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นองภแูละพอนอ็ต เริม่ตนนบั 1 กับฟลอรไทม (ตอนที ่1) 

                                      

11 ตุลาคม 2551  

เพิ่งแนใจวาลูกเปนออทิสติก แตเคารางกายแข็งแรง เดินไดตอน 9 เดือน วิ่ง
ไดตอน 10 เดือน แตมีอาการตาเหลเขาดวยครับ และอาการที่เดนชัดคือ ไมสบตา เรยีกไมหัน ชอบเลน
ลอรถ ไมเลียนแบบ พูดชา ไมเรียกปามา บอกใหไปนูนมาน่ีไมได ยังไมรูวาอะไรคืออะไรเลย สอนก็ไม
สนใจ ปจจบุันเริ่มมองหนาพอแมบาง เริ่มพดูมากข้ึนแตไมคอยรูเรื่อง  

ผมอยากปรกึษาบางเรื่องกับคณุพอและคุณแมที่มีประสบการณคลายกันนี้ เพราะตอนนี้เครียดมากๆจน
กินไมไดเลยครับ ขออนุญาตรบกวนคุณพอและคุณแมที่พอมีเวลาวางใหคําแนะนําได ถึงจะมากหรือนอย
ผมกับแฟนก็ตองการมากๆเลยครับตอนนี้ 

โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ใจเย็นๆ คะ แมนองดลมีประสบการณใกลเคียงแบบน้ีมากอน ขอยืนยันวาเด็กทุกคนพฒันาดีข้ึนได 
อยากใหคุณน็อตตั้งหลักใหไดเร็วๆ ลูกคุณกําลังคอยความรกัและความรูจากคุณอยู ข้ันแรก อยากให
อานหลายๆ กระทูจากเว็บบอรดนี้ จากน้ันกห็าหนังสือที่เกี่ยวของมาอาน และที่สําคัญคือโภชนาการที่ดี 
การดูแลเอาใจใส และเพิ่มเติมพัฒนาการใหลูกตลอดเวลา เขียนเอาดูงาย แตเอาเขาจริงแลวพอแมตอง 
ทุมเทมากๆ เครียดบาง ทอบาง สงสารลูกบาง ก็โอเคคะ แตอยาปลอยใหเสียโอกาสทองในการพฒันา
ลูกต้ังแตยังเล็กนะคะ คุณพอตองคิดวารูอาการลูกเรว็ เสียใจเร็วก็จรงิ แตโอกาสในการพัฒนาลูกก็มา
เร็วเชนกัน 
โดย : แมนองดล................................................................................................................................................  

เขาใจและเห็นใจอยางมากกับส่ิงที่ทั้งคุณและภรรยากําลังเผชิญอยู และขอเปนกําลังใจใหผานพนชวงน้ี
ไปใหได (อยางเร็วที่สุด) เพื่อลูกของคุณทั้งสองเอง เพราะลกูจะดีข้ึนไดดวยพลังที่พอแมมีให พอแมตั้ง
มั่น (ทางจิตใจ) ไดเม่ือไหร โอกาสพัฒนาของลูกก็จะมีเม่ือนั้น  

อยาลืมวา เม่ือตั้งมั่นไดแลว ใหเริ่มตนชวยเหลือลูกไดดวยตัวคุณเอง สามารถหาอานไดเพิ่มเติมจาก
หนังสือของ "พทุธิตา" ทั้งเลม 1 - 3 สวนเลม 4 จะเปนประสบการณของคุณพอคุณแมคนอ่ืนที่ผาน
เสนทางนี้มาแลว 

โดย *******…………………………………………………………………………………………… ……………………..  



 

 
2

 

ขอบคุณมากๆเลยครับ ตอนนี้ยายลูกไปเล้ียงอีกบานนึง เพราะปกติเล้ียงเองอยูในเคาเตอรทํางานเลย 
มีเสียงรบกวนประสาทอยูตลอดเวลา ตั้งแตเคาเกิดแลว และที่รานก็ไมมคีนชวย ทํากันเอง เล้ียงลูก
กันเอง เอาใจใสลูกนอยเกินไป ตอนนี้รูสึกวาตัวเองผิด ที่ไมเอาใจใสดูแลลูกใหมากกวาน้ีตั้งแตแรก
ตอนนี้ลูกหลับ ผมก็จะพยายามเขามาอานประสบการณตางๆท่ีนี่ และวิธีดูแลลูกที่ถูกทาง อยากอาน
หมดทุกหัวขอและทุกกระทูเลย แตตอนนี้เวลาทั้งหมดทุมไปใหลูกเต็มที่ ผมเลิกไปออกกําลังกายทันททีี่
รูวาเคาเปน และความเครียดที่เราคิดวาจะเก็บกดมันเอาไวได กลับทําไมไดเอาซะเลย เม่ือไหรที่อยูคน
เดียว แคคิดยอนหลังไป ก็รองใหทุกท ีแตจะเปนอยางน้ีไปนานไมได เพราะอาจทาํใหแฟนผมหมด
กําลังใจไปดวย  

โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 

ใหเวลากบัตวัเองหนอยนะคะ เรากม็นษุยปถุุชนธรรมดา ตองใชเวลาปรบัตวั อยาคาดคัน้ตวัเองมากไป 
อะไรทีผ่านไปแลว กใ็หผานไป อะไรทีม่าไมถงึ กอ็ยาไปวติกทกุขรอนเกนิเหตุ อยูกบัปจจบุนันะคะ  
"ทาํงานตรงหนา" ใหดทีี่สดุ  

ยํ้านะคะ เด๋ียวน้ีออทิสติกไมนากลัวเหมือนเมื่อกอนหรอกคะ  

โดย : กิ่งแกว.......................................................................................................... 

พอแมทุกคนเจออยางน้ีก็มักโทษตัวเอง ดิฉันเองก็เคยถามตัวเองวาทําอะไรผิด 
รูสึกแยมากๆ จนมาคิดไดวาเราก็เล้ียงลูกแฝด 2 คนมาเหมือนกัน คนหนึ่งสบายดี แตอีกคน
ไมสบายตอนอายุประมาณ 2 ขวบ จนถึงเด๋ียวน่ีนองเกือบ 4 ขวบแลว ก็ยังไมแนใจวาเปน
เพราะอะไร แตความรูสึกเปลี่ยนไป จากที่เคยคิดวาลูกจะพูดไดมั้ย จะเขาหองน้ําเปนหรือเปลา 
จะกินขาวเองและชวยเหลือตัวเองไดแคไหน ชวงเวลา 2 ปที่ผานการฝกฝน และเห็นพัฒนาการ
ที่ดีข้ึนของเขา เดยวน้ีคิดวาลูกเรียนได และจะจบมัธยมปลาย บางที..บางทีคงมีโอกาศเขา
มหาวิทยาลัย 
อยากบอกวาอยาหมดหวัง อยาทอแทคะ เริ่มวางโครงการชวยเหลือนอง วาจะตองทําอะไรบาง  
ตองฝกดานไหนบาง อาทิตยละกี่ชม พยายามทําใหได เริ่มพานองไปหาครูฝกหรือยังคะ แรกๆ
จะลําบากมาก แตตอไปจะคอยๆดีข้ึนคะ 

โดย : Twinmom2……………………………………………………………………………………………………  

ขอบคุณมากเลยครับ ทุกความเห็นมีประโยชณกับผมมากๆเลยครับ ตอนนี้ตั้งสติไดดีข้ึนมาก 
เลนกับลูกไป สอนไปดวย เราเห็นเลยวาอาการดีข้ึนไดจริงๆ สวนที่ถามวาพาไปหาครูฝกหรือ
ยัง ตอบวายังครับ วันจันทรผมจะติดตอไปที่โรงพยาบาล และจะไดใหหมอประเมิน วาตองฝก
อะไรบาง และฝกอยางไร ตอนนี้ไดแตอยูใกลลูกตลอดเวลา  
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เม่ือกอนผมใหเคาดูวีซีดีมากเกินไปดวย ตอนนี้หยุดดูมาได 5-6 วัน เคาพดูมากข้ึน มองหนา
ผมกับแฟนบอยข้ึน และเคาพูดคําบางคําได เชนคําลงทายเพลงที่ฟงจาก VCD ตอนแรกผมก็
คิดวาเคาจะรองเพลงอื่นที่ไมเคยฟงจาก VCD ไมได เลยลองรองเพลงทีแ่ตงเองกับแฟนส้ันๆ 
รองใหเคาฟงหลายๆรอบ เคาก็พูดคําลงทายแตละประโยคได แตไมชัดเทาไหร ก็เปนกําลังใจ
เล็กใหผมกบัแฟนไดมากเลย ผมเครียดอยูหลายเรื่อง แตกําลังพยายามอยูครับ  

โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 

ลองจัดเวลามาอบรมเรื่อง Floortime ที่มหิดลดูนะคะ จะไดประโยชนมากและสามารถทําเองที่บานได
ตลอดเวลา เปนกําลังใจใหคะ เด๋ียวน้ีมีลูกเปนออทิสติกไมลําบากเหมือนแตกอนแลว 
ขอเพียงมีความต้ังใจ อดทน และมีวินัยในการฝกฝนนะคะ  
 
โดย : แมกอย ………………………………………………………………………………………………………………………. 

ขอบคุณแมกอยมากเลยครับ คือวาผมอยู จ.ชัยภูมิ แลวเวลาพาลูกเดินทางไป กทม จะมีปญหานิด
หนอย กวาจะถึง กวาจะพบหมอ กวาจะกลับ เพราะเคาไมยอมกินขาวและไมกินอยางอ่ืนเลย กินแตนม 
 
โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 

อบรมฟลอรไทม เอาลูกมาไมไดคะ อบรมเฉพาะผูปกครอง แนะนําเหมือนแมกอยคะ อยาเปด "หนา
งาน" มากเกินไป หัดทีละอยางสองอยาง ลูกก็จะ ๆ ดีข้ึนไดคะ 
 
โดย : กิ่งแกว……………………………………………………………………………………………………………………….. 

วันนี้ลูกดีข้ึนบางอยาง จนทําใหผมกับแฟนมีกําลังใจข้ึนมากเลยครับ  

1. เคามองหนาผมกับแฟนมากข้ึน เรียกหันบางครั้ง (ถาไมมีเสียงรบกวน) และไมมีคนอ่ืนอยู
แถวๆน้ัน 

2. ผมกับแฟนรองเพลงที่แตงเองส้ันๆ ที่เคาไมเคยไดยินจากทีวีหรือวีซีดี พอรองไปหลายๆรอบ 
เคาก็รองคาํลงทายได แตพอหยุดรองเพลงนี้ไปสักพัก แลวกลับมารองใหม รอบแรกเคาจะไม
รองตามเลย พอรอบสองรอบสาม เคาจะเริม่รองคําลงทายแตะละประโยคได 

3. ผมเอาหมูปงเค้ียวๆแลวเอาใสปากเคา เคาไมโวยวาย แตคายทิ้ง เหมือนจะชอบรสชาด แตไม   
     คุนของที่หยาบกวาของเหลว 
 
ผมเช่ือแลววา ทีวี วีซีดี และการไมเอาใจใสลูกที่อยูในชวงแรกเกิดของผมกับแฟน เปนสวนหนึ่งของ
อาการที่ลูกเปนอยูในตอนนี้ ผมก็ไดแตหวังวา ความพยายามเอาใจใสดูแล และทุมเวลาใหกับลูก จะ
เปนการลดความผิดที่ผมกับแฟนไดละเลยกับลูกไปในชวงที่เคาตองการ ผมไมเคยรองใหมานาน



 

 
4

มากๆ นานจนจะจําไมไดแลวดวยซํ้า แตพอเรื่องของลูกในครั้งนี ้แคอยูคนเดียวหรือยืนลางขวดนม 
ถาผมคิดถึงเรือ่งที่ผานมา ทีผ่มไมคอยใสใจลูก น้ําตามันก็เออมาจนหามไวไมอยูทุกที ขอใหลูกดีข้ึนๆ 
จะเหน่ือยก็ไมกลัว จะขอคําแนะนําตางๆจากแมๆที่นี่ตลอดไป ขอบคุณแมๆทุกทานนะครบั  

โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 

มาเปนกําลังใจใหครับ ผมรูวาลูกเปนออทิสติกก็ประมาณ 1 ขวบ 8 เดือนเหมือนกัน 
ขอยํ้าวาเราตอง "เขาใจ" มากกวา "เห็นใจ" ลูกนะครับ และที่สําคัญและยากมากๆ คือตองทําใหคนอ่ืน
เขาใจลูกของเราเชนกัน ^_^' 

โดย : พอธาม ....……………………………………………………………………………………………………………………. 

มาเปนอีกหน่ึงกําลังใจคะ ทุกปญหามีทางออกคะและตองใชเวลา พอแมทุกคนที่เขามาพดูคุยใน web นี้ 
ลวนผานชวงเวลาน้ีมาแลวกันทั้งนั้นคะ แตทุกคนก็ยังยืนหยัดอยูได ดวยความรักทีม่ีตอลูก เหมือนที่แม
กอยเคยบอกวา ความรักที่ลูกมีตอพอแม เปนความรักที่ไมมีเงื่อนไข เพราะฉะนั้นเราเองควรใหความรัก
ตอลูกแบบไมมีเงื่อนไขและไมคาดหวังบาง สักวันพอแมเองจะไดรับส่ิงมหัศจรรยจากความรักน้ีคะ จาก
หนทางที่มองไมเห็น ถาเราหยุด เราจะรูไดอยางไรวายังมทีางเดินตอไปไดอีก ถาเราบอกวาทางมันมืด 
เราไมขวนขวายหาแสงสวางนําทาง เราจะรูไดอยางไร วาหนทางมีตั้งหลายทาง ใหเราเดิน....แมใจดี 
ขอใหคุณ not5 10tp เอาความรักที่มีตอลูกเปนแสงสวางนําทางชีวิตตอไปนะคะ  

โดย : jaidee ……………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอบคุณคุณแมทุกทานเลยนะครับ ตอนนี้ผมเริ่มใจเย็นข้ึนมากแลว และมีกําลังใจในการดูแลลูกของผม
เต็มที่เลย คงมีอีกหลายเรื่องที่ผมยังไมรู วาเรื่องไหนควรฝกใหลูกกอน แตจะพยายามทําใหเคามี
ความสุขกอนเปนส่ิงแรก แลวเรื่องอื่นๆถานึกออก จะมารบกวนคุณแมทุกทานที่นี่นะครบั ^^ วันนี้เปน
วันแรก ที่ผมกบัแฟนไมเครียดมาก หวังวาอะไรๆจะดีข้ึนเรื่อยๆตอจากน้ี  

โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 

อีกคนคะ ลูกดีข้ึนไดจริงๆ คะ อยางที่ไมคาดฝนเลยดวย เพียงแตตองใหเวลาเขาดวย แตละกาวแตละ
ข้ันของเขาตองการเวลา และความเขาใจจากเราเปนอยางมาก ส่ิงที่ทําไดเองมีมากมายนะคะ 
สภาพแวดลอมตองออนโยนเหมาะกับเด็กเล็ก ไมวุนวาย ไมมีส่ิงกระตุนเรามากจนเกินไป (งดทีวี 
หางสรรพสินคา งานเล้ียงเสียงดัง ฯลฯ) 
ใหเขาไดอยูใกลชิดกับคนที่รักเขา อยูกับคนที่จะคอยดูแลเอาใจใสเขาดวยใจ 
พาเขาทําในส่ิงที่อยูในชีวิตประจําวันของเขาและของเรา จบัมือสอนใหทําทีละข้ันตอนยอยๆ พูดกับเขา 
บอกเขาใหเหมาะกับพฒันาการทางภาษาของเขา (อยาพูดยาวเกินไปถาลูกยังพูดไมเกงหรอืยังไมพูด) 
มีตารางกิจกรรมในแตละวันที่สม่ําเสมอ เขาจะคอยๆ เรียนรูวาในแตละวันตองทําอะไรบาง และความ
สม่ําเสมอจะทําใหเขารูสึกม่ันคงภายใน 
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ลูกชายดิฉันเคยเดินเขยงเทา ไมสบตา ไมมีภาษา ตอนสองขวบสามเดือน ปจจุบันหาขวบแลว พูดเกง 
ตอบโตเกง เถียงเกง แทบจะไมมีพฤติกรรมของออทิสติกหลงเหลืออยูเลย มีเหลืออยูก็นอยมากๆ เขา
อาจจะชากวาเด็กอ่ืนในแงภาษาและสังคม แตมีหลายๆ ดานที่เร็วกวาเด็กคนอื่น (คณิตศาสตร มิติ 
ดนตรี ความจํา อารมณขัน วิธีแกปญหาและวิธีมองโลกที่ไมซ้ําใคร ฯลฯ) 

คอยๆ เรียนรูจักลูกคะ แลวเราจะคอยๆ พบคําตอบในการนําพาเขามาสูโลก ในการสอนเขาใหรูจักโลก 
เขาเรียนรูได ในแบบของเขา ซึ่งตองอาศัยความเขาอกเขาใจของเรา และความอดทนของเรา 
ดิฉันไมไดพาเขาไปฝกที่ไหนเลยดวยซํ้า ทําเองตลอด (เล้ียงลูกเอง ไมไดออกไปทํางานคะ) พบวามันยาก
แตก็ทําไดจริงๆ คะ เอาใจชวยคะ  

โดย : ดุบด๊ิบ …………………………………………………………………………………………………………………….... 

แมเอม่ีหางหายไปนานจากเวปแมกอย (แตแอบคิดถึงอยูบอยๆๆ)  
ดวยงานที่หนักข้ึน (เพราะหาเรื่อง ขยายกิจการ) และ ดวยความท่ี 
เอม่ีเคาก็พฒันาไปไดมากแลว....อะไรๆ ที่เคยตึงเครียด ก็ลดลง 
การเล้ียงดูลูกกง็ายมากข้ึนดวย จะพาไปเที่ยวไหน แมแตเม่ือแมไปชอปปง 
ตองเขาไปลองเส้ือผา ลูกสามารถรอแมได อยางเรียบรอย นารัก  
แถมดวยการ เปนคนคอยติ-ชม วาชุดนี้แมใสแลวเปนยังไง สวยหรือไมสวย.. 

กระทูของคุณพอ ทําใหความรูสึกเกาๆๆ ในอดีตมันพุงข้ึนมาในความทรงจําของแมเอม่ี 
อยากเปนกําลังใจใหมากๆๆ และที่สําคัญ อยากบอกวา 
ลูกดีข้ึนไดจริงๆๆ ดวยพลังแหงความรัก ทีส่องมือของพอ-แม จะชวยนําพาลูก 
ออกมาจากโลกของตัวเอง และชวยใหนองพัฒนาข้ึนมาได... 

คุณพออยูตางจงัหวัด เหมือนกับแมเอม่ี เม่ือกอนแมเอม่ีรูสึกโชคราย ที่เราไกลบุคคลากร 
และสถานที่ฝกตางๆๆ แตไมรูวาเพราะภาวะจําเปนนี้ ทําใหแมเอม่ี สู ๆๆ เพราะรูสึกวาลูก 
ดอยโอกาส ทุกวันนี้มองยอนกลับไป อาจเปนความโชคดีก็ได 

เพราะเรามีเวลาอยูกับลูกมาก เราฝกลูกเอง เกิดทั้งความรกัและความผูกพันระหวางเรากับลูกมาก 
จําไดวาเม่ือลูกอายุ 2 ขวบ ไดพาเขาเนอสฯ ลูกไมเคยรองไห ไมเคยสนใจวาแมจะมารบั 
ผิดกับเด็กคนอื่นอยางเห็นไดชัด... 

ในเวปแมกอยนี้ ความรูเยอะคะ และยังมีแมๆ อีกหลายทานคอยใหคําแนะนํา 
ใหกําลังใจ เปนที่พึ่งทั้งยามทีเ่รามีปญหา หรือยามที่เราทอแท...และแมแตยามท่ีเราดีใจ 
ที่ลูกมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน กาวหนาข้ึน มาเลาสูกันฟง ใหพอ-แม ทานอื่นๆ ไดปล้ืมใจไปดวย 
และยังเปนความหวัง เปนพลัง ใหเรานําพาลูกไปยังจุดนั้น เหมือนกันคะ 

โดย : แมเอม่ี ……………………………………………………………………………………………………………………. 
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เม่ือวานน้ี ผมไดอานหนังสือของพุทธิตาเลมสีขาวแลว อานไปได 100 หนาพอดี (อานตอนลูกหลับ) แค
อานเรื่องแรกของแมนองมารค แค 15 บรรทัด น้ําตาผมกไ็หลแลวครับ ความรูสึกมันชางเหมือนกัน
อยางเหลือเช่ือ ย่ิงอานไปถึงเรื่องของคุณแมนองเด่ียว ย่ิงรูสึกแยไปใหญ ตองหยุดอานครูหน่ึง แลวมอง
หนาลูกของผมที่หลับอยู ผมคิดไมออกเลย วาอนาคตตอไปน้ี ลูกของผมจะเปนอยางไร ขากลับจาก 
กทม เลยแวะซ้ือหนังสือ พลังแหงรักและปญญา กาวไปกับลูกออทิสติก และบูรณาการเพื่อลูกออทิสติก 
เพราะผมเช่ือวามันจะตองมีประโยชณกับผมและแฟนไมมากก็นอยอยางแนนอน  

และการไดอานเรื่องราวตางๆของคุณแมหลายทาน ทําใหผม `เช่ือ` วาลูกของผมจะส่ือสาร และรับรู
ความรูสึกและเหตุผลไดอยางแนนอน ถาผมและแฟนทุมเทเวลาและความรักความเขาใจใหกับเคา  

แตตอนนี้ รานของผมเพิ่งปด ลูกก็หลับแลว รางกายของผมมันเหมือนจะปดสวิซทใหไดเลย เด๋ียวพรุงนี้
ตอนลูกหลับ ผมจะมาเลาการเปล่ียนแปลงของลูกของผมตอนะครับ ตอนนี้ขอตัวไปนอนเอาแรงกอน 

โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 

ทุกวันนี้ คุณแมนองเด่ียวและคุณแมนองมารคเปนคุณแมที่มีความสุขมาก ทั้งสองทาน (รวมทั้งคุณ
พอคุณแมทานอื่น ๆ อีกมาก) เปนวิทยากรที่มีความม่ันใจและภาคภูมิใจในการถายทอดประสบการณ
อันทรงคุณคาในคุณพอคุณแมทานอื่น ๆ หวังวาวันหนึ่งคุณพอคุณแมนองภู คงจะทําไดเชนกัน  

โดย : กิ่งแกว..……………………………………………………………………………………………………………………. 

ขอบคุณอ.กิ่งแกวและแมๆทุกทาน ที่ใหคําแนะนําและกําลังใจผมและแฟน 
ถาผมไมไดคําแนะนําจากแมๆที่นี่ และไมไดอานหนังสือ ผมคงตองพาลูกเดินทางไกลๆ  
เพื่อไปใหหมอเคาฝกฟฤติกรรมบําบัดกับลูกอยางแนนอน 

และเม่ือวานน้ี ตอนที่อยูโรงพยาบาล ผมพาลูกไปหาท่ีหลับแถวๆหนาหองกระตุนพัฒนาการ 
ผมเห็นเด็กคนนึง รองใหออกมาจากหองปรบัพฤติกรรมอะไรนี่แหละ แลวเด็กก็วิ่งเขาไปกอดพอ รองให
ไปหยุด พอก็ทั้งกอดทั้งหอม ทั้งลูบตัวไปทั่ว แตลูกก็ไมยอมหยุดรอง 

แลวก็มีผูหญิงเดินตามเด็กออกมา แลวก็มาคุยกับพอและแมของเด็ก เคาพูดวา ถาอยูที่บาน ถาเคาไม
ยอมทําตาม ใหยึดเอาของอันนี้ไป แลวบังคับใหเคาฟงกอน 

ผมไดพูดคยกับคุณแมบางทานในที่นี่แลว และไดอานหนังสือเลมสีขาวไปได 100 หนาแลว ผมมองเห็น
เลย วาส่ิงที่ครฝูกปฏิบิตกิับเด็กที่ผมเห็นอยูนี้ ไมนาจะใชวิธีแกไขที่ดีในระยะยาว 

ถาผมไมไดรับรูขอมูลที่นี่ หรือจากหนังสือของพุทธิตา ผมกค็งไมตางจากพอแมที่คอยเวลา ที่จะพาลูกไป
ใหครูบังคับฝกปรับพฤตกิรรมแบบน้ีแนนอน 



 

 
7

ผมรูสึกวาผมโชคดีกวาคุณแมที่นี่หลายๆทาน ที่ไดรับคําแนะนําและวิธีการดูแลลูกที่ถูกตอง ตั้งแตที่เริ่ม
รูวาเคาเปนออทิสติก  

หลังจากที่ผมปรับเปล่ียนการดูแลลูก มาเปนเอาใจใสเคามากข้ึน เลนกับเคามากข้ึน เวลาเพียงไมถึง 10 
วัน ลูกของผมเริ่มมองหนาผม มองแบบท่ีไมเคยมองมากอน กอนนี้ เคามองแคผานๆ แบบหันมาเห็น
ปุป ก็หันเลยไปทันท ี 

และตอนที่ผมเลนซอนหากับเคา เคาก็เดินมาหาผมเจอทุกครั้ง ผมก็ใชวิธีแบบท่ีคุณแมในน้ีแนะนํา คือ
ไปซอน แตซอนแบบใหเคาเห็นนิดๆ ไมซอนใหเคาหาเรายาก เคาก็ชอบใจมากเลยครับ พอเดินมาเจอ
ผม ก็เอามือมาจับ แลวก็พูดวา เอ ยาวๆ ทุกครั้งผมจะพูดจะเอ แตลูกออกเสียงไดแค เอ  

สิง่ทีท่าํใหผมและแฟนมกีาํลงัใจ กค็อืสายตาทีล่กูมองมา ตัง้แตเขาเกดิมา ผมยงัไมเคยเห็นลกูมองตา
ดวยแววตาแบบนีม้ากอนเลย  

ผมเขาใจวาคนสมัยกอนอาจจะไมรูจักออทิสติกเทาไหร แตอาการที่ลูกของผมแสดงออก นาจะบอกไดดี
ถึงเหตุผลที่ลูกของผมไมยอมใหใครบางคนกอด เพราะเคาไมชอบในส่ิงที่คนน้ันกระทํากับเคา 
 
โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 

วันนี้เปนวันแรกที่ผมกับแฟนไมใสแพมเพิสใหลูก พยายามจะพาเคาเขาหองน้ําเพื่อใหเคารูวาเวลาฉ่ี 
ตองไปฉี่ที่ไหน แตไมทันสักครั้งเลยครับ ฉี่รดกางเกงไป 5 ครั้งแลว และเวลาท่ีพาไปเขาหองน้ํา ก็จะไม
คอยยอมเทาไหรเลย ปวดหัวมากเหมือนกนั  

และตอนน้ีมีเรื่องปวดหัวอีกเรือ่งที่แกไมหายเลย ก็คือเคาถายแข็ง ถายแข็งมาระยะหน่ึงแลว 
พยายามใหเคากินมะละกอ (บดผสมนมใหกิน) และกลวยนํ้าหวา แตก็ไมเห็นถายน่ิมข้ึนเลย  

แถมเวลาเดินทางไปหาหมอแตละครั้ง เคาจะไมคอยถายเลย เปนแบบน้ีทุกครั้ง อาจจะเครียดกับการ
เดินทาง เลยไมถายทอง ไมรูจะแกไขยังไงดี คุณแมทานไหนมีวิธีเด็ดๆที่ใชไดผล แนะนําหนอยนะครับ  

ออ อีกเรื่องครบั บางทีบางเวลา เคาก็แสดงอาการไมสนใจใคร เหมือนจะอยูในโลกของเคา ผมเห็นทีไร 
เครียดทุกทีเลย พยายามพูดเบี่ยงเบน หรือเลนหยอกอะไรเคา เคาก็ไมสนใจเลย ก็รูสึกทอๆทุกทีที่เห็น
เคามีอาการแบบน้ี แตพอสักครู เคาก็หาย เริ่มกลับมาสนใจเราอีกครั้ง.... 

การเลนกับลูกใหไดทั้งวันนี้มันก็ไมใชเรื่องงายอยางที่คิดเทาไหรเลยนะครับ บางที เวลาที่เราหมดแรง 
หมดพลัง หมดมุข แลวเคาเริ่มน่ิง เรากร็ูสึกไมคอยดีเลย ตองพยายามหาวิธีเลนเด๋ียวน้ันเลย  

แตก็ไดผลบาง ไมไดผลบาง  

โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 
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อยางที่เคยแนะนํานะคะ อยาเปดหนางานพรอมกันหลายดาน คุณเองจะเครียด ลูกก็จะเครียด อยาลืม
วาการออกจากโลกของตัวเองน้ัน เปนเรื่องยากของลูกเชนกัน เบื้องตน จึงตองเนนความสนุกสนานเปน
หลัก ชวงน้ีดิฉันยังไมแนะนําใหฝกเขาหองน้ํา ใหลูกรูเรื่องมากกวาน้ีกอน และก็เปนเรื่องธรรมดา ที่ชวง
การมีสัมพันธภาพกับพอแมตอนแรก ๆ ยังไมคงที่ เรียกวายังผลุบเขาผลุบออก บางชวงก็กระตุนยาก 
บางชวงก็งาย ก็พยายามกันไปเรื่อย ๆ พอหอมปากหอมคอ อยาถงึกบัเบยีดเบยีนตวัเอง หรอืบบีคัน้กนั
ทัง้สองฝาย แตกไ็มถงึกบัปลอยปละละเลย เรยีกวาพอดี ๆ  

อยู ๆ ลุกข้ึนมาปฏิวัติการเล้ียงดู มันลําบากกันทั้งสองฝายคะ  

ออ เด็กปกติทั่วไป กวาจะบอกฉ่ี บางทีก็ 2 ขวบ 2 ขวบครึง่นะคะ เพราะฉะนั้น เรื่องนี้ ยังไมตองรีบ
รอนเลย จัดลําดับความสําคัญกอนคะ  

โดย : กิ่งแกว ………………………………………………………………… ………………………. 

ขอบคุณครับอ.กิ่งแกว คําแนะนําตางๆที่ไดมาในชวงน้ี มีประโยชนกับผมและแฟนมากๆเลยครับ 
เพราะความไมมีประสบการณ ความกังวล และความไมแนใจ มันวนไปวนมาในสมอง ชวง 10 วันมาน้ี 
น้ําหนักผมลดไปหลายโลเลย ทองใสก็ไมปกติเทาที่ควร เวลากินก็รีบกิน (ซึ่งปกติก็ไมคอยไดนั่งกิน
สบายๆอยูแลว) เลยย่ิงทองไมคอยปกติไปใหญ คิดมากไปอีก วาถาเราปวย แฟนคนเดียวจะตามลูก
ไหวหรือเปลา สงสัยตองปรับความคิดตัวเองใหนิ่งๆกวาน้ีหนอย เฮอ เครยีดจัง ทั้งๆที่รูวาตองไม
เครียด . . . 

แลวลูกผมก็ไมยอมใสรองเทาเลย ตั้งแตเม่ือวานน้ีแลว ไมวาจะอารมณไหน ก็ไมยอมใหใสรองเทาใหเลย 
ทั้งๆที่กอนหนาน้ี เวลาจะออกจากหอง ผมจะบอกเคาวา ไปเที่ยวกันเถอะ เคาก็จะยอมใหใสรองเทาให 
แต 2 วันนี้ เคาไมยอมใสรองเทาเลยสักครั้ง ไมรูวาเพราะอะไร  

ผมลองพาเคาไปเดินตรงที่เปนกอนกรวดเล็กๆ เคาก็ลงเดิน แตเดินชาๆ ผมก็พูดวา เจบ็เทานะๆ ใส
รองเทาดีกวาเนาะ จะไดไมเจ็บ แลวผมก็อุมเคาข้ึนมา แลวก็ใสรองเทาใหเคา เคาก็ไมยอมอยูดี 
จะเดินเทาเปลาทาเดียว เลยหมดความพยายาม ปลอยใหเคาเดินเทาเปลาไปเลย เพราะกลัวเคาจะ
หงุดหงิด เด๋ียวเคาจะไมยอมเลนกับเรา ^^' 

โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 

อันที่จริง เม่ือลูกรูจักเลนสนุกกับพอแมเปนแลว สัมพันธภาพท่ีควรจะทําตอไป คือสัมพันธภาพใน
อารมณหงุดหงิด ที่ยังไมไดแนะนําให เพราะเห็นวาคุณเองยังอยูในชวงปรับตัวปรับใจ ซึ่งจาก
ประสบการณของดิฉัน พบวาพอแมสวนใหญจะใชเวลาปรบัตวัประมาณ 3-4 เดอืน กวาจะเขาที่เขาทาง 

หากลูกไมยอมใสรองเทา แตยังเช่ือมตอกับคุณอยู แนะนําใหเปล่ียนการปฏิเสธไมยอมใสรองเทา ให
เปนเกม "ตื้อ" ใสรองเทากัน เหมือนเวลาเราจะต้ือขายของใหลูกคาที่เอะอะก็จะไมเอาทาเดียว ทําใหมัน
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สนุก  แกลงเอาสวมท่ีมือเขาบาง สวมเทาบาง เอาแคหงุดหงิด แตพอที่จะเช่ือมตอกันได พยายามอยา
ย้ือจนวงแตก  

เปาหมายไมไดอยูที่ขอสรปุวา ตกลงจะใสหรอืไมใส เปาหมายอยูทีก่ารไดยือ้กนั อาศยัความมุงมัน่ทีจ่ะ
ไมใสรองเทาของเขา ใหเปนประโยชนในการเชือ่มตอถงึกนั  

โดย : กิ่งแกว…………………………………………………………………………………………  

เออ...เห็นภาพเลยครับ อ.กิ่งแกว^^'  

เม่ือกอนผมก็ชอบชวยแกปญหาใหคนอ่ืนดวยการใหคําแนะนํา ดวยวิธีที่
แตกตางมากมาย 
แตทําไมกับลูกของผมเอง ผมถึงคิดพลิกแพลงอะไรไมออกเลย เม่ือกี้ผมเลาใหแฟนฟง แฟนผมก็ยัง
บอกวา เออนั่นสิ ทําไมเราคิดพลิกแพลงแบบท่ีอาจารยแนะนํานะ 

แฟนผมกบอกวา ไหนปกติเปนคนที่มีไหวพรบิดี ชอบแนะนําคนอื่นใหแกปญหาดวยวิธีที่พลิกแพลงได
แตทําไมกับลูกถึงคิดไมออก ผมเลยคิดวา สภาพจิตใจของตัวเอง ยังไมปกติเทาที่ควร 
ความทุกขความกังวล มันแอบซอนอยูโดยท่ีผมไมยอมรับมนั 

ตอนนี้ ผมหายใจเขาหายใจออกยาวๆ แลวพยายามคิดเรื่องของลูก วามันเปนเรื่องที่ตองใชเวลา ตองมี
ข้ันตอนที่ไมเรงรีบ สงสัยผมตองหาอะไรกินใหอรอยๆและหาเคร่ืองด่ืมเย็นๆหวานๆท่ีกินประจําด่ืมซะ
บาง เพราะชวงน้ี มีอะไรผมก็กนิๆเขาไป ไมเลือก ไมส่ัง ขอใหกินๆเขาไปเร็วๆ จะไดมีเวลาอยูกับลูก
มากๆ ทองเลยไมคอยดี เด๋ียวปวยไปละย่ิงไมไดอยูเลนกับลูก จะย่ิงไปกันใหญ 
 
ขอบคุณ อ.กิ่งแกวมากๆนะครับ ที่ทําใหผมฉุกคิดข้ึนมาไดอีก 1 เรื่อง ^^ 
 
โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 

วันนี้เลนกับลูกเกือบทั้งวันเลยครับ รองเพลงที่เคยรองทุกเพลงท่ีรองได 
พาวิ่งเลนกับหลานจนเหนื่อยไปหลายรอบ ดูเคาสนุกมากๆเลยละครับ 

ก็พยายามพูดกับเคาตลอดเวลา อยูใกลเคาตลอดทั้งวันเลย สลับกับแฟน 
ที่เห็นดีข้ึนแนนอนกคือ เคาติดเรามากข้ึน มองเรามากข้ึน และเรียกหันมากข้ึน 

ใจจริงอยากใหเคาดีข้ึนเร็วและมากกวาน้ี เพราะที่เคาดีข้ึนใหเห็น มันไมตลอดเวลาเลย  
แลวบางชวง ที่รานยุงๆ ไมมีคนชวย อารมณก็เครียดข้ึนมาทันทีเลย ไมอยากปลอยลูกไวคนเดียวแมแต
วินาทีเดียวเลย  
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ตอนนี้ลูกผมเริม่จดจอเวลาท่ีเอาหนังสือนิทานเลมที่มีรูปใหญๆ สีสวยๆ มาวางตรงหนาแลวเลาใหเคา
ฟง กะวาถาเคาเริ่มจดจอและชอบอยูใกลชิดเรามากข้ึนกวาน้ี จะลองพยายามหากิจการมาทําตรงหนา
เคา เพื่อเคาจะสนใจจับตอง หรือสนใจดูกิจกรรมอื่นบาง เพราะถาไมใชหนังสือนิทาน เคาก็ยังไมนิ่งอยู
กับเราเลยครบั  

สวนเรื่องรองเทา ผมจะไมรีบรอนเกินไป จะคอยๆพยายามหาวิธีจูงใจไปเรือ่ยๆ ถาแมๆมีทริคดีๆที่คิด
ไดอีก ก็ชวยแนะนํามาอีกนะครับผม  

ตอนนี้ผมกับแฟนพยายามอานหนังสือทั้ง 4 เลมใหเขาใจ (แตเวลาอานไมคอยมากพอ) เพราะตอนนี้
กําลัง งง วาถาลูกเริ่มจดจอ หรือเริ่มที่จะติดเรามากข้ึน เราจะสอดแทรกสอนเคาเรื่องอะไรกอนดี 
เพราะเคายังไมคอยรับรูอะไรเลย เลยคิดไมคอยออกกันอะครับ  

ก็พยายามจะอานหนังสือใหจบกอนเลมละ 1 รอบ แลวจะมาแลกเปล่ียนความเขาใจกับแฟนดู 
ถาไมเขาใจตรงไหน ผมจะขออนุญาตมาถามแมๆทุกทานที่นีอ่ีกนะครับ ^^  

โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 

เม่ือกี้ผมอานหนังสือพลังแหงรักและปญญา อานมาถึงชวงทีพู่ดถึงเรื่องที่ลูก `หลุด` ผมก็เพิ่งเขาใจวา
อาการของลูกผมวันนี้ คืออาการหลุด  

คือตอนเย็นของวันนี้ ลูกของผมและหลานอีก 2 คน แลวก็ลูกของพนักงานอีก 2 คน มาว่ิงเลนกันใน
หองโถงใหญ แลวว่ิงเลนกันอยูแปปนึง แฟนผมก็มาเรียก บอกวาใหเดินมาดูลูกหนอย  

ผมก็เดินไปดู เห็นลูกว่ิงไปว่ิงมา และรองเสียงกรี๊ดๆ แตเปนอาการเหมือนดีใจ เหมือนสนุกมาก 
แตเคาว่ิงไปแลวก็วิ่งมาแบบควบคุมตัวเองไมได จนคนอ่ืนหยุดวิ่งแลว เคายังวิ่งไปว่ิงมาสงเสียงไมหยุด
เลย แลวตอนนั้นเอง ลูกของพนักงานคนนึง ก็พูดข้ึนวา นองภูเปนบาไปแลวหรือเปลา วิ่งเหมือนคนบา
เลย พอผมไดยิน ก็ตัวชาไปวูบนึง แลวก็เดินเขาไปใกลๆลูก พยายามจะเอาเคาเขามากอด แตเคาก็ยังวิ่ง
กลับไปกลับมาอยูอยางน้ัน ผมเลยอุมเคาข้ึนมา เคาก็พยายามจะด้ินลงไป ผมก็พูดกับเคาเบาๆวา วิ่ง
เบาๆลงหนอยนะครับ เด๋ียวลมแลวจะเจ็บเอา แลวก็วางเคาลง เคาก็วิ่งตออีก แลวก็สงเสียงแบบเดิม 

ผมเลยบอกใหทุกคนออกไปจากหอง แลวผมก็บอกลูกวา ปะๆ ไปเถอะ เคาออกไปกันหมดแลว เรา
ออกไปเลนขางนอกตอกันดีกวานะ แตลูกเหมือนไมไดยิน ผมเลยเขาไปอุมเคาแลวเดินออกไปนอกหอง
ทันที ตอนอุมก็อุมแบบรวดเรว แลวก็พูดเสียงดังหนอยวา นูนๆ เพื่อนๆเคาออกไปเลนที่สนามเด็กเลน
กันหมดแลว ปะๆๆๆๆๆๆ ไปกันเถอะๆๆๆ เด๋ียวเพื่อนๆจะไปกันหมดกอน 

เคาถึงสงบลง แลวก็ออกไปเดินเลนนอกหองโถงไดตอดวยอาการปกติข้ึน ตอไปผมคงตองระวังเรื่องการ
เลนกับเด็กหลายๆคนพรอมกนัใหมากๆกวาน้ี  

โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 
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"หลุด" กไ็มเปนไร อยางนอยเรากไ็ดรบัรู "พกิดั" ของเขาในชวงเวลานี ้คราวหนากล็ดสิง่เราลงหนอย 
เดีย๋วกห็าจดุพอดไีดคะ  

ยังไมตองคิดวาจะสอนอะไรหรอกคะ พอสัมพันธภาพดีในอารมณสนุกแลว เราก็เพิ่มสัมพนัธภาพใน
อารมณอื่น ๆ แลวเริ่มการส่ือสาร โดยเนนการสื่อดวยนํ้าเสียง สีหนา ทาทาง กอน  

เทาที่อานมา ดูวาพอนองภูเองก็คอย ๆ เริ่มสงบ และเริ่มทําใจไดแลวนะคะ แตที่จะอด "วูบในใจ" บาง 
ก็ไมเปนไรคะ เรื่องธรรมดา พยายามแยกเรือ่งหลัก เรื่องรอง อะไรกอน อะไรหลังใหดีคะ  

หากเปนไปได การเช่ือมตอกบัลูกในขณะที่หลุดอยางเม่ือวาน คือการวิ่งแบบเดียวกับลูก (หรือยอตัวลง
แลวเขยาตัวทําทาเหมือนกําลังวิ่ง) ดวยจังหวะและความเร็วใกลเคียงกัน เพื่อเปล่ียนการวิ่งคนเดียว 
เปนการวิง่เลนกันสองคน เขาจะสนใจเราไดเร็วข้ึน  

แตถาเปนไปไมได คืออยูในทีท่ีอ่าจจะอนัตราย หรอืในที่ไมสมควร กพ็าออกมาเลยกไ็ดคะ  

เอาใจชวยคะ  

โดย : กิ่งแกว………………………………………………………………………………………………….  

ขอบคุณครับอ.กิ่งแกวเม่ือวานผมคิดอะไรไมออกเลยครับ วาจะตองลองวิ่งกบัเคาม้ัย  
เพราะอาการของเคาตอนนั้นผมเองก็ไมเคยเห็น เพราะเด็กคนอื่นหยุดหมดแลว แตเคายังวิ่งและสง
เสียงอยูคนเดียว รูสึกใจเสียไปเหมือนกันครบั 

วันนี้ผมอยากจะถามเร่ืองความน่ิง สนใจ จดจอ ของลูกผมอะครับ ผมอยากรูวาขนาดไหน ที่จะเรียกวา
นาพอใจอะครบั ตอนนี้เคาน่ิงข้ึนมาหนอยแลว ชวงอานหนังสือนิทาน เคาจะน่ังกับเราไดนาน 
แตถาชวงเวลาอ่ืน เคาจะลงเดินไปเรื่อยทุกทีเลย 

และตอนน้ี เคาอายุ 1 ขวบ 8 เดือน 4 วันแลว เคายังไมเรยีกปะปามะมาเลย ยังไมเขาใจคําส่ังอะไรเลย
สักอยาง บอกใหมาน่ีก็ไมมา แตบอกใหบายบายไดแลว แตพูดไมชัด และมือก็สบัดๆ ไมไดทําทาทาง
บายบายที่ถูกตอง พยายามจบัมือเคาใหทําทาทางใหถูก เคาก็ไมสนใจ สบัดมืออยางเดียวเลยครับ 

แลววันนี้ตอนเชาพาเคาไปโรงพยาบาลของจงัหวัด เคาก็วิ่งทั่วโรงพยาบาลเลยครับ วิ่งข้ึนๆลง ๆ ทาง
ลาดเปนสิบๆรอบเลย แตเวลาที่ผมอุมเคาข้ึน อาการด้ินแรงๆลดลงไปเยอะพอสมควร แตกยังด้ินอยาก
ลงอยูดี จะอุมใหกินนมนิ่งๆยังไมยอมเลยครับ ถือขวดนมเดินไป กินไป ^^' 

วันนี้เรื่องรองเทาก็ยังไมยอมใสอยูดี ทั้งๆที่เม่ือกอนก็ใสไดมาตลอด สงสัยตองมีอะไรบางอยางแนนอน 
แตผมยังหาไมเจอเลยครับ ขนาดจะลองใสกอนที่เคาจะต่ืน ยังไมยอมเลย แคถุงเทา ยังไมยอมใสเลย 
 
โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 
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เรื่องข้ันตอนของพัฒนาการอานในหนังสือเลมสอง กาวไปกบัลูกออทิสติก คะ  

ข้ันตอนยอยของพัฒนาการข้ันที่ 1 สนใจจดจอ เด็กจะสนใจจดจอกับส่ิงแวดลอมภายนอก ตอจากน้ันจึง
สนใจคน ซึ่งมาเลนสนุกกับเขาไดนาน ๆ ตอไปจึงคอย ๆ จดจอกับคนใกลชิดในอารมณอื่น ๆ  

ซึ่งในระหวางน้ี เขาจะคอย ๆ ติดพอแมมากข้ึน แลวจึงอยากจะส่ือสารกับพอแม  

เทคนิคฟลอรไทม ไมเนนการฝก "ทําทา" ใหไดแบบเด็กปกติ แตเนนกระบวนการคิด การที่เขาจะคิดได 
เขาจะตองมีสัมพันธภาพและมีการส่ือสารกบัคนกอน 

เราพบบอย ๆ วาเด็กที่ถูกฝกทําทาสวัสดี หรือทาขอ โดยขาดพื้นฐานดานสัมพันธภาพและการส่ือสาร 
เขาจะสวัสดีและขอเรื่อยเปอย  

ใจเย็น ๆ ตอนน้ีอยาเพิ่งส่ังและสอนคะ ยังไมถึงเวลา  

การทบทวนขอผิดพลาดของตวัเองเปนสิง่ด ีหากเราทบทวนมนัเพือ่ปรบัปรงุครัง้ตอไป แตจะมีขอเสยี 
หากเรามวัแตเสียใจอยูกบัมนั แคเกบ็ไวเปนบทเรยีนกพ็อคะ หัดใชประโยชนจากสิง่ทีเ่กดิขึน้แลวนะคะ  
 
ใจเย็น ๆ คะใจเย็น ๆ  

โดย : กิ่งแกว…………………………………………………………………………………… …………………………………..  

ขอบคุณสําหรับคําแนะนําและขอคิดดีๆนะครับอ.กิง่แกว^^ รอลูกต่ืน จะไดสานสัมพันธกันตอ ^^ 
 
เลมสองยังไมไดเริ่มอานเลยครับ เด๋ียวตองเริ่มอานแลวละครับ  

โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 

มีขอคิดฝากไวในยามสับสนคะ 

อะไรที่มากเกินไป ก็ไมดี  
อะไรที่นอยเกินไป ก็ไมดี  
ทําแบบเต็มที่ แตพอดี พอดี นะคะ 

ออทิสติกของลูก ไมไดดีข้ึน แคช่ัวขามคืน 
มันใชเวลา ความอดทน ความเขมแข็ง และ ความพยายาม 
ตลอดจนความรวมแรงรวมใจของคนรอบๆตัวลูก 

กุญแจสําคัญคือ ความสม่ําเสมอ  
ตองระวังวา บางทีชวงแรก เรามีความต้ังใจเต็มที่ มี 100 ใส 200  
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ยามไหนเราคิดวาไดผลดี ก็ใสเพิ่มเขาไปอีก 100 กําลังใจมาเพราะเห็นผล 
ส่ิงที่ตองระวังคือ มันจะมีบางวันที่ใส 100 แตผลได 0 หรือ ติดลบ 
วันนั้นจะทําใหเราชอค เพราะอาจจะไมคาดหวังถึงการถดถอย 
และจะพาลไมใสความต้ังใจ จนเลยเถิดไปถึง"ถอดใจ"  

แมกอยอยูกับออทิสติกของลูกมาแปดป 
มันมีวัฏจักรของวันที่ลูกพัฒนาการดี และ วันที่ลูกถดถอย  
วนมาเวียนไป อยูเรื่อยๆ  
เม่ือลูกยังเล็ก เราคิดและม่ันใจวา เราควบคุมทุกอยางรอบๆตัวลูกได 
อะไรที่ใชเงินซื้อ เพื่อใหลูกดีข้ึน เราไมเคยลังเล 

เม่ือลูกโตข้ึน เราพบวา ส่ิงที่เราควบคุมไดมนีิดเดียว เทียบกับส่ิงที่ควบคุมไมได 
มีหลายอยางมากมาย ที่เงินของเราซ้ือไมได 

เรามาถึงทุกวันนี้ได  
ความรักอยางเดียวไมพอเลย ตองอดทน ตองเขมแข็ง 
ที่สําคัญ ตองมีความเช่ือมั่นในตัวลูก และ ตัวเราดวยคะ 
การจะพาลูกใหกาวขามขีดจํากดัของออทิสติก พอแมตองกาวขามขอจํากัดของตัวเองดวยคะ 

เปนกําลังใจใหนะคะ  

โดย : แมกอย ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

กาวขามขอจํากดัของตัวเอง คําน้ีผมตีความหมายไปหลายแบบเลยครับแมกอย 
อยางเชนอาชีพรานอาหารที่ผมกับแฟนทําอยู เวลาวางมันชางนอยเหลือเกิน 
บางครัง้บางเวลาที่ผมกับแฟนตองการจะทาํอะไรหรือเลนอะไรกับลูก แลวไมสามารถทําได มันเพิ่ม
ความเครียดใหกับผมและแฟนมากเลย คําวาทอยังไมม ีแตคําวาไมพอใจกับชีวิตที่วุนวายของตัวเองเลย  

หลังจากที่ผมไดเขามาที่บอรดแหงนี้ ไดรับคําแนะนําของคุณแมที่ผานประสบการณมามากมาย 
และไดอานหนังสือของพุทธิตา ผมก็เช่ือวาลูกของผมจะตองดีข้ึนไดอยางแนนอน  
เพราะอยางนอย ถาผมเจอปญหาและความเครียดหรือเจอทางตันเม่ือไหร ที่นี่ก็ยังมีคนคอยช้ีชองทางที่
พอจะไปไดใหกับผมอยูเสมอ ขอขอบคุณทุกๆคนที่เปนกําลังใจและไดใหคําแนะนําที่ถูกทางใหกับผมและ
แฟนมาต้ังแตตนนะครับ ผมเช่ือวาปจจุบันนี้ ผมเดินมาถูกทางและถูกทีแ่ลวสําหรับลูกของผม  

โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 
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เห็นดวยกับแมกอย 100 เปอรเซนต ช่ือของหนังสือเลมแรก "พลังแหงรกัและปญญา......" เปนการ
ยืนยันวา พลังแหงรักอยางเดียวน้ันไมพอ ตองใชปญญา และ....การจะมปีญญา สติตองมากอน ปญญา
ในที่นี้รวมต้ังแตความเขาใจและยอมรับลูกอยางที่ลูกเปน การปรับตัวใหสอดคลอง และความสามารถ
ในการบริหารจดัการ ใหเกิดความ "พอดี ๆ ไมตึงเกินไป ไมหยอนเกินไป"  

โดย : กิ่งแกว………………………………………………………………………………………………………………………..  

ผมอาน “กาวไปกับลูกออทิสติก” อานไปหนอยนึง ก็ตองยอนกลับมาอานพัฒนาการระดับ 1 อีก 
พออานไปครึ่งเลม ก็ตองยอนมาอานระดับ 1 อีก  

ผมกับแฟนกังวลนิดหนอยเรื่องการพัฒนาระดับ 1 ของลูก กลัววามันจะไปสมบูรณพอ กอนที่เคาจะกาว
ไประดับ 2-3-4  

และเม่ือผมมาน่ังคิดยอนกลับไปเม่ือวันที่ผานมา ผมก็เขาใจอยางนึงวา แตละกจิกรรม ที่ผมพยายามเขา
ไปมีสวนรวมกบัลูก เพื่อที่จะสรางความสัมพันธกับเคา บางครั้งผมกับแฟนยังใหเวลากับแตละกิจกรรม
นอยไปนิด สวนนึงก็มาจากงานท่ีตองทํา บางครั้งยังอยูกับเคาไดไมนานพอ ผมหรือแฟนก็ตองผละจาก
จุดนั้นไปแลว เพื่อไปทํางาน อยากมีเวลามากพอสําหรับลูกเพียงอยางเดียว แตงานมันก็เลิกทําไมได 
อยากไดคนชวย แตก็ไมรูวาจะไปพึ่งใคร เพราะจะหาคนท่ีเขาใจลูกของเราคงไมมีแนนอน  

ตอนนี้ก็ไดแตบอกแฟนวาพยายามไปเรื่อยๆกอน อาจจะเห็นชองทางเพิ่มข้ึนทีละนิดเอง แตมันก็ไมทําให
หายเครียดไดเทาไหรเลย  

โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 

แมนองดลเองก็เปนจอมเครยีดคนหน่ึงเหมือนกัน อาจจะเปนเพราะมีความหวงใยลูกมากๆ เน่ืองจาก 
ตัวเองอายุมาก แตลูกเพิ่งจะครบหาขวบในเดือนหนาน้ี แลวแมยังไมแข็งแรง เด๋ียวดีเด๋ียวปวย 
(เปนโรคแพภูมติัวเอง) อยากจะบอกพอนองภูวา คุณยังโชคดีมีเรี่ยวแรงทีจ่ะพัฒนาลูกได ถึงตอนนี้ 
จะมีงานที่ตองรับผิดชอบและใชเวลาก็ตาม แตงานนั้นก็อยูใกลตัว ดังนั้น การที่คุณรกัลูกและพยายาม
ศึกษาหาความรูเพื่อพฒันาลูก มันก็เปนสัญญาณที่ดีมากวา นองภูจะตองดีข้ึนแนๆ บางครั้งเราใจเสียได 
แตตองอยาเสียใจ เพราะชีวิตลูกออทิสติกของเราตองไดรบัการพัฒนา อยางกระปรี้กระเปรา และสด
ช่ืนสนุกสนานจากพอแม รักลูกเลนกับลูกใหเต็มที่คะ...ลุยเลย  

เขาใจความรูสึกที่อยากอยูกับลูกทุกวินาทีดี เพราะแมนองดลก็ประมาณนี้ เคยปวยนอน รพ.อาทิตยนึง 
ถึงจะมีคนพาลูกไปเย่ียมทุกเย็นก็เถอะ กอนนอน แมนองดลยังรองไหคิดถึงลูกทุกคืนเลย  
ตอนนี้นองดลมีพัฒนาการทีก่าวหนาใหเห็นหลายอยาง แตยังมีคําพูดและประโยคประเภท 
อยากจะพูดก็พดู คลายกับมีจินตนาการสวนตัวอยู แตพอเราพูดดวยสองสามครั้ง เคากก็ลับมาตอบเรา
ได แลวก็เริ่มมีอารมณโกรธไมพอใจอะไรมากขึ้น แมนองดลเพ่ิงจะเริ่มรูจัก(ยังไมดีนัก)ฟลอรไทม 
ก็พยายามใชกบัลูกบอยๆ พอนองภูรูจักและอานหนังสือของพุทธิตาต้ังแตลูกยังเล็ก นองภูนาจะโชคดี 
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และมีโอกาสพัฒนาไดเร็ว อยาใจรอนนะคะ ลูกจะดีข้ึนเรื่อยๆคะ 
นองดลรูจักขําและลอคนอื่นเปนแลว เพียงแตยังคุยไดไมสมวัย และยังคบเพื่อนไมเปน แตมีไมตรี 
สนใจคนอื่นตลอดเวลา มีอะไรหลายอยางที่ไมคิดวาลูกจะทําได แตลูกก็ทําไดเกินคาด ทาํใหมี 
กําลังใจมากข้ึน และอยากบอกวาทุกส่ิงทกุอยางไมไดเกิดข้ึนช่ัวขามคืน ตองมีระยะเวลาคะ 
ขอเอาใจชวยนะคะ 

โดย : แมนองดล …………………………………………………………………………………………………………………. 

บางกรณี ที่มีปญหาในการบรหิารจัดการเรื่องเวลา ไมวาจะดวยอาชีพ หรือสภาพรางกายจิตใจ ไมพรอม
ดิฉันแนะนําใหหาผูชวย ซึ่งอาจจะเปนพี่เล้ียงหรือคนที่เลนสนุกมาชวยแบงเบา แตพี่เล้ียงจะเหมาะ
เฉพาะการสงเสริมพัฒนาการระดับ 1-4 เทาน้ัน ระดับ 5-6 ตองใหพอแมทําเอง สวนปูยาตายายน้ัน
มักจะทําฟลอรไทมไมไหว เพราะกําลังไมพอ และปรับความเคยชินไดยาก สวนใหญจะแนะนําใหดูแล
เรื่องอาบน้ําอาบทา และอาหารการกินคะ 

ในระดับ 1-2 เลนใหสนุก และมีสัมพันธภาพทุกอารมณนั้น พี่เล้ียงจะทําไดดี บางครั้งดีกวาพอแม 
เพราะเขาจะเลนไปตามธรรมชาติ ไมมีความคาดหวัง สวนระดับ 3-4 ตื้อและแกลงงงนั้น เขามักจะใจ
แข็งกวาพอแม แตระดับ 5-6 ตองอาศัยการคิดพลิกแพลงคอนขางมาก พี่เล้ียงมักจะทําไมได  

อยางไรก็ตาม แนะนําใหพอแมเลนเองใหไดกอน แลวทําใหคนอ่ืนดูเปนตัวอยาง เรียกวาพอแม "กรุย
ทาง" ผูอื่น "ตามถม" ใหแนน  

คอย ๆ คิด คอย ๆ ทําคะ คอย ๆ ดึงขอดีของแตละคนออกมาคะ  

โดย : กิ่งแกว……………………………………………………………………………………… 

วันนี้ผมมีคําถามเพ่ิมนิดหนอยครับผม  มื่อกอนที่ผมเล้ียงลูกดวยวีซีดีการตูน เวลาอาบนํ้า เคาไมคอย
ด้ินหรือวุนวายเลย แตสองสามวันมาน้ี เคาไมคอยยอมใหอาบน้ําจนเสรจ็เลยครับ เวลาพาเขาไปลางกน
ก็เหมือนกันครบั แตพอลางเสร็จพาออกจากหองน้ํา ก็อารมณดีทันที ผมจะรองเพลงวา สดช่ืนเย็น
สบาย หายผดผ่ืนคัน เคาก็รองตามทุกทเีลย สวนเรื่องรองเทา วันนี้เคาก็ยอมใสแลวครับ ตอนไปตลาด 
แตพอกลับมาถึงบาน แลวถอดรองเทาออก แลวพอจะออกจากหองอีก ไมยอมใสอีกแลว ^^' 

ตั้งแตผมเริ่มใชวิธี Floor Time กับลูกมาสัก 8 วัน ก็ผิดๆถูกๆผสมกันไป เพราะยังจับจดุไมคอยจะได 
แตมีส่ิงตอบรับที่ดีจากลูกทันทีที่ผานไปไมกีว่ัน เชน 
-มองหนาผมกบัแฟนมากข้ึน 
-ย้ิมแยมงายข้ึน หัวเราะงายข้ึน   
-เรียกหันบางแลว 
-เริ่มเดินมาหาผมกับแฟน (เม่ือกอนไมเคยเดินมาหาเลย แมตอนหิว) 
-อยูนิ่งกับเราไดเวลาที่เปดหนังสือนิทานแลวเราเลาใหเคาฟง (ดวยนํ้าเสียงตามอารมณในเน้ือเรื่อง)  



 

 
16

-ออกเสียงมากข้ึน ถึงจะพูดไมชัด แตก็พยายามพูดตามเราบางคํา  

สวนส่ิงที่ยังมีใหเห็นอยูเปนประจําก็คือ 
-บางครัง้ก็นับ หก เจ็ด แปด เกา ฉิบ เวลาที่เราอุมเคาเดินอยูตลาด ทั้งๆที่เราไมไดพูดอะไร 
-ยังชอบพูดภาษาตางดาวอยู บางทีกพ็ูดเหมือนบน เราไมเขาใจ ก็พยายามพูดตามเคา เคาย่ิงบนไป
ใหญเลย ^^' 
-เวลาน่ังรถออกไปขางนอก ชอบมองขางทาง เหมือนมองเสาไฟสายไฟ ก็พยายามบอกเคาวามันคือ
สายไฟ มันคือเสาไฟ มันคือตนไม ฯลฯ  

ผมคิดวาการใช Floor Time สําหรับเด็กที่มอีาการแบบน้ี นาจะเปนวิธีที่ดีและถูกตองวิธีนึงเลยละครับ 
ผมพยายามทําตามคําแนะนําตางๆที่ไดจากแมๆที่นี่ และจากหนังสือของพุทธิตาแลว ก็ไดรับส่ิงที่ไมเคย
ไดรับจากลูกมากอนหนาน้ีเลย ถาลูกของผมมีอะไรเปล่ียนแปลง ไมวาจะดีข้ึนหรือถดถอย ผมจะมาเลา
ใหฟงเปนระยะๆนะครับ 

โดย 
น็อต.……………………………………………………………………………………………………… 

เขานับ เรานับดวย สักพัก แกลงนับผิด เขาจะมองหนา ถาค้ิวขมวด เราก็ โอ เค โอ เค นับใหถูก ทําให
มันเปนเกม การเลนเสียง ก็เหมือนกัน เปล่ียนการเลนเสียงคนเดียว เปนการเลนกันสองคนคะ  
 
โดย : กิ่งแกว……………………………………………………………………………………………………………………… 

เอา ลืมถามไปเลยครับ 
คือผมวาจะถามวา อาการที่เคาไมยอมใหอาบนํ้าจนเสร็จ ถือเปนสัญญาณท่ีดีหรือเปลาครับ 
แลวผมควรจะพลิกแพลงยังไงกับลูกเวลาท่ีเคาไมคอยใหความรวมมือเวลาอาบนํ้าอะครับ 
 

แลว 2-3 วันมาน้ี เคาไมคอยยอมใหแตงตัวแบบน่ิงๆดวยครับ 
บางครัง้ก็ไมยอมใหใสแพมเพิสดวย แตถาเอานิทานมากาง แลวเริ่มเลาใหเคาฟง เคาจะน่ิงและแตงตัว
ทาแปงไดเรียบรอยเลยครับ 
 

อีกขอครับ ลูกของผมเวลาหิวแลวไมไดกิน เคาจะมีอาการกรี๊ด แลวถามีอะไรอยูในมือ เคาจะกรี๊ดแลว
เอาข้ึนมากัดแลวทําตัวเหมือนส่ันๆอะครับ ตองรีบชงนมใหกินทันทีเลย ไมงั้นจะโวยวายลงไปด้ิน และ
อาจเอาหัวโขกพื้นดวย (แตเคาก็ไมคอยโขกนะครับ คลายๆวาก็ยังกลัวเจบ็อะครับ) 
 

คือบางครัง้ผมอยากจะใหเคาหัดกินขาว เลยพยายามลองใหเคากินขาวหรอืซีลีแรคเหลวๆดู 
แตพอเคาเริ่มหิว ผมก็รีบชงนมใหเคากิน กลัวเคาจะกรี๊ด เลยกลัววาถาเคากินแตนมมากกวาอยางอ่ืน 
จะมีปญหาอยางอ่ืนเกิดข้ึนกับเคาม้ัยครับ คือกลัวเคาจะขาดสารอาหาร หรือเกิดอยางอ่ืนกับเคาครับ 

โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอบอ.กิ่งแกวครับ ผมเคยลองแกลงนับผิด เคาจะน่ิงๆไป ผมก็บอกวาโอเคๆ ปะปานับผิดๆ แบบ
ตลกๆ) แลวผมก็บอกวา มาๆ มานับใหมๆ เคาก็เริ่มนับใหมดวยเหมือนกัน พอนับใหม คราวน้ีนับถูกจน
จบ เคาก็ย้ิมแยมอารมณดี แตผมกยังคิดวาเคาไมเขาใจท่ีผมนับผิด แลวเคาควรจะแสดงสีหนาอะไร
ยังไง เลยกลายเปนหนาน่ิงๆ ยังไมมองหนาผม ยังไมสงสัย (หรือสงสัยอยูในใจ ไมแสดงสีหนาออกมา) 
แตมีบางบางครั้ง ที่ผมอุมเคาเดินๆอยู แลวผมพูดอะไรข้ึนมา แลวเคาเอนตัวออก แลวก็มองมาท่ีหนา
ของผม แลวก็ย้ิม แตผมจําไมไดวาผมพูดเรื่องอะไร หรือคําวาอะไร ตอไปจะพยายามจําใหไดวาคํา หรือ
เสียงอะไร ที่ผมพูด แลวทําใหเคาสนใจมามองหนาของผมแลวย้ิมแบบน้ัน 
 

มีอีกอยางนึงทีลู่กของผมแสดงออกก็คือ เวลาหัวคํ่าในหองนอน ถาผมเลนซอนหากับเคา (คือผมไปซอน
ใหเคาหา) แลวพอผมหยุดเลน เปล่ียนใหแฟนมาเลนกับเคา แปปเดียว เคาก็จะเดินออกจากหองนนอน 
มาดึงแขนผม เพื่อจะใหผมไปเลนซอนหาตอ 
 

ตอนแรกผมคิดวาเคาจะมาดึงเพื่อใหผมอุม ครั้งแรกผมก็อุมเคาข้ึน แตเคาขืนตัวจะลง ผมก็เลยไมเขาใจ 
วาเคาตองการอะไร แตพอมาอีกวัน เคาเดินมาดึงอีก หลังจากที่เลนซอนหากัน ผมเลยคิดวาเคาจะชวน
ผมไปเลนตอ จริงหรือนี่) ผมเลยพูดวา มาๆ นองภูปดตานะๆๆ เด๋ียวปะปาจะไปซอนแลว  

แลวผมก็วิ่งเขาหองนอนไป แลวก็ตะโกนออกมาวา ปะปาอยูไหน เคาก็ย้ิมแฉงเลย แลวว่ิงเขามาใน
หองนอน แลวก็เดินมาหาผมจนเจอ จากเรือ่งนี้ ผมเขาใจวา บางครัง้ ผมเลนกับเคา แลวผมคิดวามาก
พอแลว แตจรงิๆ เคายังไมพอเลย คายังอยากจะเลนซอนหาตอ เคายังไมพอ แบบน้ี ผมควรจะเลน
ตอไปเรื่อยๆ หรือวาควรเปล่ียนกิจกรรมเปนอยางอ่ืน หรือควรเลนไปกอนเรื่อยๆ จนอารมณอยากของ
เคาลดลงแบบสังเกตได คอยชวนเคาไปทํากจิกรรมอ่ืน หรือเลนอยางอ่ืน หรืออานนิทานแทน แบบไหน
ที่นาจะเหมาะสมท่ีสุดอะครับ  

โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 

ยนิดีดวยคะ  
ลกูติดใจพอ เริม่ชวนไปเลนแลว  

เรื่องการนับ แคเขาหยุด ก็ถือวาตอบสนองแลว คือรับรูแลววาพอนับผิด ก็เลนกันตอไป นับถูกบาง ผิด
บาง เรื่องชวนไปเลนซอนหา ทําได 2 อยาง อยางแรกเปล่ียนที่ซอน หรือเพิ่มความซับซอนของการซอน 
เชน เอาผาหมคลุม (แบบขาโผล) และซอนที่เดิม เม่ือลูกไปถึง จะจะเอพอได เขาตองดึงผาออกกอน ถึง
จะจเอได วิธีนี้จะชวยใหเขาพัฒนาการส่ังการกลามเน้ือ ไปพรอม ๆ กับคงสมาธิอยูที่การตามหาคุณพอ  

ตอไป เม่ือสมาธิในการเลนสนุกแนนแลว จึงจะเริ่มแกลงงง ทําเปนไมเขาใจ เวลาลูกมาชวนไปเลน เขา
ดึงแขนทีหน่ึง เราก็ขยับตัวนิดหนึ่ง (พอเปนกําลังใจ) โตตอบกลับไปกลับมาซํ้า ๆ นับเปนจํานวนรอบ 
ถาต้ือไดนาน จะย่ิงรับประกันวา เวลาพูดจะไมพูดตาม 
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ส่ิงที่ตองเตือนคุณพอนองภูนิดหนึ่งคะ การส่ือสารที่คุณพอคุณแมใช ใหเนนน้ําเสียง สีหนา และทาทาง 
ประกอบคําพูดส้ัน ๆ อยาใชคําพูดที่ยืดยาว  

หลักการของชวงน้ี คือคงปฏิสัมพันธใหไดทุกอารมณ อยางสนุก ตื่นเตน (เลน) หงุดหงิด (ไมอยาก
อาบนํ้า) ดังนั้นเวลาอาบนํ้า เปาหมายหลักไมไดอยูที่อาบนํ้าเสร็จ แตอยูที่กระบวนการและข้ันตอนของ
การอาบนํ้า  

ถามีเวลา ก็ใหอาบแบบตอดนิด ตอดหนอย เชน ขอถูขาหนอยนะ แลวก็ไลถูขากัน ขอถุพุงหนอย ตราบ
ใดที่เขายังเช่ือมตอกับคุณอยู ใชการไมอยากอาบนํ้าใหเปนประโยชน เขาอาจจะหงุดหงิด งอแง ก็ไม
เปนไร  

ใหคดิถงึเวลาเลนวาว เวลาลมมา เรากป็ลอยเรว็หนอย เวลาลมหมด เรากก็ระตกุสายปาน เรื่องกินขาว 
ก็ตื้อไปเรื่อย ๆ เม่ือสัมพันธภาพดีข้ึน เรื่องนี้ก็จะคอย ๆ ดีข้ึนคะ  

โดย : กิ่งแกว………………………………………………………………………………………………………………………. 

โอว อันนี้ยังไมไดลองครับ อ.กิ่งแกวเด๋ียวจะลองดูเย็นนี้เลยครับ 5555 ขัดเทาดําๆหนอยๆๆๆๆ อันนี้
ขาซายของใคร เอามาใหถูซะดีๆๆๆๆๆๆๆ เอา....อันนี้ใชหัวเขาม้ัยเน่ีย มาๆ มาใหปะปาขัดๆถูๆซะดีๆ 
55555 แลวน่ีพุงปองๆของใครหวา มีสะดือตรงกลางดวย ^^แขน-คอ-หัว- 555555 มันสแนๆคืนนี้ 
^^  

ผมเพิ่งนึกข้ึนไดวา ตอนนี้ ลูกของผมยังไมสงบพอ ยังไมนิ่งพอ ผมเลยคิดวาผมกับแฟนนาจะใชเวลากับ
ลูกแบบตัวตอตัวใหมากกวาน้ี ใหเคาสงบบอยๆ และจดจอกับผมและแฟนบอยๆ  

เพราะเม่ือเชาน้ี ผมพาเคาไปเดินตลาด พอผมเอาเคาลงเดิน เวลาที่ผมกบัแฟนเรียกเคา เคาไมหันหา
เลยครับ สนใจแตปายช่ือราน สนใจแตรมของแมคา ผมเลยคิดวา ตองใหเคาไดสนใจ และจดจอกับผม
และแฟนใหบอยๆกวาน้ี ผมอยากจะถามวา ถาเวลาท่ีผมเลานิทานใหเคาฟง แลวเคาจดจออยูกับผมได 
ผมจะเลาไปหลายๆเรื่องๆ นานๆไดมั้ยครับ หรือไมควรนานไป (หมายถึงถาเคาชอบ สนุก ผมจะเลาไป
เรื่อยๆไดมั้ย) และการที่เราพาเคาไปในที่ที่คนเยอะๆ แลวเรียกไมหัน ผมควรจะทําตัวอยางไรดีครับ  

โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 

ถาเราเรียกเขาบอย ๆ เกินไป เขาหันมาแลว ไมมีอะไรเกิดข้ึน บางทีลูกก็เบื่อนะคะ หากเขาสนใจ
ส่ิงแวดลอมภายนอก ก็มีประโยชนเหมือนกัน เราก็ช้ีชวนบอกช่ือ (พากษ) ไป เวลาเด็กสนใจดูอะไร จะ
มองแววตาออก วาไมลอยและอางวางแบบตอน "หลุด" คะ เขายังฟงนิทานไมรูเรื่องหรอกคะ ที่สนใจ
คือน้ําเสียง และลีลาการอานของคุณพอมากกวา  

กิจกรรมพวกน้ี ใชสลับกันไปเรื่อย ๆ ไมตองเกร็งคะ  
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ถาคิดมุขไมออก ลองดูในหนังสือเลม 3 บูรณาการเพื่อลูกออทิสติกนะคะ ลองหากิจกรรมตามตัวอยางที ่
1 ด.ช. เอ และ ตัวอยางที่ 2 บี เรื่อยไปเลยคะ จริง ๆ แลว แนวทางในระดับน้ี มีแค  

1.  เปนส่ิงที่ลูกทําอยูเปนกจิกรรมทีท่ํากันสองคน 
2.  เพิ่มสัมพันธภาพในทุกอารมณ เริ่มที่อารมณสนุกกอน 
3.  กระตุนการส่ือดวยภาษากาย ไดแก น้ําเสียง สีหนา ทาทาง  
 
ใชผสม ๆ กันไป กิจกรรมอะไรก็ได เลือกกิจกรรมที่ลูกชอบเปนหลัก ไมตองเกร็งคะ ไมตองเกร็ง แคนี้ก็
มาไดเยอะแลว  

โดย : กิ่งแกว......…………………………………………………………………………………………………………………. 

เม่ือวานน้ี ลูกผมยอมอาปากใหเอาขนมเปนช้ินแข็งๆเขาปากครั้งแรก แตเคาไมยอมกัด เคาแคอมเฉยๆ 
พอไดรสชาด แลวพอย่ืนใหอีก เคาก็อาปาก อม อีก แตไมกัด ผมรูสึกไดถึงความไวใจที่ลูกมีตอผมกับ
แฟนมากข้ึน ซึ่งเม่ือกอน เคาจะไมยอมใหเอาอะไรเขาปากเคาเลย นอกจากนม  

มีเรื่องเลาใหฟงนิดครับ เม่ือเชาน้ี ผมพาลูกไปเดินซื้อของที่โลตัส ก็แนนอน พอเคาลงเดินได เคาก็วิ่ง
เปนจรวดทันท ีพอไปเจอบันไดเล่ือน ก็ไปหยุดเลนที่ราวบันไดเหมือนเคย แตคราวน้ี ผมไปเลนดวย 
เคาเอามือแตะราวบันไดเล่ือนเอาไว ผมกเ็อามือไปแตะดวย เคาเอามือเล่ือนข้ึนลงตามการเคล่ือนไหว
ของราวบันได ผมก็เอาม่ัง สะดุดมือของเคาเรื่อยๆ ทําไปเรือ่ยๆ นั่งเลนมันตรงนั้นเลย (คนมองเพียบ) 
เลนกับเคาไปประมาณ 7-8 นาที เคาก็หยุดเลน แลวเดินข้ึนบันไดเล่ือนไปเลย ผมก็ตามไป  

แลวเคาก็เดินออมไปลงอีกทาง แลวพอเดินกลับมาถึงที่เดิม เคาไมเห็นไปยืนจับราวบันไดเล่ือนเลยครับ 
แตหยุดๆมองนิดนึง แลวก็เดินข้ึนบันไดเล่ือนมากับผมและแฟน  

ผมคิดวาส่ิงที่ผมกับแฟนพยายามทําอยู มันเปนส่ิงที่ถูกแลว หวังวาลูกจะออกจากโลกสวนตัวของเคามา
ใหมากที่สุด เพราะผมกับแฟน อยูใกลเคาตลอดเวลา ถึงแมบางเวลา จะเหน่ือยจนคิดเรื่องที่จะเลนกับ
เคาไมออกเลยก็ตาม ^^  

โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 

ดีใจดวยคะ มีคนถามบอย ๆ วารูไดอยางไรวาลูกดีข้ึน นี่คงเปนคําตอบกระมัง ที่คุณพอนองภูบอกวา 
"รูสึก" วาลูกไววางใจ คะมนัเปนเรือ่งของความรูสกึจรงิ ๆ คอืเริม่รูสกึวามกีนัและกนั เริม่รูสกึผกูพนักนั 
ถึงแมวามันจะยังไมคงที่ตลอดเวลา แตมันจะยาวข้ึน ๆ และแนนแฟนข้ึน ๆ และเม่ือถึงเวลาน้ัน จะ
สอนอะไรก็สอนไดคะ เรื่องบางอยาง มันช่ัง ตวง วัด ไมไดใชไหมคะ  

โดย : กิ่งแกว………………………………………………………………………… 
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ข้ันตอนตอไป ที่อยากใหพอนองภูรับทราบลวงหนา คือเขาจะติดพอแมอยางมาก ไมยอมใหหางสายตา 
ซึ่งก็ไมเปนไร ใหความม่ันใจ สักพักก็จะดีข้ึน นอกจากน้ี จะเริ่มการแสดงออกทางอารมณ แบบ "เวอร" 
สุดขีด เริ่มดวยเสียใจอะไร ก็รองใหเปนวักเปนเวร ระหวางนี้ ก็ทํากิจกรรมแบบเดิมไปกอน  

และเพิ่มความลึกซ้ึงของอารมณรักใครใกลชิด เวลาเขามากอดหอม ดึงไวนาน ๆ เพราะเขาจะมา 
แปบเดียว เม่ือ "ไดที่" แลว อาจจะทดลองตื้อแกลงไมเขาใจ เวลาเขามาชวนไปเลน กะเอาแคหงุดหงิด 
ย้ือกันไปย้ือกันมาสัก 3-5 เทีย่ว (จะดึง จะรั้ง จะผลัก จสงเสียงโหวกเหวก โวยวาย ไดทั้งนั้นคะ แลว
คอย ๆ เพิ่มจํานวนรอบไปเรื่อย ๆ คือตื้อใหนานข้ึน)  

โดย : กิ่งแกว …………………………………………………………………………………………………………………..... 

ขอบคุณ อ. กิ่งแกว มากครับ ชวงน้ี เคาก็เริ่มไวใจผมกับแฟนมากข้ึนแลว เชนลูกนองผมทําทาว่ิงจะเขา
มาแกลง เคากหั็นมองหาผม แลวว่ิงมาหาทันที ถาเปนเม่ือกอน เคาจะยืนนิ่งๆ  

ผมเริ่มมีความคิดวา เคาไมไดเปนอะไรมาก เพียงแตเราตองใสใจเคาเปนพิเศษ และข้ันตอนการสนใจ
เคาจะแตกตางจากเด็กปกติทัว่ไปมากพอสมควร ในใจลึกๆของผม ผมคิดวาเคาจะเปนเหมือนเด็กปกติ
ทั่วไปไดอยางแนนอน ถึงแมตอนนี้ เคาจะยังบอกความตองการไมได และไมเขาใจในส่ิงที่ผมกับแฟนพูด
กับเคาก็ตาม  

ผมวาแนวทางนี้ เปนแนวทางท่ีดีและถูกตอง ถาใหเวลาและไมทอไปซะกอน เพราะผมกบัแฟน บางวัน
กอนนอน ก็มาน่ังคุยกัน วาวันนี้ เคาไมเห็นมีอะไรดีข้ึนเลย บางเวลา เหมือนเคาจะซึมๆไปซะดวยซํ้า 
แตพอนึกยอนกลับไปกอนหนาน้ี ผมกับแฟนยังไมไดอยูในโลกของเคาเลยสักครั้ง  

เพราะงั้น ไดขนาดนี้ ก็มากพอที่จะเปนแรงกระตุนใหผมกบัแฟนลุยตอแลวละครับ  แตก็ยังตองการ
คําแนะนําและประสบการณตางๆจากแมๆทีน่ี่ทุกคนอยูนะครับ  

โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 

ตอนที่เขาว่ิงมาหาคุณพอ เพราะคนจะเขามาแกลง ถือเปนสัมพันธภาพในอารมณกลัว ซึ่งปกติจะพฒันา
ไดยาก ชวงแรก ถาเขากลัวไมมาก เขาอาจจะมาหาคุณพอได แตตอนกลวัมากจรงิ ๆ อาจจะยงันิง่ หรอื
เตลดิ (แปลกดีไหม กลัวมาก ๆ นาจะมาหาไดกอน) เม่ือพัฒนาตอไป กลัวมากแคไหน ก็วิ่งมาหาได  
 
โดย : กิ่งแกว…………………………………………………………………………………………………………………….. 

เพิ่งกลับมาจากตลาดครับ วันนี้ลูกผมพูดออกเสียงมากกวาปกติ แมคาทีต่ลาดบอกวา พูดไดนี่นา ^^' 
ผมก็บอกวาเคาพูดไดอยู แตยังไมชัด และยังไมคอยเขาใจความหมายเทาไหร และที่ดีใจสุดๆ วันนี้ เคา
มองหนาแมคาบางคน มองแบบสงสัยๆ และผมดูแววตาของเคาแลว รูสึกไดวาเคาเริ่มจะรูเรื่องบาง
แลว และเคาเริ่มมีความม่ันใจท่ีจะออกเสียงมากข้ึน  
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ผมกับแฟนออกเสียงตอบเคาเสมอ ไมวาเคาจะเปลงเสียงออกมาวาอะไรหรือเม่ือไหรกตาม ผมวามันมี
สวนใหเคาม่ันใจจริงๆ ในการพูดออกเสียงของเคา และเวลาท่ีเคาออกเสียงอะไรข้ึนมา ผมก็จะพยายาม
หาคําที่ใกลเคียงคําน้ันมาสอนทันที  

ผมและแฟนเห็นการเปล่ียนแปลงอยางใกลชิดตลอดเวลา ผมกับแฟนใชเวลาทั้งวันในการอยูใกลชิดเคา 
ถึงแมวาแมของผมจะบนทุกวัน วาผมตามติดลูกมากเกินไป ผมก็ไมสน การที่ผมตามติดลูก ไมใชวาผม
ตามประคองไมใหเคาลมแตอยางใด แตเปนการตามดูอาการตางๆท่ีเกดิข้ึนของเคา และคอยฟงวาเคา
พูดอะไร และสนใจอะไร ถึงจะไมมีใครเขาใจวาผมกับแฟนกําลังทําอะไรกับลูกอยู แตขอแคผมกับแฟน
ยังเขาใจกันและกัน วาเรากาํลังทําส่ิงที่ดีกับลูก และตัวของผมกับแฟนเอง  

ในเรื่องเขียนหนังสือนี่ ไมรูวาเด็กปกติอายุเทาไหร ถึงจะจบัปากกาเขียนหนังสือไดอะครับ ลูกผมตอนนี้
เอาสีเทียนใหลองจบั หรือปากกา ยังจับไมไดเลยครับ ไดแตกํา และไมเอามาขีดเขียนดวย ^^' 

ตอนนี้ไดแตพยายามทําใหเคาติดผมกับแฟนมากๆเทาน้ัน เพราะพยายามสอนอะไร เคาก็ยังไมเขาใจ
เลยสักอยาง ^^' 

เวลาพาไปนอกบาน ช้ีนูนช้ีนี่ใหดู เคาก็ไมพูดตาม ไมคอยมองตามท่ีช้ีดวย แถมบางที กพ็ูด โฟ ไฟ ชิก 
ทั้งๆที่ไมไดชวนนับจํานวนเลย เฮอ ^^'  

โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 

ใจเย็น ๆ คะ ใจเย็น ๆ ยังไมตองสอนอะไร ยกเวนบอกคํานาม และคํากริยาที่เขากําลังสนใจ  

โดย : กิ่งแกว………………………………………………………………………………………………………………….. 

ผานมาแลว 26 วัน ลูกของผมมีชีวิตชีวามากข้ึนกวาเม่ือกอน     
เริ่มสนใจคนอ่ืนเวลาท่ีเคาเขามาหยอก  

พูดคําวา `เที่ยว` ได แตยังไมพูดคําที่มีความหมายเลย และยังบอกความตองการไมไดเลยเชนกัน  

วันนี้นองสาวผม พาลูกแฝดมาเลนที่บาน อายุ 13 เดือน บอกใหหอมแกมก็หอมไดแลว บายบายเปน 
หวัดดีเปน (แบบถูกทา) เลยมีคําที่ทําใหเครียดข้ึนมาอีกนิดหนอย คือ `เม่ือไหรลูกจะทําแบบน้ีได`  

ก็อยากใหเคาเขาใจท่ีเราพูดและพูดตอบเราอยูเหมือนกัน แตก็เคายังไมเขาใจ เคายังไมพูดอะ จะใหทํา
ยังไง ทําไมคนรอบขางไมเขาใจท่ีเราอธิบายมัง่นะ เซ็ง 
 

โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 
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อยาวาแตมีลูกเปน "ออ" เลย เด็กที่มีพัฒนาการตามแบบแผนปกติ เขายังไมใหเปรียบเทยีบกันเลย  
ในกรณีนี้ คุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ จะถามวา "ถางั้นแลกลูกกันดีไหม" หรือ เด๋ียวลูกโตข้ึนก็
เปรียบเทียบบางหรอกวาทําไมพอแมไมเปนอยางบานโนนบานนี้  

อยาซีเรียสคะ อยาซีเรียส แต...เอ คําวา "เทีย่ว" ไมมคีวามหมายหรือคะ  

โดย : กิ่งแกว…………………………………………………………………………………………………………………….. 

เออ...^^' คือแบบวา เวลาที่ผมจะพาเคาออกจากเคาเตอรทาํงาน ผมมักจะพูดวาไปเที่ยวกนัเถอะๆ  
แลวบางที เคาอยากออกจากหอง(มั้ง) เคากจ็ะพูดวา เที่ยว ผมก็จะพูดวา โอเคๆ ออกไปเที่ยวเนาะ 
ออกไปเดินเลนขางนอกเนาะ ประมาณนี้ครับ ไมรูวาจะเรียกวาคําที่มีความหมายไดมั้ย หรือเพราะเคา
ฟงซ้ําๆจนชิน และจําไดวาพูดคําวา เที่ยว แลวจะไดออกไปขางนอกครับ ^^'  

โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 

มันก็นาจะใชนะคะ  

แตตองขอเตือนนะคะ กอนจะเนนคําพูด ขอใหเนนการส่ือสาร ที่มาจาก "ขางใน" จะดึง จะลาก จะสง
เสียงคําราม ไดทั้งนั้น ขอใหตอเน่ืองยาวนาน "ตัวตน" จะชัดเจน ถึงเวลาพูด จะไดเสียงพูดที่เปน
ธรรมชาติ ไมพูดทวนคํา เจอมาเยอะคะ เนนแตคําพูด เลยเหมือนนกแกวนกขุนทอง  

เรื่องบางเรื่องเขาใจยากหนอยคะ แตก็ตองเนนยํ้า ใจเย็น ๆ อยาขามข้ัน ๆ ขอพื้นฐานแนน ๆ คะ  

โดย : กิ่งแกว…………………………………………………………………………………………………………………..  

อาจารยคิดวาการรกัษาแบบ ABA มีขอดีสักกี่ขอ ผมควรจะพาลูกไปลองมั้ยครับ เม่ือวานน้ีที่ผมพาลูก
กับแฟนแวะเขาไปดูที่ศูนยศึกษาพิเศษที่จังหวัดของผม แฟนผมเดินไปเปดประตูหองที่เขียนไววา หอง
ออทิสติก 1 และหองออทิสติก 2 แฟนผมบอกวาในหองมีโตะเกาอ้ีขนาดเด็กอยูในหองประมาณ 5 ชุด 
มีตูเก็บของ 1 ตู แฟนผมพึ่งเลาใหผมฟง ดูๆแลวนาจะเปนแบบ ABA แนเลยละครับ ผมเลยอยากจะ
ถามวาจาํเปนตองใช ABA ชวยเสริมตรงไหนหรือเปลาครับ  

โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 

ไปลองใหเห็นกับตา ไดยินกับหู สักครั้งก็ดีนะคะ คิดวาพอแมในเว็บน้ีเคยกันมาแลวทั้งนั้น แหมเขา 
"วงการ" มาแลว ก็ไปดูเอาไวประดับความรูก็ดีคะ สวนตัวดิฉัน ดิฉันไมเช่ือวาการสอนคน คือการฝกให
ทําตามคําส่ัง "ทําทา" ใหถูก และจําใหไดเยอะ ๆ คะ  
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สวนการสอนภาษาพูด แนะนําใหเริ่มเม่ือลูกตองการจะส่ือสาร และส่ือสารดวยภาษาทาทางตอเน่ือง 40 
วงรอบ โดยคุณพอนองภูสามารถใชแนวทางในหนังสือเลม 3 ไลตามตัวอยางเด็กชายเอไปเรื่อย ๆ อัน
ไหนทําไดแลว ก็ขามไป ทําข้ันตอไป  

ดิฉันจะแนะนําใหปรึกษานักแกไขการพูดในกรณีโตตอบดวยภาษาทางได 40 วงรอบแลว ยังออกเสียง
ไมไดเอง ซึ่งจริง ๆ แลวมีไมมากนัก สวนนองภูนั้นไมคิดวามีปญหาคะ  

นักบําบัดที่ดิฉันคิดวาเปน "The must" คือนักกิจกรรมบาํบัด เพื่อชวยเรื่องระบบ SI คะ แตคิดวา
นาจะรอใหเขาผูกพันกับพอแมและรูเรื่องอีกสักนิดคะ  

โดย : กิ่งแกว ……………………………………………………………………………………………………………………… 

ผมรูสึกวาการใช ABA ตอนเริม่ๆตน ดูจะเปนเหมือนการบงัคับมากกวา เหมือนตอนผมตองการสอน
เจาเปปซี่ของผมเลยอะครับ ^^' แลวถาเริ่มตนดวยการฝกเชิงบังคับแบบน้ี แลวในอนาคตเคาจะเขาใจ
ลึกซ้ึงไดหรือเปลา วาส่ิงไหนควรทําไมควรทํา และควรทําเพราะอะไร หรือจะทําใหลูกกลายเปนเหมือน
หุนยนตแบบท่ีบางคนเคยพูดเอาไวอะครับ 
 
เม่ือคืนผมคุยกบัแฟนวา เรามีเวลาอยูกับลูกมาก เราตองเอาลูกไปใหคนอ่ืนฝกม้ัย (แบบ ABA) แฟน
ผมก็บอกวาแลวแตผม ผมก็คิดวา ถามีคนเขาใจวิธีฟลอรไทมและเปดใหบริการใกลบาน จะไปแนนอน 
แตดูแลวคงจะอีกนาน ตอนนี้เลยหยุดเรื่องพาลูกไปศูนยการศึกษาพิเศษกอน กลัววาเคาจะโดนบังคับ
จิตใจ แลวทําใหเคาสับสน วาเรากําลังทําอะไรกับเคากันแน 
 
ทุกวันนี้ผมกับแฟนมองเห็นพัฒนาการของลูกดีข้ึนอยางชาๆ ถึงใจจะอยากใหเคาพัฒนาการไปไดเร็วกวา
นี้ก็ตาม วันนี้ลูกของผมพูดช่ือของพนักงานได 2-3 คน(พูดตามนะครับ) กร็ูสึกดีใจมาก ทีเ่คาเริ่มพูด
คํานามที่ไดยินทันทีที่เราบอก แตที่ผมยังเครียดๆอยูก็คือ เคายังไมบอกความตองการใดๆเลย เวลาหิว
นม เคาจะเดินมาหาผม แตไมพูดอะไร พอผมถามวาจะใหอุมเหรอ (แลวผมก็อุม) แลวพอผมจะเดินเคา
ก็ด้ินๆ ไมพูดอะไร ผมก็ถามวาจะใหพาออกไปขางนอกเหรอ เคาก็ไมแสดงอาการอะไร พอผมจะเดิน
ออกนอกหอง เคาก็ด้ินอีก ไมพูดไมแสดงทาทางอะไร ทําทาจะรองหงุดหงดิๆ 
 
พอผมพูดวาหิวนมใชมั้ย กินนมมั้ย หมํ่านมใชมั้ย เคาก็นิ่งๆ ไมพูดอะไร ไมแสดงทาทางอะไร ผมก็พูด
ตอไปอีกวา หมํ่าๆนมใชมั้ย หมํ่าม้ัยๆ เคาก็ไมพูดอะไร ผมเลยเดินไปชงนม (โดยอุมเคาไปดวย) พอเคา
เห็นผมหยิบขวดนมมาชงนม เคาก็หยุดด้ิน หยุดงอแง พอผมชงนมเสร็จ ผมก็ถามวาหมํ่าๆนมม้ัย เคาก็
ด้ินๆ ทําทางอแงๆ ไมยอมพูดอะไรเลย ผมพยายามพูดซ้ําๆคําวาหมํ่านมๆ ๆ ๆ เคาก็ไมยอมพูดตาม 
เลยตองเอานมใหเคากนิ เพราะเด๋ียวจะงอแงจริงๆ เฮอ ไมรูวาเม่ือไหรจะบอกวาหิวนมไดสักที ^^' 
 

โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ลองอานยอนไปอีกครั้งนะคะ รูสึกวาจะบอกลวงหนาไปแลว เรื่องการตื้อและแกลงงง เพื่อสงเสริมการ
ส่ือสารดวยนํ้าเสียง สีหนา และทาทาง เพื่อใหลูกแสดงเจตจํานง และตัวตนใหชัด ๆ เด็กปกติ ตื้อ
กลับไปกลับมากับเราได 40-50 วงรอบคะ ที่เลามาเปนการส่ือสารกลับไปกลับมาได 2-3 วงรอบคะ 
ตอนที่ทําใหม ๆ เขาจะหงุดหงิดคะ อยากลัว ตื้อไปเรื่อย ๆ แกลงทําเปนไปเขาใจวาเขาอยากไดอะไร  
 
ข้ันตอนนี้ ถือเปนข้ันตอนที่ยากอีกข้ันหนึ่งคะ กะจังหวะใหพอดี ๆ คะ  
ถาย้ือหนักไป วงจะแตก ก็ไมเปนไร รอบหนา ก็ทําให "บาง" ลงหนอย 
ถาไมย้ือหรือย้ือนอยไป ก็จะกาวหนาชาคะ หรือไมก็ขามไปพูดเลย  
ซึ่งเวลาพูด ก็มักจะพูดลอย ๆ คะ  

โดย : กิ่งแกว……………………………………………………………………………………………… ……………………… 

 

ถาม อ. กิ่งแกวอีกนิดนะครับ 
คือวาเวลาท่ีเคาเลนของเลน หรือสนใจส่ิงของอะไร ผมพอจะเขาไปต้ือกับเคาไดนาน แตถาเรื่องกินนม
เน่ีย เคาไมคอยยอมเลนตื้อดวยเลยครับ 
 
แคผมถามหรือทําทาไมเขาใจนิดหนอย เคาจะหงุดหงิด มีอาการมาก บางครั้งด้ินลงไปนอนกับพื้น แต
ไมด้ินมากเหมือนเม่ือกอน แตถาจะอุมข้ึนเคาจะไมยอมเลย พูดอะไรก็ไมฟง ตองเปล่ียนอารมณของผม
เปนการแกลงหยอกเคา หรือเลนตีลังกากับพื้นทันท ีเพื่อใหเคาหายหงุดหงิด หยุดด้ิน 
 
แลวตองรีบชงนมใหเคากิน พอชงเสร็จ จะย้ือกับเคาก็ไมยอม หรือเปนเพราะบางครัง้เคาเลนมากจนหิว
มาก เลยไมสามารถที่จะต้ือกบัเคาไดนานๆอะครับ เพราะเคาไมกินขาวดวยหรือเปลา เลยทําใหเคาหิว
บอย และไมคอยยอมเลนตื้อกับเรานานๆ 
 
แตเวลาที่เคากนินมอ่ิมใหมๆ  เคาจะอารมณดี รองเพลงตามไดดีมาก พาเลนอะไรก็มีอารมณรวมดีไป
หมด จนบางครั้งลืมสอดแทรกเรื่องทีจ่ะสอนเรื่องที่จะต้ือไปเลยครับ ^^'  

โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ตื้อ ขอเขาไปเลนเพื่อความสนุก ตองมากอน และจะทําไดงายที่สุด ตื้อ เรื่องของกิน เปนการตื้อใน
อารมณหงุดหงิด ตองคอย ๆ ตอดนิดตอดหนอย ดวยทาทผีอนคลาย สนุก  

ตอนจะชงนม ลองแกลงหยิบชามขาว (พลาสติก) เขาอาจจะรับ แลวอาจจะขวางทิ้ง หรอืปดมือ หรือ
รองโวยวาย แสดงอาการปฏิเสธ นับเปน 1 วงรอบ พอเราทําทางง เขาดึงมือ นับเปนอีก 1 วงรอบ 
ตอมาหยิบขวดเปลาให เขารองโวยวาย นับเปน 1 วงรอบ ตอจากน้ันเรารบัรูอารมณ โอ โค โอ เค ไมใช 
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ๆ เทนํ้าใสขวด เขาจะรอคอย (เพราะความหวังคอย ๆ ใกลเขามา) พอตักนมแลว ทําทาจะใส แลว
ทําทาสงสัย บอกวาใสไหม เขาจะเตน ก็นับอกี 1 รอบ คือกวาจะชงนมเสร็จ ขอหลายข้ันตอนหนอยคะ 
อีกตอนคือตอนจะออกเที่ยว อยากจะเปดประตู  

โดย : กิ่งแกว……………………………………………………………………………………………………………………… 

ถาม อ. กิ่งแกวตอนะครับ 
เวลาที่ผมพยายามต้ือกับลูก เชนเคาอยากใหอานนิทานใหฟง แลวผมพยายามจะต้ือกับเคา แตพอตื้อไป
ตื้อมา หาของอยางอ่ืนมาประกอบการต้ือ แลวสุดทาย เคาเปล่ียนใจไปสนใจอยางอ่ืนแทน แบบน้ีจะมี
ผลเสียอะไรม้ัยครับ เชน 
 
นองภู: เดินมาหาแลวทําเสียง..อื้อๆ) 
ปะปา::นองภูจะเอารถเหรอครับ (ย่ืนรถให) 
นองภู::...อือๆๆ (สายตัวไปมาเล็กนอย) 
ปะปา::ออ เอาตุกตาเหรอครบั(ย่ืนตุกตาให) 
นองภู::รองอื้อๆ แลวเอามือปดตุกตาหลน 
ปะปา::ไมเอาตุกตาเหรอ โอเคๆ จะใหอานนิทานเหรอครบั 
นองภู::ยืนนิ่ง มองพื้น ไมแสดงอะไร 
ปะปา::ออ ไมเอานิทาน จะเอาลูกบอลเหรอ(ย่ืนลูกบอลให)   
นองภู::รองอื้อๆ แลวปดลูกบอลทิ้ง 
ปะปา::ไมเอาลูกบอล ตกลงเอานิทานใชมั้ยครับ 
นองภู::ยืนนิ่ง มองหนังสือนิทาน 
ปะปา::ไมเอานิทาน แลวจะเอาอะไรครับ 
นองภู::เกาหนาเกาตา (เริ่มหงดุหงิด) 
ปะปา::หรือวานองภูยังไมอิ่มครับ (ย่ืนขวดนมให) 
นองภู::เอาหลังมือดันขวดนมออก แลวรองอื้อๆ 
ปะปา::ออ นองภูจะเอาหวีเหรอ(หวีไม) 
นองภู::มองหวีแปปนึง แลวหยิบหวีไปดู ยืนดูสักแปป แลวเดินไปเลย 
 
แบบน้ีถือวามีผลเสียม้ัยครับ ที่เคาตองการส่ิงนึง แตเราพยายามต้ือเคาดวยของหลายอยาง ที่คิดวาเคา
ไมสนใจ แตเคากลับสนใจหวี แลวเปล่ียนใจไปเลนหวีเลยอะครับ แลวพอจะเอานิทานไปกางใหเคาดู 
เคาก็ไมสนใจ เดินหนีไปซะงั้น ^^' พอเคาไมสนใจหวี ถึงจะหันมาสนใจนิทานอีกครั้งอะครับ หรือไมบาง
ที ก็ไปเลนอยางอ่ืนแทนเลยครับ  

โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 
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นับดูก็ไดเกือบ 10 รอบแลวนะคะ คุณพอลองเอาหนังสือนิทานวางไวใกล ๆ ดูวาเขาจะหยิบมาสงใหได
หรือเปลานะคะ ความสามารถน้ีเปนการ "เริม่ตน" การส่ือสาร ซึ่งยากกวาการ "ตอบสนอง" เม่ือคุณ
พอย่ืนหนังสือใหเขารับ  
 
เขาเปล่ียนความสนใจก็ไมเปนไรคะ พอเขาละความสนใจ คราวน้ี หนังสือนิทานก ็"ลอยมา" ตรงหนาเขา 
พรอม sound effect เด๋ียวเขาก็กลับมาคะ พอเขากลับมาสนใจแลว เรายังย้ือไดอีกนะคะ เชน เอา
หนังสือไปแอบขางหลัง ตอนเอาไปแอบ ใส sound effect และไปชา ๆ ใหเขาเห็นดวยคะ เปนการ
กระตุน ใหเขาแกปญหาโดยการตามไปเอาหนังสือใหได 
 
อาศัยแรงจูงใจอยากดูรูป มาเปนตัวขับเคล่ือนการแกปญหาคะ ดีคะดี ไปไดสวย เวลาต้ือกับเขา คุณพอ
ใชน้ําเสียง สีหนา ทาทางมาก ๆ ใชคํานอย ๆ ประโยคส้ัน ๆ นะคะ  
 
ทีต่องใช คือ word + affect + action เสมอคะ  

หากพิจารณารายละเอียดการต้ือ จะเห็นวามีการเพิ่มในเรื่องของ "ปรมิาณ" คือความยาวของจํานวน
รอบการโตตอบ แตในเชิง "คุณภาพ" ปฏิกริยาการตอบสนองของนองภู ยังใชการตอบสนองแบบซํ้า ๆ 
กัน ก็ไมเปนไร เม่ือไดปริมาณแลว เราจะคอย ๆ กระตุนใหมีความหลากหลาย ของการตอบสนอง คือ
ใหมีความซับซอน อยางเวลาที่เอาของไปซอนขางหลัง ลอใหเขาตามไปเอา ซึ่งพอซับซอนมากข้ึน จํานวน
รอบก็อาจจะไดไมมากนัก 
 
เวลาที่รอคอยการตอบสนอง แลวลูกทําสีหนายุงยาก หงุดหงิด เราตองอดทน รอคอย ใหสมองนอย ๆ 
ของเขาคอย ๆ ประมวลผล และคิดแกปญหา คุณหมอกรีนสแปนเรียกชวงเวลาน้ีวา painful waiting 
moment สําหรับพอแมคะ  

โดย : กิ่งแกว……………………………………………………………………………………………………………………… 

เม่ือเดือนที่แลว ผมอานๆหนังสือดูแลว คิดวาไมนาจะยากเทาไหร 
แตพอเอาเขาจริงๆ มันก็ยากกวาที่คิดเอาไวเยอะเลยครับ 
 
คือตอนนี้เวลาผมมีเยอะ แตจังหวะและวิธีการยังไมล่ืนไหลเลย แตก็จับจุดไดคอนขางเยอะแลว พอเริ่ม
เขาใจ ก็เริ่มจะงายข้ึนๆ แตก็ยังคิดวาไมดีพอ 
ตองทําใหไดดีกวาน้ี เหมือนจะงาย แตก็ไมงายอยางที่คิด ^^'  

โดย 

น็อต………………………………………………………………………………………  
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คอย ๆ หัดไปคะ วันหลังจะกลายเปน floortime anytime everywhere เหมือนที่พอแมหลาย ๆ 
ทานทําไดคะ  

โดย : กิ่งแกว……………………………………………………………………………………………………………………… 

วันนี้ผมรูสึกวาลูกยังไมติดผมและแฟนมากพอเลยอะครับ ไมรูจะทํายังไง 
หรือวาผมควรจะหยุดพาเคาไปตลาดดวยตอนเชา เพราะเวลาไปตลาด ถาเคาลงเดิน เคาจะไมหันหลัง
กลับมาสนใจผมเลย 
 
แตถาเคายังไมอยากลงเดิน เคาจะไมยอมลงจากเอวผมเลยละครับ แตพอถึงที่เคาเคยลงเดิน เคาก็
อยากจะลง หรือเห็นอะไรที่เคาสนใจ เคาก็จะลงเดินเอง แลวจะไมคอยสนใจผมเลยครับ ผมควรหยุด
พาเคาไปตลาดตอนเชาทุกวันหรือเปลาครับ 
 
แลวก็ในแตละวัน มันมีเรื่องทีจ่ะทําใหผมกับลูกไดเลนตื้อกันนอยมาก 
ถาผมจะพยายามสรางสถานการณใหเกิดการเลนตื้อกันไดบอยมากข้ึนจะไดมั้ยครับ เชน เอาของเลนที่
เคาชอบเลนมาวางไวในที่มองเห็นไดชัด แตหยิบไมถึง 
 
แลวถาเคามองเห็น เคานาจะอยากไดหยอจับข้ึนมา จะไดเลนตื้อกันได ถาแบบน้ี พอจะเปนไปไดมั้ย
ครับ พรุงนี้วาจะลองเก็บๆของในหองใหเกล้ียงๆหนอย เฮอ ของก็เยอะมากๆ สงสัยตองเก็บใหเรียบเลย
ละมั้งเน่ีย ^^'  

โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 

ตอบคุณพอนองภูคะ เอาของเลนที่เขาชอบมาลอก็ไดคะ ใสไวในกระเปาเส้ือ หรือกระเปากางเกงของคุณ
พอ แลวใหเขาไลควา และคุณพอคอยหมุนตัวหนี ถาของเลนช้ินเล็ก กําไวในมือ ใหเขามาแกะ มาแงะ 
คุณพอก็ยอมปลอยนิ้วทีละนิ้ว ประกอบ sound effect อยากลังลูกรองโวยนะคะ การรอง ก็เปนการ
ส่ือสารคะ เสียดายจังคุณพอนองภูยังไมไดเขาอบรม เรามีคลิบวีดีโอแสดงตัวอยางการต้ือพวกนี้เยอะ
เลยคะ แตเสียดายเราเผยแพรเทปน้ีออกไปไมได ขอตกลงที่ทางทีมงานสัญญาไวกับคุณพอคุณแม
เจาของเทป ก็คือจะใชประกอบการบรรยายของทีมงานเทาน้ัน  
 
เรื่องไปตลาดตอนเชา ถาเขารูวาจะไดออกจากบาน ตื้อแกลงงงที่หนาประตู แกลงทําเปนไมรูวาเขา
อยากจะออก พอ "ของ" จะข้ึน ประตูก็คอย ๆ แงม พอเปนความหวัง ถึงตอนน้ีคุณพอสามารถพูดบอก
คําวา "เปด" ไปดวยไดคะ  
 
ตอนที่เขาอยากจะลง ก็ตื้อไดคะ ทําเปนไมรูวาเขาอยากจะลง พอเขาเริ่มโวย ก็ยอตัวลงนิดหนึ่ง การ
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เหว่ียงตัว การผลัก การโวย ถือเปนการส่ือสารทั้งนั้นคะ  
 
ถาเขาจะว่ิงหรอืเดินไปหาของที่เขาสนใจ ก็ตื้อไดอีกคะ เคยเลนกางแขนกั้นแบบสนุก ๆ ไหมคะ เขาจะ
หาทางลอด มุด ผลัก เพื่อไปหาจุดหมายใหไดคะ  
 
คอย ๆ หัดคะ นี่ถึงพัฒนการขั้น 4 ตอนตนแลวนะคะ ทําข้ัน 4 จะชวยใหข้ัน 1-3 ที่ยังไมเต็มแนวกวาง 
ดีข้ึนไดดวยคะ  

อีกนิดคะ คิดวาคุณพอพูดกับลูกดวยประโยคท่ียาวไปนะคะ ของเปนคําหรือวลีไดไหมคะ แตผสมอารมณ
และ action เยอะ ๆ คะ  

โดย : กิ่งแกว……………………………………………………………………………………………………………………… 

ตอนนี้ก็ยังเครยีดๆหนอยๆ ที่เคายังไมยอมสื่อสารออกมาดวยคําพูดหรือช้ีนิ้วเลย มีแตทําเสียงอ้ือๆ ปด
ส่ิงของ และพลักดันเทาน้ัน ^^'  

โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 

เพิ่งทําไดเดือนเดียวเองนะคะ กะจะใหเด็กที่เพิ่ง "ลืมตา" ดูโลกและเพิ่งรูจักพอแม พูดไดเลยหรือคะ  
แคยอมส่ือสารดวยการสงเสียงอ้ืออา ผลัก ดัน ก็เกงมากแลวคะ ขยนัและมุงมัน่กเ็ปนสิง่ดีคะ แตความ
คาดหวงัทีส่งูเกนิไป กจ็ดัเปนอปุสรรคของการทาํฟลอรไทมคะ  

โดย : กิ่งแกว……………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอบคุณครับ อ.กิ่งแกว 
ถึงเรื่องบางอยางเราจะเขาใจอยูบางแลว แตลึกๆในความรูสึกก็ยังกังวลอยูดี ใจก็ไมไดหวังใหเคาเร็ว
หรือปุปปปแตอยางใดนะครับ แตก็อดที่จะเครียดๆอยูขางในไมไดสักที เวลาและการพัฒนาการในทาง
ที่ดีข้ึนของเคา คงจะเปนตัวชวยใหความกังวลลดลงไปเองในอนาคต หวังวาเชนนั้นอะครับ ^^'  

โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 

มาเลาอดีตใหฟง ตองทําใจมากเหมือนกันคะ 
เม่ือญาติๆ รูวาลูกเปนอะไร เพราะตอนแรกแมเอม่ีไมไดปด 
เลาใหฟงหมด เพราะตอนนั้นมันทุกขใจมาก รูสึกอยากระบาย 
 
ญาติๆ บางคนแทนที่จะใหกําลังใจเรา 
กลับพูดจาใหเราเสียใจมากย่ิงข้ึนไปอีก และจะคอยจับผิด 
คอยสังเกต และเปรียบเทียบเอม่ี กับเด็กคนอ่ืนใหแมเอม่ีฟงอยูเรื่อย 
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หัวใจแมก็ย่ิงออนแออยู เจอเขาไปบอยๆ เครียดมากๆๆๆ คะ 
 
ตอนหลัง เม่ือลูกเริ่มพูดไดบางแลว แมเอม่ีก็เลยบอกญาติๆ วา 
เอม่ีหายเปนออฯแลว ตอนแรกหมอบอกวาเปน แตตอนหลังหมอบอกวา 
หายแลว เปนแคพัฒนาการชานิดเดียวแคนั้นเอง.... 
แลวหมอก็บอกวาไมตองไปพบหมอแลว เพราะไมมีอะไรนาหวง 
(อันนี้โกหกคะ) 
 
ญาติผูใจราย ทําเปนหวงใยหลาน บอกวา หมอไมเกงหรือเปลา 
หมอพูดเอาใจแมหรือเปลา ......ดูเอาเถอะคะ จิตใจคน 
 
ยังไงก็ขอเปนกําลังใจใหคุณนอตนะคะ ขอใหทําใจใหเขมแข็ง หนักแนนเขาไว... ไมตองสนใจคนอ่ืนหรอก
คะ โฟกัสที่ลูกเราก็พอ 
เม่ือเราชวยลูกได ทุกอยางจะกลายเปนอดีต 
และเม่ือเรานึกยอนกลับไป ก็จะเหลือแตความภูมิใจ 
ทุกอยางที่เราทุมเท แรงกายแรงใจ ในวันนี้ มันไมหายไปไหนจริงๆ คะ 

โดย : แมเอม่ี ……………………………………………………………………………………………………………………… 

ภาษาเปนส่ิงทีพ่อแมทุกคนคาดหวังจริงๆคะ 
ดิฉันเองชวงแรกที่ฝกลูกก็ใช ABA อยางเชน จะฝกคําวา มาน่ี ตองทําวันละ 100 ครั้ง แบงเปน 10
รอบๆละ 10 ครั้ง ระหวางฝกถาลูกไมสนใจจะทํา หรือรองกจ็ับทํา ถือวาทําไดเม่ือทําไดเอง 10/10 ทํา
ไดแลวก็บันทึกไว ฝกคําใหมเหมือนเดิม คําเกาก็ตองทบทวนทกุวัน ฝกครัง้ละคํา คําจะแบงเปน 
คํากริยา กับคาํนามกอน เริ่มจากคํากริยากอน คํานามก็ใชตัวสัตวมาใหหยิบใสกระปอง นอกเหนือเวลา
ฝกก็เอาไปจับทํางานบานและเลนกันใหสนุก ฝกได 1 อาทิตย ลูกก็เริ่มทําตามส่ังได 1 เดือน ลูกเริ่มพูด
คําแรกได 

ชวงแรกพอลูกไดหลายคําก็ดีใจคะ แตพอฝกไป 3เดือน แมชักรูสึกวาเครียดมาก ลูกก็เครยีด กรี้ด ฉี่
ราด เวลาฝก และมีคําถามเกิดข้ึนในใจแม ภาษาที่เราใชมมีากมายเปนแสนเปนลานคํา แลวคําพูดที่
เปนธรรมชาติ คําพูดที่เปนนามธรรมเราจะสอนอยางไร วิธีที่ทําอยูจะใชไดดีจริงเหรอ สงสารลูกมาก 
(ทั้งๆที่เวลานอกเหนือจากฝกลูกก็อารมณดี) เคยอานมาวาเด็กจะเรียนรูไดตองสนุกน่ีนา  
แมก็เปล่ียนที่ฝก ไปฝกน่ังโตะ ไมบังคับมาก อาศัย การเรียนรูจากภาพ ลูกก็เรียนรูมาไดจนพูดไดเปน
ประโยค มีบางอยางที่มันยังไมสมบูรณในเรื่องของภาษา แตแมยังไมรูวามันคืออะไร 

จนเม่ือลูกเขาโรงเรียน แมถงึรูวา คาํศพัททีล่กูมเีปนรอยๆคาํ ความรูทีล่กูมเีรือ่งสี หรอืเรือ่งนีอ่ะไร 
เอาไวทาํอะไร หรอือะไรไมเขาพวกกนั อะไรเปนพวกเดียวกนั มนัไมมปีระโยชนในการทาํใหลกูอยูใน
สงัคมของลกูได 
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เด็กบางคน ยังไมพูด แตรูจักแสดงทาทางเพื่อบอกความตองการ แสดงทาทางของการเปนเจาเขา
เจาของ และสนใจจดจอกับการเลน การกระทําของเด็กอ่ืนๆ ก็อยูในกลุมเพื่อนได ในเด็กเล็กเวลาท่ีเลน
กันไดภาษาที่ใชเปนทาทางเสียสวนใหญ ทั้งน้ําเสียง สีหนา คําพูดใชอยูไมกี่คํา 

ถึงวันนี้ที่เรา เลือก floortime เพราะ ตอบคําถามท่ีเราคางในใจอยูได ภาษาที่จะไดมาควรจะเช่ือมโยง
กับอารมณ ความรูสึก ความสงบจดจอและภาษาทาทางเปนส่ิงสําคัญที่ขามข้ันไปไมได ที่เขียนมายืดยาว 
เพราะอยากใหคุณพอหนักแนนในหนทางที่เลือก หลายๆอยางไมไดมางายๆ และไมไดมาเร็ว ใชเวลา
เปนเดือนเปนป ใจเราตองมัน่คง คิดไวคะวา วันหนึ่งลูกเราจะทําได เรื่องของผูคนรอบขาง การ
เปรียบเทียบ ทุกคนตองเจอ (เด็กปกติก็เจอนะคะ) สําคัญที่ใจเราคะ อยาเก็บมาคิด เอาเวลามาคิดวา
พรุงนี้จะเลนอะไรกับลูกดี ถาลูกทําอยางน้ีแลวเราจะทํายังไง จะดีกวานะคะ  

โดย แมแอน ……………………………………………………………………………………… 
 
วันนี้ผมมีขอสงสัยมาถาม อ. กิ่งแกวหนอยครับ  
 
วันนี้ผมกับแฟนพาลูกไปเขากลุมเปนครั้งแรก (ABA ครั้งแรก) และครูเคาบังคับใหลูกน่ังและใหหยิบ
บล็อคไมส่ีเหล่ียมสามเหล่ียมและวงกลมใสกลอง ตอนเริ่มตนลูกผมก็เดินไปเดินมา พอผมจับเคามาน่ัง 
แลวเอากลองบล็อคมาวางตรงหนาเคา เคากน็ั่งได หลังจากน้ัน ครูฝกก็ใหผมไปนั่งฝงตรงขาม และเริ่ม
ฝก ดวยการบงัคับใหเคาน่ังนิง่ๆไมใหลุก และพยายามบอกใหลูกของผมหยิบบล็อคไมหยอนลงกลอง 
แตเคาขัดขืนตั้งแตเริ่มถูกบังคับ แลวก็เริ่มด้ิน พยายามที่จะลุกออกจากตรงน้ัน ครูฝกก็ล็อกตัวเคา
เอาไว และพยายามจับมือเคาใหหยิบบล็อคใสลงกลอง ลูกผมก็เริ่มขัดขืนตั้งแตเบาๆจนแรงข้ึน
ตามลําดับ พอลุกไมได เคาก็เริ่มรองให และมองสบตาผมดวยความรูสึกวิงวอนใหชวย (อันนี้ครั้งแรก
ครับ ที่ลูกผมมองดวยสีหนาที่บงบอกความรูสึกขนาดนี้) พอผมไมชวยอะไรเคา เคาก็เริ่มมองเพดานมอง
ผนังหองไปเรื่อย และรองด้ินไปตลอด จนเกอืบจะอวก  

ผมถามวาตองพักกอนมั้ยครบั ครูฝกบอกวาไมตองพัก เด็กทุกคนที่เปนแบบน้ี ตองผานวิธีการแบบน้ี
ทั้งนั้น ครูฝกบอกวาพอนานๆไปแลวจะดีเอง นิ่งเอง ครูฝกบอกวาตองทาํใหเคาน่ิงและทําตามคําส่ังให
ได ใหเคารูวาตองหยิบบล็อคใสกลองใหเสร็จกอน ถึงจะลุกออกจากตรงน้ีได  

ผมจึงอยากถาม อ. กิ่งแกววา จําเปนมั้ยครบัที่ผมตองใช ABA แบบน้ีควบคูไปกับฟลอรไทม ถาผมใช
ฟลอรไทมเพียงอยางเดียว ลูกผมจะสามารถเขาโรงเรียนและสามารถทําตามคําส่ังครทูี่โรงเรียนไดมั้ย 
(ถาทําอยางถูกตองและเปนข้ันตอนทุกอยาง) และผมไดคุยกับแมบางคน เคาบอกวาเคาก็ใชฟลอรไทม
ไปดวยเหมือนกัน ผมก็ถามวาแลวการที่ลูกโดนบังคับแบบน้ี จะไมมีปญหากับการทําฟลอรไทมที่บาน
เหรอ คุณแมทานนั้นก็บอกวา ไมนาจะมี เพราะมาหาครูฝก ใชเวลาไมนาน  
 
แตตอนที่ลูกผมโดนบังคับ แลวผมน่ังดูเฉยๆ มันเหมือนกับเคาสงสัย วาทําไมผมไมชวยอะไรเคาเลย 
ทําไมผมปลอยใหคนที่เคาไมรูจักมาบังคับเคา แลวพอหลังจากนั้น เคาก็มอีาการแบบวา อยูดีๆก็นับเลข 
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4 5 6 7 แบบลอยๆข้ึนมา ทั้งๆที่เคาไมไดนับเลขแบบไมมีเหตุผลมาหลายสิบวันแลว จะเปนอาการเสีย
ความม่ันใจของเคาหรือเปลา จะเปนการตัดตัวเองเขาไปในโลกของเคาเองดวยหรือเปลา ผมสับสน
มากๆ เพราะครูฝกบอกวาจะใชวิธีไหนกตองใชวิธีนี้ควบคูไปดวย  

เพิ่มอีกนิดครับ พอดีแฟนผมเคาพูดถึงฟลอรไทมกับครูฝกดวย ครูฝกก็บอกวารูจกัเหมือนกัน แตวิธี
ฟลอรไทมตองใชเวลามาก (แตไมไดพูดวาครูฝกเขาใจฟลอรไทมหรือยัง) 
 
ตอนนี้ลูกของผมอายุ 1 ขวบ 10 เดือน ในใจของผม ผมคิดวาจากที่ดู อาการของเคาไมนาจะตองบังคับ 
ก็นาจะสามารถฟงคําส่ังได ทําตามคําส่ังได โดยที่ไมตองบังคับ และผมกับแฟนก็คิดตรงกัน วาถาลูกยัง
ไมพรอมพอ ทีจ่ะเขาเรียนตามเกณฑ ก็จะรอไดอีก 1 ป หรือ อีก 2 ป ถาลูกยังไมพรอมจริงๆ  

ขนาดผมพูดวาใหเคาพักกอนมั้ย ครูฝกยังบอกวาไมไดคะ คุณพอใจเย็นๆ เด็กทุกคนตองเจอแบบน้ี และ
ผานมาแลวทั้งนั้น ซึ่งครูฝกก็ไมคอยแฮปปเทาไหรหรอกครบั เพราะผมสังเกตอาการครฝูกไปดวย ครู
ฝกก็เครียดที่ลูกผมไมยอมทําตามคําส่ังแถมด้ินตลอดและแรงข้ึนๆดวย ถึงครูฝกจะพยายามย้ิม
ตลอดเวลาก็เถอะ 
 
แลวเม่ือวานน้ี ที่ผมเอาลูกไปเขากลุม เคาก็ใชครูฝก 1 คน ตอเด็ก 2 คน แตเด็กอีกคนนึงไมอยูนิ่งเลย 
เดินตลอด หยิบของโยนทิ้งตลอดเวลา แลวอีกโตะขางๆก็มีเด็กอีก 2 คน(รวมพอหรือแมเขาไปอีก) ใน
หองดูวุนวายมากๆ ผมดูแลวก็คิดทันทีวามันไมใชแลวละม้ัง วุนวายขนาดน้ี เด็กและคนอ่ืนเยอะขนาดนี้ 
ใครจะไปอยูนิ่ง ใครจะไปสนใจครูฝกพูด แตครูฝกก็ไมสนใจ จะพยายามบังคับใหลูกผมฟงที่ครูฝกพูด 
และพยายามจับมือเคาไปหยิบบล็อคไมใสลงกลอง  
 
พอตอนจะกลับ ครูฝกก็บอกวาถาไมบังคับเคาต้ังแตตอนนี้ ตอไปเคาจะเปนเด็กเอาแตใจ อืม............  

โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 

ครูฝกบอกวาถาไมบังคับตอนนี้ เขาจะเปนเด็กเอาแตใจ..... 
 
ถามตัวเองดูหนอยนะคะ ตอนนี้ลกูเปน "เดก็" แลวหรอืยงั เปนเดก็ซึง่ลมืตาดูโลก รกัใครใกลชดิผูพนั
กบัพอแม มพีอแมเปนทีพ่กัพงิทางใจ สามารถสือ่สารบอกพอแมได เวลาอยากไดอะไร หรอืรูสกึอยางไร  
 
ยังไมไดเปนเด็ก คิดไปไกลถึงโนน กลัววาเด็กจะด้ือ  
 
ครูฝกวิธีเกา เช่ือวา การประสบความสําเรจ็คือการส่ังแลวเด็กทําตามคะ  
สําหรับดิฉัน ย่ิงด้ือย่ิงดีคะ เพราะคําวาด้ือ แปลวาสามารถแสดงความตองการตัวเองอยางชัดเจน 
เจตจํานงแนวแน  
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ลองอานบทของครูพบ ในเลน 4 เรื่องปญหาการฝก 2 แบบท่ีสวนทางกันคะ เพราะการฝกแบบที่คุณ
เลามาน่ันแหละ ปานนี้เด็กออ เลยไมไดเปนคนเต็มคนเสียที แลวก็หาวารักษาไมหาย เพราะวาทาน
ทั้งหลายเลนขามข้ันพัฒนาการ ยังไมเปนเด็ก แตกะจะใหเปนนักเรียน  
 
ทุกวันนี้ตองตามแกเด็ก 8 ขวบ 10 ขวบ ที่ยังไมไวในโลกมนษุย เพราะโลกมนษุยไมทาํใหเขารูสกึมัน่คง
ปลอดภยั เด็กทนรับไมไหว "หลบใน" ดีกวา อยางที่คุณเห็นกับตา แลวตองแกเรื่องนี้อีกกี่วัน ความ
ไววางใจถึงกลับมาอยางเดิม  
 
วิธีการที่ดิฉันแนะนําคุณมาตลอดคือสรางตวามไววางใจ เอาความสนุกอบอุน มาทําใหเขาผูกพันกบัคูณ 
อยากจะส่ือสารกับคุณ อยากใหเขาเปนเด็กเต็มตัวกอน ที่จะเปนนักเรียนคะ  
 
โดย : กิ่งแกว ……………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอบคุณครับ อ.กิ่งแกวหลังจากที่ผมไดเริ่มรูจักฟลอรไทมและเริ่มใชมันกับลูกของผม ผมก็ไดรับรูถึงส่ิงที่
เปล่ียนแปลงในทางที่ดีอยางสัมผัสได ตอนท่ีครูฝกบังคับลูกผมจนเคาใชสายตามองมาท่ีผมดวย
ความรูสึกอยากใหผมชวย ตอนนั้นผมก็พูดกับแฟนทันทีวา `รูสึกวามันไมถูกตองแลวนะ` และผมจะลุก
ไปอุมลูก แตแฟนผมจับมือผมไว แลวบอกวาอยูเฉยๆ ซึ่งผมเขาใจวาหมายถึงดูใหเห็น ใหจบ วาเคาจะ
ทํายังไงกับลูก 
 
พอครูฝกบังคบัใหเคาหยิบบล็อคช้ินสุดทายหยอนลงกลอง (ทั้งๆที่ลูกผมมองพื้นมองเพดาน) ครูฝกก็ชม
วาเกงมาก แลวบอกวาคุณพอพาลูกไปพักกอนไดคะ ผมก็อุมลูกข้ึนมา ตัวผมก็ส่ันๆนิดหนอย เพราะจาก
สายตาท่ีลูกผมไดมองมาท่ีผมตอนที่เคาถูกบงัคับ (เปนครั้งแรกที่เคาแสดงสีหนาที่บงบอกถึงความ
ตองการการชวยเหลือ) ครูฝกบอกวาอีกแปปนึงใหพาลูกเขามาใหม แตผมบอกแฟนวาจะไมเอาลูกเขาไป
อีกแลว และผมก็พาลูกออกมาจากหองทันท ี
 
แลวส่ิงที่ผมกลัวก็เกิดข้ึนจริง คือเคาแทบไมสนใจผมเลย ถึงผมจะอุมเคาอยู แตเคาเหมือนตัดตัวเอง
ออกจากโลกนิดนึง และมันก็ทําใหผมเสียใจข้ึนมาทันที ที่ไมหยุดการบังคบัของครูฝก ตั้งแตตอนที่เคา
มองสบตาผมดวยสายตาวิงวอน แลวอยูๆเคาก็นับเลข 4 5 6 7 ข้ึนมาแบบลอยๆ ทั้งๆที่เคาไมนับเลข
ออกมาแบบลอยๆมาต้ังนานแลว ซึ่งมันย่ิงทําใหผมเห็นชัดข้ึน วาวิธีแบบ ABA ไมนาจะใชวิธีที่จะเอามา
ใชควบคูไปกับฟลอรไทมได จริงๆผมตัดสินใจวาจะไมพาลูกมาทําพฤติกรรมบําบัดอีกแลว ตั้งแตที่ลูกผม
มองสบตาผมดวยความรูสึกอยากใหชวยเคา แตแฟนผมยังอยากฟงความคิดเห็นของคนอื่น ผมจึงมา
ถาม อ. กิ่งแกวอีกครั้ง ขอบคุณสําหรับความคิดเห็นของ อ. กิ่งแกวนะครบั มันทําใหแฟนผมเช่ือมั่น
เหมือนผมมากข้ึน ชวยใหผมหายเครียดไปเยอะเลยครับ   
 
วันนี้ลูกผมก็ไมแสดงผลขางเคียงใดๆแลว ไมนับเลขแบบลอยๆอีกแลว 
หวังวาจะไมทําใหเคาไมไวใจผมมากกวาน้ีนะ เฮอ ^^' 



 

 
33

ตอนแรก กอนที่ลูกผมจะพบครูฝก ผมคุยกบัแฟนแลววา ถาครูฝกใชวิธีบังคับแบบไมมีเหตุผล ผมจะไม
ยอมใหฝกตอ แตตอนนั้นก็ไมไดเขาหามทันที เพราะเกรงใจครูฝกผูหญิง  
 
ผมไมโทษครูฝกหรอกที่บังคับลูกผมแบบไมมีเหตุผลและไมมีความออนโยนและไมมีข้ันตอนเลย เพราะ
ครูฝกเรียนมาแบบน้ี ฝกมาแบบน้ี เคาก็ทาํไดเพียงเทาน้ี ผมก็คิดวาการบงัคับน้ันผมและแฟนก็สามารถ
ทํากับลูกได โดยที่ลูกไมเสียความม่ันใจ และไมตัดตัวเองไปอยูในโลกสวนตัวของเคา 
 
ตอนนี้ผมตัดสินใจไมไปหาหมอและครูฝกอีกตอไปแลว จะรอวันไปฟงอบรมวันที่ 31 มค ชวงน้ีก็จะ
พยายามฟลอรไทมกับลูกเทาที่จะทําได ตอนนี้ลูกของผมก็ดีข้ึนมาก (ในความรูสึกของผมนะครับ) 
 
หลังจากที่ผมเริ่มใชฟลอรไทมกับลูก ตอนนี้ลูกผมเริ่มพูดออกเสียงตามทันทีที่ผมพูด ซึ่งเม่ือกอนผมคิด
วาไมรูวาเม่ือไหรเคาจะพูดตามเราได สามารถหยิบเหรียญบาทเล็ก เหรียญหาบาทและเหรียญสิบบาท
หยอดลงกระปุกออมสินได ทั้งๆที่กอนหนาน้ี ผมไมรูเลยวาเม่ือไหรเคาจะทาํได  
 
และเด๋ียวน้ี เคาก็ไมแยกตัวไปน่ังคนเดียวแลว ไมไปนั่งในมุมอีกแลว แตยังมีอาการเวลาที่พาออกไปเดิน
เลน แลวพอเคาเดินไปไกลหนอย แลวเรียกไมคอยยอมกลับมาหา ตองแกลงรองให บอกวาไมรอปะปา
เลย ไมรอมะมาเลย เคาก็จะหยุดเดินแลวหันมามอง แลวเดินกลับมาหา  

โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 

เทาที่เลามา ดูเหมือนนองภูเริม่การส่ือสารดวยภาษากายระยะไกลไดแลว ใหพอแมพยายามใชมาก ๆ 
เชน กวักมือ พยักหนา จุนิ้ว ช้ีมือประกอบคําพูด ภาษากายระยะไกล คือทักษะเพิ่มความมั่นใจในตนเอง 
ซึ่งจะมีประโยชนมากสําหรับเด็กทุกคน เม่ือเขารับการส่ือสารได ชวยดูวาเขาเริ่มสงภาษากายเองดวย
หรือเปลา  
 
ตอนนี้อยารูใจเขามากเกินไป อยาบริการเร็วเกินไป ใหพยายามรอคอย และกระตุนใหเขาส่ือสารดวย
ภาษากายมาก ๆ มีความจริงที่หลายคนไมรู คือคนเราส่ือสารดวยภาษากาย พวกทาทาง สีหนา แววตา 
และนํ้าสียง โดยใชถึง 80-90 % ที่เหลือ 10-20% ส่ือดวยภาษาพูด 
 
สาเหตุสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหเด็กออไมเหมือนเด็กอ่ืนคือภาษากายท่ีบกพรอง  

โดย : กิ่งแกว ……………………………………………………………………………………………………………………… 

การส่ือสารระยะไกล เทาที่ผมนึกออก ก็เชน กวักมือเรียกเคา เคาก็มอง แตไมมา ^^' 
หรือทําทาตลกๆพรอมสงเสียงแปลกๆ เคาก็หันมาสนใจ แลวก็หัวเราะ แตก็ยังไมเดินมาหาอยูดี ตองใช
ของที่นาสนใจ หรือของใหมๆแปลกตา เคาถึงจะเดินมาหาอะครับ ^^'  
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แฟนผมก็บอกวาผมรูใจลูกมากเกินไป บางครั้งแทนที่จะไดทําฟลอรไทมกบัเคา ผมก็ดันใหเคาซะกอน 
บางครัง้ผมก็เตือนแฟน บางครั้งแฟนก็เตือนผม ฟลอรไทมจะวางายกง็าย จะวายากก็ยาก  
 
มีเรื่องนึงที่ผมไมรูวาจะทาํยังไงก็คือ ผมกับแฟนพาลูกไปเที่ยวสวนสัตวที่โคราช พยายามช้ีใหเคาดูสัตว
ตางๆ เคาไมมองตามที่ช้ีเลยสักครั้งครับ เครียดมากๆ ยังคิดไมออก วาจะใชวิธีแบบไหน ที่จะชวยใหเคา
มองตามที่เราช้ีอะครับ เรื่องระยะที่เราช้ี ผมก็ไมแนใจวาจะมีสวนดวยม้ัย 
 
เพราะขนาดหนังสือนิทานที่เลาใหเคาฟงบอยๆ เวลาช้ีใหเคาดูรูป เคาก็ยังมองตามม่ัง ไมมองตามม่ัง 
^^'  

โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 

เรื่องสัตวยังไมตองรีบเลยคะ ยังไมหายกลัวคนเลย จะแนะนําใหรูจักตัวอะไรก็ไมรู อันตรายหรือเปลาก็
ไมรู จางใหก็ดู เมื่อไรลกูบอกวากลวัได แลวแสดงอาการกลัวชัด ๆ (ถาบอกวากลวัเพราะอะไรไดกย็ิง่ด)ี 
คอยพาเผชญิโลกกวาง ตอนนีเ้อาเทาทีจ่าํเปนตอการดาํเนนิชวีติของเขากอน ถาสือ่ระยะไกลไมได กส็ื่อ
ระยะใกลกอน ไดแลว คอย ๆ เพิม่ระยะทางคะ  

โดย : กิ่งแกว ……………………………………………………………………………………………………………………… 

เลาใหฟงเรื่องนึงคะ ตอนลูกชายอายุประมาณ 2 ขวบ 4 พรอมรูจักสัตวเยอะแยะไปหมด (รูมาจากการ
ฝกแบบน่ังโตะปรับพฤตกิรรมแหละคะ ช้ีบัตรคํา ตอบไดใหใสลูกปด 1 ลูก เปนตน) ซึ่งตอนนั้นยังไม
รูจักฟลอไทม คําถามประเภท "อะไร" นี่สบายมากคะ แตคุยไมเปนคะ ชอบพูดอะไรลอย ๆ ไมโตตอบ
ถาไมใชคําถามประเภทน่ันอะไร ชวงน้ันแมพรอมไดพาไปเทีย่ว ซาฟารีเวิลด ลูกน่ังนิ่งมาก มองสัตวนะ
คะแตไมมีอาการตื่นเตนเหมอืนพี่เคาอะคะ แตถาถามวาพรอมน้ันตัวอะไรจะตอบไดถูกตองหมด แบบไร
อารมณ แมกลับบานมาดวยความหอเห่ียวและเหน่ีอยลาเหมือนกันคะ แตหลังจากน้ันเริม่รูจักฟลอไทม
จากหนังสืออ.กิง่แกวแมพรอมเลนกับลูก ไมปลอยใหเคาอยูคนเดียว พูดไปเรื่อย ๆ เวลาน่ังรถไปกับเคา
เดินเลนกับเคาเปนการพูดเหมือนเปนการคยุใหฟงอะคะ ส่ิงที่ไดผลเร็วที่สุดคือการไมมีโลกสวนตัวแม
พรอมเรียกวาหลุดออกมาจากเปลือก หลังจากน้ันทุกอยางดีข้ึนเร็วมาก แมพรอมคิดวาเม่ือเด็กหลุดออก
จากโลกของตัวเอง มีความสนใจส่ิงตาง ๆ รอบตัว เด็กก็พรอมจะเรียนรูทุกอยางจึงเรียนรูไดเร็ว 
 
หลังจากน้ันประมาณ 2 ขวบ 8 ไปอีกที โอโห เหมือนกระด่ีไดน้ําเลยคะ กะด๊ีกะดา ชวนเราดู ดูนั่นซิ
ยีราฟ โอโห นกเต็มเลย ไปดูฝงนั้นทีฝงนีท้ี (ในรถ) สมใจแมจริงลูกเอยสมกับที่เหน่ือยยากจริง ๆ  
 
หลังจากน้ัน 3 ขวบกวา ๆ คําถามประเภท "ทําไม" ก็สบายมากเชนกัน (ก็เคาอยากรูจนทนไมไหวน่ีคะ) 
 
คุณพอตั้งใจทําตอนะคะ แมพรอมเองทั้งทํากบัลูกตัวเองไดผลที่ดีมาก ๆ รวมทั้งมีกลุมแม ๆ ดวยกันที่
ตั้งใจทําฟลอไทม บางคนก็ทาํเกงมาก บางคนก็ทําไมคอยเปนแตไมยอมแพ ลูกดีข้ึนมาก ๆ ทั้งนั้นคะ 
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ย่ิงลูกมีปญหาเรื่องระบบ SI ไมมาก ย่ิงดีข้ึนเร็วจริง ๆคะ  
 
สําคัญก็คือคุณพอใจเย็นลงหนอยคะ เพราะดูจากที่คุณพอเลามา อิจฉานะคะเน่ีย เรียกหันแลวอะ อายุ
แคนี้เอง (แหมทําไมเราไมรูจกั ฟลอรไทมเร็วกวาน้ีนะ) ตอนพรอมอายุเทากันเหรอ อยาไดปลอยใหเทา
แตะพื้น He วิ่งกระจาย ไมตองเรียกซะใหยาก เตรียมรองเทาผาใบไวไดเลยว่ิงตามโลด 
 
เปนกําลังใจใหคะ  

โดย : แมพรอม  ………………………………………………………………………………………………………………………  

ขอบคุณแมพรอมมากเลยนะครับ พอผมไดอานที่แมพรอมเลาใหฟง แลวผมมาน่ังนึกยอนกลับไปเม่ือ 2 
เดือนกอนนี้ ผมก็เห็นวาเคาออกมาจากโลกสวนตัว 80-90% แลวครับ ยังมีบางเวลาถาเผลอปลอยเคา
ใหอยูคนเดียว แตเวลาที่ผมปลอยเคาอยูคนเดียวแปปนึง แบบวาเดินไปเช็คบิลลูกคา แลวพอผม
กลับมา เคาก็ยังนั่งที่เดิม ทําสีหนาเหมือนกับวา รอดูวาเราจะเขามาหาเคาหรือเปลา สวนหนึ่งก็นาจะมา
จากการที่ผมไมคอยหางเคาเลยหลังจากที่รูจักฟลอรไทมอะครับ แลวก็จริงๆแลวเวลาเรียก เคากยังไม
หันเทาไหรนะครับ แคบางครัง้ นาจะ 50-50 อะครับ และบางครั้งถาเคาเลนอะไรอยู หรือสนใจอะไร
อยู เรียกไมหันเหมือนกันครับ ^^' 
 
ตอนนี้นองภูอายุ 1 ขวบ 10 เดือน ผมกห็วังวาเคาจะดีข้ึนเรื่อยๆ ๆ ๆ บางวันก็ทอและหอเห่ียว เพราะ
เห็นการตอบสนองที่ไมไดด่ังใจ บางวันก็ดีใจต่ืนเตน ที่เห็นเคาดีข้ึนในบางเรื่อง ^^ 

ผมรูสึกวา หลังจากทีผ่มพาลูกไปโดนบังคับมาแคครั้งเดียว 
มันสงผลกับความสัมพันธของผมกับลูกนิดนึง (แตมากมาย)   
 
อยางเชนการอาบน้ํา การลางกน การแตงตวั เหมือนเคาไมคอยยอมใหแตงตัวดีๆ ไมยอมใหเช็ดตัวดีๆ 
เหมือนที่ผานมา หรืออาจจะเปนผลมาจากการท่ีเราพาเคาไปโดนบังคับตอหนาเรา โดยที่เราไมชวยอะไร
เคาเลย และเม่ือผมใชน้ําเสียงที่ดุ เคาก็มีสีหนาคลายวันที่เคาโดนครูฝกบงัคับเลยครับ หรือนี่คือ
สัญญาณที่บอกวาเราใชวิธีที่ผดิ 
 
ตอนนี้ผมกับแฟนมีความเขาใจตรงกันแลว แตยังเหลือแมแฟนอีกคน เพราะทานยังคิดวาการใชหลายๆ
วิธีเขาชวย นาจะไดผลเร็วและดีกวา ผมกับแฟนกําลังหาวิธีอธิบายใหทานเขาใจ วาจะไมใชวิธีที่ทําลาย
ความสัมพันธระหวางลูกกับเราอีกเด็ดขาด เฮอ . . .  

โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 

เทคนิคฟลอรไทม ใหดุไดนะคะ ถาทําผิดก็ดุได แตพอแมตองดุดวยสติ คอย ๆ เรงเสียง หนาคอย ๆ 
ตึงข้ึน เพราะเขาจะตองหัดอานสีหนาและนํ้าเสียงของพอแมเหมือนกัน  
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แตถาดุเต็มสปดจาก 0-10 เขาจะ "หลบใน" เลยอดเรียนรู  
 
พอแมหลายคน พอเห็นลูกหนาจอย แอบดีใจ ลูกทําหนาจอยเปนแลว  

โดย : กิ่งแกว ……………………………………………………………………………………………………………………… 

55555 ผมก็แอบดีใจเหมือนกันครับ แตสีหนาแบบน้ี ผมสงสารเคามากกวา ^^' ก็คุยกับแฟนวา            
สีหนาแสดงอารมณแบบน้ีก็ดีนะ รูสึกไดวาเคาแสดงอารมณ แตไมอยากใหทําเปนแตอารมณเสียใจ  
 
อากาศชวงน้ี เย็นมาก เวลาอาบนํ้าลางตัวลางกน เคาจะไมคอยนิ่งไมคอยสงบใหทําจนเสร็จเทาไหร 
แบบวาตองปลํ้ากันทุกทีเลยครับ เคาจะด้ินสูแรงมาก ถาเราบังคับมากๆ (เพราะอากาศเย็น ตองรีบ
แตงตัวใหเคาอะครับ) เคาจะแสดงสีหนาแบบที่โดนครูฝกบงัคับเลยครับ (ใจเสียเลยเวลาเห็นสีหนา
แบบน้ัน) ตองปลอยกอนทุกที แลวคอยๆพยายามไลแตงตัวใหเคา วิ่งทั่วหองเลยครับ กวาจะแตงตัว
เสร็จแตละที ^^'  

โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 

ไมเปนไรหรอกคะ กิจกรรมใด ทําแลว ไมหลบใน ก็ทําไปเถอะคะ ทําหนาแบบไหนก็ได ยกเวน "หนา
แบน" ไรอารมณ แววตาวางเปลา แบบน้ัน ไมโอเค ทําทุกกิจกรรม เพื่อสัมพันธภาพ การส่ือสาร และ
การคิดคะ  
 
แคทําเปนวิ่งดักหนา ดักหลัง ใหเขาหาทางหนี ก็เปนการคิดคะ คิดวาจะหนีทางไหน ดวยเจตจาํนง จะ
ไมใหลางกน 55555  

โดย : กิ่งแกว……………………………………………………………………………………………………………………… 

หลังจากที่ผมพาลูกไปโดนครูฝกบังคบัวันศุกรที่ผานมา ตอนนี้ก็ผานมา 5 วันแลว เวลาที่ผมจะถอด
เส้ือผาอาบนํ้าหรือลางกนลูก อาการที่เคาแสดงออก ตอนแรกผมคิดวาเพราะเคาหงุดหงิดบางครั้ง 
 
แตตอนนี้ ผานมา 5 วันแลว อาการมันไมเคยเปนแบบน้ีมากอนเลยครับ 
เคามีอาการเหมือนกลัววาเราจะไปทําอะไรเคา ทั้งๆที่ผมไมเคยตีเคาหรือทําอะไรใหเคากลัวเลยนะครับ 
ผมคิดวามันเปนผลที่เกิดมาจากการท่ีเคาโดนครูฝกบงัคับตอหนาผมกับแฟน 
 
เพราะกอนหนาน้ัน เคาไมเคยเปนแบบน้ีเลยครับ คือถาครั้งไหนเคางอแง หรือไมคอยยอมใหถอดไม
ยอมใหลาง ผมก็หลอกลอ เลนกะเคาจนทําไดสะดวก 
 
แต 5 วันที่ผานมาน้ี มันไมนาจะปกติเทาไหรเลยอะครับ ย่ิงชวงน้ี ดันตองหยอดหูเคากอนไปตรวจที่ 
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กทม วันที่ 22 นี้ดวย เคาย่ิงแสดงอาการเหมือนกับกลัวเราจะทําอะไรเคายังงั้นแหละครับ อธิบายไมถูก 
เพราะเคาไมเคยเปนแบบน้ี 
 
ถาเปนเพราะทีผ่มพาเคาไปโดนบังคับมาละก ็ผมจะย่ิงเสียใจมากข้ึนไปอีก เพราะเคาแสดงอาการและสี
หนาแบบวันนั้นเลย เครียดมากๆครับ ไมนาพาเคาไปโดนบังคับเลย ขนาดทําตลก ทําทาทางที่เคาเห็น
เม่ือไหร ตองหายหงุดหงิด เคาก็ไมหาย ผมกบัแฟนเครียดสุดๆเลย ถึงจะรูวาสักวันเคาตองกลับมาไวใจ
เราเหมือนเดิมแนนอน แตตอนนี้ เวลาน้ี กับสีหนาและทาทางที่เคาแสดงออก ผมแทบจะหมดกําลังใจ
ไปเลยครับ  

โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 

คะ ก็ตองอดทนทํากันไป ปลอบกันไป หลอกลอกันไป หวังวาเด็กเขาจะลืมในไมชา  
แตก็ตองทําใจนะคะ เผอิญเด็กออทิสติกสวนใหญจําแมนคะ  

ออ อีกอันหนึ่ง ความกังวลใจของพอแมที่จะตองพาลูกไปตรวจที่กรุงเทพรวมกับความรูสึกผิด สงผลถึง
คุณภาพการทําฟลอรไทมดวยหรือเปลา ถาคิดวามี ปรับแกที่ตัวเองกอนคะ  
 
คาถาคอื ทาํงานตรงหนาใหดทีีสุ่ด ไมคร่าํครวญกบัอดตีทีผ่านไปแลว ไมกงัวลกบัอนาคตทีย่งัมาไมถงึ 
พระทานวา "อยูกบัปจจบุนั" คะ อยูกบัปจจบุนั  

โดย : กิ่งแกว……………………………………………………………………………………………………………………… 

เม่ือวาน ขับรถไป กําลังคิดหาวิธีแกปญหาลูก คิดถึงเรื่องเลนกับลูก คิดกังวลกับอนาคตของลูก..... ได
ยินเสียงเพลงทอนหนึ่ง ...............อยูที่เรียนรู อยูที่ยอมรับมนั ตามความคิด สติเราใหทัน อยูกับส่ิงที่มี 
ไมใชส่ิงที่ฝน และทําวันนั้นใหดีที่สุด.................  
 
สติมาเลยคะ ความกังวลกระเด็นไปเลย เพราะมันไมใชส่ิงที่มีประโยชนกับชีวิตเราตอนนี้ 
 
เรากําลังวิง่มาราธอนกันอยูคะ หากยังไมถึงเสนชัย เราคงยังไมยอมแพ เหน่ือยนักเรากห็ยุดพัก หยุดคิด
ไดคะ มีทั้งคนที่อยูขางหนาเรา และอยูขางหลังเรา เก็บความสุขจากระยะทางท่ีไดจากการกาวเดินนะคะ  
 
เปนกําลังใจใหเพื่อนรวมทางคะ  

โดย : แมแอน ……………………………………………………………………………………………………………………… 

ทอและเสียใจ แตก็ไมถอยเชนกันครับ อยางนอยก็มีที่นี่ใหไดบอกเลาถึงความรูสึกที่เกิดข้ึนในแตละชวง
ของลูก และไดระบายความอัดอ้ันที่เกิดข้ึนในบางครั้ง 
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ลูกที่เปนเด็กพเิศษ ทําใหชีวิตเปล่ียนไปมาก แตรูสึกวามันเปล่ียนไปในทางที่ดี ที่เหลือก็คือตองพยายาม
ทําใหดีที่สุด อยางนอยก็มีคนนําทางที่ดี และมีคําแนะนําจากผูที่ผานความรูสึกตางๆน้ีมาแลว ขอบคุณ
ทุกคนจรงิๆครบั  

วันนี้เปนครั้งแรก ที่ผมบอกใหลูกหอม กอนใหขวดนม เคาหอมแกมแบบอารมณดี ผมดีใจมากๆเลย
ครับ เปนครั้งแรกที่บอกใหหอมแกมแลวเคาหอม แตกอนหนาน้ี ก็จะหอมไดอยูแลว แตพอพาไปโดน
บังคับมา เปล่ียนไปเปนคนละคนเลย 
 
ก็เลยตองเลนกับเคาแบบเกือบทั้งวัน แลววันนี้ก็สามารถถอดเส้ือผาอาบนํ้าลางกนเคาไดแบบท่ีเคาไม
โวยวายแลว รูสึกดีมากเลยครับ ตอไป คงตองเลนใหมากแบบน้ีทุกวัน เพราะเราจะไปสอนอะไรเคาก็ยัง
ไมได เพราะเคายังไมส่ือสารกับเรามากนัก หวังวาการเลนใหเคาชอบใจ จะเปนตัวดึงใหเคาเริ่มส่ือสาร
มากข้ึน วันนี้คงหลับฝนดีแนๆ เพราะลูกหอมแกมแบบรูเรือ่ง ครั้งแรกในชีวิต ^^  

โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 

วันนี้ ผมเอารถของเลนคันใหญที่เคาเลนประจํา ไปเก็บไวบนตูเส้ือผา 
เคามองเห็น แลวอยากได เคาก็ทําเสียงอ้ือๆ แลวก็บอกวา อุมๆ 
 
ผมก็อุมเคาข้ึนมา แลวถามวา 
พอ - จะไปไหนเหรอ  
นองภู - อื้อๆ 
พอ - ไปเที่ยวเหรอ  
นองภู - อื้อๆ 
พอ - (เดินจะออกประตูหอง) 
นองภู - ด้ิน และรองอื้อๆ 
พอ - เอา ไมไปเที่ยว แลวจะใหอุมไปไหน 
นองภู - อื้อๆ (เอียงตัวกลับเขาไปในหอง) 
พอ - จะฟงนิทานเหรอ แลวหยิบนิทานเรื่องนึงให  
นองภู - อื้อๆ หยิบนิทานแลวปลอยทิ้ง (ด้ินๆเตะเทา) 
พอ - ไมฟงนิทาน ออ จะเอาลูกบอลเหรอ หยิบบอลให 
นองภู - อื้อๆ แลวปดบอลทิ้ง แลวเอียงตัวไปทางตูเส้ือผา  
พอ - ออ เอาไมแขวนเส้ือเหรอ หยิบไมแขวนให 
นองภู - ปด ไมเอา แลวมองรถของเลนบนตู 
พอ - ออ จะเอารถใชมั้ย 
นองภู - รถ 
พอ - เอารถใชมั้ย 
นองภู - อื้อๆ มองรถ แลวด้ินๆพรอมเตะขา 
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พอ - ช้ีไปที่รถแบบจิ้มรถเลย เอารถใชมั้ย 
นองภู - มอง และทําเสียงอ้ือๆ  
พอ - เอาม้ัยๆ  
นองภู - เอาๆ 
พอ - พอนองภูพูดเอาๆปุป ก็หยิบใหเลย 
พอ - ทีหลังบอกวาเอารถนะ เอารถ ๆ แลวก็จะเดินออกหางตู 
นองภู - อื้อๆ ด้ินอีก เตะขาแลวมองไปหลังตูอีก(จะเอาอีกคันดวย) ^^' 
พอ - จะเอาอะไรอีก เอาอีกคันเหรอ (ช้ีไปที่รถอีกคันที่อยูบนตู) 
นองภู - ก็มอง แตนิ่งๆ ไมรองอื้อๆ 
พอ - ออ ไมเอาแลว ปะๆ งั้นไปเลนกัน (ทําทาจะเดินออกหางตู) 
นองภู - รองอื้อๆ มองที่รถบนตู 
พอ - จะเอารถอีกเหรอ (เดิมเอาน้ิวไปจิ้มทีร่ถอีก) 
นองภู - เอาๆ 
พอ - ออ เอาอีกคัน (แลวหยิบใหเคา) 
นองภู - ย้ิม ^^' 
 
แลวก็อุมเคาพาเดินไปเลนที่เตียง เคากวางรถลง และเริ่มเลนทันที ไมมีทีทาหงุดหงิดตอเน่ืองจากการ
ย้ือเลย ผมรูสึกวาเคาเริ่มทนไดกับการต้ือ การไดส่ิงที่เคาตองการแบบชานิดนึง โดยไมมีอาการตัด
ตัวเอง บางครัง้เคาเริ่มช้ีนิ้วแลว แตยังไมมองตามท่ีเราช้ีใหดู เริ่มพูดตามทันทีที่ไดยินเราพูด (เด๋ียวน้ี 
แทบจะพูดไดทุกคําที่เราพูดใหฟง แตไมชัด) 
 
จากประสบการณที่ผานมาทัง้หมดกับลูกตัวเอง ผมคิดวาเด็กที่เขาขายออทิสติกหรือเปนออทิสติก แต
อายุยังนอย เชนไมถึง 2 ขวบ แลวยังไมพูดไมส่ือสาร การเลนใหเคาสนกุ ใหเคาหวัเราะ เปนประตทูีจ่ะ
ดงึเคาเขามาสูโลกของเราอยางมปีระสทิธภิาพทีสุ่ดเลยครบั ^^ 

โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 

ดีคะดี นับดูนาจะถึง 20 วงรอบนะคะ การโตตอบไปมาดวยนํ้าเสียง สีหนา ทาทางไดวงรอบมาก ๆ 
40-50 วงรอบ จะปองกันเรือ่งการพูดตาม และจะชวยการควบคุมอารมณคะ เพราะวาลูกจะ "ทน" 
ตอความหงุดหงิดคับของใจเวลาที่ยังไมไดตามที่ตองการคะ เดก็ที ่"พืน้ฐาน" ไมแนน พอแมจะตองตาม
แกปญหาพฤตกิรรมกนัแบบไมรูจกัจบจกัสิน้เลยคะ ใจเย็น ๆ ตื้อไปเรื่อย ๆ คะ ใชน้ําเสียง สีหนา 
ทาทางเยอะ ๆ ดีแลวคะ นาจะถึงกลางระดับ 4 แลวคะ  

 

ไมวาอายุนอยหรืออายุมาก ถาพัฒนาการอยูระดับเดียวกัน ก็ตองทําแบบเดียวกันคะ เพียงแตพอแม
ของเด็กโตมักจะทําใจลําบากทีจ่ะตองเลนกันใหสนุก โดยไมตองสอนไมตองส่ัง ขนาดคุณน็อตเองขนาด
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เริ่มตอนลูกยังเล็ก ชวงแรกคุณน็อต ก็ยังอยากจะสอน อยากจะหัดใหลูกทําโนนทําน่ี ก็เขาใจนะคะ ทุก
คนก็อยากใหลูกทําเปน ทําไดเหมือนเด็กวัยเดียวกัน  
 
แตพัฒนาการมันยังไมถึง ก็ยังไมได แลวมันก็อธิบายยากจริง ๆ วาเม่ือเด็กมีสัมพันธภาพกับคนแลว 
เขาจะคอย ๆ เรียนรูจากคนไดจริง ๆ ก็มีพอแมหลายคน ที่ทําใจไมได เลิกทําฟลอรไทมไป เพราะวาไป
บอกเขาวาอยาเพิ่งสอนพูด เพราะลูกยังอยูแตในโลกของตัวเอง เขาเลยไมยอมทํา ทั้ง ๆ ที่สอนพูดมา
เกือบ 3 ปแลว ยังไมได เพราะขามข้ันตั้งหลายข้ัน ถึงพูดได เขาก็ไมพูดกับคนหรอกคะ พูดไปเรื่อยเปอย 
เฮอ...............  

โดย : กิ่งแกว……………………………………………………………………………………………………………………… 

4-5วันที่ผานมาน้ี นองภูเริ่มมีการเดินมาจูงมอืผมหรอืแฟน (ตอนกินอิ่มและอารมณดี) เพื่อใหทําตามที่
เคาตองการ คือเคาเดินมาจูงมือใหผมไปนั่งรถของเลน แลวเคาก็นั่งรถของเลนอีกคัน 
 
ตอนที่เคาเดินมาจูงมือผม ผมก็ถามวา ไปไหนเหรอครับ เคาก็ทําเสียงในลําคอวา อื้อๆ แลวก็ดึงผมไป 
ผมก็คอยๆเดินตามไป ปากกถ็ามวาไปไหนครับๆ พอเดินมาถึงรถของเลน เคาก็ดันผมใหเขาไปหารถ 
ผมก็ถามวา ใหปาน่ังเหรอ ถามอยูหลายครั้ง จนเคาพูดวา นั่ง ผมจึงนั่ง แลวเคาก็เดินไปน่ังรถอีก
คันนึง แลวก็คอยๆเข็นรถเขย้ือนไปขางหนา พรอมกับมองมาที่ผม แลวสงเสียงอ้ือๆ ผมก็ถามวาแขงกัน
เหรอ แขงกันใชมั้ย แขงกันๆ เคาก็พูดออกมาวา แขงกัน 
 
แลวผมก็คอยๆเข็นรถไปขางหนา เคาก็ย้ิม แลวเข็นรถของเคาตาม ผมก็ทาํเสียงสนุกวา ปาแซงแลวๆ 
นองภูตามมาเรว็ๆ เคาก็ชอบใจใหญ เอาขาเข็นรถใหญเลย  
 
แตหลังจากเลนไดสักพัก ที่รานก็เริ่มยุง ผมก็เลยหยุดเลน เคาก็ทําเสียงอ้ือๆ เหมือนจะใหเราเลนกับ
เคาตอ ผมเลยใหแฟนไปน่ังรถแทน เคาก็เลนกับแฟนตอได แตถาเปนเม่ือกอนถาไมไดด่ังใจปุป เคาจะ
หยุดทุกอยาง แลวเดินหนีไปเลย 
 
ชวงน้ี ผมรูสึกวาอารมณหงุดหงิดไมไดด่ังใจแบบรายๆของนองภู ลดลงไปมากๆ คือไมตอตานจนสุดฤทธ์ิ
เหมือนเมื่อกอน ขนาดตอนลางกน ผมบังคบัถอดเส้ือผา ทั้งๆที่เคาไมยอม แตพอเขาหองน้ําแลว ผมก็
ทําเสียงสนุก และเอารถของเลนเขาไปดวย เคาก็สงบลงไดไมยาก หวังวาอะไรๆจะดีข้ึนไปเรื่อยๆ
ตามลําดับ  

โดย น็อต..……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


