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ศาสตรฟลอรไทมนี้ จะวางายก็งายๆ เหมือนถูกบังอยูปลายจมูกแคนี้เอง ทําใหไดผลก็ไม
ยาก แคนิดๆหนอยๆ ก็เห็นผล แตการจะเก็บ "รายละเอียด" ใหเนี๊ยบจริงๆนั้น ทําไดยากพอดู
คะ  

ถอยคําท่ีอยูหลังปกหนังสือเลมสีขาว "ฟลอรไทมกับเด็กออทิสติก" ท่ีเขียนวา ศรัทธา 
วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา นั้น ไมใชถอยคําท่ีประดิษฐข้ึนมาใหดูหรูหรา แตคือ องคธรรม ท่ี
เรียกวา อินทรีย 5 หรือ พละ 5 ซ่ึงเปนองคประกอบ "มาตรฐาน" ของการลงมือ "ปฏิบัติ"  

เม่ือมีปญหาเกิดข้ึน ดิฉันมักจะตองเปด "ตําราอางอิง" ท่ีใชประจําตัว คือ "พุทธธรรม" 
เพื่อหาคําอธิบายวา มันเกิดอะไรข้ึน ทําไมคําตอบถึงออกมาเปนแบบนี้ ทําไมผูปกครองคนหนึ่ง
ถึงได....ทําไมอีกคนหนึ่งถึงได.....คิดอยางนี้ ทําอยางนี้… 

ขอสรุป ก็อยูท่ีนี่เอง ธรรมะของพระพุทธเจา มีไวใหเปนชุด ซ่ึงแตละขอนั้นเก่ียวเนื่องกัน 
ขาดขอใดขอหนึ่ง เสนทางจะเบี่ยงเบน ไมครบถวน ไมไดผลเต็มท่ี บางคร้ังเกิดผลเสีย อยางเชน  

ศรัทธา ท่ีขาดปญญา จะทําใหหลงงมงาย  

ศรัทธา ท่ีขาดวิริยะ จะทําใหเฉื่อยชา เกียจคราน อางโนน อางนี่ 

สตินั้น เปนองคธรรมท่ีขาดไมได ในกิจการทุกอยาง 

ศรัทธา วิริยะ ท่ีขาดสมาธิ จะฟุงซาน กระโดดไปกระโดดมา จับตนชนปลายไมถูก  

 มนุษยแตละคน มีความแขมแข็งในแตเร่ืองราวไมเทากัน แตมนุษยนั้นฝกตนได ดิฉันเอง
เปนคนท่ีคาดหวังในผลงานสูงและเอาจริง หากทานใดอึดอัดกับการเคี่ยวเข็ญ ก็ขออภัยดวย จะ
ระบุคําถามขอถามคุณหมอ หรือนักบําบัดทานอ่ืน ก็ไมวากันนะคะ จะคิดวา "ครูใหญ" โรงเรียนนี้
ดุมาก เขมมาก รับไมไหว จะขอเลือกครูท่ีใจดีหนอย จะไดพอหายใจหายคอออก ก็ไมวากันคะ  

*************************** 
 

เรยีนเรยีนเรยีนเรยีน    อาจารยกิ่งแกวคะอาจารยกิ่งแกวคะอาจารยกิ่งแกวคะอาจารยกิ่งแกวคะ 

  คงจะไมมีครูใหญโรงเรียนฟลอรไทมท่ีไหนอีกแลว ท่ีถายทอดหลักการท่ี
ถูกตองใหกับผูปกครองท่ีมองไมเห็นทางออกในการชวยเหลือลูกๆ ครูใหญท้ังขยัน
ตรวจตรา วาใครมีความคับของใจเร่ืองอะไร มีปญหาอะไร เชื่อวาครูใหญตองใช
เวลาเขาดูกระทู แตละกระทูท่ีถามเขามา และตองทําอยูเสมอๆ เพื่อดูวามีใครตอบ



เพิ่มเติม เพื่อดูวาท่ีเราตอบๆ ถามๆ กัน มันถูกตองตามหลักการหรือเปลา    
 เม่ือมันเอียงไปจากหลักการ ก็มีครูใหญนี่แหลคอยบอก คอยเตือน 
  มีกระทูหนึ่งของศิษยฟลอรไทมคนนี้ ท่ีมันทุกขใจ ก็พิมพเลาความทุกข

ใจลงไป โดยไมไดระบุวาจะถามใคร หรือใหใครตอบ แตคําตอบแรกท่ีได มันชวยใหเราเขาใจใน
ความทุกขท่ีมันเกิด เขาใจลูก (คําตอบแรกๆก็มาจากครูใหญนี่ละคะ) เพียงแตวาในชวงนี้ ครูใหญ
จะมีลูกศิษยเยอะข้ึน ตามความรูของฟลอรไทมท่ีไดขยายออกไป จากความรูสึกของศิษยคนนี้ ท่ี
เร่ิมเขามาศึกษาในเวปนี้ตั้งแต ม.ค.52 เราเกิดความอบอุน เพราะเราไดรูจักกันและกันในกระทูท่ี
เราถามและท่ีเราตอบกัน มันคงไมมีท่ีไหนๆ ท่ีพรอมจะหยิบย่ืนมิตรภาพจากความบริสุทธ์ิใจให
กันเหมือนท่ีนี่ แตเม่ือโรงเรียนเรามีขนาดใหญข้ึน ชุมชนเราหนาแนนข้ึน เพื่อความเรียบรอย เรา
จะปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนคะ จะพยายามทบทวนความรู และส่ิงท่ีเราทํากับลูก เม่ือมีปญหา 
จะสรุปประเด็นใหชัดเจน เพื่อส่ือสารกันงายข้ึน ทานอ่ืนมาอานก็จับประเด็นสําคัญไปใชประโยชน
ไดทันที 

  ขอบคุณคะ ท่ีรูจักฟลอรไทม และ ทีมอาจารย คุณหมอ และคุณครูทุกทาน และขอบคุณ
ผูจัดการอบรมดวยคะ และขอบคุณสมาชิกในเวปนี้ ท่ีมาแลกเปล่ียนประสบการณกัน 

โดยโดยโดยโดย... ... ... ... แมมงักรแมมงักรแมมงักรแมมงักร เม่ือ 17/06/2009  

                                *************************** 
  อันท่ีจริงประโยชนโดยตรงของการทบทวน ใครครวญ และครุนคิด กอนท่ีจะถามคําถาม 
นั้น จะเกิดกับตัวผูถามเองคะ ผูปกครองบางทานบอกมาวา พอพิมพเสร็จ ก็รูแลววาจะแกปญหา
อยางไร ถาเราอยากใหลูกรูจักทบทวน ใครครวญ และครุนคิด เม่ือเกิดปญหา เราเองก็จะตอง
พัฒนาทักษะอันนี้ (จนชํานาญ) ดวย แมมังกรคงเห็นดวยวา แมและลูกตองพัฒนาไปพรอมกัน 
สําหรับดิฉัน ก็อยากจะเติมวา แพทยและผูบําบัด ก็จะตองพัฒนาไปพรอมกันดวย ขอสรุปท่ีดิฉัน
ไดมาจากการทําหนาท่ีตอบคําถามนี้ ก็ไดมาจากการครุนคิด และคนควาเพิ่มเติม บางเร่ืองไดจาก
การรวมกันวิเคราะหกับคุณหมอแกวตา และครูพบ  

หากลองไปดูท่ีปกหนังสือเลมขาว จะเห็นประโยคท่ีวา เม่ือแพทย นักบําบัด ผูปกครอง 
จับมือกันรวมพัฒนา...ประโยคนี้เปนความจริง 

และเราจะรวมกันทํางานตอไป เพื่อพัฒนาองคความรู สําหรับเด็ก ผูปกครอง และผู
บําบัด เราจะยังไมหยุดอยูแคนี้  

ความจริงดิฉันเอง คิดเสมอคะ วาแทจริงแลวตัวเองนั้นเปน "นักเรียนอาชีพ" ไมไดเปน
ครูใหญหรอกคะ  

 

โดยโดยโดยโดย… … … … กิ่งแกวกิ่งแกวกิ่งแกวกิ่งแกว เม่ือ 17/06/2009 

******************************* 



  ตอนท่ีเร่ิมทํางานเผยแพรความรูเร่ืองฟลอรไทม ปญหาอยูท่ีทํา
อยางไรใหเด็กออทิสติกกาวหนา เม่ือทํางานไดระยะหนึ่ง คําตอบกลับ

นํามาซ่ึงปญหาใหม (ขนาดใหญกวา) ท่ีเชื่อมโยงกับปญหาเกา คือ ทําอยางไร
ใหพอแมของเด็กกาวหนา คําตอบไดจากการสังเกต แยะแยะ ครุนคิด โดย
อาศัยท้ังกรอบความคิดเดิมท่ีใชมานาน คือ พุทธศาสนา ก็ไดคําตอบออมาเปน

เร่ืองของอินทรียท่ีพรอมสําหรับ "การปฏิบัติ" อันไดแก ศรัทธา วิริยะ สติ 
สมาธิ และปญญา แตถาลองใชกรอบของฟลอรไทมมาเปนแนวคิด ก็พบวา หากพอแมตองการ
กาวสูบันไดพัฒนาการท้ัง 6 ข้ัน อยางนอยพอแมควรจะมีบันไดพัฒนาการของตนเองท่ีม่ันคง
อยางนอย 9-10 ข้ัน  

ข้ันแรก ตรงกับคําสอนของศาสนาพุทธท่ีบอกวา "สติ" จะตองกํากับอยูตลอดเวลา 
แนนอนวาระหวางท่ีทําฟลอรไทม พอแมจะตองสงบ สนใจ จดจอ อยูท่ีปฏิสัมพันธกับลูก หลาย
ทานคงเห็นดวยวา เม่ือไรท่ีตัวเอง "หลุด" ชวงเวลานั้นจะเชื่อมตอกับลูกไมไดเลย  

ข้ันท่ีสอง ปฏิสัมพันธ เวลาสนุก มีความสุข พอแมสวนใหญจะมีปฏิสัมพันธกับลูกได แต
เม่ืออยูในอารมณท่ีไมพึงใจ  ลองถามวาทานทนไหวม๊ัย เวลาตัวเองทนไมไหว ทํายังไง หนี ? 
แยกตัว ? ถาพอแมยังตองใชวิธีแยกตัวไปสงบสติอารมณบอยๆ (ท้ังท่ีรูตัวและไมรูตัว) ในเวลา
นั้นใครจะทําฟลอรไทม เพื่อชวยประคับประคองอารมณของลูก 

ข้ันสาม ในเร่ืองการส่ือดวยภาษากาย ใหพอแมลองถามตัวเองวา ตัวเองไวพอท่ีจะ "จับ" 
การเปล่ียนแปลงเล็กๆ นอยๆ ในสีหนา และอากัปกริยา ทาทางของลูกไดไหม แลวสัญญาณกาย
ท่ีสงไปใหลูกละ ชัดเจนพอท่ีเขาจะแยกแยะไดไหม ในเร่ืองการควบคุมอารมณของลูกเหมือนกัน มี
พื้นฐานมาจากพัฒนาการข้ัน 3 (และ 4) คงเขาใจไดไมยากนะคะวาพอแมจะชวยปรับแตงอารมณ
ของลูกใหข้ึนลงไดชาๆ ไมแกวงไปแกวงมา พอแมก็ตองควบคุมอารมณของตัวเองใหไดม่ันคงกวา
ลูกดวย    

ข้ันส่ี การแกปญหา ซ่ึงก็ข้ึนอยูกับวาธรรมชาติของพอแมนั้น "มีเลือดนักสู" มากพอไหม 
เพราะวาการจะชิงตัวลูกรักออกจาก "ครอบแกว" นอกจากตองอาศัยความเขาใจ ตองใชทักษะ
การแกปญหา และแรงอึด มากเกินรอยเลยทีเดียว หรือวาปกติเปนคนยอมจํานนงาย ทองาย 
อันนี้ก็ตองฝกกันนานหนอย โดยอาศัย "เจตจํานง" ท่ีจะชวยลูกเปนพลังฮึด เชนเดียวกับเวลาทํา
ฟลอรไทมกับลูกนั่นแหละคะ  

ตอไปคือข้ันหา การรับรูอารมณ ซ่ึงก็แนนอนวาพอแมคงตองเขาใจอารมณและความรูสึก
ของตัวเอง ไมอยางนั้น คงจะชวยลูกใหเขาใจอารมณของตัวลูกเองไมได 

สวนข้ันหก การเชื่อมโยงเหตุผล ทุกทานคงทราบดีนะคะวาการสงเสริม
พัฒนาการระดับนี้ใหลูก คือการต้ือใหลูกตอบคําถาม เพราะลูกพูดกระโดดไปมา 
เราตองพยายามปดวงรอบการส่ือสารใหได ก็มีผูปกครองบางคนเหมือนกันนะคะ 



ท่ีเวลาใครแนะนําอะไร หรือถามอะไร ก็ไมคอยตอบ เพราะไมทันไดฟง คิดแตเร่ืองท่ีจะพูด มันก็
ยากเหมือนกันนะคะ เพราะกับลูกแลว เราตองใหโอกาส ฟง และพยายามต้ือใหลูกตอบ คุณเคย
พูดคนละเร่ืองกับลูกม๊ัยคะ อยาลืมนะคะ ฟลอรไทมจะคุยเร่ืองท่ีลูกสนใจ ไมใชเร่ืองท่ีพอแมสนใจ  

ข้ันเจ็ด หนึ่งเหตุ มีหลายผล หนึ่งผลเกิดไดจากหลายเหตุ ขอนี้ดิฉันเห็นวาขาดหายไป
จากพอแมหลายทานเลยละคะ ลองดูตัวอยาง เร่ือง คําจํากัดความของ "การแกลง" หากแปล
ความกันงายๆ เม่ือเห็นลูกผลักเด็กอ่ืน (ดิฉันไมใชคําวาเพื่อน เพราะวายังไมใชเพื่อน) แปลวา 
"แกลง" แตอยางเดียว ก็จะแกปญหาไมถูกจุดกันเลย  

ข้ันแปด เร่ืองโลกนี้มีสีเทา หลายทานอาจจะไมเขาใจวาเก่ียวของกันอยางไร คุณสมบัติขอ
นี้ดิฉันพบในผูปกครองท่ีประสบความสําเร็จในทําฟลอรไทมทุกคน คุณสมบัติอันนี้จะชวยใหจับ
สังเกต เปรียบเทียบส่ิงตางๆ ไดแมนยํา เชน วันนี้ลูกโกรธไมมากเทาไร เพราะถูกกวนตอนท่ี
สภาพรางกายของลูกยังไมลามาก หรือจับสังเกตไดวาแตกอน ถาลูกถูกกวนประมาณนี้ ลูกจะ 
"วีน" หนักกวานี้ แสดงวาชวงนี้ลูกดีข้ึนแลว หากใครจับความแตกตางนี้ไมได ก็จะสรุปได
ประมาณวา "คุณหมอ...ลูกยังไมหายวีนเลยคะ" 

ข้ัน 9-10 คือพัฒนาการเพื่อเขาสูวัยรุนและวัยผูใหญท่ีมีวุฒิภาวะ เปน
ความสามารถในการจับสังเกต และรูเทาทัน ตัวของตนเอง ในระหวางท่ีมี 
สัมพันธภาพกับผูอ่ืน (ระดับ 9) อยางเชนเวลาท่ีพอแมกําลังทําฟลอรไทมกับลูก 
แลวลูกแสดงพฤติกรรมบางอยางออกมา พอแมท่ีพัฒนามาถึงข้ันนี้ นอกจากจะ
บอกไดวาพอแมเองรูสึกอยางไร (ระดับ 5) เชน โกรธ กลัว เสียใจ เพราะเหตุนั้น 

เพราะเหตุโนน เชน พอแมตกใจ กลัววาลูกจะถดถอย เพราะวาอยู ๆ ลูกกลับไปกระตุนตัวเอง 
(พอแมเขาใจเหตุและผล ตรงกับข้ัน 6) และพยายามคิดวาสาเหตุท่ีลูกแสดงออกแบบนี้ เปน
เพราะอะไรไดบาง เชน ลูกไมสบาย หรือลูกต่ืนเตนมาก หรือเปนเพราะลูกอยูในสถานการณเชนนี้
นานเกินไป  (พอแมเขาใจวาหนึ่งเหตุ มีหลายผล หนึ่งผล มีหลายเหตุ คือข้ัน 7) และรูวาวันนี้ลูก
แสดงออกมามากกวาวันกอน เพราะวากอนหนานี้ ลูกไมเคยต่ืนเตนถึงขนาดนี้ (พอแมเขาใจวาส่ิง
ตาง ๆ มีระดับของมัน สวนมากมีสีเทา ไมใชแคมีอารมณกับไมมี คือข้ัYน 8) แลว  

พอแมยังสะทอนหรือจับสังเกตไดวาอารมณ ความรูสึก และพฤติกรรมของตัวเองใน
ขณะนั้น ๆ ไดสงผลตออะไรกับลูก (ข้ัน 9) เชน เม่ือลูกต่ืนเตนมากข้ึน ก็รูวาสาเหตุหนึ่ง ท่ีทําให
ลูกต่ืนเตนมากขนาดนี้ เพราะเสียงของพอแมเราอารมณลูกมากไปหนอย หากไมมีพัฒนาการ
ระดับนี้ พอแมก็อาจจะกลาวโทษแตกับ “ส่ิงอ่ืน” ลืมคิดถึงสาเหตุจากตัวเอง นอกจากนี้ยัง
ประเมินผลการกระทํานั้น ๆ ท่ีมีตอบุYคคลอ่ืนรอบขาง (ข้ัน 10) เชน คูชีวิต ลูกอีกคนหนึ่ง ญาติ
ผูใหญ ไดในขณะเดียวกันดวย (เพราะถาไมมีคุณสมบัตินี้ ตองมาตามแก
ผลกระทบกันอีกคะ แตถึงมีคุณสมบัตินี้ ก็อาจจะตองตามแกเหมือนกัน คือรูวา
อาจจะมีผลเสียเหมือนกัน แตยอมแลกไงคะ ไมทราบเขาใจประเด็นนี้ไหม)     



ตัวตนของพอแมท่ีพัฒนาจนเปนผูใหญท่ีมีวุฒิภาวะโดยสมบูรณ จะสามารถเขาใจและ
รูเทาทันตัวเองไดจริง ๆ วารูสึก ความคิด และการกระทําของตัวเองจะสงผลตออะไรไดบาง
เรียกวารูสติไดเกือบตลอดเวลา สามารถปรับเปล่ียนตัวเองไดทันทีท่ี “รูตัววาพลาด” (อาน
ตัวอยางเพิ่มเติมไดจากบทความของพอแมใน “ฟลอรไทมกับเด็กออทิสติก” ซ่ึงจะพบวาพอแมทุก
ทานมีคุณสมบัติถึงข้ันนี้)    

 หากพอแมไมสามารถจับสังเกตไดตลอดเวลา วาความรูสึก ความคิด และการกระทําของ
ตัวเองเองลวนมีผลกระทบตอลูก และบุคคลอ่ืน ๆ คําบอกเลาเร่ืองราว การดําเนินชีวิต และการ
ทําฟลอรไทม ก็จะติดจะขัดอยูท่ี “การบรรยายเหตุการณลวนๆ” วาในเวลานั้นๆ เกิดอะไรข้ึน แม
ทําอยางนี้ ลูกแสดงออกมาอยางนี้ แมรูสึกอยางนั้น พอเลยมาบอกแมวา…..หรือคุณยาบอก
ให……  

 หรือคุณครูบอกวา…….. พอแมรูสึกวา……. ก็เลย…..ครูก็ยัง…….. 

โดยไมมีขอสรุป วาแทจริงแลวเกิดอะไรข้ึน ซ่ึงก็จะไมกอใหเกิดแผนการแกไขปญหาได
ตรงจุด และ ไมเกิดการเรียนรู หรือพัฒนาการ และจะเกิดเร่ืองซํ้าซากรายวัน มองไมคอยเห็น
ทางออกนะคะ       

หลายทาน “ถดถอย” ลงไปจากจุดเดิมของทาน เม่ือตอนท่ีรูวาลูกเปนออทิสติก แตพอ
คล่ีคลายจากความทุกข หลายทานก็กลับสูระดับเดิมของทานไดอยางรวดเร็ว หลายทานก็ดีข้ึนชา 
หลายทานก็ยังข้ึนๆลงๆ (คลายกับลูก)  

หากพอแม “รูจัก” และเขาใจตัวเอง ทานก็จะรูจัก และเขาใจลูกของทาน จากนั้นทานจึง
จะชวยใหลูกรูจักและเขาใจตัวของลูกเอง 

เอ……สวนท่ีตอเติมใหมยากไปไหมคะเนี่ย ถายากไป ก็อานผานๆ ไปกอนก็ไดคะ เอาใจ
ชวยทุกทานคะ    
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