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ถาม – ตอบ เรื่อง พัฒนาการทางอารมณ์และความรู้สึก  

 

ส ำหรับเด็กออทิสติก ซึ่งเพ่ิงแสดงอำรมณ์และควำมรู้สึกได้ใหม่ ๆ กำรแสดงออกทำงอำรมณ์จะ 
"เว่อร์" จนน่ำตกใจ บ้ำงก็สนุกจนเกินเหตุ บ้ำงก็ร้องไห้เสียใจเป็นวรรคเป็นเวร บ้ำงก็โกรธอย่ำงกับพำยุ  
เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนหน้ำนี้ที่ไม่มีอำรมณ์ใดๆ เลย เฉยเมย ไม่สนใจมนุษย์มนำ  

พัฒนำกำรทำงอำรมณ์เช่นนี้จึงจัดเป็นพัฒนำกำรที่ดีขึ้น  

แต่.....เนื่องจำกมีพ่อแม่ส่วนน้อยจริง ๆ ที่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ด้วยควำมเข้ำใจอย่ำงแท้จริง เพรำะ
เรำพยำยำมเข้ำไป‘ตัดสิน’ โดยอำศัยมำตรฐำนของผู้ใหญ่ "อะไรกัน แค่นี้โกรธไปได้"  “อะไรกัน ตัวโตขนำด
นี้แล้ว ยังร้องไห้ ไม่เข้ำใจเหตุผลอีก"  

โปรดอย่ำงลืมว่ำ "โธ่ ก็คนยังไม่เคยนี่นำ" "ขอเวลำให้ลูกปรับตัวหน่อยซิ" เด็กคนอ่ืนยังมีโอกำสร้อง
ห่มร้องไห้เสียใจ มีโอกำสดื้อ ลูกเรำเพิ่งเคยลองรู้สึกเองนะคะ  

ดังนั้น นอกจำกกำรยอมรับในสิ่งที่เกิดข้ึนตำมธรรมชำติของพัฒนำกำร โดยไม่พยำยำมตัดสินว่ำสิ่งนี้
ดี สิ่งนี้เลวแล้ว   

ความส าเร็จของการช่วยเหลือลูกในการ "ปรับแต่ง" อารมณ์ ให้ขึ้นลงอย่างเป็นธรรมชาติ คือ
การ "ตรึง" ลูกเอาไว้ในอารมณ์นั้น ด้วยท่าทีท่ีสงบ แสดงความเข้าใจ และยอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตมนุษย์  

อุปสรรคที่ดิฉันพบเสมอ ๆ มี 2 อย่ำง อย่ำงแรก พ่อแม่เองก็กลัวและกังวล เมื่อลูกแสดงออกถึง
อำรมณ์ด้ำนลบ ท ำให้ลูกเองก็กังวลใจ หวำดหวั่นใจไปด้วย   อย่ำงที่ 2 พ่อแม่มักจะเน้นอธิบำยเหตุและผล
ด้วยถ้อยค ำที่ยืดยำว พึงระลึกว่ำสิ่งที่ใช้ควบคุมอำรมณ์และสร้ำงควำมยับยั้งชั่งใจให้ลูก คือน้ ำเสียง สีหน้ำ
และท่ำทำงของพ่อแม่ ไม่ใช่เหตุผลที่ยืดยำว  

หำกยังไม่แน่ใจ ให้ลองคิดทบทวนว่ำ เมื่อไรก็ตำมที่เรำคิดจะท ำอะไรที่ไม่ดี สิ่งที่จะข้ึนมำในมโน
ส ำนึกของเรำ จะเป็นใบหน้ำของพ่อแม่ แววตำที่แสดงควำมเสียใจ หรือน้ ำเสียงของท่ำนที่แว่วเข้ำมำในโสต
ประสำทของเรำ คอยเตือนเรำ ไม่ให้ถล ำลึกลงไปท ำเรื่องที่ไม่ดี และนี่คือระบบของกำรสร้ำง "วินัยในตน" 
ให้แก่เด็ก น้ ำเสียงและสีหน้ำของพ่อแม่จะยังคงตรำตรึงอยู่ในมโนส ำนึกของเด็กไปโดยตลอด 

เมื่อเด็กควบคุมตัวเองได้แล้ว ต่อไปเด็กจะมีเวลำที่จะฉุกคิด คิดถึงควำมรู้สึกของตัวเอง คิดถึงเหตุ
และผล และทำงเลือกที่เหมำะสมภำยหลัง (ซึ่งเรำจะค่อย ๆ ช่วยกระตุ้นให้เขำคิดในล ำดับต่อไป หลังจำกท่ี
ฝึกกำรรับรู้อำรมณ์ของตัวเองแล้ว)  
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เร่ิมด้วยการสนุกด้วยกัน 

 

คุณแม่ 

ดิฉันเคยเล่นไล่จับกับน้องแล้วน้องชอบ และแสดงอำรมณ์ สีหน้ำ ประมำณว่ำสนุก ชอบ หัวเรำะ 
และเล่นได้นำนมำก จนเรำเองเหนื่อย จึงบอกว่ำ โอ๊ยๆๆๆแม่เหนื่อยๆๆๆมำกๆ และท ำทำงหอบ แหกๆๆๆ 
แต่น้องไม่ยอมหยุดเล่น เหมือนหลุดไปเลยค่ะ จะเล่นต่อวิ่งมำโถมตัวใส่ จับตัวแล้วบอกด้วยเสียงที่ชัดเจนขึ้น 
น้องก็ยังไม่เข้ำใจว่ำตอนนี้เรำหยุดแล้ว (น้องฟังและพูดโต้ตอบในชีวิตประจ ำวันได้ดีพอสมควรคะ แต่ยังมีดื้อ
บ้ำง) อยำกได้ค ำแนะน ำในกำรท ำ floortime ขอบคุณค่ะ 

 

กิ่งแก้ว  

   ค ำว่ำ "หลุด" ของเด็กออทิสติก คือหลุดจำกกำรมีปฏิสัมพันธ์กับคน คือปิดเข้ำใบอยู่ในโลกของ
ตัวเอง ซึ่งเด็กจะมีสีหน้ำเรียบเฉย แววตำหำยไป   

  กรณีนี้ไม่น่ำเรียกว่ำหลุดนะคะ น่ำจะ "คึก" จนควบคุมตัวเองไม่ได้มำกกว่ำ ซึ่งก็ไมน่่ำห่วงอะไร เล่น
ไปเรื่อย ๆ วันหลังเขำก็ควบคุมตัวเองได้ดีขึ้น    ตอนจะเลิกเล่น ก็ค่อย ๆ ผ่อนอำรมณ์ให้เขำหน่อย ที่บอกว่ำ
แม่เหนื่อย ท ำท่ำหอบแล้วเขำไม่ฟังน่ะ ภำวะปกติเขำเข้ำใจหรือเปล่ำคะ  การพูดโต้ตอบได้ ไม่ได้เป็น
หลักประกันว่าเขาเข้าใจภาษากาย ซ่ึงเป็นพัฒนาการขั้นต่ ากว่าได้เสมอไปนะคะ 

ส่วนเรื่องอำรมณ์ ให้คิดว่ำเขำไม่เคยเล่นสนุกแบบนี้มำก่อน อารมณ์อะไรที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ เด็กจะยัง
ควบคุมได้ไม่ดีค่ะ แค่ 1-2 เดือนก็มักจะ โอ. เค. แล้ว แต่อีกไม่นำนอำรมรณ์เสียใจก็จะมีมำอย่ำงมำกมำย 
เรื่องเล็กน้อย ร้องไห้น้ ำตำไหลเป็นครึ่งชั่วโมง อย่ำตกใจนะคะ มันเป็นเช่นนี้เองค่ะ คือเขำยังไม่เคยชินนะคะ  

                                

                                  ก็แค่........ติดใจแม่แล้วน่ะซ ิ

แม่น้องไชโย  

  พอท ำ floortime ได้ซักระยะ ลูกติดแม่มำกๆ  ติดแม้แต่เข้ำห้องน้ ำก็ต้องเปิดประตูไว้ให้เห็นหน้ำ
แม่ แต่ลูกก็ยังไม่ค่อยเชื่อแม่ซักเท่ำไหร่ อย่ำงเช่นเวลำไปฝึก หรือท ำกิจกรรมลูกจะขี้เกียจมำก แม่ก็จะพำท ำ
แบบสนุกๆแต่ลูกก็ไม่เอำอะไรเลย วิ่งหำแต่แม่เหมือนแม่เป็นที่พ่ึง เอำแต่ใจ ไม่ชอบฝึก อยำกแต่จะเล่นอย่ำง
เดียวเพรำะรู้ว่ำเรำตำมใจ  
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กิ่งแก้ว  

   ยินดีด้วยค่ะ ลูกของคุณก้ำวเข้ำสู่พัฒนำกำรปกติข้ันที่ 2 แล้ว เด็กทุกคนต้องมีช่วงเวลำที่ติดแม่ 
กรณีนี้น่ำจะใช้เวลำประมำณ 1 เดือน จะค่อยๆ ดีขึ้น ถ้ำเดำไม่ผิด คุณแม่ก ำลังกลัวว่ำเล่นกับลูกมำก จะเป็น
กำรตำมใจเขำมำกเกินไปใช่หรือไม่  ลองคิดดูใหม่ซิคะว่าในชีวิตของเขา ตั้งแต่เขาเกิดมา นี่เป็นครั้งแรก
หรือเปล่าที่มีคนเล่นด้วย มีคนเข้าใจ สิ่งที่ควรท ำคือคงกำรมีปฏิสัมพันธ์ต่อไป และควรอ่ำนหนังสือเล่ม 
"บูณำกำรเพ่ือลูกออทิสติก" ช่วงถำมตอบด้วยค่ะ  

  หลังท ำ floortime ตัวตนที่แท้จริงของลูกจะค่อย ๆ เปิดเผยตัวเองออกมำ จะรู้จักผูกพัน รู้จัก
เสียใจ รู้จักกลัว และรู้จักโกรธ แต่กำรแสดงออกในช่วงแรกจะ "เวอร์" จนน่ำตกใจ แต่ละอำรมณ์จะ
แสดงออกมำกประมำณ 1 - 2 เดือน ยกเว้นอำรมณ์โกรธจะใช้เวลำเป็นปี  กำรที่คุณแม่ตั้งค ำถำมโดยใช้ค ำ
ว่ำ "ลูกเจ้ำอำรมณ์" แสดงว่ำทัศนคติในเรื่องอำรมณ์ของคุณแม่ยังค่อนข้ำงเป็นแง่ลบ คงต้องหันมำมองดูใหม่
อย่ำรังเกียจอำรมณ์โกรธ กลัว เสียใจ ดื้อ   ถ้ำเด็กปกติมี ลูกของคุณแม่ก็ต้องมีค่ะ พยำยำมอ่ำนหนังสือและ
ค่อย ๆ ท ำควำมเข้ำใจนะคะ  

 

 “เสียใจ”    

แม่ไชโย  

  มีเรื่องมำเล่ำสู่กันฟัง คือ เมื่อคืนตอนเข้ำนอนในห้องมียุงบินมำกัดลูก แม่ก็รีบเลย ตบยุงที่แขน สรุป
ยุงตำย แต่ลูกเสียใจเป็นวรรคเป็นเวร อธิบำยเท่ำไรลูกก็ไม่เชื่อ แม่ต้องรอให้ลูกสงบ (นำนมำก) แล้วอธิบำย
ใหม ่ แม่หวังว่ำลูกจะเข้ำใจเพรำะลูกยังไม่มีภำษำ แต่คิดว่ำลูกก็ยังไม่รู้หรอกค่ะ (อ.มีควำมคิดเห็นอย่ำงไร
บ้ำงคะ) 

 

กิ่งแก้ว  

   หมอแน่ใจว่ำลูกเริ่มรับรู้ถึง "บำงสิ่งบำงอย่ำง" แต่ไม่รู้ว่ำมันคือกำรสูญเสีย กำรสูญหำย หรือกำรแยก
จำก เพรำะเคยมีตัวอย่ำงเด็กที่ถือกระดำษที่เก็บจำกข้ำงทำง แล้วปลิวหำยไป ร้องไห้ได้ครึ่งชั่วโมงเหมือนกัน 
สิ่งที่ต้องท ำคือรับรู้อำรมณ์ คือ "โอ๋ ไชโยเสียใจ เสียใจมำกเลย แล้วโอ๋ไป  ครึ่งชั่วโมงก็ครึ่งชั่วโมง  อีกเดือน
สองเดือนก็หำย 

  สิ่งที่ควรคำดหวังว่ำลูกจะเข้ำใจ ไม่ใช่เรื่องของยุงที่ตำย หรือเรื่องท่ีแม่ตบยุง แต่เป็นเรื่องที่แม่เข้ำใจ
อำรมณ์ของลูก ด้วยกำรแสดงออกทำงสีหน้ำ ท่ำทำง และน้ ำเสียงของแม่ค่ะ  
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“ของขึ้น” 

 

พ่ีสำวเพ่ิงหัดใช้ฟลอร์ไทม์  

น้องจะร้องไห้โวยวำยได้ง่ำยเมื่อเจอสถำนกำรณ์ประมำณว่ำหำของไม่เจอ หรือของตกแล้วหำทำง
เก็บไม่ได้ หรือจะท ำอะไรสักอย่ำงแล้วท ำไม่ได้ ก็จะร้องไห้และโวยวำยขึ้นทันที โดยบำงทีพ่ีก็ตั้งตัวไม่ทัน 
อำรมณ์ขึ้นเร็วมำก จำกกำรสังเกต อำรมณ์ที่ขึ้นจำกสถำนกำรณ์เหล่ำนี้จะเร็วกว่ำกำรที่เรำสร้ำงสถำนกำรณ์
หรือแหย่ซะอีกค่ะ  ซึ่งวิธีกำรของพ่ีที่ใช้เมื่อน้องร้องก็ คือ กำรแนะน ำ อย่ำงเช่น “เรำลองท ำแบบนี้ดีไหม ถ้ำ
ท ำแบบนี ้หล่ะจะได้ไหม” อำรมณ์ของน้องก็จะ “ลดลง”  แต่พอเย็นแล้วถำมเกี่ยวกับอำรมณ์ก็จะเริ่มร้องไห้
อีก บำงทีก็จะบอกว่ำไม่รู้เหมือนกัน บำงทีพ่ีก็ไม่สำมำรถระบุอำรมณ์ให้ได้เหมือนกันค่ะเพรำะเหมือนน้องจะ
รู้สึกอึดอัด และคับข้องใจ จึงอยำกเรียนปรึกษำว่ำจะมีวิธีกำรอย่ำงไรที่จะจัดกำรปัญหำแบบนี้ค่ะ  

 

กิ่งแก้ว  
  เด็กท่ีเพ่ิงพัฒนำอำรมณ์ขึ้นมำได้ใหม่ ๆ มักจะเว่อร์ คือฟูมฟำยเกินเหตุ และกำรจะลงสู่ระดับปกติ
จะใช้เวลำนำน รวมทั้งมีอำรมณ์ลงแล้วขึ้นใหม่ได้ หน้ำที่ของเรำคือประคองไปเรื่อย ๆ คงกำรพูดคุย (โต้ตอบ
ด้วยค ำพูดสั้น ๆ และน้ ำเสียงสีหน้ำท่ำทำง) หรือปฏิสัมพันธ์เอำไว้ ตรำบนำนเท่ำนำน เป็นชั่วโมงก็ชั่วโมง  

  อย่ำตั้งเป้ำให้เขำคลำยจำกอำรมณ์นั้น ๆ เขำบอกไม่รู้ ก็ไม่รู้   อำจจะทิ้งไว้แค่ว่ำ "สงสัยจะอำรมณ์
ไม่ดี เดี๋ยวพออำรมณ์ดีแล้วบอกด้วยนะ"  หรือ " ถ้ำเมื่อไรรู้ แล้วบอกได้นะ"  

  อย่าลืมว่า การท างานอารมณ์ใหม่ ๆ อย่าเน้นผลลัพธ์ว่า "เขาควรจะต้องรู้ว่าตัวเองก าลังมี
อารมณ์อะไรอยู่" 

  ให้เน้นที่ “การมีกันและกัน” ในอารมณ์นั้น ๆ การยอมให้ตัวเองมีอารมณ์นั้นให้นานมากพอ ที่
เขาจะค่อย ๆ คิดถึงมันได้ (ในที่สุด) ค่ะ  
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เร่ืองของความกลัว – 1 (กลัวชัด ๆ) 

แม่แดน 

หำกเด็กต้องตกอยู่ในสถำนกำรณ์ที่กลัวมำก เช่น ในห้องตรวจของหมอ และมีคนมำล้อมอีก 5 คน
เพ่ือช่วยกันล็อคศีรษะแขนขำ เด็กร้องไห้มำกๆ พยำยำมสื่อสำรกับแม่สำรพัดเพ่ือออกจำกท่ีดังกล่ำว ทั้งส่ง
สำยตำวิงวอน เดินน ำ ดึงมือ พูดว่ำ"ออก" ท ำซ้ ำๆ อยู่นำน แต่แม่ก็ยังไม่สำมำรถพำออกจำกสถำนกำรณ์นั้น
ได้เพรำะจ ำเป็นต้องตรวจ  คุณแม่เลยคิดเทียบกับสถำนกำรณ์ที่ตัวเองกลัว เช่น ต้องตกอยู่ในดงจิ้งจก แล้ว
ขอให้คนช่วยพำออกไป แต่วิงวอนเท่ำไรก็ไม่มีใครช่วย คิดแล้วท ำให้สงสัยว่ำลูกที่เพ่ิงเริ่มจะสื่อสำร เจอแบบ
นี้จะเป็นอย่ำงไร  ค ำถำมคือหำกเด็กต้องเจอแบบนี้บ่อยๆ จะมีผลให้เด็กไม่อยำกสื่อสำรได้ไหมคะ และควร
ท ำอย่ำงไรดี   ถ้ำกลัวลิฟท์ หรือบันไดเลื่อนก็จะพำไปให้ค่อยๆ คุ้นเคยได้ แต่ในกรณีนี้เป็นไปได้ค่อนข้ำง
ล ำบำกค่ะ  
 

กิ่งแก้ว  

หำกมันจ ำเป็น เช่น ต้องมีกำรฉีดยำ ก็แปลว่ำมันจ ำเป็นค่ะ ไม่มีประโยชน์ที่จะคิด เพรำะว่ำมันไม่มี
ทำงเลือก แต่หำกมีโอกำสเจรจำกับคุณหมอ ถึงทำงเลือกอืน ๆ ก็อำจจะลองดูได้ค่ะ  

แนะน ำให้คงกำรสื่อสำรเอำไว้ ส่งสำยตำแสดงควำมเข้ำใจกับน้ ำเสียงปลอบโยนเอำไว้    แล้วเมื่อ
เสร็จแล้ว ก็ปลอบต่อไปอีกค่ะ  เมื่ออะไร ๆ มันดีกว่ำนี้ ลูกจะเข้ำใจได้ดีขึ้น ตอนนี้อย่ำเพ่ิงวิตกไปเลย คนเรำ
ไม่ต้องไปหำหมอทุกวันนี่นำ เด็กออท่ีพัฒนำดีมำกแล้ว เดินเข้ำห้องหมอฟันเพ่ือท ำฟันคนเดียวยังได้เลย  

 
แม่น้องพรำว  

ตอนนี้ลูกอำยุได้ประมำณ 2 ขวบครึ่งค่ะ ในช่วงแรกเค้ำมักจะเดินอยู่หน้ำบ้ำนที่มีรถวิ่งไปมำ เป็น
กำรเดินเล่นช่วงเย็น ๆ ค่ะ แต่เดี๊ยวนี้ไม่ยอมเดินบนถนนเลยค่ะ เค้ำบอกว่ำ กลัวรถ เรื่องมีอยู่ว่ำมีอยู่วันหนึ่ง
ที่เค้ำเดินบนถนนหน้ำบ้ำน ซึ่งรถก็ไม่ได้มีมำกนะค่ะ (ปกติก็มีไม่มำกค่ะ) แต่จู่ ๆ มีเสียงรถมอเตอร์ไซด์เร่ง
เครื่องดังมำก ๆ อยู่ข้ำงหลังลูก ซึ่งเค้ำตกใจร้องไห้ดัง และนำน ๆ ตั่งแต่นั้นมำไม่ยอมเดินเอง จะให้อุ้มท่ำ
เดียว พอจะไปข้ำงนอก แค่บอกว่ำใส่รองเท้ำแล้วเรำก็ไปด้วยกันจูงมือกันไป ก็ร้องไห้ตั่งแต่อยู่ในบ้ำนแล้ว 
และวิ่งหำคนโน่นคนนี้จะให้อุ้มค่ะ นอกจำกนี้แล้วเวลำนอนตอนกลำงวันหรือกลำงคืนก็ตำม เค้ำจะร้องไห้
เป็นพัก ๆ ค่ะ เหมือนฝันร้ำย ซึ่งก็ไม่ทรำบว่ำใช่เรื่องที่กลัวรถหรือเปล่ำค่ะ รบกวนผู้ที่มีประสบกำรณ์ช่วย
แนะน ำด้วยค่ะ ว่ำต้องท ำอย่ำงไรบ้ำง ถึงจะหำยกลัว ขอบคุณมำกนะค่ะ  
  
 
กิ่งแก้ว 
 

คำดว่ำน้องพรำวคงไม่มีปัญหำด้ำนพัฒนำกำร เพียงแต่ตกใจกลัวรถมอเตอร์ไซด์  

ค ำแนะน ำก็คือ อย่ำเพิ่งตั้งเป้ำหมำยว่ำลูกจะหำยกลัวค่ะ  
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“กลัว” ก็แปลว่ำ “กลัว”  

ผู้ใหญ่ที่ไม่กลัว ต้องพยำยำมท ำควำมเข้ำใจเด็กนะคะ อย่ำรู้สึกแทน คิดแทน ว่ำไม่เห็นจะน่ำกลัว
เลย กลัวก็กลัวค่ะ อย่ำผลักไสเด็กเวลำเด็กต้องกำรควำมช่วยเหลือ  

พ่อแม่เด็กในเว็บนี้อยำกให้ลูกที่รู้สึกกลัววิ่งเข้ำหำพ่อแม่ เพ่ือมำขอควำมช่วยเหลือจะแย่อยู่แล้ว  

ในเมื่อลูกของคุณแสดงออกมำให้เห็นได้ชัด ๆ ว่ำเขำรู้สึกกลัว ต้องกำรกำรปลอบใจ ช่วยเหลือ 
ประคับประคอง ก็ช่วยเขำเถอะค่ะ ท ำอย่ำงนี้สักพักหนึ่ง เมื่อเขำมั่นใจว่ำมันไม่มีอันตรำย เขำก็จะคลำย
ควำมกลัวได้ในที่สุดค่ะ 

 

                                         ความรู้สึกสับสน  
 

พ่อ 

ผมพำน้องภูไปสนำมเด็กเล่น  แล้วน้องภูจะไปแย่งที่บังคับรถของเด็กคนอ่ืนที่อำยุมำกกว่ำ ผมก็เลย
บอกว่ำ  ”อย่ำไปแย่งของพ่ีเค้ำ”  น้องภูก็พูดว่ำ “จะเอำๆ ขอหน่อยๆ” 

ผมก็บอกว่ำ”ของพ่ีเค้ำ เอำไม่ได้ เดี่ยวเรำไปเอำอีกคันตรงนู้นนะ”  แต่น้องภูไม่ฟัง เอำหัวโขกผม 
พร้อมพูดว่ำ “ป๊ำตำยเลย”  

ผมก็บอกว่ำ “เอ้ำ โกรธปะป๊ำแล้วซะแล้ว” น้องภูก็ไม่ฟัง ดิ้นๆเอำหัวโขกท่ำเดียว ผมเลยอุ้มออกมำ
จำกตรงนั้นก่อน  แต่เค้ำไม่ยอม จะดิ้นลงท่ำเดียว พูดอะไรก็ไม่ฟังเลย  เลยต้องเดินตำมไปที่ที่เค้ำนั่งเล่นรถ
บังคับอีกครั้ง  ผมก็เอำมือโอบๆ เค้ำไว้  แล้วบอกว่ำอย่ำไปแย่งของพ่ีเค้ำนะ มีคันอื่นที่น้องภูเล่นได้นะ 

น้องภูก็พูดว่ำ “จะเอำอันนี้”  แล้วเด็กคนนั้นก็พูดว่ำ “อย่ำมำยุ่งได้มั้ย ไปๆ”  น้องภูก็งงๆ หยุดไป
แป๊ปนึง ผมกบ็อกว่ำ “เห็นมั๊ย พ่ีเค้ำโกรธน้องภูแล้ว” “เรำไปเอำอีกอันตรงนู้นดีกว่ำนะ” แต่เค้ำไม่ยอมครับ 
จะเอำให้ได้ ผมเลยต้องอุ้มออกมำอีกครั้ง (เด็กมันเยอะด้วยครับ เสียงดังไปหมด)  

ผมพยำยำมพูดให้เค้ำเข้ำใจว่ำเค้ำโกรธผมมำก ที่ผมไม่ให้เค้ำไปเอำของคนอ่ืน แต่เค้ำแทบไม่ฟังเลย
ครับ ไม่ได้หลุดนะครับ แต่จะเอำให้ได้เลย สุดท้ำยต้องเสียงดังใส่มำกๆ ถึงจะหยุด เลยร้องให้แทน พูดเรื่องที่
ผมห้ำมเค้ำไปเอำของคนอ่ืน แต่พูดแบบเสียใจมำกๆ ใช้ค ำมั่วไปหมด แถมพอสักพัก มีตีผมอีก เอำหัวโขก
ด้วย (นึกว่ำหยุดไปแล้ว) ^^' พร้อมกับพูดว่ำ “ป๊ำตำยเลย น้องภูจะเอำ ป๊ำอุ้มออกมำ พ่ีเค้ำไม่ให้ น้องภูแบ
มือ” โอย จับต้นชนปลำยไม่ถูกเลยครับ เลยต้องออกมำจำกบริเวณสนำมเด็กเล่น แต่เค้ำก็ยังไม่สงบเท่ำไหร่  

จริงๆเมื่อก่อนถ้ำเป็นแบบนี้ แล้วผมพยำยำมเบี่ยงเบน ก็สำมำรถหยุดเรื่องที่เค้ำต้องกำรตอนนั้นได้  
แต่ครั้งนี้ไม่ได้ครับ  พอกลับมำบ้ำน เค้ำก็กินนมหลับไป แล้วตอนดึกๆ เค้ำตื่นข้ึนมำตอน 00.30 ร้องไห้สะอึก
สะอ้ืน พร้อมกับพูดว่ำ “น้องภูแบมือ พ่ีเค้ำไม่ให้ ป๊ำเลยอุ้มออกมำ น้องภูตีปะป๊ำ ป๊ำตำยเลย น้องภูเสียใจ 
น้องภูแบมือ” (ประมำณว่ำขอพ่ีเค้ำ) พูดแบบเสียใจมำกๆ ผมต้องปลอบ พร้อมบอกว่ำ “น้องภูโกรธป๊ำ ที่ป๊ำ
ไม่ให้เอำของพ่ีเค้ำ น้องภูโกรธปะป๊ำมำกๆเลย ปะป๊ำท ำให้น้องภูโกรธ” 
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เค้ำก็พูดว่ำ “น้องภูโกรธมำก ป๊ำตำยเลย” พูดไปร้องให้ไป บำงทีหยุดร้องแล้ว แปปนึงร้องอีก พูด
ประมำณเดิมทุกครั้ง กว่ำจะสงบจนพอสื่อสำรได้ ก็นำนพอดูเลยครับ แล้วก็กินนมนอนต่อ    เห็นอำกำรเค้ำ
แบบนี้แล้วสงสำรเค้ำมำกเลยครับ 

แต่วันนี้พอเค้ำตื่นมำ ก็สื่อสำรกันได้ดีครับ สำมำรถพูดถึงเรื่องที่สนำมเด็กเล่นได้ ไม่ร้องให้อีก     
แล้วทั้งวันเค้ำก็ไม่อึ มำอึตอนเย็นๆ วันนี้ ก็เบ่งน่ำดูเลยครับ ไม่รู้ว่ำเพรำะควำมเครียดของเค้ำด้วยหรือเปล่ำ  

  

กิ่งแก้ว 

  แนะน ำให้คุณพ่อท ำใจให้นิ่ง ๆ ตอนเกิดเหตุ ให้คิดว่ำนี่คือแบบฝึกหัด ตรึงเอำไว้ ถ้ำอำรณ์ “ขึ้น” 
มำก จนพูดไม่รู้เรื่อง พยายามสื่อด้วยน้ าเสียง สีหน้า ท่าทาง ให้มากเข้าไว้ (ท่ีเล่ำมำ เน้นกำรให้เหตุผล
มำกเลยนะคะ) นำนเท่ำนำน ครึ่งชั่วโมง ก็ครึ่งชั่วโมง หนึ่งชั่วโมงก็หนึ่งชั่วโมง หำกสงบลง แล้ววีนใหม่ ก็เริ่ม
รอบใหม่ ถำมตัวเองด้วยนะคะ รู้สึกอย่ำงไร แอบหวังว่ำสถำนกำรณ์นี้น้องภูน่ำจะท ำได้ดีกว่ำนี้หรือเปล่ำ  

พัฒนำกำรของเด็กเปรียบได้กับดอกไม้ท่ีค่อย ๆ แย้มกลีบ และชูช่อ รับแสงแดด และลมฝน การ
แย้มบานคือการเพิ่มโอกาสที่จะเปิดรับความท้าทาย แต่ละย่ำงก้ำวของประสบกำรณ์ คือโจทย์ที่ยำกขึ้น ๆ  
 
  สองสำมวันนี้ได้รับรู้เรื่องรำวของเด็กที่อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรนี้ 3 คน……………..  

คนแรก มีอำรมณ์ "ขึ้น" เร็วและแรง เมื่อปีที่แล้ว  หลังกำรผูกสัมพันธ์กับพ่อแม่ ต่อมำก็ค่อย ๆ สงบ
ลง... แต่ยังไม่เล่นกับเพ่ือน  มำปีนี้  เริ่มเล่นกับเพ่ือน แต่ก็น ำมำซึ่งข้อขัดแย้งมำกมำย ทะเลำะ แกล้ง ไม่ยอม
แพ้ แล้วก็ตำมมำด้วย.....อำรมณ์ขึ้นเร็วและแรงอีก    ค ำถำม....เด็กถดถอยหรือหรือก้ำวหน้ำ  

เด็กคนที่สอง ปีที่แล้ว อยู่ในบ้ำนเป็นส่วนใหญ่ สงบ เชื่อฟัง ปีนี้เริ่ม "เปิดตำ" ดูโลกมำกขึ้น กลัวโน่น
กลัวนี่ แสดงท่ำให้เห็นว่ำกลัวได้ชัดเจน แสดงอำกำรไม่นิ่งบ่อยๆ    ค ำถำม....เด็กถดถอยหรือหรือก้ำวหน้ำ  

คนที่สำม คือน้องภู กำรตีโจทย์พวกนี้ให้แตก อำศัยทักษะกำรมองภำพรวมของพ่อแม่ค่ะ 

 

ma_ann 

มำขอเสริมนิดหนึ่งค่ะ ในตอนที่คุณน๊อตเล่ำว่ำ เรำไปเอำอีกอันตรงนู้นดีกว่ำนะ แต่เค้ำไม่ยอมครับ 
จะเอำให้ได้ ผมเลยต้องอุ้มออกมำอีกครั้ง   ผมพยำยำมพูดให้เค้ำเข้ำใจว่ำเค้ำโกรธผมมำก ที่ผมไม่ให้เค้ำไป
เอำของคนอ่ืน แต่เค้ำแทบไม่ฟังเลยครับ ไม่ได้หลุดนะครับ แต่จะเอำให้ได้เลย สุดท้ำยต้องเสียงดังใส่มำกๆ 
ถึงจะหยุด  

ณ เวลานั้น อย่าลืมสื่อให้ลูกรู้สึกว่าเราเห็นใจลูกนะ เราอยู่ข้างลูก และอยากช่วยลูกจริงๆ    

ดิฉันทบทวนถึงเมื่อครั้งลูกชำยเกิดปัญหำตอนเล่นกับเพ่ือน น้ าเสียงและท่าทางของเราที่มีต่อลูก 
ณ ขณะนั้น ส ำคัญจริงๆเลยค่ะ 

อย่ำให้ควำมวุ่นวำยในใจของเรำ (ซึ่งตอนนั้นก็มีมำกไม่แพ้ลูก) มำมีผลต่อกำรกระท ำนะคะ (ก ำลัง
พยำยำมอยู่เหมือนกันค่ะ) 
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กิ่งแก้ว 

จะขอลอง “เดา” อำรมณ์ควำมรู้สึกของน้องภู (จำกกำรอ่ำนเรื่องรำวนี้) นะคะ เบื้องต้น อยำกได้ 
แต่เมื่อไม่ได้ รู้สึกเอะใจเล็กน้อย ต่อด้วยหงุดหงิด แต่ควำมอยำกได้ยังมีมำกกว่ำ จึงเริ่มทดสอบวิธีที่เคยใช้
ได้ผล คือโวยเสียงดัง ๆ พร้อมๆ กับเริ่มโกรธ (เพรำะมันเหนื่อยเหมือนกัน ร่ำงกำยมันไม่สบำยหรอกนะ ตอน
ที่โกรธเนี่ย) แล้วก็ไปเรื่อย ๆ เพรำะวันนี้ไม่มีคนรับมุข…….พ่อมัวแต่บอกเหตุผล 

 เมื่อเสียงของพ่อ ท่ำทำงของพ่อ เสียงของตัวน้องภูเอง เสียงของเด็กรอบข้ำง สัมผัสของพ่อ รวมกัน
ท ำให้ระบบประสำท “ตึงเครียด”……..แล้วกก็ลำยเป็นตกใจ นี่ฉันเป็นอะไรไป ท ำไมหยุดตัวเองไม่ได้ มันเกิด
อะไรขึ้น…….. 

 โกรธ ตกใจ กลัว สับสน สลับไปสลับมำ………….. 

 ส่วนคุณพ่อ มำแบบอำรมณ์ดีๆ ไม่ได้เตรียมรับสถำณกำรณ์ อยู่ๆ เกิดปัญหำ ก็โอเค ไม่เป็นไร 
เพรำะเคยจัดกำรมำแล้ว แต่เอ……ท ำไมไม่ได้ผล แผนสองอยู่ไหน…….   

คิดไม่ออก เลยใช้วิธีที่คุ้นเคย…..บรรยายเหตุผลไปเรื่อยๆ แต่น้ ำเสียง สีหน้ำ ท่ำทำงประกอบกำร
บรรยำยนั้นตึงเครียดขึ้นเรื่อย ๆ โดยไม่รู้ตัว  

 หงุดหงิด (เกิดอะไรขึ้น)  กลัว (จัดกำรอย่ำงไรดี วิธีเก่ำไม่ได้ผล)  กังวล (อำกำรโขกหัวเคยหำยไป
แล้วนี่ท ำไมมันกลับมำอีกล่ะ) สงสำรลูก (เป็นประจ ำอยู่แล้ว)  สลับไปสลับมำ  แล้วจบดว้ย..  ควำมรู้สึกผิด  
เศร้ำใจ  เสียใจ และสิ้นหวัง (เล็กๆ)  

แนะน ำ…… 

 แน่นอนตั้งสติให้มั่น มองเหตุกำรณ์ข้ำงหน้ำเป็น “หน้ำงำน” ที่ต้องท ำ ละควำมชอบใจ-ไม่ชอบใจ  
อยำก-ไม่อยำก ออกไป    

แต่ถ้ำท ำแล้วยังไม่ส ำเร็จ ก็ไม่เป็นไร คนเรำผิดกันได้ พลำดกันได้ ขอเพียงแค่หมั่นทบทวนว่ำพลำด
ตรงไหน ด้วยควำมมุ่งมั่นว่ำครำวหน้ำจะท ำให้ดีกว่ำนี้…………….. 

 แต่ถ้ำ “หน้ำงำน” แยกแยะไม่ออก มันดูวุ่น สับสนจนจับต้นชนปลำยไม่ถูก ไม่ต้องพยำยำมแยกก็ได้ 
ขอเพียงจับหลักการให้ม่ัน ด้วยการแสดงความเข้าใจลูก เห็นใจลูก ด้วยน้ าเสียง สีหน้า ท่าทาง พอทั้ง

ลูกและพ่อสงบมากพอ ก็เริ่มท างานอารมณืและท างานความคิดค่ะ   

พ่อ 

ผมลองนึกย้อนไปดู ควำมรู้สึกแรก คือไม่อยำกให้น้องภูไปแย่งของคนอ่ืน แล้วควำมรู้สึกท่ีตำมมำ
พร้อมๆ กันก็คือ กลัวเด็กคนอ่ืนจะร ำคำญน้องภู และกลัวพ่อแม่เด็กคนอ่ืนจะว่ำเรำและลูกเรำ มันเหมือน
ควำมรู้สีกเดียวแต่คิดไปหลำยแบบหรือเปล่ำครับ หรือว่ำมีควำมรู้สึกทับซ้อนเกิดขึ้นในควำมกังวลเดียว ^^ 
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เร่ืองของความกลัว – 2 (กลัวจินตนาการ) 

แม่ 

ขณะที่เล่นต่อสู้กันอย่ำงเมำมัน (ลูกใช้หมอนข้ำงเป็นอำวุธ)  
แม่ : "โอ๊ย!!! สู้ไม่ไหวแล้ว ต้องขว้ำงระเบิดช่วยแล้ว " ...... ตมู..... (แม่ขว้ำงลูกบอลไปข้ำงๆ ตัวลูก)  
น้องหลุยส์  : "หลบดีกว่ำ" (วิ่งหนีเข้ำห้อง)  
แม่ : ..... ตูม....ตูม...ตูม.... (แม่ขว้ำงลูกบอลตำมเข้ำไปในห้อง)  
น้องหลุยส์  : "จ้ำงให้ก็ไม่โดน" (หนีไปอยู่บนเตียง)  
แม่ : (เดินตำมเข้ำมำในห้อง แกล้งท ำเป็นไม่เห็นน้องหลุยส์ ) " เอ... น้องหลุยส์หำยไปไหนน้ำ หำก็ไม่เจอ "  
น้องหลุยส์  : (หัวเรำะชอบใจ)  
แม่ : (ปิดไฟ แต่มีแสงสลัวจำกนอกห้อง) "สงสัยต้องใช้ไฟส่องหำน้องหลุยส์ซะแล้ว"  
น้องหลุยส์  : (ตะโกนเสียงดัง ท ำท่ำกลัว ตัวสั่นมำก) " HELP ME !!! HELP ME !!! HELP ME !!! "  
แม่ : "น้องหลุยส์ เป็นอะไรลูก"  
น้องหลุยส์: (ร้องไห้ กลัวมำก) "แม่อย่ำท ำอย่ำงนี้น่ะ หนูขอร้อง ๆๆๆๆๆๆๆ "  
หลังจำกนั้นแม่ก็ได้ซักถำมลูกได้ควำมว่ำ ลูกกลัวที่แม่ดับไฟ กลัวควำมมืด  
แม่ก็จัดกำรตำมขั้นตอน (ท่ีคิดว่ำถูก) คือ  1.ร่วมรับรู้ควำมรู้สึกกลัวของลูก  2.ผ่อนคลำยอำรมณ์กลัว  3.
แก้ไขควำมกลัว (โดยกำรอธิบำย, ดับไฟอีกครั้ง,หำไฟฉำยให้,จุดเทียนแล้วเป่ำดับ)  
แต่ลูกก็ยังดูกลัวมำกๆ  
คุณหมอช่วยแนะน ำด้วยค่ะ ไม่ทรำบว่ำผิดตรงไหน ควรท ำอย่ำงไร ไปต่อไม่ได้จริงๆ  
 
ขอบคุณค่ะ  

 

กิ่งแก้ว  

ไม่ทรำบว่ำเวลำปกติที่ไม่ได้เล่นสมมุติ น้องหลุยส์กลัวควำมมืดหรือเปล่ำ ถ้ำกลัว ก็เป็นไปได้ว่ำ
ขณะนี้ ได้เริ่มเข้ำสู่ควำมกลัวสิ่งที่อยู่ในจินตนำกำรแล้ว เช่น กำรกลัวภูติผีปีศำจ กลัวสิ่งที่มองไม่เห็น กลัวคน
มำจับตัวไปเรียกค่ำไถ่ ซึ่งเป็นระดับควำมกลัวที่สูงกว่ำ รูปธรรมที่เห็นตรงหน้ำ เช่น กลัวหมำกัด กลัวคนที่
หน้ำตำน่ำกลัว  

ที่ท ำอยู่ถูกแล้วค่ะ ค่อย ๆ ท ำไป ท าใจไว้เลยนะคะ ว่าอาจจะกลัวเป็นสิบเรื่องร้อยเรื่อง ก็เพรำะ
กลัวนี่ล่ะค่ะ เขำถึงได้ไช้วิธีปิดหูปิดตำมำ หรือยึดติดกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เหมือนเป็น "ผ้ำยันต์" ประจ ำตัวมำ
โดยตลอด  

กำรแก้ไขขณะเล่นสมมุติ ใช้วิธีแก้ในเชิงสัญลักษณ์อย่ำงที่ท ำ เช่น สมมุติว่ำเปิดไฟ สมมุติว่ำจุด
ตะเกียง  
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ส่วนในชีวิตจริง หำเวลำคุยกันเรื่องนี้ด้วย ว่ำท ำไมถึงกลัว กลัวมำกแค่ไหน ท ำอย่ำงไรจึงจะหำยกลัว 
คือชวนกำร "คิดถึง" เรื่องท่ีกลัว  

แม่  

กำรแก้ไขขณะเล่นสมมุติ ใช้วิธีแก้ในเชิงสัญลักษณ์อย่ำงที่ท ำ เช่น สมมุติว่ำเปิดไฟ สมมุติว่ำจุด
ตะเกียง ให้ใช้วิธี "สมมุติว่ำ" เปิดไฟ, จุดตะเกียง แต่ไม่ใช่เปิดไฟ, จุดตะเกียง "จริง" ใช่หรือเปล่ำค่ะ หรือใช้ได้
ทั้งสองวิธี มีผลต่ำงกันหรือเปล่ำค่ะ เพรำะคุณแม่ใช้วิธีท ำจริง ไม่ได้สมมุติ 

กิ่งแก้ว   

ถ้ำจะเปิดจริง ก็เปิดได้ เพรำะตอนปิด ก็ปิดจริง จำกนั้นก็ถำมว่ำจะเล่นต่อหรือเลิกเล่น ถ้ำจะเล่นต่อ 
จะเล่นเรื่องอะไรดี แล้วจะปิดไฟได้ไหม ไม่ได้ก็ไม่ได้ ให้เขาเป็นคนคุมเกมส์ เขาจะได้สบายใจ คุณแม่ไม่ต้อง
เกร็งจนเล่นไม่ออกนะคะ เล่นไปเรื่อย ๆ ไม่เป็นไรหรอกค่ะ แต่อย่ำเอำแต่เล่นเรื่องที่เขำกลัว เขำจะเครียด 
เอำเรื่องที่เขำชอบ แล้วแอบตอดนิดตอดหน่อย ของมันต้องใช้เวลำค่ะ   

อย่ำลืมหำเวลำคุยกันด้วย  
 

แม่  

คุยกับหลุยส์ตอนอำรมณ์ดี ได้ควำมว่ำ "กลัวผีหลอก" แต่กว่ำจะยอมคุยเรื่องนี้ก็ท ำท่ำเฉไฉ เปลี่ยน
เรื่องพูดหลำยเรื่อง บำงครั้งก็ไม่ตอบ ตอนนี้แม่จึงใช้วิธีแกล้งตอบผิด (ได้ผลทุกครั้ง) ก็จะดึงหลุยส์กลับมำได้ 
คุณแม่จะพยำยำมต่อไปค่ะ "ของมันต้องใช้เวลำ ใช่มั้ยค่ะ"  

ขอบคุณส ำหรับค ำแนะน ำดีๆ ค่ะ  

แม่ไก่  

  ลูกชำยวัย 6 ปี ระดับพัฒนำกำร 6 แต่ยังไม่เต็มในระดับย่อย ตั้งแต่ภำษำกำย มีอำกำรกลัวผีและ
ควำมมืด มำก เช่นอยู่คนเดียวตอนกลำงคืนไม่ได้ (แม้ซักนำที) นอนต้องนอนชิดแม่จนแทบจะนอนทับ พอ
ขยับตัวก็จะร้องเรียกหำ พยำยำมคุยหำสำเหตุ และคิดแกป้ัญหำด้วยกัน (นอนเปิดไฟหรี่ ) ก ำจัดสิ่งเร้ำ (TV) 
ลูกก็ยังกลัวอยู่ ค ำถำม เรำจะน ำ floor time มำช่วยแก้อย่ำงไร และในชีวิตจริงจะแก้อย่ำงไร  

แม่   

ตอนที่หลุยส์กลัวควำมมืด แม่ก็ใช้ Floortime ตำมท่ีคุณหมอแนะน ำ โดยแบ่งเป็น  

- ขณะเกิดเหตุกำรณ์  
  1) แม่ช่วยรับรู้อำรมณ์ไปกับลูก (น้องหลุยส์กลัวมำก จนตัวสั่น แม่เข้ำไปกอด พูดคุย ถำมควำมรู้สึก
ว่ำ เป็นอย่ำงไร มำกแค่ไหน กลัวอะไร)  
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  2) แม่ช่วยผ่อนคลำยอำรมณ์ (ค่อยๆ ท ำ แม่ต้องมีสติและนิ่งพอ อย่ำเร่งลูกมำก ให้รอ ได้ก็ดี ไม่ได้ก็
ไม่เป็นไร)  
  3) พูดคุยหำสำเหตุและวิธีแก้ปัญหำ (กลัวอะไร ท ำไมถึงกลัว ท ำอย่ำงไรถึงจะลดลง/หำยกลัว ใช้สื่อ
สัญลักษณ์ช่วย)  
  เน้น ข้อ1) เป็นส ำคัญ ส่วนข้อ 2), 3)  ไม่จ ำเป็นต้องท ำได้หมดในครั้งเดียว ต้องใช้เวลำพอสมควร 
แล้วน้องจะค่อยๆเข้ำใจ และดีขึ้นเรื่อยๆ ค่ะ  
 
- เวลำทั่วไป  
: ชวนคุยถึงเรื่องที่กลัว ระดับควำมกลัว สำเหตุ วิธีแก้  
: เล่นสมมติ เพื่อเป็นสนำมซ้อม จะได้เก่งเมื่อเจอสนำมจริง  

ถำมน้องหลุยส์ สดๆ ตอนจะตอบแม่เลยค่ะ  
 
แม่ : หลุยส์กลัวผีมั้ยลูก  
หลุยส์ : ตัวจริงหรือตัวปลอมหล่ะ  
แม่ : ตัวจริงสิ ตัวปลอมจะถำมท ำไม  
หลุยส์ : กลัวสิแม่..... ท ำไมจะไม่กลัวหล่ะ  
แม่ : เอ้ำ... แล้วท ำไมถึงกลัว... กลัวอะไร  
หลุยส์ : ก็ผีมันจะมำจับหลุยส์ไปที่บ้ำนมัน แล้วน้องหลุยส์ ไปย่ำงกินนะสิ  
แม่ : โห.. ขนำดนั้นเลยเหรอ แล้วถ้ำมันมำจริงๆ หลุยส์จะท ำยังไง  
หลุยส์ : ก็วิ่งไปเรียกผู้ใหญ่มำช่วย  
แม่ : แล้วถ้ำไม่มีใครอยู่ หลุยส์อยู่กับน้อง 2 คน จะท ำยังไง (น้องเดินมำพอดี...แม่ท ำท่ำผีหลอกใส่)  
หลุยส์ : (วิ่งหนีไปในห้องนอน)  
น้อง : นี่แนะ... นี่แนะ (ยกแขนที่มีสำยสิญจ์ยื่นมำใส่แม่)  
แม่ : โอย... ร้อนจังเลย เธอเอำอะไรมำใส่ฉันเนี่ย  
น้อง : สิ่งศักดิ์สิทธิ์  
หลุยส์ : (แอบฟังอยู่... วิ่งออกมำหำแม่) แม่..หลุยส์ก็มี สิ่งศักดิ์สิทธ์หลุยส์อยู่ที่ใจ (ชี้ที่หัวใจ)  
แม่ : แล้วมันจะป้องกันผีอย่ำงไรหล่ะ ไม่เห็นจะร้อนเลย  
หลุยส์ : (เอำมือ 2 ข้ำง จับที่หัวใจ แล้วแอ่นอกมำใส่แม่) นี่ไง  
แม่ : โอย... ร้อน ร้อนจังเลย  
 
หลังจำกนั้น น้องกับหลุยส์ ก็แกล้งแม่ให้ร้อนกันอย่ำงสนุกสนำน......  
แตห่ลุยส์ก็ยังเป็นหลุยส์.... บอกผีแม่ให้จับน้องไปย่ำงกินเลย (หัวเรำะ)  
 
ตอนเวลำปกติ แม่ได้เล่ำเรื่องเด็กดี จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตลอดเวลำ โดยจะอยู่ในใจของเรำ แต่
ถ้ำเป็นเด็กไม่ดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะหำยไป  
 
หวังว่ำคงมีประโยชน์กับแม่ท่ำนอื่นบ้ำงนะค่ะ  
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ป.ล. หลังจำกเลิกเล่น น้องมำแอบกระซิบว่ำ "หนูอยำกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในใจเหมือนพ่ีหลุยส์ เหมือน
พ่อจัง" แม่แอบยิ้มในใจ ได้ตัวช่วยจูงใจลูกคนเล็กอีกหนึ่งอย่ำงแล้ว  
 

 

 

 

“อยาก”.... ก็ได ้  “เสียใจ”… ก็ได้  แม่เข้าใจ..... 

แม่น้องฟลุก 

สวัสดีค่ะ ขอค ำแนะน ำด้วยนะคะ น้องฟลุกอำยุ 4 ขวบ 6 เดือน ตอนเย็นชอบขี่จักรยำนและวิ่งเล่น
กับเพ่ือนทุกวันประมำณ 1 - 2 ชั่วโมง เวลำขี่จักรยำนน้องฟลุกจะขี่จักรยำนสลับกับของน้องปอคือรถของ
น้องปอน้องฟลุกขี่ รถของน้องฟลุกน้องปอขี่เป็นอย่ำงนี้ทุกวัน อยู่มำวันหนึ่งน้องปออยำกข่ีรถของตัวเอง 
(คุณแม่รอวันนี้มำนำนแล้วคะ) น้องปอเลยมำเอำรถของตัวเองขี่ น้องฟลุกร้องไห้  

น้องฟลุก  แม่เจี๊ยบฟลุกอยำกยืมปอ    
คุณแม่  ยืมอะไรลูก  
น้องฟลุก  ยืมรถปอ  
คุณแม่  หนูอยำกยืมรถปอต้องท ำอย่ำงไงลูก  
น้องฟลุก  วิ่งไปหำปอ "ปอ... พ่ีฟลุกยืมรถไดเ้ปล่ำ" (น้องปอตอบว่ำไม่ได้")   น้องฟลุกร้องไห้วิ่งมำนั่ง 

ตักคุณแม่ 
คุณแม่  โอ๋น้องฟลุกร้องไห้หรือลูกโอ๋ๆๆๆๆ  
น้องฟลุก  อยำกยืมปอ  
คุณแม่  ปอเขำไม่ให้ยืมรถ หนูรู้สึกอย่ำงไร  
น้องฟลุก  เสียใจ ร้องไห้แม่เจี๊ยบ  
คุณแม่  เสียใจแค่ไหนลูก  
น้องฟลุก  มำกๆๆๆๆ หนูอยำกยืมปอ  
คุณแม่  หนูจะให้แม่ช่วยอะไรไหมหนูถึงหำยเสียใจ  
น้องฟลุก  ยืมรถปอให้หน่อย  
คุณแม่  หันไปบอกปอว่ำ "น้องปอยืมรถให้พี่ฟลุกขี่ได้ไหม" (น้องปอตอบว่ำไม่ให้ยืม) คุณแม่หันมำ  

บอกกับน้องฟลุกว่ำปอไม่ให้ยืม ปอเขำหวงของเหมือนกับท่ีน้องฟลุกหวงของเลย  
น้องฟลุก  ร้องไห้น้อยลงแล้วยังสะอ้ืนอยู่ "หนูอยำกยืมปอ"  
คุณแม่  แม่ยืมปอให้แล้วแต่ปอไม่ให้ยืม เรำจะท ำยังไงดีน้ำ  
น้องฟลุก  รอก่อน นั่งรอก็ได้เดี๋ยวปอก็ให้พี่ฟลุกยืม  
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คุณแม่  เก่งมำกลูก ขอห้อมแก้ม 1 ที โอ๋แม่รักน้องฟลุกมำกเลย (นั่งรอสัก 2 นำที) น้องฟลุกแม่ว่ำปอ
เขำหวงของมำกเหมือนพี่ฟลุกเลยนะเนีย ปอคงไม่ให้ยืมรถแน่เลย  

น้องฟลุก  ไม่ร้องหำยแล้ว "หนูอยำกขี่รถสีชมพูของปอ"  
คุณแม่  แม่ว่ำขี่สีแดงรถของเรำดีกว่ำ สวยกว่ำด้วย โอโฮ รถน้องฟลุกมีเบำะซ้อนท้ำยด้วย รถปอไม่มี

เลย  
น้องฟลุก  ลงจำกตักแม่ไปขี่รถสีแดงของเรำเองขี่ได้สัก 5 นำที น้องปอก็เข็นรถเข้ำบ้ำน (ซึ่งปกติจะจอด

รถไว้ข้ำงนอกด้วยกันทุกวัน)  
คุณแม่  น้องฟลุกน้องปอเข้ำบ้ำนแล้วเข็นรถเข้ำบ้ำนด้วย  ไม่ให้น้องฟลุกยืมรถแล้ว  
น้องฟลุก  ไม่ยืมปอแล้ว พี่ฟลุกขี่รถของพ่ีฟลุก "แม่เจี๊ยบพี่ฟลุกไม่ให้ปอยืม  พ่ีฟลุกหวง  
คุณแม่  น้องฟลุกเรำเข้ำบ้ำนกันเถอะ น้องปอและเพ่ือนๆ เขำเข้ำบ้ำนกันหมดแล้ว  
น้องฟลุก  ยังไม่เข้ำอยำกเล่น ยังไม่กลับบ้ำน  
คุณแม่  หนูดูซิเข็มยำวเลขอะไรแล้ว  
น้องฟลุก  ยังไม่เลข 12 เลยแม่เจี๊ยบ เลข 11 อยู่ (พอถึงเลข 12)  
คุณแม่  น้องฟลุกเข็มยำวเลขอะไรแล้ว  
น้องฟลุก  เลข 12 แล้ว เข้ำบ้ำนได้แล้ว  
คุณแม่  จะเข็นรถไปจอดตำมเดิม แต่น้องฟลุกไม่ยอมให้จอด  
น้องฟลุก  ไม่จอดนอกฟลุกจะเอำรถไปจอดในบ้ำนเรำ ไม่ให้ปอยืมแล้ว พี่ฟลุกหวง  
คุณแม่  ปอไม่ให้หนูยืมรถ หนูเสียใจไหมลูก  
น้องฟลุก  ไม่เสียใจ หำยแล้ว พ่ีฟลุกข่ีรถพ่ีฟลุก  
แล้วคุณแม่กับน้องฟลุกก็ช่วยกันเข็นรถเข้ำบ้ำนอย่ำงมีควำมสุขมำกเลยค่ะ  

 
ขอค ำชี้แนะและค ำแนะน ำด้วยนะคะขอบคุณมำกค่ะ 

กิ่งแก้ว  

ดีแล้วค่ะ หำช่วงจังหวะเวลำท ำงำนอำรมณ์เช่นนี้ เป็นระยะ ๆ ให้ถือว่ำนี่เป็นโอกำสที่จะฝึกลูกให้
รับรู้อำรมณ์ นี่คือเทคนิคกำรตรึงอำรมณ์ไว้ให้นำนพอ ที่จะฝึกกำรรับรู้อำรมณ์ร่วมกัน ไม่ต้องเข้ำไปแก้
สถำนกำรณ์ให้เขำเร็วนัก ให้เขำค่อย ๆ คิดถึงควำมรู้สึกของตัวเอง แล้วพูดออกมำ  

แต่ถ้ำเกิดเรื่องตอนที่ไม่ว่ำงจริง ๆ ต้องรีบมำก ก็ผ่ำนไปได้ เมื่อไรมีเวลำ ท ำแบบ "เต็ม ๆ" แบบนี้ดี
แล้วค่ะ  

อำรมณ์เสียใจ พัฒนำได้ไม่ยำก ประมำณ 2-3 เดือน ก็โอเค แล้วค่ะ อารมณ์โกรธ พัฒนายากกว่า
มาก กว่าจะยอมโกรธได้เต็มท่ีจนบอกความรู้สึกและสาเหตุได้ ก็ประมาณ 1 ปี กว่าจะปรับให้โกรธพอดี 
แบบ ๆ ไม่เว่อร์เกินไป ก็อีกประมาณ 1 ปีค่ะ  

 


