฒนากาพัฒนากาพัฒนากาพัฒนาการของเด็ก ไมใชดูจากอายุจริงของเด็ก รของเด็ก ไมใชดูจากอายุจริงของเด็ก รของเด็ก ไมใชดูจากอายุจริงของเด็ก รของเด็ก ไมใชดูจากอายุจริงของเด็ก ซ่ึงดูท่ีความสามารถในการเลน 
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• ความสนุกความสนุกความสนุกความสนุก คือ คํานึงถึงความระดับความยากสําหรับเด็กกับส่ิงท่ีเลนหรือการเลน หากยากเกินไป

ความสนุกก็จะไมเกิด ฉะนั้นความสนุกของเด็กตองมากอน แลวคอยๆเพิ่มความทาทายในการเลน

ใหมากขึ้นเมื่อเด็กสามารถทําไดดีขึ้น  

• ความสะดวกความสะดวกความสะดวกความสะดวก////งายงายงายงาย////ไมแพง ไมแพง ไมแพง ไมแพง หมายถึงของเลนหรือการเลนท่ีหาหรือทําไดงายและราคาไมแพง, 

สามารถติดตั้งไดงาย ตัวอยางเชน ยางในรถยนตเกาๆท่ีไมรั่ว (ลักษณะเหมือนหวงยาง) นํามาให

เด็กนั่ง หรือเดินเลนเพื่อฝกการทรงตัว เปนตน 

ตัวอยางของและการเลนท่ีสามารถนํามาใชในการจัดพื้นท่ีเลน หาไดงายและราคาไมแพง 

• พรมยางกันล่ืน กันเปอน และเบาะปูพื้นกันกระแทก 

• แทมโบลีน (ใชเตียงนอนสปริงแทนได) 

• ชิงชา (สามารถใชเปลญวนผูกกับคานแทนได) 

• ลูกบอลขนาดตางๆ (ขนาดใหญเด็กนั่งได และลูกเล็กๆสําหรับเด็กเตะ หรือขวาง) 

• ตะกราผา (สําหรับเก็บของเลน และใชในเกมโยนลูกบอลลงตะกรา) 

• ไมหนีบผา (เอามาหนีบตอกัน ใชทําเปนตัวตอ, เลนตากเส้ือผาใหตุกตา) 

• ถุงตาขาย (ใชถุงตาขายถนอมผาเวลาเอาเขาเครื่องซักผาแทนได – ไวสําหรับเก็บของเลน และใชใน

เกมโยนรับลูกบอล – หากยังรับลูกบอลเล็กๆยังไมได) 

• ตุกตาและของเลนสมมุติตางๆ เชน ตุกตา, หุนมือ, หุนนิ้ว, เส้ือผาตุกตา, โมเดลสัตว, เครื่องครัว, 

ชุดคุณหมอ เปนตน (ใชในการเลนสมมุติ – ไมแนะนําของเลนใสถาน หากมีชองใสถานใหเอาถานไมแนะนําของเลนใสถาน หากมีชองใสถานใหเอาถานไมแนะนําของเลนใสถาน หากมีชองใสถานใหเอาถานไมแนะนําของเลนใสถาน หากมีชองใสถานใหเอาถาน

ออก แลวใชเสียงเราเปนแหลงเสียงออก แลวใชเสียงเราเปนแหลงเสียงออก แลวใชเสียงเราเปนแหลงเสียงออก แลวใชเสียงเราเปนแหลงเสียง) 

• แปงปน (โดว – Dough) หรือพุดตี ้(Thera-Putty) (ใชในการเลนสมมุติ – ฝกการรับสัมผัสทาง

มือ และกลามเนื้อมือ) 

• ท่ีเปาฟองสบู, นกหวีด, ไมโครโฟนสําหรับเด็ก (เรียกความสนใจจากเด็ก – มองตามฟองสบู, ฝก

กลามเนื้อปากในการเปา และพยายามออกเสียง) 

• คานทรงตัว (ใชกระดานไม ขนาดหนากวาง ประมาณ 4 – 5 นิ้ว แทนไดแตตองระวังเส้ียนไม) 

• อิฐบลอค, อิฐมอญ (ใชทําเปนขั้นบันใดใหเด็กเดินขึ้นลง และไววางพาดกระดานไมทําเปนสะพาน

ขามแมน้ํา) 

• ยางในรถยนต (แลวแตขนาดท่ีจะหาได – ถาเปนขนาดใหญตั้งแตขนาดรถส่ีลอขึ้นไป จะใช

ประโยชนไดมากกวา) 

• เชือกสําหรับรอยลูกปด (หากไมตองการซ้ือก็หาจากรองเทาคูเกาๆ แลวนํามาซัก) 

• ลูกปดขนาดใหญๆ หลากสี (สําหรับรอยกับเชือกผูกรองเทา รอยเปนสรอยคอ – ฝกควบคุมมือ

และกลามเนื้อมัดเล็ก) 
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• หมอนหนุนและหมอนขาง, ผาหม (เลนในหองนอน - ใชแทนเกมเดินสํารวจ เปนสะพานขามคลอง, 

เดินปา, ขามภูเขา) 

• ผาหม, ผาหมนวม (เลนในหองนอน – ใชเปนเปลแกวงเลนกัน, หรือเอามามวนใหเด็กอยูขางใน – 

ทําแยมโรลจากมวนผาหม) 

• โตะ, เกาอี้ (เลนสมมุติ, ฝก SI – เอาผาหมคลุมโตะเปนกระโจม(เตนท/บาน), คลานลอดอุโมงค

เกาอี,้ เดินบนเกาอี้หรือโตะเล็กๆ แทนคานทรงตัว) 

ของเลนที่สําคัญที่สุดคือของเลนที่สําคัญที่สุดคือของเลนที่สําคัญที่สุดคือของเลนที่สําคัญที่สุดคือ....................คุณคุณคุณคุณ    

ถึงแมวาคุณจะมีของเลนทุกอยางตามตัวอยางของเลนดานบน หรือจะมีของเลนท่ีนาตื่นตาตื่นใจสัก
แคไหน ของเลนตางๆเหลานี้จะไมมีประโยชนอะไรในการทําฟลอรไทมเลย หากมีเพียงแคของเลน แตขาด
ผูปกครองท่ีเขาใจถึงหลักท่ีแทจริงของฟลอรไทมคือ สัมพันธภาพ (ผูกพันกัน), ส่ือสาร (ท้ังภาษากายเสียง
และคําพูด), การคิด (ชวยกันคิดแกปญหาและตอเติมเสริมแตงวิธีการเลน) และอารมณ (สนุกรวมกัน) โดย
ในความเปนจริงแลว    ของเลนตางๆสามารถเกิดจากความคิดสรางสรรคของผูปกครองเของเลนตางๆสามารถเกิดจากความคิดสรางสรรคของผูปกครองเของเลนตางๆสามารถเกิดจากความคิดสรางสรรคของผูปกครองเของเลนตางๆสามารถเกิดจากความคิดสรางสรรคของผูปกครองเององององ    (ใชตัวเองเปน
ของเลน, หรือใชของใกลตัว รวมกับทาทางและน้ําเสียงที่สนุกทาทางและน้ําเสียงที่สนุกทาทางและน้ําเสียงที่สนุกทาทางและน้ําเสียงที่สนุก) เชน ทํามือเปนนกบิน, ปูไต (จั๊กจี้เด็ก), ขี่
หลัง (ขี่มา) หรือ นํากลองกระดาษ (แทนรถของเลน/บานตุกตา), แกนทิชชู (เปนกลองสองทางไกล) เปน
ตน ซ่ึงความคิดสรางสรรคเหลานี้นอกจากจะทําใหการเลนมีชีวิตชีวาขึ้นแลว ยังเปนส่ิงท่ีชวยสะทอนใหเห็น
ถึงความสําเร็จในการพัฒนาเด็ก เปนจุดแข็งท่ีดีในการชวยใหเด็กมีความคิดสรางสรรค และเกิดความ
ยืดหยุนในการคิด (การเลน) อีกดวย 

ตัวอยางการเลนโดยใชตัวผูปกครองเปนของเลน เชน 

• เกมซอนหา (เริ่มจากซอนใตผาหม ใหเด็กเห็นวาเราซอน แลวใหเด็กหา หลังจากนั้นผูปกครอง

คอยๆเคล่ือนไปหลบท่ีอื่น เริ่มจากใหเด็กมองเห็นเรางายๆกอน เชนโผลขา แขนใหเห็น และสง

เสียงใหไดยิน ) 

• เกมจะเอ (เอามือบังหนา แลวเปดหนาพรอมสงเสียงจะเอกับเด็ก) 

• จั๊กจี้ ปูไต 

• เกมไลจับ 

• เกมเปา/หม่ํา พุง, มือ หรือเทา (เอาปากผูปกครองวางไวท่ีพุงเด็ก เปาพุงใหมีเสียงลมผานปาก) 

• เครื่องบิน (จับเด็กโยนขึ้นฟา แลวรับ เริ่มจากเบาๆกอน) 

พึงระลึกไววาจุดมุงหมายของสัมพันธภาพท่ีแนนแฟนในการเลนกับเด็กจะเกิดไดจาก     

““““การที่มีคุณเปนการที่มีคุณเปนการที่มีคุณเปนการที่มีคุณเปนของเลนที่ดีที่สุดสําหรับเด็กของเลนที่ดีที่สุดสําหรับเด็กของเลนที่ดีที่สุดสําหรับเด็กของเลนที่ดีที่สุดสําหรับเด็ก””””    
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จากประสบการณจริงจากประสบการณจริงจากประสบการณจริงจากประสบการณจริง    

ผลกระทบกับครอบครัวผลกระทบกับครอบครัวผลกระทบกับครอบครัวผลกระทบกับครอบครัว    เมื่อผูปกครองไดทราบถึงคําวินิจฉัยของเด็กแลว หลายส่ิงหลายอยางใน
ชีวิตครอบครัวก็เปล่ียนแปลงไปในทันที ในชวงเวลาแหงความสับสนวุนวายนี้ บางคนก็ ““““เสียศูนยเสียศูนยเสียศูนยเสียศูนย”””” ไป
ช่ัวขณะ บางคนก็ยัง “ไมยอมรับคไมยอมรับคไมยอมรับคไมยอมรับความจริงวามจริงวามจริงวามจริง” ” ” ” กับส่ิงท่ีเกิดขึ้น แตในชวงเวลาเชนนี้ส่ิงหนึ่งท่ีจะตองพยายามทํา
เปนส่ิงแรกคือ ““““ตั้งสติตั้งสติตั้งสติตั้งสติ” ” ” ” ใหไดกอน โดยจะตอง ““““เริ่มที่ตัวเราเริ่มที่ตัวเราเริ่มที่ตัวเราเริ่มที่ตัวเรา” ” ” ” เปนคนแรก 

ตัวอยางเชนหากคุณโดยสารเครื่องบินไปกับลูก แลวเกิดเหตุฉุกเฉินบนเครื่อง หนากากออกซิเจน
ถูกปลอยออกมาจากท่ีเก็บแลว ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีเราตองทําคือ “เอาหนากากใสใหตัวเรากอน” แลวจึงใส
หนากากใหลูก เพราะหากเกิดอะไรขึ้นกับเรา ซ่ึงเราไมสามารถชวยตัวเองไดแลว เราจะชวยลูกของเราได
อยางไร (ไมใชส่ิงท่ีงายในการทําใจใหมีสติคิดเชนนี้ แตตองพยายาม)  

นอกจากนั้นการแบงหนาท่ีกันภายในครอบครัวก็เปนส่ิงจําเปนอีกส่ิงหนึ่ง หนาท่ีการดูแลลูกไมควร
ตกเปนของคนใดคนหนึ่ง ควรรวมมือกันในการดูแล โดยดูตามความจําเปนดูตามความจําเปนดูตามความจําเปนดูตามความจําเปน, , , , ความเหมาะสมและปจจัยความเหมาะสมและปจจัยความเหมาะสมและปจจัยความเหมาะสมและปจจัย
โดยรวมของแตละครอบครัวโดยรวมของแตละครอบครัวโดยรวมของแตละครอบครัวโดยรวมของแตละครอบครัว เชน หากพอหรือแมตองทํางานนอกบานแลวอีกคนเปนผูดูแลเด็ก ก็ตองมีการ
ปรึกษาหารือกัน แลกเปล่ียนขอมูลซ่ึงกันและกัน เพื่อใหมองเห็นภาพรวมเดียวกันสําหรับการพัฒนาเด็ก 
เขาใจความรูสึกและแบงเบาความรูสึกซ่ึงกันและกัน (รวมทุกข รวมสุขดวยกัน)  ในกรณีท่ีไมสามารถดูแล
เด็กไดจริงๆ (จําเปนตองทํางานนอกบานท้ังคู – ฝากไวกับสถานรับเล้ียงเด็ก หรือใหผูอื่นเล้ียง) ก็เปนส่ิงท่ี
จําเปนตองทํา แตใหพึงระลึกไวเสมอวาเปนส่ิงท่ีจําเปนจริงๆ หรือการท่ีตองออกจากงานเพื่อมาดูแลเด็กได
อยางเต็มท่ี ก็เปนเรื่องใหญและละเอียดออน ซ่ึงจําเปนตองคิดใหรอบคอบ เพราะอาจมีผลกระทบกับ
ครอบครัวได 

 

คําแคําแคําแคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญนะนําจากผูเชี่ยวชาญนะนําจากผูเชี่ยวชาญนะนําจากผูเชี่ยวชาญ    

คําแนะนําจากคุณหมอกรีนสแปนไดกลาวไววา การทําฟลอรไทมเปนส่ิงท่ีใชความตองการหลายๆ
อยางจากสมาชิกทุกคนในครอบครัว ท้ังความรัก ความอบอุน ความเขาใจ ความรวมมือกัน และทําใหเกิด
ความผอนคลายและความสงบสุขภายในบาน  ดังนั้นไมเฉพาะเด็กท่ีตองการการดูแลเปนพิเศษเทานั้น แต
เราควรทําฟลอรไทมกับทุกๆคนในครอบครัว ทั้งตัวเรา และสมาชิกทุกๆคนในครอบครัวทําฟลอรไทมกับทุกๆคนในครอบครัว ทั้งตัวเรา และสมาชิกทุกๆคนในครอบครัวทําฟลอรไทมกับทุกๆคนในครอบครัว ทั้งตัวเรา และสมาชิกทุกๆคนในครอบครัวทําฟลอรไทมกับทุกๆคนในครอบครัว ทั้งตัวเรา และสมาชิกทุกๆคนในครอบครัว 

คําแนะนําจากพอแมฟลอรไทมใหความเห็นวา ส่ิงท่ีจําเปนตองศึกษาใหเขาใจก็คือ ““““บันใดบันใดบันใดบันใด
พัฒนาการทั้ง พัฒนาการทั้ง พัฒนาการทั้ง พัฒนาการทั้ง 6 6 6 6 ขั้นขั้นขั้นขั้น”””” (รวมท้ังการศึกษาระบบการรับรู - SI) เพื่อใหมองเห็นภาพรวมของพัฒนาการและ
เห็นทิศทางในการพัฒนาเด็ก ผานชวงเวลาตางๆของพัฒนาการซ่ึงไมอาจขามแตละขั้นไปได นอกจากจะ
เขาใจถึงพัฒนาการท้ัง 6 ขั้นแลว ยังตองมีความ ““““อดทน และไมยอมแพตออุปสรรคใดงายๆอดทน และไมยอมแพตออุปสรรคใดงายๆอดทน และไมยอมแพตออุปสรรคใดงายๆอดทน และไมยอมแพตออุปสรรคใดงายๆ”””” อีกดวย 
และอีกอยางท่ีเนนย้ําก็คือ ““““ภาษาทาทาง ภาษาทาทาง ภาษาทาทาง ภาษาทาทาง ((((ภาษากายภาษากายภาษากายภาษากาย))))”””” ซ่ึงเปนส่ิงท่ีไมควรมองขาม ตัวอยางเชน เด็กมองมา
ท่ีเรา แลวก็มองไปท่ีกลองขนมคุกก้ี เราก็รูไดทันทีวาเด็กอยากกินคุกก้ี วิธีนี้ก็เปนการส่ือสารอยางหนึ่งของ
เด็ก โดยการใชภาษากาย เราก็หยิบกลองขนมใหเด็กแลวพูดวา “ออ อยากไดคุกก้ี” เพื่อยอมรับการสื่ยอมรับการสื่ยอมรับการสื่ยอมรับการสื่อสารอสารอสารอสาร
ดวยทาทาง และการกระตุนใหเกิดการสื่อสารจากเด็ก ดวยทาทาง และการกระตุนใหเกิดการสื่อสารจากเด็ก ดวยทาทาง และการกระตุนใหเกิดการสื่อสารจากเด็ก ดวยทาทาง และการกระตุนใหเกิดการสื่อสารจากเด็ก อีกในครั้งตอๆไป    
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นอกจากนั้นฟลอรไทมยังชวยใหผูปกครอง ““““เขาใจลูกมากขึ้นเขาใจลูกมากขึ้นเขาใจลูกมากขึ้นเขาใจลูกมากขึ้น”””” ทําใหมีแนวทางท่ีดีในการเล้ียงดูลูก 
เขาใจในส่ิงท่ีลูกเปน หากเด็กทําในส่ิงท่ีผูปกครองไมชอบใจ เชนมีอาการ “หลุด” (ไมสนใจส่ิงตางๆรอบตัว 
รวมท้ังตัวผูปกครอง) ส่ิงนี้ไมไดหมายความวา เด็กๆไมรักคุณ ไมอยากสนใจคุณ หรือไมเช่ือคุณ แตให
ผูปกครองพยายามเขาไปสรางสัมพันธภาพกับเด็กตอไป โดย ““““อยาหมดกําลังใจอยาหมดกําลังใจอยาหมดกําลังใจอยาหมดกําลังใจ”””” ซ่ึงการเดินตามทางนี้
ตอไปดวยใจท่ีเขมแข็งจะนําคุณไปสู ““““ความสําเร็จอันยิ่งใหญความสําเร็จอันยิ่งใหญความสําเร็จอันยิ่งใหญความสําเร็จอันยิ่งใหญ”””” ไดในท่ีสุด    

เคล็ดลับการทําเคล็ดลับการทําเคล็ดลับการทําเคล็ดลับการทําฟลอรไทมฟลอรไทมฟลอรไทมฟลอรไทมของดิฉันของดิฉันของดิฉันของดิฉัน    

สําหรับดิฉัน การจะทําฟลอรไทมใหสําเร็จนั้นตองประกอบไปดวยส่ิงตางๆ เหลานี ้

1. หลักการท่ีแมนยํา ชัดเจน อันประกอบดวย DIR นั่นคือการพัฒนาการมีสัมพันธภาพ การส่ือสาร
และการคิด โดยยอมรับในความแตกตางของระบบรับรู การประมวลผล และการวางแผนส่ังการ
กลามเนื้อของลูก และใชสัมพันธภาพท่ีแนนแฟนระหวางแมลูก สรุปไดวาใจตองนิ่ง เบิกบาน คง
สมาธิอยูท่ีลูก ใหเกียรติ ยอมรับ เปดโอกาส รับฟง ไมคาดหวัง  

2. ความรูเรื่องพัฒนาการท้ัง 6 ขั้น และมีความรูเรื่องพัฒนาการของเด็กปกติเทียบเคียงกันไป และรู
วาพฤติกรรมแบบนี้ของลูกบงบอกถึงระดับพัฒนาการขั้นใด รูวิธีการเติมเต็มพัฒนาการในแตละขั้น
ของลูก รวมท้ังวิธีการพาลูกกาวขึ้นขั้นตอไป   

3. รูวาลูกนั้นมีระบบรับรูอยางไร ไวเกินหรือเฉ่ือยเกิน สําหรับลูกดิฉัน เขาไวความรูสึกและไวเสียง มี
ปญหาประมวลผลผานการไดยิน มีปญหาวางแผนส่ังการกลามเนื้อ กลามเนื้อมัดใหญ และมัดเล็ก 

4. การมองหาแตพัฒนาการท่ีใชการไดของลูก โดยไมจับจองท่ีพฤติกรรมท่ีลูกแสดงออกมา 

ส่ิงเหลานี้ หากจะพูดกันในภาษาท่ีเขาใจงาย สําหรับดิฉัน เมื่อจะเริ่มทําฟลอรไทมใจของเรา
ตองเต็มเปยมไปดวยความเขาใจ เห็นใจในความยากลําบากตามระบบท่ีพรองของเขา โดยมองวาทุก
พฤติกรรมของลูกมีเหตุผลเสมอ ลูกไมไดตองการท่ีจะแกลงแมหรือไมตองการใหแมไมรกั ใหแม
โกรธ ลูกเพียงไมรูวาตองทําอยางไร ยอมรับ ใหเกียรติ ใหศักด์ิและสิทธ์ิในฐานะท่ีลูกเปนมนุษยคน
หนึ่ง ซ่ึงมีสิทธ์ิท่ีจะอยากหรือไมอยากทําอะไร เปดโอกาสใหลูกคิด ทํา และพูดไดตามท่ีลูกตองการ 
โดยมีแมเปนเพื่อนท่ีคอยรับฟงและอยูขางๆ เสมอ ส่ิงนี้คือพื้นฐานท่ีตองคิดและตองเปนอยางนั้น
จริงๆ ไมสามารถท่ีจะแกลงทําได เพราะลูกเปนส่ิงมหัศจรรยท่ีจะจับความรูสึกของเราไดอยางถี่
ถวน ดิฉันพบวาเมื่อใดก็ตามท่ีใจของดิฉันไมนิ่ง เมื่อนั้นดิฉันเริ่มหวังผล และลูกจะรับรูและแสดง
อาการตอตานทันที แมวาอาการตอตานนั้นอาจจะหลากหลายและมีมิติตามพัฒนาการท่ีกาวหนาขึ้น
ก็ตาม แตก็รูสึกไดวาลูกตอตานและถอยหนี ลูกไมรูสึกวาแมเปนเพือ่นมากพอท่ีลูกจะไวใจ เปดใจ
พูดคุยส่ิงท่ีลูกคิดลูกรูสึกออกมา แตครั้งใดท่ีใจนิ่งสนิท มีแตความเขาใจ เห็นใจ จะรับรูไดทันทีวา
ลูกนั้นพรอมท่ีจะบอกจะเลา หรือพยายามท่ีจะส่ือสารออกมาแมวาบางครั้งลูกยังไมมีคลังศัพทมาก
พอท่ีจะอธิบายคําพูดตามความคิดออกมาอยางละเอียด แตลูกก็จะพยายาม นี่เองคงเปนพลังของ
แรงจูงใจท่ีอยากจะพูด อยากจะส่ือสาร แรงจูงใจท่ีเปนผลมาจากการรับรูถึงความเขาใจ ความเปน
มิตรท่ีแมมีใหอยางจริงใจ แทจริงแลว คนเราทุกคนก็ตองการส่ิงนีม้ใิชหรอื การรับฟงท่ีเปนการฟง
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อยางแทจริง ฟงและคิดตาม ใสใจ และเปนมิตรท่ีปราศจากอคติและความคาดหวัง เพียงเทานี้ 
เราก็พรอมจะเปดอกพูดคุยเพราะเห็นถึงความใสใจท่ีเขามีให เมื่อองคประกอบหลักคือใจของเราคิด
ไดอยางนั้นแลว ดิฉันจึงใชความรูเรื่องพัฒนาการท่ีไดกลาวมาแลวขางตนชวยใหลูกกาวเดินตอไปใน
ขั้นพัฒนาการ ซ่ึงนั่นไมใชเรื่องยากอีกตอไป  

5.    หมั่นทบทวนบทเรียนและตัวเองในการพัฒนาลูก อยางท่ีกลาวไปแลววาฟลอรไทมคือบันไดแหงความ
สรางสรรค เมื่อกาวเดินบนเสนทางนั้นแลวก็ตองพยายามเดินใหตรง การจะรูวาเราเริ่มหยอนหรือขาม
อะไรไปหรอืเปลานั้นก็ไดจากการทบทวน แมเมื่อมีปจจัยอะไรมาทําใหออกนอกเสนทางบาง แตเมื่อเรา
ทบทวนบทเรียนและไมรามือ เราจะเตือนตัวเองใหกลับเขาสูเสนทาง ชีวิตคือการเรียนรู ไดเรียน ไดคิด 
ไดลองทํา แตหากเมื่อไดคนพบแลววาเสนทางใดท่ีเปนคําตอบท่ีสุดของตัวเอง เสนทางนั้นก็จะเปน
เสนทางหลักท่ีเราจะมุงหนาไปใหถึงจุดหมาย และหากระหวางทางจะมีอะไรเขามาบางพอเปนสีสัน ก็ไม
นาจะมีปญหาอะไร 

   ดิฉันมักทบทวนหนังสือ บทความ การถาม-ตอบ เพื่อถอดบทเรียนตางๆ นําไปปรับใช วิธีคือ
ดิฉันจะเทียบพัฒนาการวาขณะนี้ลูกมีพัฒนาการอยูในขัน้ไหน และขอไหน ขอตอไปคืออะไร จากนั้นก็จะ
ตั้งเปาท่ีจะพาลูกกาวขึ้นขั้นตอไปใหได การตั้งเปาหมายนั้นเปนการตั้งเปาหมายกับตัวเอง แตกับลูก 
ดิฉันพบวาตัวเองเพียงกมหนากมตาทําฟลอรไทมไปเรื่อยๆ ตามงานท่ีวางแผนไว เมื่อทําแลวดิฉันจะ
จดบันทึกพฤติกรรมของลูก และเมื่อถึงเวลาหนึ่งดิฉันจะกลับมานั่งทบทวน ดิฉันพบวาเมื่อแรกยังมี
อาการขึ้นๆ ลงๆ ของลูก ซ่ึงแปรผันตามอาการขึ้นๆ ลงๆ ของตัวเอง แตเมือ่ดิฉันนิง่ไดระดับหนึ่ง 
กลับพบวาการขึ้นๆ ลงๆ ของลูกนั่นถอยหางออกไปมากขึ้น จนกระท่ังไมรูสึกแลววาลูกกาวหนาถอย
หลัง รูสึกเพียงบางครั้งท่ีลูกด้ือไดทุกเรื่อง ซ่ึงเกิดขึ้นบอยในชวงหลังนี้ พฤติกรรมนี้ดิฉันก็เช่ือวาเปน
ความกาวหนาอีกอยางของลูก ลูกเพียงตองการทดสอบขอบขายอํานาจของท้ังตัวเองและพอแม การ
มองเชนนี้ทําใหลดแรงตานเวลาลูกด้ือลงไดมาก ดิฉันเพียงมองอยางมีสติ และไมสาดน้ํามันเขากองไฟ
อีก เพียงสะทอนอารมณ เขาใจ และพยายามชวยใหลูกคล่ีคลายตัวเองลงอยางเปนธรรมชาต ิ

6.  มองหาโอกาสท่ีจะพัฒนาลูกในทุกๆ ดาน ท้ังฟลอรไทมและ SI โดยใชส่ิงท่ีลูกสนใจเปนแรงจูงใจ ดิฉัน
ใหลูกชายชวยตําน้ําพริก ชงโกโก ชงน้ําชา โดยพยายามซอยงานใหเปนช้ินงายๆ ในชวงแรกเพื่อใหลูกทํา
ไดและรูสึกมั่นใจในการทํา เมื่อลูกกาวหนาขึ้น ดิฉันพบวาตัวเองซอยงานใหลูกนอยลงเรื่อยๆ การใหลูก
ไดชวยทํางานเล็กๆ นอยๆ ท่ีลูกชอบนั้น ไดท้ังส่ังการกลามเนื้อ กลามเนื้อมัดใหญ มัดเล็ก คําศัพท
มากมาย ความภาคภูมิใจ บางครัง้การท่ีลูกจะไดกินอะไรสักอยางท่ีลูกอยากกินนั้น ลูกตองทําจระเขขี้
เกียจ โยน-รับบอล ฯลฯ แตบนพื้นฐานความสนุกสนาน ดวยจํานวนท่ีมากขึ้นเรื่อยๆ ตาม
ความสามารถ บางครั้งเหมือนเปนแมใจราย ดวยดิฉันมักใหลูกถือกระเปาเอง ถือของท่ีลูกอยากไดเอง 
เปด-ปดประตูท่ีหนกัๆ เอง และพยายามใหลูกชวยตัวเองใหมากท่ีสุด เปาหมายก็เพิ่มเติมเต็มระบบ
รับรูของลูกนั่นเอง 

7.  ความกระหายในการเลนกับลูก หรือพัฒนาลูก เนื่องจากดิฉันและสามีมีงานประจําทํา และลูกก็เขา
โรงเรียนแลว ทําใหในแตละวันเรามีเวลาใหลูกเพียงประมาณ 3 ช่ัวโมง แตเราจะพยายามใชเวลาท่ีมีอยู
ใหเต็มประสิทธิภาพมากท่ีสุด ท้ังนี้ก็ตองคํานึงถึงลูกอีก 2 คนดวย แรกๆ ดิฉันหรือสามีตองแยกทํา
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ฟลอรไทมกับลูกแบบ 1 ตอ 1 แตเมื่อลูกกาวหนาขึ้น เราสามารถผสานการเลนใหลูกเลนดวยกันได
ท้ังหมด ปญหาการใหน้ําหนักกับลูกคนใดคนหนึ่งจึงเบาบางลง และเมื่อใดท่ีเรามีโอกาสทําฟลอรไทม
กับลูกแบบ 1 ตอ 1 เราจะไมรีรอและรีบตะครุบโอกาสนั้นแบบคนกระหายใครทําในทันที เมื่อถึงเวลา
เสารอาทิตยหรือวันหยุดของดิฉันและสามี เราจะทุมเทเวลาในการพัฒนาลูกอยางเต็มท่ีและไมรูสึก
เหน็ดเหนื่อย ท่ีเปนเชนนัน้เพราะส่ิงท่ีไดรับกลับคืนมาและเปนกําลังใจใหเราตั้งมั่นท่ีจะกาวเดินตอ คือ
ความกาวหนาของลูกนั่นเอง  

8.  ใชความละมุนละมอมในการคล่ีคลายความวิตกกังวลและความกลัวของลูก ลูกชายดิฉันปกติเปนเด็ก
ชอบเลนน้ําสระมาก แตดวยเคยเกิดอุบัติเหตุหัวท่ิมลงบอน้ําตื้นๆ หนาโรงแรมเพราะมัวกระโดดเหยงๆ 
ดูทอน้ําดวยความชอบใจ จากนั้นลูกกลายเปนเด็กกลัวสระน้ําและกลัวทะเล ลูกไมยอมแมกระท่ังเขา
ใกลสระน้ําท่ีลูกเคยโปรดปราน ทะเลท่ีลูกเคยชอบลูกก็ไมเลน ไดแตเดินไปเดินมาเลนทรายเพียงอยาง
เดียว เมื่อแรกดิฉันพยายามอยางหนักท่ีจะใหลูกกลับมาชอบสระน้ําใหได แตลูกจับความรูสึกไดและยัง
ไมไวใจดิฉันมากพอ ลูกจึงตอตานและไมยอมลงน้ําเลยแมแตนอย แตเมือ่ไดรูจักฟลอรไทม และตั้ง
หลักไดพอสมควรแลว ดิฉันก็เลิกคาดหวัง ไดแตบอกกับตัวเองวาไมเปนไร ไมไดเด๋ียวนี้ก็ไมเปนไร เรา
ยังมีเวลา แตไมเคยลบส่ิงนั้นไปจากใจ จากนั้นดิฉันก็ใชความสนุกของพี่นองเปนตัวดึงความสนใจ พี่
นองชอบเลนน้ํา พอแมก็ลงกันหมด ท้ังเชียรท้ังปลอบ ลูกก็ยังไมลง ดิฉันตองขึ้นๆ ลงๆ เลนเอาลอเอา
เถิดอยูอยางนั้น ตอมาลูกก็เริ่มแตะน้ําบาง เดินวนรอบสระบาง ไมเปนไร คอยเปนคอยไป ไมนานก็เริ่ม
นั่งเอาเทาจุมน้ํา ไมนานก็ลงสระเด็ก และสุดทายก็ไปเริงราท่ีสระใหญดวยความสนุกสนานและไมยอม
ขึ้นจากน้ํางายๆ กระบวนการท้ังหมดใชเวลาไปไมนอย อีกตวัอยางของความกังวลคือการกลัวคล่ืนทะเล 
ดิฉันจึงตองประณีตในการเลือกสถานท่ีเท่ียวของเรามากหนอย เมื่อเจอทะเล ลูกมักจะลงไปย่ําน้ํา
หลังจากดูเชิงจดจองอยูนานจนใครๆ เกือบเลิกเลนไปแลว ดิฉันกลับไปท่ีนั่นอีก 3 ครั้ง เพียงเพื่อให
โอกาสลูกท่ีจะกลาเลนน้ําทะเล กลานอนบนหาดทรายใหคล่ืนซัดตัวพรอมพี่นองแมจะมีอาการแหยงๆ 
อยูบาง ครั้งลาสุดลูกเกงขนาดกลานั่งเรือแคนูท่ีดิฉันเปนคนพายขามไปอีกเกาะท่ีอยูไมไกลจากกันนัก 
จากนั้นดิฉันก็จะหาทะเลท่ีมีคล่ืนแรงขึ้นมาหนอยเพื่อเปนโจทยตอไปของครอบครัว 

9.  ผอนคลาย แมเมื่ออารมณไมนิง่พอท่ีจะทําฟลอรไทมใหไดอยางมีประสิทธิภาพ ดิฉันก็จะเพียงใชเวลาอยู
กับลูกแบบเปนสุข ไมขัดแยง เพียงแคเปดเพลง รองเพลงรวมกัน หรือแมแตนอนกอดกันเบาๆ เลน
หนาเลนตา แหยปากแหยจมูกกัน เทานี้ก็เปนสุขได 

10.  ระวังการมองพัฒนาการผิดหรือรามือ เมื่อลูกมีพัฒนาการท่ีกาวหนาขึ้นในระดับหนึ่ง แตยังไมแนนหนา
พอท่ีลูกจะเดินตอไปไดดวยตัวเอง กรณีนี้ดิฉันจะกังวลมากเปนพิเศษ เพราะกลัววาตัวเองจะพลาดหรือ
เสียเวลาอันมีคาไปอีก ดิฉันจึงยังคงนัดพบผูเช่ียวชาญดานการกระตุนพัฒนาการอยูเปนระยะ เพื่อ
ประเมินการทําฟลอรไทมของดิฉันวา เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของลูกหรือขามขั้นตอนไปหรือเปลา 
รวมท้ังวนเวียนเขามาอานมาตอบคําถามและบทความตางๆ เพื่อเก็บรายละเอียดท่ีอาจมองขามไป 
เพราะหากเปรียบดูแลวตัวดิฉันเองและลูกก็เปรียบเปนเตาท่ีอาจเดินชา เขาใจชา แตดิฉันก็มั่นใจวาเตา
แมลูกอยางเราจะไมยอมหยุดเดินงายๆ เด็ดขาด 
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11. มองโลกแงดีและมีความหวัง แมวาบางครั้งดิฉันอาจจะเหนื่อยแสนเหนื่อย แตดิฉันก็จะคิดเสมอวา
พรุงนี้อาจไมเหนื่อยเทาวันนี้ หรือแมแตบางครั้งท่ีลูกด้ือและงอแงจนเกินจะอดทน ดิฉันจะเตือนตัวเอง
อยูเสมอวาลูกกําลังกาวหนาขึ้น และเขากําลังทดสอบขอบขายของตัวเองอยู เทานี้ใจก็เบิกบานและ
พรอมท่ีจะตือ้ยื้อพูดคุยกับลูกอยางใจเย็น แมวาบางชวงลูกจะด้ือไดทุกเรื่องและด้ือไดแทบทุกเวลาก็
ตามที 

12.  กฎของดิฉันมีแคเพียงหามทํารายรางกาย หามทํารายขาวของ และหามทํารายจิตใจ 

13.  หากเมื่อมีหลักการติดแนนอยูในใจในกายแลวเพียงทําทุกอยางตามธรรมชาติ ท่ีไมอาจละเลยความพอดี
ของแตละคนไดเลย 

 เมื่อเวลาผานไป คุณจะพัฒนาความรูความชํานาญและลูกของคุณก็จะไตบันไดพัฒนาการตามมา
เปนเงาตามตัว  คุณจะเรียนรูท่ีจะเช่ือในสัญชาตญาณของคุณมากขึ้น และจะกลายมาเปนทีมงานกับนัก
บําบัดลูกของคุณรวมท้ังสมาชิกกลุมอื่นๆ อีกดวย และในขณะเดียวกัน การสังเกตและการมีปฏิสัมพันธ
กับลูกของคุณทุกวันจะชวยเติมพลังใหกับคําแนะนําของหมอและนักบํานัด คุณจะมั่นใจตลอดเวลาวาลูก
ของคุณจะไดรับประโยชนมากมายจากการเล้ียงดูลูกดวยความเหมาะสมตามแนวทางฟลอรไทม  

14. ใหลูกเปนผูนําการเลน ไมวาจะเลนอะไร เมือ่เริ่มแรกท่ีไดรับคําแนะนํามาวาตองเลนกับลูกใหสนุก ดิฉัน
เองก็กังวลและคิดหนักอยูวาจะเลนอะไรดี มัวแตคิดวาเลนนั่นเลนนี่ดีกวา นาจะสงเสริมโนนนัน่ดี แต
เมื่อเริ่มเลนกับลูก ลูกกลับไมสนุกไปกับเรา กลายเปนวาเราเลนอยูคนเดียว คงไมใชแลวละ เมื่อมองลูก
ดีๆ พบวาแทจริงแลวลูกยังสนุกอยูกับการเลนแบบ Sensory คือลูกยังตองการการเติมเต็มใหระบบ
ขอตอ ระบบเอ็นหรอืกลามเนือ้ทุกสวน เราจึงกลับมาเลนเกมท่ีเรียกวาเปนเกมคลาสสิกสําหรับบานเรา
จริงๆ นั่นคือ ”เกมว่ิงไลจับ”  

   เมื่อเราเห็นประโยชนของมนัแลววาลูกสนุกแมสนกุพอสนุกพี่นองก็สนุก มันจึงเปนเกมท่ีหากวัน
ใดท่ีพอและแมนึกอะไรไมออกก็เกมนี้แหละ เฉพาะเกมนี้เกมเดียว ดิฉันสอนใหลูกพูดและรูจักคําศัพท
ไดนับไมถวน ไดท้ังภาษากาย ภาษาทาทาง  สอนใหลูกไดหัวเราะอยางเต็มเสียง  ไดท้ังการสะทอน
อารมณใหลูกรูจักวาอารมณนี้เรียกวาอารมณสนุก  และสอนใหลูกปลอยอารมณสนุกออกมาใหเต็มท่ี 
อารมณนี้คือตืน่เตน สอนใหลูกรูจักการรอคอยอยางมีความหวัง สอนใหลูกรูจังหวะการออกตัวว่ิง และ
เมื่อลูกเริ่มเลนสมมติไดดิฉันก็สรางเรื่องเขาไป กลายเปนรถไฟขบวนหนึ่ง จะไปไหนก็วากันไป น้ํามนั
หมดบาง ลอหลุดบาง หิวขาวบาง เติมอุปสรรคเขาไปเรื่อยๆ ท้ังนี้ก็ตองดูความพรอมของลูกดวย หาก
ลูกเริ่มไมสนุกก็เอาความสนุกใสกลับเขาไป เชนปลอยใหเปนการว่ิงรถไฟไปมารอบๆ บานอยางเดียว 
เมื่อลูกสนุกเต็มท่ีและนาจะพรอมเลนสมมติ ดิฉันก็หยอดเขาไปใหม ถอยเขาถอยออกกันอยูอยางนี้ไป
เรื่อยๆ ดิฉันไมไดคาดหวังวาลูกจะตองเลนสมมติไดตอเนือ่งยาวนาน และเปนเรื่องเปนราวไดภายใน
ระยะเวลาเทาใด รูแตเพียงวาถาลูกยังไปไมถึงขั้นนั้นก็เพราะวาเขายังไมพรอม ไมพรอมก็ไมพรอม เรา
ยังมีเวลา เพียงแตดิฉันจะไมยอมปลอยเรื่องการทํา FT นี้เด็ดขาด เพราะรูวาถาเราทําไปเรื่อยๆ วัน
หนึ่งเมื่อลูกพรอม ดิฉันก็จะพรอมท่ีจะตอยอดไปกับเขา  
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จะเห็นไดวาเกมอะไรก็ไดท่ีลูกชอบ เมื่อใจเรายอมรับวามันเปนส่ิงท่ีลูกชอบ เราก็ไมตอตาน เมื่อไม
ตอตาน ใจก็ไมเกิดอคต ิ พอไมเกิดอคติ จติใจก็เบิกบานพรอมท่ีจะใชเวลาไปกับลูกอยางสนุก แมลูก
สนุกดวยกันและใหลูกไดรับรูวาแมสนุกท่ีไดใชเวลาอยูกับเขา แมชอบส่ิงท่ีเขาสนใจและพรอมจะสนใจ
ใครรูไปกับเขา ทุกอยางก็ล่ืนไหล ไอเดียในการเลนและการสงเสริมพัฒนาการตางๆ ก็จะทยอยออกมา
เองตามธรรมชาต ิ 

15 การมองหาโอกาส ทุกอยางเปนโอกาสไดหมด ยกตัวอยางลูกชายท่ีชอบระบบแทงคน้ํา ทอน้ํา พัดลม
แอร ดิฉันก็จะพาไปดูแตกอนไปก็ไดตื้อยื้อกันกอน ยาวบางส้ันบางตามแตเง่ือนไขในขณะนัน้ๆ แตจะไม
เคยปลอยโอกาสนั้นใหผานไปโดยไมไดทํา FT กันสักที เคยอยูครั้งท่ีตื้อยื้อส่ือสารกันท่ีจะเขาไปดูจริงได
ยาวนานประมาณครึ่งชัวโมง กอนท่ีจะไดเขาไปดูแทงคน้ําท่ีลูกโปรดปรานกันอยางชุมปอด คือยอม
ปลอยเวลาใหลูกไดอยูกับส่ิงท่ีเขาสนใจ โดยมีดิฉันอยูขางๆ คอยตั้งคําถาม ตอบคําถาม หรือแมแตช้ี
ชวนใหดูใหคิดในส่ิงท่ีเกิดขึ้นรอบๆ แทงคน้ําแทงคนั้น  

สรุปโดยรวมแลวเราแมลูกใชเวลาอยูดวยกันตรงแทงคน้ํานั้นเปนช่ัวโมง และเปนชวงเวลาแหง
ความสุขท่ีดิฉันและลูกมีรวมกัน ถึงตอนนี้ลูกยังนึกถึงชวง เวลานั้นและพูดถึงอยูเปนระยะ แสดงใหเห็น
วาเหตุการณท่ีเปนสุขนั้นประทับอยูในความทรงจําของลูกแลว หรือการชอบระบบปล๊ักไฟ สวิสซไฟของ
ลูกก็ถูกนํามาใชประโยชน สําหรับดิฉันนําประเด็นนี้มาวาดเปนรูปเลนกัน ส่ิงท่ีไดท่ีการยอมใหลูกทํา
อะไรก็ไดท่ีเขาชอบ แตผลพลอยไดของมันสําหรับดิฉันคือการใหลูกไดฝกกลามเนื้อมัดเล็ก เพราะเมื่อนั่น
เปนส่ิงท่ีลูกชอบ ลูกจะมีแรงจงูใจท่ีจะทําอยางไมรูเหนื่อยรูเบื่อ และเมื่อไดทําบอยๆ ความชํานาญใน
การใชกลามเนื้อมัดเล็กของลูกก็ดีขึ้น ซ่ึงเห็นไดจากการจับดินสอของลูกท่ีมั่นคงแข็งแรงขึ้น ซ่ึงผลดีท่ี
เกิดตอเนื่องกันไปอีกคือความมั่นใจท่ีเกิดตามมา จากการท่ีสามารถทําไดเขียนได เขียนแลวมคีนช่ืนชม 
วาดแลวมีคนสนใจใครรู ส่ิงนั้นทําใหลูกขยายความสามารถทางการเขียนออกไปอยางงายดาย ลูก
กลายเปนเด็กชอบเขียนโนนเขยีนนี่ แลวนําไปใหพี่ชายอานส่ิงท่ีลูกเขียนนั้นใหฟง เปนภาษาบางไมเปน
ภาษาบาง แตท้ังพอแมและพี่ชายก็ไมเคยพูดจาบั่นทอนความมั่นใจเลย เราท้ังหมดก็จะพยายามอานไป
ตามท่ีลูกเขียนมา ความสุขเล็กๆ นอยๆ ในประกายตาลูกก็ทําใหความสุขนั้นแผกระจายไปท่ัวบาน 

16. การเปดและปดวงรอบการส่ือสารก็เปนการตีกรอบการส่ือสารใหจบเปนเรื่องๆ ซ่ึงลูกอาจจะยังอยูใน
เรื่องเดิมอยูหรือจะเปล่ียนเรื่องก็ได แตอยูบนพื้นฐานของการรูตัววาจะเปล่ียน เชนถาลูกไมอยากเลน
หรือคุยในเรื่องนัน้ๆ แลวและเขาเปล่ียนเรื่อง ดิฉันจะถามวาเลิกเลนแลวหรือ หรือไมอยากคุยแลวหรือ 
ลูกจะตอบออกมาเองวาเขาจะเลนตอหรอืจะเลิกเลน แตไมวาจะทําตอหรือไมทํา แมนัน้ยอมรับการ
ตัดสินใจของเขาเสมอ ส่ิงท่ีดิฉันตองคิดตอคือทําไมลูกถึงเลนหรือคุยอยูไมไดนาน หากคําตอบออกมา
ในแนววาเพราะเปนส่ิงท่ีลูกไมสนใจก็ไมเปนไร หากแตถาคําตอบคือพัฒนาการขั้น 4 เขายังไมเต็ม เขา
ยังไมสามรถโตตอบส่ือสารกับเราไดนานพอท่ีจะอยูในเรื่องเดิม นั่นก็หมายความวาดิฉันยังมีงานท่ีตอง
ทําตอ ดิฉันก็จะเริ่มตั้งเปากับตัวเองวาในการเปดรอบการสนทนาหรือส่ือสารกับลูกนั้น ตองใหไดอยาง
นอย 3 รอบการส่ือสารในทุกๆ เรื่อง เมื่อไดเปาดังนั้น ไมนานเปาของดิฉันก็สูงขึ้นเรื่อยๆ ผลท่ีตามมา
คือลูกส่ือสารไดดีขึ้น ยาวนานขึ้น และซับซอนขึน้เรื่อยๆ  
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ความสําเรจ็ทีเ่กดิขึน้ความสําเรจ็ทีเ่กดิขึน้ความสําเรจ็ทีเ่กดิขึน้ความสําเรจ็ทีเ่กดิขึน้    

ปจจุบันลูกของดิฉันเบิกบาน สดใส ราเริง พรอมเรียนรูผูคน เรียนรูโลก ลูกมีเพื่อน มีอารมณท่ี
หลากหลายลึกซ้ึง มีความเขาใจในผูคน และโลกแวดลอมตัวเขามากข้ึน รวมท้ังมีความอยากรูอยากเห็น 
อยากเรียนรูซ่ึงเปนพื้นฐานสําคัญของการใชชีวิต เพราะเมื่อมีการเรียนรู ลูกก็มีพัฒนาการกาวหนาขึ้นเรื่อยๆ 
จากนี้ดิฉันและลูกก็มีหนาท่ีท่ีจะเรียนรูรวมกันตอไป เพื่อใหเกิดความกาวหนาอยางไมมีส้ินสุด กอนหนานี้เมื่อ
ดิฉันไดอานพัฒนาการของเด็กอื่นท่ีมีธรรมชาติพูดเกง ก็อดไมไดท่ีจะอยากใหลูกเปนอยางนั้น แตเด๋ียวนี้ดิฉัน
ไมไดรูสึกอยางนั้นแลว แมวาถึงอยางไรลูกก็ยังคงเปนเด็กท่ีไมชางพูดชางคุย แตเมื่อมีส่ิงใดท่ีลูกสนใจละก็ 
ลูกก็จอไมหยุดเหมือนกัน และนั่นไมใชเรือ่งสําคัญของดิฉันอีกตอไป ขอเพียงลูกเรียนรูอยูตลอด ก็พอแลว 

การกาวกระโดดของลูกเกิดขึ้นเมื่อดิฉันหาเพื่อนมาเลนกับลูก จากท่ียังแยกตัว ลูกเริ่มผอนคลายขึ้น 
จนกลายเปนสนุกกับเพื่อนและกาวหนาขึ้นกับการเริ่มเขากลุม จนกระท่ังติดกลุม ชวงนั้นดิฉันเนนเรือ่ง SI 
เสนสมมติ และสะทอนอารมณ ลูกกาวหนาขึ้นอยางนาอัศจรรยใจ ภาษาดีขึ้นมาก และท่ีสําคัญลูกสนใจท่ีจะ
เรียนรูผูคน และเรียนรูโลก ส่ิงนั้นทําใหดิฉันรูสึกผอนคลายและมีความหวังมากยิ่งขึ้น  

ลูกมีพัฒนาการท่ีกาวหนาขึ้นจนดิฉันเห็นหนทางการกาวเดินของเขาไดชัดขึ้น ดิฉันไดรับรูวาลูกมี
แบบการเรียนรูแบบใด และพอรูวาหากจะสงเสรมิเรื่องการเรียนรูของลูกนั้นตองทําอยางไร เพียงแตขณะนี้
เวลานี้อาจยังไมใชส่ิงสําคัญเรงดวนท่ีดิฉันตองทํา ดิฉันเพียงตองการทําพัฒนาการของลูกใหแนนหนาเพียง
พอท่ีจะแนใจวากาวตอๆ ไปของลูกนั้นจะมั่นคง แข็งแรง เพื่อใหแนใจวาวันหนึ่งวันใดขางหนาเมื่อลูกตอง
เผชิญโจทยยากโจทยใดในชีวิต พื้นฐานของลูกจะแนนพอท่ีลูกจะสามารถยืนหยัดอยูไดอยางเขาใจ และเปน
สุข ในแบบท่ีเปนตัวของเขาเอง 

ฟลอรไทมฟลอรไทมฟลอรไทมฟลอรไทมใหอะไรกบัดฉินับางใหอะไรกบัดฉินับางใหอะไรกบัดฉินับางใหอะไรกบัดฉินับาง    

สําหรับดิฉันแลว การเขาใจหลักการฟลอรไทมคือความรักแบบไมมีเง่ือนไขท่ีพอแมพึงมีใหลูก เมื่อ
รักโดยไมมีเง่ือนไขใดใด ก็จะเกิดการยอมรับ เขาใจ เห็นใจในความแตกตาง และความยากลําบากของลูก 
เมื่อเห็นใจก็ไมรูสึกถึงแงรายกับลูก เพียงเห็นแตแงดีเพราะเช่ือวาลูกไมไดแกลงทํา แกลงเปน มีความรูสึก
อยากใหโดยไมหวังส่ิงใดตอบแทน ใหเกียรติประหนึ่งวาลูกเปนมนุษยคนหนึ่งท่ีมีศักด์ิและสิทธ์ิท่ีจะคิดจะเปน
อยางท่ีลูกเปน ซ่ึงนั่นก็คือการใหโอกาสและรับฟงส่ิงท่ีลูกคิดอยางแทจริง  

ฟลอรไทมทําใหดิฉันมีความรูเรื่องพัฒนาการวาส่ิงใดเหมาะ ส่ิงใดดี ส่ิงใดปกติ วันหนึ่งมีเด็กผูหญิง
พัฒนาการปกติคนหนึ่งเขามาเลนกับลูกชายคนเล็กท่ีมีพัฒนาการปกติของดิฉัน ขณะนั้นลูกอยูกับพี่เล้ียง 
เด็กผูหญิงเมื่อถูกขัดใจก็ยกมือขึ้นทําทาจะตี ลูกชายซ่ึงปกติแลวไมเคยยอมลงใหกับพี่ๆ หรือญาติๆ เลยกลับ
เงยหนามองแมของเด็กผูหญิงคนนั้น แลวสีหนาสลดลงดวยความกลัว หากเปนเมื่อกอน ดิฉันคงจะรูสึกแยท่ี
ลูกไมสูคน แตเด๋ียวนี้ดิฉันรูสึกยินดีท่ีลูกรูจักการอานภาษากาย และรูจักประเมินสถานการณวาตอนนี้ควร
ทําตัวเชนไร การตอบสนองทางอารมณของลูกเปนไปอยางมีมิต ิ ลูกรูวาควรสูหรือไมควรสู ซํ้าดิฉันก็ไมกังวล
ดวยวาลูกจะเปนเด็กกาวราว เกเร เพราะดิฉันไดพยายามฝกใหลูกแสดงออกทางอารมณดวยการเลนสมมต ิ
และสะทอนอารมณ และจะยังคงทําตอไป เพราะดิฉันมฟีลอรไทมอยูในมือ  
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ฟลอรไทมจะชวยเปนเครื่องมือนําทางใหดิฉันมั่นใจในเสนทางพัฒนาการการเรียนรูของลูก รวมท้ัง
เปนเครื่องมือในการหลอหลอมจิตใจดิฉันใหเขมแข็ง เตรยีมพรอมท่ีจะรับมือกับจังหวะใดใดท่ีจะผานเขามา 
เพื่อปลอบประโลมท้ังจิตใจของตัวเองและลูก ในวันท่ีใครคนใดคนหนึ่งหรือเราท้ังคูออนแอ ทุกขทน และ
อยากทอ ใหเสนทางนั้นยังคงเปนเสนทางท่ีถูกตองเหมาะสมอันเปนวิถีทางแหงธรรมชาติ ธรรมชาติท่ีมนุษย
นั้นแทจริงแลวไมไดตองการอะไรมากไปกวาการมีชีวิตอยูอยางเขาใจตัวเอง และทําส่ิงท่ีตัวเองมีอยูใหเกิด
ประโยชนสูงสุด บนพื้นฐานความพอเพียง พอดี และบนจุดท่ีตัวเองนั้นมีความสุขท่ีเปนนิรันดร  

ตอมาดิฉันไดเรียนรูวาการทําฟลอรไทมอยางถูกหลักการคือการมีชีวิตอยูอยางไมขดัแยง ไมขัดแยง
ท้ังกับตัวเอง ผูอื่นและธรรมชาติ ไมขัดแยงในท่ีนี้ไมไดหมายความวาเห็นดวยหรือยอมตามไปทุกอยางโดยไม
มีจุดยืน เพียงเปนการยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลในทุกๆ ดาน พรอมเจรจา พูดคุย ในฐานะมิตรท่ี
ปรารถนาดีดวยคนหนึ่ง เมื่อเราเปนสุขอยูบนเสนทางนี้ ใจเราก็เบิกบาน รับฟง และมองคนอื่นประหนึ่ง
เพื่อนมนุษยท่ีมีศักด์ิและสิทธ์ิท่ีจะคิดจะเปนอยางเขาใจ และการจะทําเชนนั้นไดก็ตองรูจักจัดการกับอารมณ
ของตัวเองเปนอันดับแรก ซ่ึงทําใหเรากลายเปนคนรับฟง และเปนมิตร 

สําหรับลูก การทําฟลอรไทมเปนการฝกใหลูกเรียนรูการอยูรวมกันอยางยอมรับเชนกัน เพราะเมื่อมี
ขอขัดแยงหรือคิดเห็นไมตรงกันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร พอแมก็พรอมจะเจรจา พูดคุยกับลูกเมื่อนั้น ลูกก็ไดเรียนรู
วิธีการจัดการอารมณของตัวเองเชนกัน  

ดิฉันไดเรียนรูวาการอยูรวมกันอยางไมยอมรับกัน อันนํามาซ่ึงความขัดแยงนั้นไมใชคําตอบของชิวิต
ท่ีดิฉันคนหาอยู เพราะไมเคยรูสึกดีอยางจริงๆ จังๆ สักครั้งเมื่อมีเรื่องขัดแยงกับใคร ไมวาจะเปนลูก สามี 
ครอบครัว หรือเพื่อนรวมงาน แตเมื่อไดรูจักฟลอรไทมไดฝกทํา ไดฝกคิด ดิฉันพบวาตัวเองนั้นเบิกบาน แต
มิไดหมายความวาดิฉันกลายเปนคนไมมั่นใจในตัวเองหรือไมมีจุดยืนไปแลว นั่นไมใชเรื่องเดียวกัน การเบิก
บานและยอมรับนี้ กลับทําใหดิฉันมีความชัดเจนในตัวตนมากยิ่งขึ้น คิด พูด ทําอะไรอยางมีสติไตรตรอง
ผลไดผลเสียท่ีอาจเกิดขึ้นอยางถองแท ท้ังนี้ก็บนพื้นฐานการมองเพื่อนมนุษยอยางเทาเทียมกัน ไมวาใครจะ
รูสึกอยางไร ดิฉันไมไดใสใจส่ิงนั้นอีกตอไป ดิฉันเพียงใสใจ “ใจ” ของตัวเองเทานั้นวาไดทําส่ิงท่ีถูกตอง เบิก
บานหรือยัง คําตอบหรือผลลัพธของส่ิงนั้นๆ ก็จะคอยๆ คล่ีคลายออกมาเอง 

สําหรับดิฉัน ดิฉันคิดวาฟลอรไทมคือวงจรแหงการสรางสรรค เมื่อเราเขาใจ ยอมรับ แมเพียงส่ิง
เล็กนอยท่ีลูกทําได และช่ืนชม ลูกก็ผอนคลายและมีกําลังใจเริ่มอยากท่ีจะทํา เราก็ช่ืนชม ใหกําลังใจและ
ยอมรับ ลูกก็เริ่มลองทํา และพัฒนาความสามารถขึ้นไปเรื่อยๆ วงจรนี้เปนวงจรท่ีสรางสรรคและเหมาะท่ีจะ
ใชกับท้ังตัวเองและลูกเปนอยางมาก 

ดิฉันไดใชฟลอรไทมกับลูกจนกระท่ังลูกสามารถใชชีวิตไดอยางเปนปกติสุข สดใส ราเริง ท้ังท่ีบาน 
ท่ีโรงเรียน หรือการเขารวมกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ ดิฉันสามารถมองเห็นอนาคตของลูกไดชัดขึ้นโดยไมรูสึก
กังวล ลูกรูจักเรียนรูโลก เรียนรูอารมณท่ีหลากหลาย เขาใจความรูสึกของตัวเอง ขณะท่ีดิฉันเต็มเปยมไป
ดวยความศรัทธาและตั้งมั่นท่ีจะมุงหนาเดินตอไปบนเสนทางท่ีนาประทับใจนี้ ดิฉันมั่นใจวาจะนําพาตัวเอง
และลูกๆ ไปสูจุดหมายท่ีย่ิงใหญของการใชชีวิต 
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ดิฉันเองนั้นอยากจะบอกวาฟลอรไทมเปนความสําเร็จท่ีย่ิงใหญ คือส่ิงท่ีดิฉันคนหามาตลอด และ
การคนพบฟลอรไทม ดิฉันถือวาคือการคนพบส่ิงอันเปนท่ีสุดของการใชชีวิต เพราะแทจริงแลวชีวิตนั้นไม
ตองการอะไรท่ีมากไปกวาการเขาใจตัวเองและอยูอยางเปนสุขในสภาวะท่ีเปนตัวเอง หากคิดวิเคราะหแลว 
ดิฉันคิดวาฟลอรไทมคือธรรมชาติ และการใชชีวิตตามธรรมชาตินั้นคือการใชชีวิตตามความหมายท่ีควรจะ
เปน ใชชีวิตอยางมีคนยอมรบัและรักในส่ิงท่ีประกอบขึ้นเปนตัวเราอยางไมมีเง่ือนไข นัน่เองท่ีทําใหใจดิฉัน
เปนสุขท้ังเรื่องของตัวเอง เรื่องลูก เรื่องครอบครัว เรื่องท่ีทํางาน  

ฟลอรไทมทําใหดิฉันมองทุกอยางอยางมีสติ มองอยางเขาใจและเห็นแงดีในทุกๆ เรื่อง ซ่ึงนั่นทําให
ทุกอยางดูกวางและทุกหนทางท่ีเดินผานไมคับแคบ แตสดใสเบิกบานและนายินดี อยางนอยก็เรานี่แหละท่ี
รักและภูมิใจในตัวเอง ความเปนตัวตนก็ชัดเจน ไมตรีจติท่ีมใีหเปนเกราะกําบังส่ิงรายๆ เปนอยางดี 

หลายวันกอนลูกชายคนโตถามดิฉันวา หากมีเวทมนตและใหแมขอได 1 ขอ แมจะขออะไร ดิฉัน
ตอบวา ขอใหมีชีวิตอยูอยางเปนสุข ลูกชายตอบกลับมาทันทีวา โห ใหพรท้ังที ขอแคนั้นเองเหรอ เมื่อดิฉัน
ถามกลับ ลูกตอบวาจะขอใหมีเวทมนตไวใชตลอดไป ไดยินคําตอบเชนนัน้ ดิฉันก็ยังคงพูดคุยสอบถาม
ความรูสึกของเขาไปเรื่อยๆ โดยไมไดเฉลยวาคําตอบท่ีถูกตองนั้นคืออะไร รูเพียงแตวาดิฉันไดพบเจอคําตอบ
ท่ีถูกตองของดิฉันแลว ดิฉันจึงไดแตย้ิมใหกับความเดียงสาของลูก กอนหนานี้คงรูสึกดีท่ีลูกฉลาดรูจักคิด 
แตขณะนี้ คําตอบของลูกทําใหดิฉันรูวาตัวเองมีงานตองทําตอ คือการทําตัวเองใหลูกเห็นวาความสุขท่ี
แทจริงของดิฉันนั้นเปนอยางไร เพื่อวาเมื่อถึงวันท่ีลูกออกเดินทางเริ่มตนคนหาความหมายของชีวิต ลูกอาจมี
หนทางของแมเปนทางเลือกอีกทางหนึ่ง แตสุดทายแลวลูกจะเลือกทางใดก็ไมใชธุระอะไรท่ีดิฉันจะเดือดรอน 
หนาท่ีของดิฉันมีเพียงเตรียมตวั เตรียมใจใหพรอมสําหรับปลอบโยน เขาใจ เห็นใจและยอมรับในส่ิงท่ีลูก
เลือกไมวาทางนั้นจะถูกใจดิฉันหรือไมก็ตาม  

หากจะมองกันจริงๆ ก็ตองบอกวาดิฉันเองก็เรียนรูการทําฟลอรไทมไปพรอมกับลูก เราท้ังหมดตาง
เปนโจทยของกันและกัน เรียนรูกันไปเพือ่ใหแตละคนนําไปปรับใชกับคนอื่นๆ รอบนอกท่ีกวางออกไปเรื่อยๆ 
ตอไป 

ดิฉันเพียงเดินอยูบนเสนทางท่ีเปนคําตอบของตัวเอง และเรียนรูลึกซ้ึงยิ่งขึ้น พัฒนาการไมมีวัน
ส้ินสุด และดิฉันก็จะยังคงเดินทางคนหาคําตอบท่ีลึกซ้ึงยิ่งขึ้นไปอีกบนเสนทางท่ีนาคนหาเสนทางนี ้

 

ขอขอบคุณขอขอบคุณขอขอบคุณขอขอบคุณ    

จากการคนพบท่ีย่ิงใหญนี้ ดิฉันตองขอบคุณบุคคลท้ังหมดนี้ ซ่ึงไมสามารถท่ีจะขาดหรือละเลยสวน
ใดสวนหนึ่งไปไดเลย ทุกสวนลวนเปนตัวจักรสําคัญของการจะเดินทางไปใหถึงจุดหมายท่ีดิฉันไดตั้งไว 

1. ลูกคนพิเศษ ท่ีทําใหดิฉันคนพบหนทางท่ีเสาะหามานาน โดยไมมีวันรูเลยวาจะพบเจอหนทางนั้น
เมื่อไหร 
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2. คุณหมอผูบุกเบิกหนทาง และแนะนําทางเดินท่ีตรงทางให คุณหมอผูไมเคยเหนื่อยหนายท่ีจะตอบ
คําถามซํ้าไปซํ้ามา รวมท้ังคุณครูทุกทานท่ีชวยแนะแนวทาง ชวยทําใหรูวาทางท่ีคิดวาตนันั้นมีชอง
เปดท่ีซอนไวอยูเสมอ ขอเพียงเรามุงมั่นท่ีจะหาใหเจอ 

3. ผูปกครองฟลอรไทมทุกทานท่ีชวยกันถามชวยกันตอบ ซ่ึงทําใหคําถามท่ีเกิดขึ้นระหวางท่ียังไมเขาใจ
ฟลอรไทมอยางแทจริงนั้นไดรบัคําตอบ 

4. และท่ีสําคัญยิ่ง คือสามีท่ีใหความรัก การสนับสนุน ชวยเหลือลงแรงกายแรงใจ ใหเราไดฟนฝา
อุปสรรคในตัวเราไปได ซ่ึงนัน่เปนกําลังใจสูงสุดสําหรับดิฉัน รวมทั้งญาติพี่นองท่ีคอยชวยเหลือ
สนับสนุน ใหความรัก และพรอมเรียนรูฟลอรไทมไปกับเรา เพื่อไปปรับใชกับเด็กคนอืน่ๆ ใน
ครอบครัว ท้ังยังชวยเปนสวนหนึ่งในโปรแกรมกิจกรรมท่ีดิฉันจัดขึ้นภายใตแนวทางฟลอรไทมอยาง
สมัครใจดวยความปรารถนาดีอยางจริงใจ 
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