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เบื้องหลัง 
ความซ้้าซาก การยึดติด การควบคุมอารมณ์ 

 
คือ ความอ่อนไหว ไวความรู้สึก บวกกับปัญหาในการวางแผนสั่งการกล้ามเนื้อ 

 
 
 
น้องป่านอายุ 2 ปี 10 เดือน เป็นเด็กชาย คุณหมอจิตวิทยาเด็ก วินิจฉัยว่า เป็น PDD-NOS  
นักกิจกรรมบ้าบัดบอกว่าเขามีความบกพร่องเรื่องสมองสั่งการกล้ามเนื้อ น้องสามารถบอกความต้องการ
บางอย่างได้ เช่น หิว ขอกินน้้า ขอกินขนม ขอกินน้้าหวาน อยากไปโลตัส อยากไปร้านหนังสือ อยากนั่งรถ
แม่ ฯลฯ แต่ที่ยังบอกได้ไม่ดีคือเรื่องขับถ่าย บ่อยครั้งที่บอกไม่ทัน ฉี่ไปแล้ว หรือถ้าเล่นเพลินอยู่ก็จะไม่
บอก จนเปียกก็ยังไม่บอก หลายครั้งที่ไม่ยอมให้เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียก 
 
เวลาบอกให้ท้าอะไร มักจะปฏิเสธ เช่นให้อาบน้้า ก็จะไม่ยอมไปอาบดีๆ ถ้าบอกว่าเด็กดีต้องไปอาบน้้า 
เขาก็จะบอกว่าเขาเป็นเด็กไม่ดี ไม่ไปอาบน้้าสุดท้ายแม่ต้องใช้วิธี ให้ทางเลือกว่า จะเดินไปอาบเอง หรือให้
แม่อุ้มไป ก็จะอิดออดสักพัก บ่นว่าป่านเป็นเด็กไม่ดี ไม่อาบน้้า พอแม่บอกว่าแม่จะให้เวลานับ 1-3 จะเดิน
ไปเองหรือให้อุ้ม ก็จะเลือก 1 ในทางเลือก ที่ไม่เหมือนกันทุกครั้ง (แต่ไม่ใช่ว่าจะยอมแต่โดยดีทุกครั้ง) 
หรือบอกว่าถ้าไม่ยอมไปดีๆ จะปิดโทรทัศน์ ถึงจะยอมไป หรือถ้าไม่ใส่รองเท้าไม่ได้ขึ้นรถแม่ เธอก็จะบอก
ว่าไปกับแม่ แต่ไม่ใส่รองเท้า ป่านไม่ต้องใส่รองเท้า แต่สุดท้ายถ้าทุกคนขึ้นรถหมด ก็จะยอมให้ใส่ แต่อาจ
มีเสียน้้าตา หรือท้าร้ายร่างกายคนอ่ืนเกิดข้ึนบ้าง  
 
น้องป่านรู้จักการสมมติ เช่น เอาตุ๊กตาสิงโตมาจับหมัด เลียนแบบที่คุณยายจับหมัดหมา เล่นสมมติ
ท้ากับข้าว รู้จักหมวดหมู่สี ชอบฟังนิทาน เวลาตอบค้าถามเขามักตอบแบบมีเรื่องจริงบางส่วนเรื่องท่ีเขา
นึกข้ึนเองบางส่วน เช่น  
คุณตา ไปไหนมา  
ป่าน ไปโลตัส (จริง)  
คุณตา ท้าอะไรบ้าง  
ป่าน  ซื้อของ (จริง) ไปร้านหนังสือ (ไม่จริง แต่ครั้งอ่ืนเคยพาไป) ป่านไปอ่านหนังสือ  
คุณตา อ่านที่บ้านได้ไหม  
ป่าน ไม่ได้  
คุณตา ท้าไม  
ป่าน ที่บ้านไม่มีหนังสือ ที่ร้านมีหนังสือ ต้องอ่านที่ร้าน (ไม่จริง ที่บ้านมีหนังสือเด็กหลายเล่ม และเป็น
หลายเล่มที่เขาชอบอ่านที่ร้านหนังสือ)  
 
ป่านไม่ชอบท้ากิจกรรมที่ต้องใช้มือ เช่น ปั้นแป้ง ไม่ชอบท้า แต่ชอบขย้าท่ีแม่ น้า ยาย ตั้งทิ้งไว้ ไม่ชอบ
ต่อเลโก้เอง ชอบรื้อ ชอบสั่งให้แม่ น้า ยาย ต่อหรือปั้นแบบที่เธอต้องการ ไม่เหมือน ก็ไม่เป็นไร เช่น หมู 
อาจเป็นก้อนกลมๆ มีตา ต่อหู ต่อจมูก ให้มีลักษณะเด่นๆ ก็พอ  
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ป่านไม่ชอบเล่นต่อสู้ เคยชวนเล่นตีหมอน เหมือนเธอหลุดไปเลย วิ่งหนีไปเลย ไม่เคยบอกว่าตัวเขามี
อ้านาจพิเศษ ยังไม่เล่นกับเด็กอื่น แต่มีเลียบเคียงอยากเข้าใกล้ หรือเล่นอยู่ใกล้ๆ แต่ไม่เคยเข้าไปชวนเล่น 
ไปสนามเด็กเล่น รอคิวเล่นเครื่องกระดานลื่นกับเด็กอ่ืนได้ มีการแย่งเครื่องเล่นกับเด็กอ่ืนเหมือนกัน ถ้า
ตัวเองเล่นอยู่ม้าโยก (ซึ่งเล่นได้คนเดียว) แล้วมีเด็กคนอ่ืนเข้ามาแย่ง ก็จะไม่ยอม  
 
ชอบเข้าหาผู้ใหญ่ ถึงแม้ว่าจะเป็นคนแปลกหน้า เช่น พนักงานเสริฟ โดยจะโชว์ร้องเพลงให้ฟัง ถ้าถูกใจ 
แต่ถ้าไม่ถูกใจมีไล่ให้ไปไกลๆ หรือไล่ตี  
 
เวลาง่วงนอน งอแง มีการท้าร้ายคนอ่ืน ไล่คนอ่ืน แต่ก็น้อยลงกว่าเมื่อก่อน ทุกครั้งที่มีการทุบตีกัน แม่ก็
จะบอกให้เขาทราบว่าท้าไม่ได้ แล้วจับมือไว้ แต่ก็เหมือนเป็นการราดน้้ามัน ก็จะมียื้อ พยายามทุบตีกัน
ต่อไป บางครั้งต้องเสียงดังกัน น้องรับรู้จากน้้าเสียงได้ และจะบอกให้แม่ไม่ดุ แม่พูดเบาๆ พอแม่หยุด 
บางครั้งป่านก็ยังมีแอบตีเล็กๆน้อยๆ ต่ออีกแต่เบาลง เหมือนหยุดเลยก็จะเสียหน้า แต่บางครั้งก็มีการหยุด
กึก ไปเลย แล้วไปนอนหงอยๆ ที่โดนดุ  
 
ค้าถาม 
1.  อยากทราบว่าลูกมีพัฒนาการอยู่ระดับใด 
2.  ก้าลังหัดท้า floortime ได้แค่เล่นให้สนุก หัวเราะเอ๊ิกอ๊าก มักเป็นการเล่นถึงเนื้อถึงตัว หรือชวนกัน
ร้องเพลง เต้นตามเพลงเด็กในวีซีดี แต่พอเป็นกิจกรรมที่มีการโต้ตอบ สื่อสารหลายรอบ แม่ชักหมดมุข ยื้อ
ได้ไม่ถึง 10 รอบ เพราะเธอกรุ่นเร็ว แม่ไม่อยากให้วงแตกไปเสียก่อน ควรจะพัฒนาอย่างไรดี  
 
  

โดย  ป่าน  9/ 7/ 30  
  
 
ก็ดูไม่น่าจะหนักใจอะไรมากนัก พัฒนาการขั้นสูงสุดของน้องคือระดับ 6 สามารถตอบค้าถาม "ท้าไม" ได้ 
แต่ดูเหมือนว่าขั้นที่ต่้ากว่านี้ น่าจะยังไม่สมบูรณ์นัก เพราะเล่นสมมุติไม่ได้หลากหลายอารมณ์ในขั้น 5 
และข้ันที่ 4 คือการแก้ปัญหาด้วยการลงมือท้าเอง ส่วนของภาษากายในระดับ 3 ก็อาจจะมีความบกพร่อง
อยู่ เขาจึงมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์  
 
ลูกของคณุน่าจะมีปัญหาการสั่งการกล้ามเนื้ออยู่จริง จึงชอบพูดมากกว่าท้า และมีแนวโน้มจะท้าพัง
มากกว่าสร้าง ส่วนระบบรับความรู้สึก ดูเหมือนจะไวกว่าปกติบ้าง แต่คงไม่มากนัก ค้าแนะน้าคือ  
 
1.  ค่อย ๆ ท้าความเข้าใจความแตกต่างของลูก เห็นใจในความล้าบากของเขา (แต่ไม่ตามใจเกินสมควร)  
 
2.  อย่าใช้วิธีบังคับ ควบคุม แต่ให้เจรจาต่อรอง (อย่างที่ท้าอยู่ ก็ใช้ได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะ) แต่ท่ียังติดขัด 
อาจจะเกิดจากความคาดหวังของคุณแม่ ที่เร่ง (ทั้งตัวเองและลูก) มากไปนิดหนึ่งค่ะ  
 
3. คุณแม่ก็ต้องค่อย ๆ หัด โต้ตอบ เพิ่มรอบการสื่อสารไปแหล่ะค่ะ เมื่อจบการสนทนา อาจจะลองจด
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ออกมาดู แล้วพิจารณาว่าจะเพ่ิมเติมตรงไหน ตัวอย่างในเว็บนี้ มีเยอะนะคะ  
 
4. จัดกิจกรรม เพื่อแก้ปัญหาการวางแผนสั่งการกล้ามเนื้อ ตามที่โพสต์ไว้ให้แล้ว    

อ้อ อย่าเพิ่งเอาเป็นเอาตายกับ เรื่องเล่าของเด็กท่ีเป็นจริงผสมจินตนาการนะคะ เด็กปกติก็เป็น แค่ลอง
ถาม ให้เขาคิดใหม่บ้างเป็นครั้งคราวก็พอ เช่น อ้าว ไหนบอกไป...มา ซื้ออะไรมาบ้างล่ะ เด็กอาจจะตอบ
เป็นตุเป็นตะ ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะ แค่ทิ้งท้าย ให้เขาคิดเป็นระยะ ๆ ก็พอค่ะ  
  
ส่วนเรื่องตี ทุบ ดูรายละเอียดในหนังสือที่แนะน้าให้ เรื่องพัฒนาการอารมณ์ การวางกรอบและการท้าโทษ 

โดย   กิ่งแก้ว   เมื่อ 30/07/2009  
  
 
เรื่องท่ีเครียดที่สุด คือเรื่องทุบตีค่ะ เพราะเธอไม่เลือกที่จะทุบตี จะเป็นคนแปลกหน้าหรือไม่ ไม่สนใจ 
เมื่อวานไปร้านหนังสือ พ่ีพนักงานขายยืนยิ้มอยู่ ยังไม่ได้เข้าใกล้เธอเลย ก็เกิดอาการของขึ้น วิ่งเข้าไปทุบ 
พอแยกออกมาได้ ก็บอกว่าตีไม่ได้ เราไม่ตีกัน ยึดมือไว้ เขาสะบัด และบอกว่าต้องตี พอถามว่าท้าไม เขาก็
ไม่ตอบ แต่มุ่งมั่นจะไปตีอีกให้ได้ ขนาดบอกว่าถ้าตีพ่ี จะไม่ซื้อหนังสือให้ ก็ยังไม่ได้ ยืนยันว่าจะตี (แต่ตี
ไม่ได้เพราะจับไว้) ควรจะท้าอย่างไรดีคะ มองไม่ทันจริงๆ ว่าเธอกรุ่นตอนไหน 
  
คุณแมย่ังไม่เข้าใจเรื่องการท้างานอารมณ์ค่ะ สิ่งที่คุณแม่ควรท้าคือ ไม่ใช้วิธีเบี่ยงเบนความสนใจ แต่ใช้วิธี
พูดให้เขารับรู้อารมณ์ว่าอาการแบบนี้คืออะไร เช่น ตอนนี้เขาโกรธ ก็พูดกับเขาว่า ตอนนี้น้องป่านโกรธ 
เนอะ โกรธมากด้วย ไม่สบายใจใช่ไหม เว้นเวลาสักนิดแล้วก็ถามว่า น้องป่านโกรธเรื่องอะไร ท้าอย่างไรถึง
จะสบายใจขึ้น เขามักจะไม่ตอบ เอาแต่ร้องไห้ อย่างมากก็แค่บอกว่าน้องป่านไม่สบายใจ บ่อยครั้งที่เรา
ถามเขา เขายิ่งเหมือนโกรธมากข้ึน พอเขาปรี๊ดมากๆ แม่ก็จนแต้มเหมือนกัน บางทีก็วงแตก คือแม่ไม่ถาม
แล้ว แต่ไม่ทิ้งไปไหน นั่งอยู่ด้วยกันนั่นแหละ แต่ไม่ถามแล้ว รอให้เลิกกรี๊ดก่อน ค่อยเข้าหาใหม่ วิธีกอด
ปลอบใช้ไม่ได้ เพราะเขาจะวิ่งเตลิดเลยค่ะ คุณหมอและคุณครู ช่วยแนะน้าหน่อยค่ะ 

โดย   ป่าน   เมื่อ 31/07/2009 
  
คุณแม่คงอยากให้ลูกท่ีเชื่อฟัง รู้ควรไม่ควรนะคะ ไม่ทราบว่าคุณแม่จะเชื่อไหมว่า ถ้าคุณแม่รับรู้อารมณ์ลูก
ด้วยอาการสงบ ไม่คาดหวังอะไรมากเกินไป ไม่เกรงสายตาของคนอ่ืนมากเกินไป น้องป่านจะดีได้เร็วกว่านี้  
 
หากคุณแม่ตั้งสติได้ คุณแม่จะรู้ว่าช่องทางใด ที่จะช่วยให้ลูกสงบได้ น้้าเสียง การกอด การลูบ ค่อย ๆ หา 
ยังไม่เจอ ก็แปลว่ายังไม่เจอ ค่อย ๆ หาไปค่ะ ขอให้จ้าไว้อย่างหนึ่งว่า ไม่มีเด็กคนไหนบุบสลาย เพียง
เพราะไม่ได้ดังใจ จนต้องแสดงความโกรธออกมาค่ะ   
 
หากคิดว่าค้าพูดของคุณแม่ที่พูดกับลูก กวนให้ลูกอารมณ์ยิ่งขึ้น ก็ต้องปรับเวอร์ชันเป็นเน้นที่น้้าเสียงสีหน้า 
ท่าทาง ของตัวเองค่ะ ที่คุณแม่หยุด แล้วนั่งอยู่นั่นน่ะ คุณแม่หยุดเพราะโกรธลูกหรือเปล่าคะ  
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หากยังมองไม่ทัน ก็ต้องพยายามมองนะคะ ว่าของจะ "ขึ้น" ตอนไหน อย่าลืมว่าลูกมีความบกพร่องเรื่อง
ภาษากายนะคะ ต้องจับสังเกตและดักให้ทันค่ะ  
  

โดย   กิ่งแก้ว   เมื่อ 31/07/2009  
  
 
ที่หยุดแล้วนั่งมอง แน่ใจค่ะว่าไม่ได้โกรธ แต่รู้สึกว่า ถ้ายิ่งถามแล้วยิ่งเสียงดัง มันยิ่งไม่มีประโยชน์ ใน
ความรู้สึกของตัวเองเหมือนกับว่า หนูยังไม่รู้เลยว่าหนูเป็นอะไร แล้วมายังจะมากวนใจหนูอีก  
ที่มั่นใจว่าเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไร รู้สึกอย่างไร เวลาเขาโกรธ  
เพราะว่าถ้าเขาอารมณ์ดี เขาหัวเราะ เขาบอกได้ว่าเขาสบายใจ เขาสนุก  
เขาอาบน้้าตัวหอม เขาบอกว่าชื่นใจจัง 
ไอสครีมที่ชอบ บอกว่าอร่อย หวานชื่นใจ 
ไปเที่ยวสวนสัตว์ ป่านชอบ สนุก สบายใจ 
แต่ถ้าอารมณ์ด้านลบ ไม่เคยถามกันได้ค้าตอบเลย 
แต่ถ้าเขาเริ่มสงบ หลายครั้งจะเป็นฝ่ายเดินมาซบตัก มาซุก มากอดเอง ถ้าจังหวะนี้เราลูบเขา กอดเขา 
แล้วถามว่าสบายใจขึ้นไหม หลายครั้งที่เขาตอบว่าป่านสบายใจแล้ว  
เวลาเขาหลุดออกจากอารมณ์ลบ บางครั้งจะหลุดแบบพลิกขั้วไม่ทัน คือชวนเราเล่น เอ๊ิกอ๊ากได้ ทั้งท่ีน้้าตา
ยังไม่แห้ง 
ที่อาจารย์ถามว่าแม่กลัวสายตาคนอ่ืน เวลาลูกร้องไหม ขอตอบว่าไม่กลัวมาสองสามเดือนแล้ว ตั้งแต่เคย
ไปฟังกลุ่มกับอาจารย์ เรื่องอารมณ์ลูก และยอมรับลูกว่า เขาไม่สามารถบอกอะไรในใจเขาให้เรารู้ได้ง่ายๆ 
และการเบี่ยงเบนไม่ใช่วิธีที่ควรท้า แต่ควรให้เขารับรู้อารมณ์ของเขา แต่มันยากที่ตัวเขาเองก็เหมือนไม่
อยากรับรู้อารมณ์ลบของตัวเองเหมือนกัน เพราะน้อยครั้งที่จะตอบรับว่าที่เขาร้องไห้เพราะเขาโกรธ 
หรือไม่สบายใจ เลือกที่จะไม่ตอบมากกว่า  
 
น้้าเสียงที่คุยกับลูกแน่ใจว่าไม่ใช่เสียงที่คุกคาม แต่ถ้านานๆ ยอมรับว่าเสียงน่าจะออกทางเหนื่อยและ
คาดหวังว่าลูกจ๋า รีบๆสงบเถอะมากกว่าค่ะ แม่ยังยืนยันว่าจะหาทางเข้าใจลูกให้ได้ เพราะถ้าเราไม่เข้าใจ
เขาแล้วจะเหลือใครที่จะเข้าใจเขาได้อีก แต่รบกวนขอผู้น้าทาง ชี้แนวทางให้ด้วยเถอะค่ะ 
  

โดย    ป่าน   เมื่อ 31/07/2009  
  
 
การใช้ฟลอร์ไทม์ได้อย่างทรงประสิทธิภาพ นอกจากจะรู้เทคนิความ "ต้อง" ท าอย่างไร พูดในท านอง
ไหนแล้ว จะต้องเข้าใจอย่าลึกซึ้งด้วยว่าท าไมต้องท าอย่างนั้น ท าไมต้องพูดอย่างนั้น และต้อง "รู้สึก
ลึก ๆ" ว่าต้องพูดและท าอย่างนั้นจริง ๆ ไม่อย่างนั้น มันจะฟ้องออกมาทางภาษาท่าทางและน้้าเสียง 
แววตาของคุณแม่ คือค้าพูดเหมือนจะปลอบ แต่น้้าเสียงไม่ใช่ ภาษากายก็ไม่ใช่  
 
อย่าลืมว่าคนเรา "เชื่อ" ภาษากาย เด็กก็เหมือนกันค่ะ เพียงแต่ว่าลูกของคุณมีความบกพร่อง (เพียง
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เล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กคนอ่ืนในเว็บนี้) คุณต้องแสดงออกมาให้ชัด และท้าซ้้า ๆ มากกว่าเด็กอ่ืน 
แต่ในที่สุด ลูกจะเรียนรู้ได้ค่ะ ขอเพียงแค่ อย่าเร่ง ทั้งตัวเองและลูก เขายังไม่ 3 ขวบเลยนะคะ จ้าค้าท่ี
หลายคน ๆ พูดบอกได้ไหม "อย่าเปรียบเทียบลูกของตัวเองกับเด็กอ่ืน" 
  
เรื่องของอารมณ์มันก็มีล้าดับขั้นของพัฒนาการเช่นกัน เด็กจะ "มีอารมณ์" และบอกได้ตามล้าดับขั้น  
ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ กลัว และโกรธ จากนั้นอารมณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ จะตามมา เช่น อิจฉา  
 
ตอนที่คุณแม่ถาม แล้วเขายิ่งโวยหนัก แสดงว่าจุดนั้น "เลย" จุดที่คุยกันรู้เรื่องแล้ว ต้องปลอบ (ด้วยอะไรก็
ได้ อาจจะเป็นสายตา น้้าเสียง การสัมผัส หรือพูดบอกอารมณ์) ให้สงบลงระดับหนึ่ง แล้วค่อย "ท้างาน
อารมณ์" ค่ะ ให้พยายามท้า "ขาขึ้น" และ "ขาลง" ก่อน ท้าตอน "peak" ยังท้าไม่ได้ตอนนี้ค่ะ ภาษา
ชาวบ้าน เรียกว่า "โกรธจนหูอือ้ พูดไม่รู้เรื่อง"  
 
สรุปว่า ที่ท้าอยู่ ไม่ถูกจังหวะค่ะ  
  

โดย   กิ่งแก้ว   เมื่อ 01/08/2009  
  
เมื่อวานมีคดี เด็กไม่ยอมแต่งตัว งอแงโวยวายอยู่กับคุณตาคุณยายน่าจะกว่าชั่วโมงได้ 
แม่กลับถึงบ้าน พยายามท้าตามท่ีคุณหมอบอก คือให้ปลอบดูก่อน 
ภาษากายและภาษาพูดต้องไปด้วยกัน ให้เป็นพวกเดียวกัน 
น้องป่านเป็นอะไรครับ 
ป่าน (ร้องไห้) ป่านไม่ใส่เสื้อ 
แม่ โอ๋ แม่รู้แล้วน้องป่านไม่อยากใส่เสื้อ ท้าไมล่ะครับ 
ป่าน ป่านจะใส่เสื้อ 9 
(คุณยายหยิบเสื้อมาให้ดูแล้วบอกว่าตัวนี้ใส่แล้ว ยังไม่ได้ซัก) 
แม่ ตัวนี้ยังไม่ได้ซักนี่ครับลูก เอาตัวใหม่นะ 
ป่าน ป่านจะใส่ตัวนี้ ให้เหม็นๆไปเลย 
แม่ ป่านจะใส่เหม็นๆหรือลูก มันเลอะนะใส่ตัวอ่ืนนะลูก ตัวนี้ยังไม่ซัก 
ป่าน (ร้องไห้มากขึ้น) ป่านจะใส่เหม็นๆ จะใส่อัลตร้าแมน 
แม่  อัลตร้าแมนตัวเล็กไปแล้วลูก ใส่ไม่ได้นะ 
ป่าน ป่านจะใส่ตัวเล็กๆ 
แม่  ตัวเล็กๆเขาไว้ให้เบบี๋ ตัวเล็กๆใส่นะลูก ป่านเป็นพ่ีโตแล้ว 
ป่าน (แง) ป่านไม่ใส่เสื้อ 
แม่ ก็ได้ลูก ไม่ใส่เสื้อ งั้นใส่กางเกงก่อน ตัวนี้นะ 
ป่าน (ยอมใส่กางเกง) เสื้อตัวนี้เอาไหมครับ (แม่หยิบเสื้อให้ดู) 
ป่าน (หยุดร้องไห้ เริ่มต่อรอง) ป่านใส่เสื้อ แล้วไปโลตัสกันนะ(ยอมใส่เสื้อที่แม่หยิบให้) 
แม่  ป่านจะไปโลตัสหรือลูก ไปนั่งรถแม่เล่นแล้วกันนะ แม่เช็ดหน้าให้ก่อนนะ 
ป่าน (แง) ป่านไม่เอาผ้าผืนนี้ จะเอาผ้าเลิฟ (ผ้าอ้อม) 
แม่  ผืนนี้ใช่ไหมลูก (หยิบผ้าอ้อมสีเขียวให้) 
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ป่าน (ร้องดังขึ้น) ไม่เอาผืนนี้ จะเอาผืนนั้น 
แม่ ผืนไหนลูก แม่ไม่เข้าใจ 
ป่าน จะเอาสีชมพู สีชมพูอย่างเดียว 
แม่หยิบผ้าสีชมพูเช็ดหน้าให้ ลูกหยุดร้องไห้ มาจูงมือแม่ แล้วบอกว่าไปโลตัสกันนะ แม่บอกให้นั่งรถแม่
เล่นก็แล้วกัน แล้วสุดท้ายไม่ได้ไปโลตัส เพราะขึ้นรถแล่นได้พักเดียวก็หลับ เข้าใจว่าที่ลูกงอแงมาก เพราะ
ง่วงนอน เท่าที่ท้ามานี่ พอใช้ได้หรือยังคะ ขอค้าแนะน้าด้วยค่ะ  
  

โดย   ป่าน   เมื่อ 05/08/2009  
  
 
ก็น่าจะโอเคนะคะ แต่ต้องระวัง เรื่องการใส่เลื้อ แล้วไปโลตัส อย่าให้พลาดพลั้งกลายเป็น "การติดสินบน" 
นะคะ กรณีใส่เสื้อ หรือไม่ใส่เสื้อ ตอนจบ อาจจะออกมาในรูปไหนก็ได้นะคะ ถ้าอยู่บ้าน ไม่ได้ใส่เสื้อบ้าง ก็
คงไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายนะคะ ส่วนเสื้อตัวเล็ก อาจจะให้เขาลอง ก็ไม่เสียหายนะคะ ลองดู จะได้รู้ไง
คะ เราคิดแทนเขาหมด เขาก็อดทดลองนะสิคะ  
  
อย่าลืมอ่านหนังสือ เรื่อง เด็กแต่ละคนล้วนแตกต่างกัน เกี่ยวกับเด็กเลี้ยงยาก 5 แบบ ในหนังสือ ช่วยให้
ลูกอยู่ได้ และอยู่ดีด้วยฟลอร์ไทม์นะคะ เน้นอ่านเรื่องเด็กอ่อนไหว หวาดกลัว กับเด็กดื้อค่ะ  
  

โดย   กิ่งแก้ว   เมื่อ 05/08/2009  
  
 
อ่านการเล่นเพ่ือส่งเสริมทักษะกล้ามเนื้อแล้ว แม่ยิ้มหวานเลยค่ะ 
ป่านท้าได้แค่ นอนกลิ้ง คืบ คลาน วิ่ง กระโดดสองขา (อยู่กับที่ค่ะ) 
เล่นไถนา แค่ยกขาก็แย่แล้วค่ะ เธอใช้แขนพยุงตัวเธอเองไม่ได้ ยกขึ้นมาก็ห้อยร่องแร่ง 
Skipping Hopping แม่ท้าให้ดู เธอมองเฉยๆ ไม่เลียนแบบค่ะ 
แม่พยายามมาไม่ต่้ากว่า 6 เดอืนแล้วค่ะ เพราะส่งเธอไปเรียนยิมพ้ืนฐานอยู่ 
(เรียนพวกวิ่ง กระโดด ทรงตัวเบื้องต้นบนอุปกรณ์ พื้นฐานน่ะค่ะ) 
คุณหมออย่าเพ่ิงดุนะค่ะ ว่าลกูไม่พร้อมแล้วส่งไปท้าไม 
เพราะตอนเริ่มเรียนยังไม่ทราบว่าลูกเป็น PDD-NOS และมีปัญหาเรื่องการสั่งการกล้ามเนื้อ 
คุณหมอเด็กทักว่ากล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรง ก็เลยหากิจกรรมเสริมให้ลูก 
(เพราะแม่เองก็เก่งกีฬาเหลือเกิน จะน้าลูกเล่นเองก็ไม่สันทัด) 
แม่ก็ได้แต่ งงว่า ท้าไมลูกเราไม่ท้าตามเลยหว่า 
ที่โรงเรียนเวลาเรียน skip hop ก็จะเป็นลักษณะเปิดเพลงสนุกๆ แล้ว skip hop ไปรอบห้องกัน 
ป่านก็มีแววสนุกนะคะ แต่เธอใช้วิธีวิ่งรอบห้องเอา (คงง่ายกว่ากันเยอะ) 
แต่เขารู้นะคะว่าเพลงหยุดต้องหยุด พอเพลงเริ่มครูสั่งอะไรหนูไม่สน หนูวิ่งอย่างเดียว ง่ายดี 
เหมือนตอนหัดคลาน (ป่านคลานไม่เป็น เพิ่งเป็นตอนโตนี่เองค่ะ) 
แม่เอาของล่อที่มุมนึง พยายามกระดืบ 2-3 ที มันยาก สายป่านกลิ้งเอาดีกว่า ถึงแม่เหมือนกัน 
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ตอนหัดเดิน แม่ยืนล่อท่ีมุมเปลข้างนึง กะให้เขาเกาะขอบเปลมาเรื่อยๆ 
พยายามอยู่แป๊บนึง มันถึงแม่ช้า เลยใช้วิธีทิ้งตัวลงกลางเปลแล้วโผเกาะขอบเปลอีกข้างนึง 
ก็มาหาแม่ได้เหมือนกัน กว่าจะเริ่มเกาะเดินได้เลยใช้เวลามากหน่อย 1 ขวบ 3 เดือนค่ะ 
ปัญหาที่จะให้คุณหมอช่วยคือ จะช่วยหัดเขาอย่างไรดีคะ 
เพราะเขาเป็นประเภท ถ้ามองๆแล้ว ท้าไม่ได้แน่ๆ ไม่ท้าดีกว่า 
แล้ว skip hop แม่จะใช้วิธีจับขาสอน คงไม่ใช่ ท้าให้ดูก็ไม่เลียนแบบ 
ถ้าเขาท้าพวกนี้ไม่ได้ ก็คงจะไปเรื่องเกมฝึกความคล่องตัวและกิจกรรมฝึกการรับรู้ไม่ได้ใช่ไหมคะ 
  

โดย   ป่าน   เมื่อ 07/08/2009 
  
 
ต้องดูตามระดับความสามารถของเขาด้วย เปรียบเทียบกับเด็กปกติ หรือท้าตามแนวทางท้ายบทความ คือ
เกือบท้าได้ หรือท้าได้เกือบทุกครั้งที่พยายามมากพอสมควร ไม่ยากเกินไป แต่ไม่งายเกินไป เอาความสนุก
เข้าล่อใจค่ะ ถ้ามีนักกิจกรรมบ้าบัดช่วย ก็จะทราบสิ่งที่ต้องท้าก่อนหลังค่ะ  
  

โดย   กิ่งแก้ว   เมื่อ 07/08/2009  
 
ขอความกรุณาคุณหมอ คุณครูและผู้ปกครองให้ค้าแนะน้าด้วยค่ะ 
เมื่อวานนี้ป่านอยากเล่นหลักจ้านวน 
ที่มีหลัก 5 หลักมีตัวเลขบอกจ้านวนและมีห่วงกลมในแต่ละหลักตามตัวเลข 
ซ่ึงห่วงในแต่ละหลักก็มีสีต่างกันไป 
แม่เห็นน้องเล่นอยู่ เลยลองเข้าไปขอเล่น 
น้องป่านแม่ขอ 1 อัน 
(หยิบให้ 1 อัน) 
แม่ขอ 2 ได้ไหมลูก 
(หยิบที่หลักที่สอง ให้ 2 อัน) 
ขอกันไปจนถึงหลักท่ี 5 แม่เลยเปลี่ยนวิธีเล่นใหม่  
แม่ร้องเพลง “แม่ไก่ออกไข่วันละฟอง ไข่วันละฟอง ไข่วันละฟอง 
แม่ไก่ออกไข่วันละฟอง หนึ่งวันมีไข่ 1 ฟอง”  
แล้วก็หยอดห่วง 1 ห่วงลงในหลักจ้านวน 5 (เพราะกะว่าจะร้องถึงไข่ 5 ฟอง) 
ขณะที่แม่ร้องเพลง ป่านก็ขยับแขนเหมือนแม่ไก่ แล้วก็ร้องตามไปด้วย 
พอถึงท่อนที่ว่า หนึ่งวันมีไข่..... ก็เว้นระยะ น้องป่านก็จะเติมให้ว่า 1 ฟอง 
พอเที่ยวต่อไป ก็ร้องซ้้า จนถึง “......สองวันมีไข่......”แม่หยอดห่วงเพ่ิมอีก 1 ห่วง 
น้องป่านก็ต่อว่า “สองวันมีไข่ 2 ฟอง”  
พอ 3 ฟอง เริ่มเว้นวรรคนาน 
แม่ก็เลยพานับที่ห่วง หนี่ง สอง สาม แล้วน้องป่านก็ตอบว่า สามฟอง 
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ท้าซ้้าจนถึง 5 ฟอง ระหว่างนี้ลูกเจี๊ยบ ป่านก็กระพือปีก อย่างมีอารมณ์ร่วม 
แววตามีแวว วิบวับ เหมือนมันในอารมณ์ ตอนรอตอบแม่ว่ากี่ฟอง 
  
ครบ 5 ฟองแม่เปลี่ยนเพลงใหม่ 
“ไข่ 5 ใบ ตั้งอยู่บนโต๊ะ แตกดังโพล๊ะ เหลือไข่....” แม่เอาห่วงออก 1 ห่วง 
ลูกเจี๊ยบป่านตอบไม่ถูก เลยพานับ 1 2 3 4 ตอบเสียงดังว่า “4 ฟอง” 
ท้าซ้้า พานับจนไม่มีไข่เหลือ 
คราวนี้ ป่านขอเล่นบ้าง 
แม่ ป่านขอ 
(ป่านหยิบไป 1 อัน) กี่อันลูก  
หนึ่ง 
(ป่านหยิบอีก 2 อัน หยิบสลับสี ใส่หลักท่ี 2) กี่อันลูก 
(เงียบ) พานับ 1 2 (ตอบเสียงดัง) 2 
ท้าซ้้าจนครบ 5 หลัก แต่ท่ีแม่สังเกตคือ ป่านจะใส่สีคละกันในแต่ละหลัก 
แม่ก็ไม่นึกอะไร นึกว่าลูกใส่มั่ว แล้วป่านก็เฉลยว่า 
“มีหลายสี สวยดี ป่านชอบ” 
สุดท้ายกิจกรรมนี้ จบลงเพราะมีเสียงหมาเห่าหน้าประตูบ้าน เจ้าตัวดีเลยวิ่งไปดู 
แล้วกลับมาก็หันไปเล่นอย่างอ่ืนแล้ว 
ที่เขียนมายาวอยากจะถามว่า 
1.  ที่ท้านี้เข้าหลัก Floor time บ้างไหมคะ ถ้ามองในขั้น สงบ จดจ่อ เล่นให้สนุก 
2.  แม่ใช้ห่วงแทนไข่ ถือเป็นการเล่นสมมติไหมคะ หรือต้องเป็นสถานการณ์ท่ีมีการโต้ตอบมากกว่านี้ 
3.  ถ้าน้องอยากเล่นห่วงแบบนี้ เราจะใส่อุปสรรคอย่างไรดีคะ 
4.  floor time จะต้องมีการเล่นสมมติทุกครั้งไหมคะ 
ขอบคุณค่ะ 
  

โดย   ป่าน   เมื่อ 17/08/2009 
  
 
คุณแม่ท้าได้ดีมากแล้วค่ะ ครูอ๋อนเล่าให้ฟังว่าน้องป่านน่ารักมาก เล่นด้วยแล้วสนุก คุณแม่เพ่ิงเริ่มเรียนรู้
ฟลอร์ไทม์ จับหลักง่ายๆ ว่าเล่นอะไรก็ได้ที่ลูกสนุก ลูกชอบ คุณแม่รูส้ึกสบายใจที่ได้อยู่กับลูก ได้ท้า
กิจกรรมร่วมกับลูก มันจะเป็นฟลอร์ไทม์หรือไม่เป็น มันจะต้องเล่นสมมติหรือเปล่า ไม่ต้องคิดเลยค่ะ เอา
ง่ายๆแค่นี้ก่อนค่ะ  
 
การทีคุ่ณแม่ชอบจดบันทึกเป็นสิ่งที่ด ีพอลูกนอนหลับก็อ่านหนังสือทบทวน ค่อยๆไตร่ตรอง คิดทบทวน 
ค้าตอบต่างๆจะค่อยๆออกมาเองค่ะ อย่าลืมให้น้องออกก้าลังกายเยอะๆทุกวันด้วยนะค่ะ 
  

โดย   แก้วตา   เมื่อ 17/08/2009  
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 “ระหว่างนี้ลูกเจี๊ยบป่านก็กระพือปีก อย่างมีอารมณ์ร่วม แววตามีแวว วิบวับ เหมือนมันในอารมณ์ ตอน
รอตอบแม่ว่ากี่ฟอง” รู้สึกว่าคุณแม่เริ่มเข้าไปร่วมเล่นกับน้องได้สนุกมากข้ึนแล้วนะคะ... 
 
รู้สึกว่าน้องปา่นจะชอบการเล่นที่มีน้้าเสียง และท่าทางที่สนุก ในขณะที่เล่นร้องเพลงกับน้อง คุณแม่อย่า
ลืม...เพ่ิมการใช้น้้าเสียง สีหน้า ท่าทาง (action) ของคุณแม่ร่วมด้วย นะคะ...อย่างเช่น ท้าท่าไก่เดินและ
ส่งเสียง “กระต๊ากๆๆๆๆ อีเอ้กๆ” ไปวางไข่ หรือ ท้าท่าไก่กระพือปีกและส่งเสียง “พับๆๆๆ” เหมือนกัน
กับน้องท้าก็ได้คะ (เล่นสนุกร่วมกัน)  
 
และวันหลังอาจลองแตกเรื่องราวในการเล่นมากขึ้น เช่น “แม่ไก่เก็บไข่” “แม่ไก่ป้อนอาหาร/น้้าให้ลูกไก่” 
เพ่ือส่งเสริมการเล่นสมมติต่อได้อีก 
 
จุดที่ดี คือ คุณแม่มีการสังเกตสีหน้า แววตาของเด็กขณะเล่นด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ส้าคัญมาก (ท้าให้เรารู้ว่าเขา
ยังเล่นสนุกและจดจ่อกับเราอยู่หรือเปล่า)  
 
อย่างที่คุณหมอบอกนะคะ คุณแม่เพ่ิงเริ่มต้นท้าฟลอร์ไทม์กับน้องป่าน ช่วงแรกนี้เล่นกันให้สนุกๆๆๆนะคะ
...เล่นกับน้องป่านบ่อยๆ และให้สม่้าเสมอนะคะ เล่นอะไรก็ได้ที่ได้เล่นสนุกด้วยกัน เน้นสัมพันธภาพที่
แน่นแฟ้นขึ้น แล้วเรื่องอ่ืนๆจะค่อยๆตามมาอย่างแน่นอน ขอให้เล่นให้สนุกนะคะ  
  

โดย   ครูอ๋อน   เมื่อ 17/08/2009 
  
 
ป่านเริ่มอยากเล่นกับเด็กคนอ่ืนแล้ว 
แต่เข้าหาไม่เป็น ไม่รู้ว่าเขาไม่อยากเล่นด้วย 
วานนี้ไปร้านหนังสือ อยากเล่นกับพ่ีที่แก่กว่าประมาณ 2-3 ปี 
เมียงมองเขาอยู่สักพัก อยากเล่นกับเขา 
เอาหนังสือของตัวเองไปชวนเขาอ่าน 
เขาไม่อยากอ่านด้วย เขาปัดมือออก ป่านกไ็ม่ละความพยายาม 
เขาเดินหนี ป่านเดินตาม  
แม่บอกว่า น้องป่านพ่ีเขาไม่เล่นด้วยลูก มานี่ครับ  
ป่านไม่ยอมมาหาแม่ 
พ่ีเขากลับมาอ่านหนังสือ ส่งเสียงขู่ บอกให้รู้แล้วว่าหงุดหงิด 
ป่านบอกแม่ แม่ พ่ีดุ แต่ยังตื้อเขาอยู่ 
แม่บอกอีกครั้งว่าพ่ีเขาไม่เล่นด้วยลูก กลับมาหาแม่ 
ป่านไม่กลับ ยังตื้อต่อ 
เอาหนังสือของตัวเองไปวางทับหนังสือของพ่ีเขา  
คราวนี้โดนผลักออก เซออกมา แต่ยังหัวเราะ ตื้อเขาต่อ 
แม่เรียกอีกครั้ง พี่เขาไม่เล่นด้วยลูก กลับมา 
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พ่ีคงหงุดหงิดเต็มที ผลักแรงขึ้นอีก ป่านเซ แต่ไม่ยอมถอย 
คราวนี้แม่เลยไปจับตัวน้องป่านออกมา 
ป่านบอกแม่อีกครั้งว่า แม่ พ่ีดุ  
แม่จับตัวน้องป่านไว้แล้วบอกน้องป่านว่า  
น้องป่านฟังนะ พ่ีเขาไม่เล่นด้วย หนูต้องถอยออกมา 
ป่านสะบัดตัวไปมา ป่านจะหาพ่ี จะหาพ่ี 
แม่ยึดตัวป่านไว้สักพัก รอจนสงบ ก็มีทีท่าจะไปหาพี่อีก 
คราวนี้เลยพาตัวออกจากร้านหนังสือ 
ปัญหาคือ จะสอนเขาอย่างไรให้เข้าใจภาษากายคนอ่ืน และการเข้าหาคนอ่ืนคะ 
  

โดย   ป่าน   เมื่อ 25/08/2009 
  
 
น้องเขารู้จักเด็กคนนั้นหรือเปล่าคะ ถ้าไม่รู้จัก ก็พาออกมาเลย ถ้ารู้จัก ให้เขาทดลองสักนิด ก็ไม่น่าจะ
เสียหาย  
 
ปัญหาที่คุณแม่ถามว่า จะสอนอย่างไร ค้าตอบคือสอนไม่ได้หรอกค่ะ การสอนคือการบอกบทให้จ้า  
 
จ้าได้ในสถานการณ์หนึ่ง จะใช้ไม่ได้ในอีกสถานการณ์หนึ่ง  
 
สิ่งที่คุณแม่ต้องท้า คือท้าพ้ืนฐานพัฒนาการของเขาให้แน่น ๆ อย่างท่ีครูแนะน้าให้ แล้วทุกสิ่งจะดีขึ้นเอง  
 
ฟลอร์ไทม์ เน้นการแก้ปัญหาที่ต้นตอค่ะ  

  

โดย   กิ่งแก้ว   เมื่อ 25/08/2009 
  
 
คุณหมอคะ มีปัญหาอ่ืนนอกจาก floortime ที่จะปรึกษาค่ะ 
ปัจจุบัน ป่านรับการฝึกบ้าบัดจากสถานพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง 
รูปแบบกิจกรรมคล้ายโรงเรียนเตรียมอนุบาลแต่ให้ผู้ปกครองอยู่ร่วมฝึกด้วย 
เช่นตอนเช้ามีเคารพธงชาติ สวดมนต์ ออกก้าลังกาย 
มีกิจกรรมนั่งโต๊ะ เช่นสอนสี จ้านวน สัตว์ สิ่งของ ร้อยลูกปัด ระบายสีฯลฯ 
ฝึกการช่วยเหลือตัวเอง เช่นใส่เสื้อ ถอดเสื้อ ฯลฯ 
ฝึกอาทิตย์ละ 2 วัน เช้า-เที่ยง ป่านท้าได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับเด็กอ่ืนในห้อง 
แต่มีต้องฝึกเพ่ิมพิเศษต่างจากเด็กอ่ืนเรื่องทางร่างกาย (แม่ไม่รู้ว่าเรียกการฝึกแบบนี้ว่าอะไร) 
กิจกรรมที่ฝึกเพ่ิม เช่น เดินบนลู่วิ่ง ฝึกกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง ว่ายน้้าฯลฯ 
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ฝึกมาประมาณเกือบ 3 เดือนแล้ว 
คุณพยาบาลที่เป็นครูฝึกประจ้าห้อง แนะน้าให้ป่านไปเข้าโรงเรียนเด็กปกติ 
แล้วค่อยนัดมาฝึกเพ่ิมเฉพาะกิจกรรมเป็นครั้งๆ ไป 
ปัญหาของแม่ตอนนี้ คือไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรดี 
ถ้าส่งเข้าโรงเรียนเทอมตุลาคมนี้ ก็เป็นเตรียมอนุบาลเทอมปลาย 
ตอนนี้สายป่าน 2 ขวบ 11 เดือน 
แต่แม่ก็กังวลเรื่อง การช่วยเหลือตัวเองของลูก เรื่องเข้าห้องน้้ายังท้าได้ไม่ดี 
ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะทุกวันนี้เราเป็นฝ่ายคอยถามเขา  
พาเขาเข้าห้องน้้าตลอดเวลา โดยใช้วิธีกะเวลา 2-3 ชม. แล้วพาไปห้องน้้า 
หรือเห็นอาการอยากเข้าห้องน้้าก็พาไป เพราะเคยลองปล่อยไม่ถาม 
ปรากฎว่าเขามักจะไม่เข้าห้องน้้าเอง จนเปียกแล้วก็ไม่บอก 
พอเจอถามเข้า และจะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ ก็ไม่ค่อยยอมให้เปลี่ยน 
เรื่องการบอกความต้องการของตัวเองหรือขอความช่วยเหลือกับคนอ่ืน  
ที่ไม่ใช่แม่ หรือ ตา ยาย แม่ไม่แน่ใจว่าเขาจะท้าได้ 
เพราะเมื่ออยู่กับคนอ่ืน เขามักจะนิ่ง กว่าอยู่ล้าพังกับแม่ ตา ยาย 
ตลอดเวลาที่ไปโรงเรียนเตรียมความพร้อม เขาพูดน้อยกว่าอยู่บ้าน 
คุณครูชวนคุย ก็ไม่ค่อยอยากตอบ ใช้วิธียิ้มอายๆ นิ่ง หรือพูดเบามาก 
ไม่ค่อยเข้าหาเด็กคนอ่ืน เพ่ิงมีประมาณ 2 สัปดาห์สุดท้ายที่ดูว่าอยากเล่นกับเด็กคนอ่ืน 
แต่ก็เข้าหาไม่เป็น ไปดึงสร้อยคอเขาบ้าง ไปจิ้มเขาบ้าง ไปลากเขาบ้าง 
ใจของแม่เองยังอยากให้อยู่บ้าน ให้ตายายช่วยดูในตอนกลางวันไปก่อน 
แต่ ตายายเริ่มลังเล เพราะเห็นว่าพยาบาลแนะน้า แล้วก็เหมือนกับอีกหลายบ้าน คือ 
สงสารหลาน กลัวหลานเหงา เพราะเป็นเด็กคนเดียวในบ้าน และไม่มีเพ่ือนเล่น 
ในละแวกบ้านเลย เพราะบ้านเราไม่ได้อยู่ในหมู่บ้าน และไม่มีสนามเด็กเล่นใกล้บ้าน 
กลัวว่าถ้าหลานไปเรียนปีหน้าเลย จะช้ากว่าเด็กที่เดี๋ยวนี้นิยมเข้าเตรียมอนุบาล 
หรือเข้าเนอร์สเซอรี่กัน ทั้งๆท่ีแม่ม่ันใจว่าถ้าวัดกันที่กิจกรรมอย่างที่โรงเรียนฝึกความพร้อม 
สายป่านไม่ได้ช้ากว่า แต่ถ้ามีการท้ากิจกรรมใหม่ๆ สายป่านจะไม่ลองท้าทันที 
แม่ต้องท้าให้ดู หรือชวนท้าหลายครั้งกว่าจะยอมเริ่ม (อาจเพราะไม่คุ้นหรือไม่ม่ันใจ) 
ซึ่งแม่คิดว่านี่คือปัญหามากกว่า เพราะหากส่งลูกไป แล้วไปนั่งนิ่งที่โรงเรียน 
น่าจะดูแย่กว่า เพราะเด็กรอบข้างคงจะแข่งกันท้า แล้วของเรานั่งนิ่ง 
อีกท้ังไม่แน่ใจว่าทางคุณพ่อของเขา ซึ่งไม่เคยเชื่อว่าลูกเป็นออทิสติก 
จะพอใจหรือไม่ ถ้าไม่ส่งลูกไปโรงเรียนทั้งท่ีพยาบาลแนะน้าให้เข้าแล้ว 
เหมือนกับว่าตอนนี้ทั้งพยาบาลและคุณพ่อจะรู้สึกว่า 
ป่านขาดเรื่องสังคม ควรเติมเรื่องสังคม 
แต่แม่กลัวว่าจะเป็นการส่งเขาเข้าสังคมจริง แต่ไม่สังคมกับใคร 
หรือสังคมกับคนอ่ืน ในแบบที่คนอ่ืนไม่เข้าใจ 
เครียดมากค่ะ ขอค้าแนะน้าจากทุกท่านเลยค่ะ 
  

โดย   ป่าน   เมื่อ 27/08/2009 
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ที่เขียนมา ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน และต้องลองคิดดูกันใหม่หลายจุดนะคะ  
 
ข้อ 1 น้องอายุแค่ 2 ปี 11 เดือน ใจหนึ่ง คุณแมก่็ยังไม่อยากให้เข้าโรงเรียน แต่คุณแม่ก็เกรงจะไม่ทัน
เพ่ือน ที่เรียนเตรียมอนุบาลมา  
 
สมัยก่อนเด็กเข้าโรงเรียน 6 ขวบ และด้วยสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป อายุของเด็กท่ีเข้าโรงเรียนก็
ลดลงเรื่อย ๆ จนถึงตอนนี้เด็กอายุแค่ 2 ปี 11 เดือน ก็ต้องกลัวว่าจะไม่ทันเพ่ือน ดิฉันขอถามนิดหนึ่งนะ
คะ แนวโน้มการเข้าเรียนตอนที่เด็กเล็กลง ๆ เรื่อย ๆ นี้ ท้าให้เด็กไทยเก่งขึ้นจริงไหม  
 
เรื่องท่ีสอง ถ้าเพ่ือนเขาเข้า "เตรียมของเตรียมอนุบาล" ตั้งแต่ 1 ขวบ คุณแม่จะว่าอย่างไร เราต้องเอา
อย่างเขาทุกเรื่องไหมคะ  
 
เรื่องท่ีสาม เป็นเรื่องที่คุณพ่อและคุณพยาบาล เกรงว่าเด็กจะขาดสังคม ก็ต้องถามกลับกันหน่อยค่ะว่า 
น้องเขามีสังคมกับผู้ใหญ่ดีแล้วหรือยัง เขาเล่นสนุกกับพ่อแม่ได้ไหม มีอะไรอึดอัดคับข้องใจ มาบอกพ่อแม่
ได้ไหม กลัวและกังวลบอกได้ไหม  
 
และท่ีบอกว่าลูกเข้าสังคมแบบที่คนอ่ืนไม่เข้าใจน่ะ คุณพ่อคุณแม่แน่ใจแล้วหรือว่า คุณพ่อคุณแม่เองน่ะ
เข้าใจเขาทั้งหมด ถ้าตัวเองยังเข้าใจลูกไม่ได้ทั้งหมด จะหวังพ่ึงเด็กอนุบาลซึ่งแต่ละคนยังอยู่ในวัยที่เอาแต่
ใจตัวเองได้อย่างไรกันคะ  
 
สุดท้าย ข้อให้คุณพ่อคุณแม่พิจารณาและชั่งใจเอาเองจากข้อมูลที่ให้ไว้ ทั้งในรูปแบบหนังสือ กระทู้ และ
การตอบค้าถามนี้นะคะ ว่าจะตัดสินใจอย่างไรเรื่องอนาคตของลูก พิจารณาให้รอบคอบว่าสิ่งที่คุณแม่หวัง
อยากได้ โรงเรียนอนุบาลให้คุณแม่ได้จริงหรือเปล่า  
 
เลือกอย่างไร ก็ได้อย่างนั้นนะคะ  
 
คนที่ม่ันใจ และกล้าฝืนกระแสมีไม่มากหรอกนะคะ ต้องทนต้านทานแรงกดดันจากสังคมรอบข้างได้ค่ะ  
 
ความจริงไม่ค่อยอยากตอบเรื่องนี้เลย เพราะได้ท้ากระทู้ไว้ละเอียดพอสมควรแล้ว แต่เห็นว่าอุตส่าห์ถาม
มาตั้งยาว ก็เลยตอบให้ค่ะ  
 
และสุดท้าย ถ้าออทิสติกหายได้ง่าย ๆ เพียงแค่เข้าโรงเรียน ให้ไปมีสังคมกับเด็กปกติ ป่านนี้คงไม่มีเหลือ
เกลื่อนเมืองนะคะ  
  
อีกนิดค่ะ ความคิดเห็นของสมาชิกในเว็บนี้ ส่วนใหญ่จะแตกต่างจากความเชื่อกระแสหลัก คือเราเป็นคน
กลุ่มน้อยนะคะ ข้อมูลจากเว็บไซด์ฟลอร์ไทม์อาจจะใช้อ้างอิงที่อ่ืนไม่ได้ หลายอย่างที่เราเชื่อ แต่คนส่วน
ใหญ่ไม่เชื่อ อย่างเรื่องที่ส้าคัญก็คือ  
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เราเชื่อว่าเด็กร้อยละ 60 จะฟ้ืนตัวและพัฒนาได้ทัดเทียมเด็กท่ัวไป หากพ่อแม่เข้าใจและเอาจริง แต่คนอ่ืน
เขาเชื่อว่ารักษาไม่หาย จะต้องเป็นไปตลอดชีวิต (แต่วงเล็บว่าพัฒนาให้ดีขึ้นได้) เราเชื่อว่าเด็กออทิสติกจะ
เขา้ใจความรู้สึกของผู้อื่น มีจินตนาการ และเข้าใจนามธรรม  
 
และก็มีหลายอย่างที่เราไม่เชื่อ แต่คนอ่ืนเขาเชื่อ เช่น การเข้าโรงเรียนจะท้าให้คนเป็น "คนเต็มคน"  
 
เราไม่เชื่อเรื่องการสั่งให้ท้าตาม เราไม่เชื่อเรื่องการติว  
 
และเราเชื่อว่าฝึกอย่างไร ได้อย่างนั้น  
 
ฝึกแบบธรรมชาติของเด็ก ก็จะได้เด็กท่ีเป็นธรรมชาติ 
 
ฝึกให้เป็นหุ่นยนต์ ก็จะได้หุ่นยนต์  
 
ฝึกครึ่ง ๆ กลาง ๆ ก็จะได้ครึ่ง ๆ กลาง ๆ  
 
ก็อย่างที่บอกน่ะคะ เรามันคนกลุ่มน้อย พูดอะไรไม่เหมือนคนอื่นหรอกค่ะ ก่อนจะเชื่อ พิจารณาให้ดีนะคะ  
  

โดย   กิ่งแก้ว   เมื่อ 27/08/2009 
  
 
น้องอินเตอร์เข้าอนุบาลตอน 3 ขวบค่ะ ตอนนี้น้อง 3 ขวบ 3 เดือนแล้วค่ะ คุณแม่ตั้งใจจะให้น้องหยุด
เรียนก่อน (เป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างคุณแม่กับคุณพ่อ) หลังจากการเฝ้าดูพัฒนาการและสอบถาม
พฤติกรรมน้องจากคุณครูที่โรงเรียน พบว่าน้องสามารถท้ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้บ้างถ้าเป็นกิจกรรมที่
ตนสนใจ แต่บ่อยครั้งที่น้องมีพฤติกรรมแยกตัวจากเพ่ือน ปรับตัวยาก ชอบเล่นคนเดียว ชอบเข้าไปตีน้อง
เล็ก เข้าไปกอดเพื่อนแรง ๆ (คุณแม่มั่นใจว่าน้องอยากเล่นด้วย ไม่ได้มีเจตนาจะท้าร้าย แต่น้องไม่รู้ว่าจะ
เริ่มอย่างไร)  
 
จากประสบการณ์ของคุณแม่ สิ่งที่น้องได้กับมาจากโรงเรียนคือการช่วยเหลือตนเอง เช่น ใส่รองเท้าเอง 
ทานอาหารเอง เข้าห้องน้้าได้เอง ใส่กางเกงเอง ซึ่งก็คิดว่าน่าจะฝึกเองที่บ้านได้ แต่สิ่งที่คุณแม่แน่ใจว่าน้อง
ไม่ได้กลับมาคือพัฒนาการทางด้านสังคมคะ ถึงแม้น้องจะยอมให้เพ่ือนนั่งเล่นอยู่ด้วยข้าง ๆ แต่ไม่นาน
น้องก็เดินไปจากตรงนั้น  
 
คุณแม่เริ่มท้า floortime ได้ 1 เดือนเต็ม ตอนนี้น้องวิ่งเล่นตามเพ่ือนและท้าท่าตามเพ่ือนแล้วคะ ซึ่งคุณ
แม่คิดว่ามันมาจากการท้า floortime กับน้องโดยชวนน้องคนอ่ืนมาเล่นกับน้องตัวต่อตัว ตามค้าแนะน้า
ของคุณหมอกิ่งแก้วค่ะ ไม่ใช่การท้ากิจกรรมที่ดูวุ่นวายของเด็กท่ีมีหลากหลายพฤติกรรมที่โรงเรียน 
หลังจากท้า floortime อีกสิ่งที่พัฒนาอย่างเห็นได้ชัดคือด้านอารมณ์ น้องสามารถควบคุมอารมณ์โกธร 
หงุดหงิดได้ดีขึ้น ถ้าโกรธ หรือ กลัว อะไรมากๆ น้องสามารถลงได้เร็วกว่าเดือนก่อน ๆ คะ ส้าหรับคุณแม่
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แล้ว การเข้าเรียนช้าหรือเร็วไม่ได้บอกว่า เด็กคนนั้นจะประสบความส้าเร็จในชีวิตทุกเรื่อง แต่การที่น้อง
จะอยู่ต่อไปอย่างมั่นคง และมีความสุขในสังคมนี้ในวันที่ไม่คุณแม่คุณพ่อแล้วนั่นส้าคัญที่สุด เพราะฉะนั้น 
คุณแม่มีความตั้งใจจะให้ทุกขั้นของพัฒนาการน้องสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะท้าได้  
 
น้องเพ่ิงไปประเมิน SI มา นักกิจกรรมบ้าบัดและนักจิตวิทยาบ้าบัด ประเมินว่า น้องพัฒนาถึงขั้น 6 แล้ว 
ฟังดูดี แต่ตั้งแต่ข้ัน 1 ยังไม่เต็มสักข้ัน คุณแม่คุณพ่อจึงตัดสินใจให้น้องหยุดเรียน ตอนนี้ได้ติดต่อคุณย่าให้
ช่วยมาดูแลน้อง ซึ่งคุณย่าก็ยังไม่ทราบว่าจะมาอยู่กับเราได้นานเท่าไร (ท่านไม่ชอบอยู่กรุงเทพ ท่านเป็น
คุณครูอนุบาลเก่า ใจเย็น และชอบเล่นกับเด็ก) ส่วนจะให้อยู่กับคุณยายน้องก็คงจะต้องโดยฝึกแบบ
พฤติกรรม คุณยายชอบให้ท้าตามค้าสั่ง จะเอาเข้าโรงเรียนท่าเดียวคะ คุยกันไม่รู้เรื่องค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่าง
ขึ้นอยู่กับหลายเหตุและปัจจัย แตกต่างกันไปตามแต่ละครอบครัว แต่เราต้องท้าให้ดีที่สุดตามความพร้อม
ของแต่ละครอบครัวคะ สู้ สู้คะ 
  

โดย   Nong Inter   เมื่อ 28/08/2009 
  
อยู่ที่ตัวเราเองครับ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เด็ก อยู่ที่ว่าเราฝึกแล้วลูกเป็นอย่างไร ในความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็น
แม่ บอกได้เองครับ...ท้าเต็มที่ มีอย่างนึงที่ ฟลอร์ไทม์ท้าให้ผมเชื่อ คือ ลูกผมดีขึ้นตลอด ฝึกควบคู่กันไปก็
ได้ครับ...ฝึกพฤติกรรมให้อยู่ในกรอบ ฟลอร์ไทม์ ก็ได้ ไม่ลองไม่รู้ครับ.. 
  
โดย   พ่อหนมปัง   เมื่อ 29/08/2009 
  
 
ขอบคุณคุณแม่น้องอินเตอร์ และพ่อน้องหนมปัง อยากให้ช่วยกันให้ความเห็นมาก ๆ ค่ะ ว่าไปแล้ว ดิฉัน
เห็นด้วยกับทัง้สองท่าน พ่อแม่เองต้อง "มั่นใจ" ในสิ่งที่เลือกให้ลูก เพราะเม่ือตัดสินใจแล้ว ท่านเองจะต้อง
รับผิดชอบลูกของท่านไปตลอด  
 
ดิฉันเองไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะช่วยใครตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การการตัดสินใจเลือกเรื่องส้าคัญ ๆ 
เช่นนี้ รวมทั้งไม่อยู่ในฐานะที่จะชักชวนและโน้มน้าวให้ผู้ปกครองมาท้าฟลอร์ไทม์  
 
ดิฉันอยากจะท้าหน้าที่แก้ไขข้อข้องใจ ในเรื่องเทคนิค รวมทั้งเรื่องของหลักการ ส้าหรับผู้ที่ตัดสินใจ
แน่นอนแล้วว่าจะเลือกใช้ฟลอร์ไทม์มากกว่า ท่านไม่เลือก ดิฉันก็ไม่ได้ว่าอะไร คนเราต่างจิตต่างใจ ต่าง
ความต้องการ และท่านผู้ปกครองทุกคนมีสิทธิตัดสินใจแน่นอน ที่ท้าหน้าที่เผยแพร่ฟลอร์ไทม์ เพียงเพราะ
เห็นว่าอาจจะมีคนใจตรงกันอยู่บ้าง  
 
และดิฉันจะรู้สึกล้าบากใจมาก หากผู้ปกครองท่านใด ขอค้าปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับฟลอร์ไทม์ รวมทั้งการถามความคิดเห็นของดิฉัน ในกรณีที่ "คนโน้นว่าอย่างนี้ คนนี้ว่าอย่างนี้"  
 
เอาเป็นว่า ถ้าดิฉันเห็นว่าสิ่งใดดี จะแนะน้าให้เอง แต่ถ้าไม่เห็นด้วย จะเฉย ๆ ดีไหมคะ ค้าตอบประเภท 
"ไม่ลอง ไม่รู้" ดิฉันก็เคยใช้นะคะ  
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โดย   กิ่งแก้ว   เมื่อ 29/08/2009  
  
 
ขอบคุณค่ะ ส้าหรับทุกค้าแนะน้า 
ยังมั่นใจว่า floortime ช่วยลกูให้ดีขึ้น 
เพราะเริ่มยื้อการสื่อสารกับลูกได้ ถึงแม่จะยังท้าได้ไม่ดีนัก 
เพียงแต่อยากได้ค้าแนะน้าจากผู้ที่เคยเดินในเส้นทางนี้มาก่อนว่า 
โรงเรียน ตอบค้าถามในเรื่องสังคมของลูกจริงหรือ 
ขอบคุณค่ะ คุณหมอส้าหรับค้าเตือนสติ  
ว่า แม่ต้องมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเลือก 
เพราะถ้าไม่เป็นเช่นนั้น ถ้ายังมัวแต่สงสัยอยู่ 
การช่วยลูก ก็คงจะติดๆ ขัดๆ อยู่อย่างนั้นเอง 
  

โดย    ป่าน   เมื่อ 02/09/2009 
  
ขนาดผมเป็นคนช่างเจรจา ผมยังไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของคนที่บ้านให้เชื่อว่าการเอาลูกที่ยังไม่
สื่อสาร ยังไม่ยอมรับคนแปลกหน้า ไปเข้าเตรียมอนุบาล ไม่สามารถช่วยให้เค้าดีข้ึนในด้านสังคม จริงๆ
แล้ว อาจจะไม่ดีข้ึนในทุกๆด้านเลยด้วยซ้้าครับ อาจจะดีขึ้นเรื่องท่ีเค้ามีที่ใหม่ๆ แปลกๆตาให้ได้นั่งมอง
นานๆมากขึ้นเท่านั้น การท้าความคิดของเราให้มั่งคงและเชื่อมั่นในแนวทางฟลอร์ไทม์นั้นไม่ยาก แต่การ
ท้าให้ตัวเองทนต่อแรงกดดันจากคนรอบข้างนี่สิ ยากกว่าอย่างเหลือเชื่อ 
  
โดย   น๊อต   เมื่อ 02/09/2009   
 
สัปดาห์นี้ ป่านสนใจแต่เรื่อง “ครุฑ” ค่ะ 
ไม่รู้จุดเริ่มมาจากไหน แม่มารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่มีเสียงถามว่า 
ป่าน แม่ๆ นั่นตัวอะไร  
แม่ ครุฑ ครับลูก 
ป่าน ครุฑเป็นตัวอะไร 
แม่ ครุฑเป็นนกครับ 
ป่าน เป็นนก แล้วจิกได้ไหม 
แม่ จิกได้ครับ 
ป่าน ครุฑดุไหม 
แม่ ถ้าเป็นคนไม่ดี ครุฑจะดุครับ 
ป่าน แม่ๆ แล้วถ้าป่านเป็นเด็กไม่ดี ครุฑจะดุไหม 
แม่ แล้วป่านว่าครุฑจะดุป่านไหมล่ะลูก 
ป่าน ถ้าป่านเป็นเด็กไม่ดี ครุฑจะดุ จิกปั๊บเลย 
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แม่ ป่านกลัวไหมลูก 
ป่าน กลัว 
แม่ กลัวแล้วป่านจะเป็นเด็กดีไหม 
ป่าน เป็นเด็กไม่ดี (อ้าว! แม่งงไปเลย ไหงเป็นงั้นไปได้ กลัว แต่จะเป็นเด็กไม่ดี) 
 
แล้วเหตุการณ์ต่อจากนั้น คือนั่งรถแม่ไปไหนๆ ก็หาแต่ครุฑ คราวนี้แม่เลยได้รู้ว่า ตามธนาคารไทย
ทั้งหลายจะมีครุฑ ทีนี้จะต่อยอดกันอย่างไรดีคะ กับมุข ครุฑ เนี่ย เพราะตอนนี้ สายป่านเริ่มถามวนไปวน
มา ครุฑ อยู่ไหน ครุฑดุไหม แล้วคอยหาครุฑ ตามทางที่รถผ่าน อ้อ มีกางแขน ยกมือเลียนแบบครุฑด้วย 
แล้วก็มีมุขด้วยนะ ว่าตัวเองเป็นครุฑ 
ป่าน แม่ๆ ครุฑน้อยท้าอะไร (ตัวเองกางแขนเลียนแบบครุฑ) 
แม่ ครุฑน้อย ก้าลังจะบินลูก 
ป่าน บินไปไหน (แล้วแม่จะรู้ไหมเนี่ย ว่าจะบินไปไหน) 
แม่ แล้วครุฑน้อยจะบินไปไหนล่ะ ลูก 
ป่าน ไป เทสโก้ โลตัส แม่ๆ ไปโลตัส กัน 
จบเลยค่ะ 
ป่านชอบถามว่า แม่ๆ ป่านท้าอะไร ป่านจะไปไหน นั่นอะไร 
โดยทีป่่านรู้ค้าตอบอยู่แล้ว แม่ก็เลยย้อนถามกลับ ว่าแล้วป่านท้าอะไรลูก  
นั่นสินะ ป่านจะไปไหน แล้วป่านคิดว่านั่นอะไรล่ะลูก แล้วปา่นก็ตอบ 
แม่มาถูกทางไหมคะ บางครั้งแม่ก็แกล้งตอบผิดๆ เขาก็บอกว่าไม่ใช่ แล้ว 
ก็ตอบค้าตอบที่ถูกต้องให้ แต่เมื่อคืนมีมุขใหม่ 
แม่ๆ แม่ก้าลังท้าอะไรอยู่ 
ป่านว่าแม่ท้าอะไรล่ะครับ 
(ไม่ตอบ) แม่ๆ แม่ขับอะไร 
แม่ขับเรืออยู่ ใช่ไหมครับ (ก้าลังขับรถอยู่ค่ะ) 
ใช่ๆ แม่ขับเรือ แม่เห็นเรือข้างหน้าไหมสีอะไร 
ป่านว่าสีอะไรล่ะครับ แม่ไม่รู้ 
เรือข้างหน้าสีด้า 
แม่ม่ันใจว่าแกล้งตอบ เขารู้จักค่ะ ว่าอันไหนรถ อันไหนเรือ 
แสบไหมล่ะคะ 

โดย   ป่าน   เมื่อ 03/09/2009 
  
 
คุยไปเรื่อย ๆ คุยเรื่องที่ลูกสนใจ และพยายามคุยในเรื่องเดิมให้ได้นานที่สุด ครุฑจะไปโลตัส ก็คุยกันต่อ 
จะไปท้าอะไร แล้วท้าอะไร ถ้าไม่ได้ไป ครุฑจะรู้สึกอย่างไร รู้สึกอย่างนั้น แล้วจะท้าอย่างไรถึงจะหาย ถ้า
ยังท้าไม่ได้ล่ะ คุยไปเรื่อย ๆ ค่ะ ที่ส้าคัญคุณแม่อย่าสะดุดเอง เมื่อเรื่องราวแวะเวียนมาถึงโลตัสก็แล้วกัน
นะคะ  

โดย   กิ่งแก้ว   เมื่อ 03/09/2009  
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วันนี้อ่านบทความเกี่ยวกับอารมณ์ แล้วมีข้อสงสัย 
ขอถามเรื่องอารมณ์กับคุณหมอและทุกท่านนะคะ 
เด็กปกติอายุ 3 ขวบ รู้จักอารมณ์ของตัวเองไหมคะ 
เขาทราบไหมคะ ว่าความคับข้องใจขณะนี้เรียกว่าอะไร 
แล้วเขาทราบไหมคะ ว่าท้าอย่างไรแล้วเขาจะดีขึ้น 
ตอนนี้เวลาป่านมีอารมณ์ด้านลบ เขาไม่เคยบอกว่ารู้สึกอย่างไร 
เมื่อแม่ถามเขาว่า ตอนนี้ป่านเป็นอะไรครับ 
ที่แม่ท้าอยู่ตอนนี้คือเหมือนบอกบทกับเขาว่า 
โกรธนะ เสียใจนะ ไม่สบายใจนะ อะไรท้านองนี้ 
แต่ก็เหมือนกับแม่พูดอยู่คนเดียว ท้ามาเป็นเดือนแล้วค่ะ 
แต่ทุกวันนี้ ยังไม่มีค้าตอบจากสายป่านว่าเป็นอะไร 
แต่สิ่งหนึ่งที่แม่รู้สึกว่าดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนคือ อาการโวยวายดูลดลง 
ดูสงบได้ง่ายลง เข้าหาแม่ ไม่วิ่งหนีเหมือนเมื่อก่อน 
แม่ควรเพิ่มเติมอะไรอีกบ้างคะ ที่จะช่วยให้ลูกเข้าใจอารมณ์ 
ขอบคุณค่ะ 
  

โดย   ป่าน   เมื่อ 04/09/2009 
 

พัฒนาการรับรู้อารมณ์ ก็มีล้าดับขั้น เด็กปกติจะค่อย ๆ เรียนรู้ได้จาก ชอบ/ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ กลัว 
โกรธ ปกติเด็ก 3 ขวบก็จะเริ่มบอกได้แล้ว เพียงแต่อาจจะไม่ครบทุกอารมณ์  
 
ที่ยังไม่ได้ค้าตอบ อาจจะเกิดจากคุณแม่ถามตอนที่ อารมณ์ "ปรี๊ด" เลยจุดที่จะคิดจะนึกอะไรแล้ว ลองถาม
ตอนที่อารมณ์ที่ยังไม่สูงมากดูนะคะ แต่ถึงไม่ตอบ แม่ก็มีหน้าที่ บอกค้าศัพท์เกี่ยวกับอารมณ์ให้ลูกรู้อยู่
แล้ว ว่าขณะนี้ ความรู้สึกในตัวลูกนั้น มีชื่อเรยีก แม่ยอมรับ แม่เข้าใจ และนี่คือสาเหตุที่ท้าให้ลูกสงบเร็ว
ขึ้นค่ะ 
 
เน้นกระบวนการเอาไว้ เดี๋ยวผลลัพท์จะตามมาเอง ลองอ่านเพิ่มเติมในหนังสืออีกค่ะ  

 โดย   กิ่งแก้ว   เมื่อ 04/09/2009  
  
 
จากต้นเดือนมาถึงตอนนี้เรื่องที่ป่านชอบมากท่ีสุดคือครุฑ เวลาที่ผ่านไปท่ีต่างๆ ก็จะมองหา ถ้ามีก็จะส่ง
เสียงดีใจ ชักชวนให้ดู สิ่งที่แม่กังวลคือ 
1. ป่านชอบถามค้าถามซ้้าๆ เกี่ยวกับครุฑ เช่นครุฑดุไหม จิกได้ไหม ร้องอย่างไร อยู่ที่ไหน  
ท้าอะไร สีอะไร ฯลฯ ซึ่งค้าถามเหล่านี้ถ้าเราย้อนถามกลับ เขาก็ตอบ แต่เป็นค้าตอบที่ค่อนข้างเหมือนกับ
ที่แม่ให้ข้อมูลไว้ จึงเป็นลักษณะของการพูดตามบท จะแก้ไขได้อย่างไรคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาชอบ
เริ่มต้นการสนทนาเป็นประโยคค้าถาม  
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2. ป่านชอบดูครุฑอย่างมากก็จริง แต่ไม่ถึงกับปิดตัวเอง เพราะเม่ือเขาเห็นเขาก็ชวนเราคุย 
หรือชวนเรามองหาเมื่อผ่านสถานที่ท่ีเขาเคยเห็นว่ามีครุฑ ฉะนั้น เท่ากับกิจกรรมนี้เรามีส่วนร่วมกับเขาได้ 
ซึ่งถ้ามองอีกมุมหนึ่ง ถ้าสิ่งที่เขาสนใจไม่ใช่ครุฑ แต่เป็นตัวการ์ตูนที่เด็กๆชอบ 
แม่และคนรอบข้างคงไม่เห็นว่าแปลก ฉะนั้นส้าหรับเรื่องนี้สิ่งที่กังวลคือ ดูเหมือนว่าเขาจะจดจ่อเฉพาะ
เรื่อง ท้าอย่างไรจึงจะแตกประเด็นจากเรื่องที่เขาชอบไปเรื่องอ่ืนได้ ไม่ใช่เพียงเพ่ือให้เขาไม่ดูแปลกเท่านั้น 
แต่เพ่ือให้เขารู้ว่ายังมีสิ่งอ่ืนที่น่าสนใจอีกนอกจากครุฑ 
3. กังวลเรื่องของการต่อยอด การใส่อุปสรรค การกระตุ้นให้แก้ปัญหา เพราะจากเรื่องที่เขาสนใจนึกมุขต่อ
ไม่ออกจริงๆ แล้วป่านยิ่งถามค้าถามเดิมมากเท่าไร แม่ก็ไม่รู้จะตอบอะไร กลายเป็นว่าแม่เบื่อหัวข้อนี้ก่อน 
แต่ก็ไม่ได้ชวนเปลี่ยนเรื่องนะคะ แต่รู้ตัวเลยว่า ความพยายามหาเรื่องมายื้อกับลูกมันลดลง เช่นอาจจะ
ตอบสั้นลงหรือย้อนถามกลับไปเลยว่าเขาคิดว่าอย่างไร ไม่ค่อยมีข้อมูลใหม่ๆมาเพ่ิมให้ ถ้าเขาถามค้าถาม
เดิม แล้วแม่เปลี่ยนค้าตอบไปไม่เหมือนที่เคยตอบเขาจะดีกว่าไหมคะ 
  

โดย   ป่าน   เมื่อ 25/09/2009  
 
ให้ลองถามเขาดูตรง ๆ ว่า ชอบหรือไม่ชอบครุฑ ชอบตรงไหน ไม่ชอบตรงไหน และถึงแม้ว่าเขาจะตอบว่า
ชอบ ลองถามตรง ๆ อีกครั้งว่ากลัวครุฑไหม ถ้าลูกตอบว่าไม่กล้ว ให้ถามต่อว่า กลัวนิดหนึ่งไหม ถ้าไม่กลัว
จริง ๆ ก็คุยกันเรื่องครุฑต่อไป พยายามหามุขมาต่อให้ได้  
 
อย่าคิดว่ามันแปลก ไม่อยากให้คุยเรื่องนี้ ให้คิดว่าครุฑมีประโยชน์ เป็นตัวเชื่อมที่ดีระหว่างแม่ลูก  
ใครจะหาครุฑเจอก่อนกัน ครุฑของลูกอยู่ไหน ของแม่อยู่นี่ ตัวไหนใหญ่กว่า ครุฑใส่กางเกงได้ไหม  
พยายามท้าตัวเป็นเพ่ือนที่สนใจครุฑเหมือนลูกค่ะ 
  
เอ...........ท้าไมคุณแม่ต้องตอบเหมือนเดิมทุกครั้งด้วยคะ 
  

โดย   กิ่งแก้ว   เมื่อ 25/09/2009 
  
 
ที่คุณหมอถามว่าท้าไมต้องตอบเหมือนกัน 
คงเป็นปัญหาของแม่น่ะค่ะ เป็นประเภทที่ค้าตอบของ 1+1 ต้องเท่ากับ 2 
ทั้งๆท่ีค้าตอบอ่ืน ก็มีได ้เป็นประเภทที่คิดเอาเองว่า ถ้าตอบไม่เหมือนกัน ลูกจะงง 
ว่าท้าไมคราวนั้นแม่ตอบอย่างหนึ่ง คราวนี้แม่ตอบอีกอย่างหนึ่ง 
ก็ค้าถามประเภทครุฑดุไหม จิกไหม 
แม่ก็มีอยู่ค้าตอบเดียวว่า ปกติครุฑไม่ดุหรอกลูก ถ้าเป็นคนไม่ดี ครุฑจะดุ  
แล้วก็ครุฑจะจิกแต่คนไม่ดี  
ไม่มีมุขอ่ืน เพราะคิดไม่ออกจริงๆว่าจะตอบอย่างไร 
เป็นการฝึกให้ลูกมีค้าตอบเดียว ไม่ยืดหยุ่นใช่ไหมคะ 
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ตัวอย่างค้าถามของคุณหมอที่แม่รู้สึกปวดหัวที่จะตอบลูกคือ 
ครุฑใส่กางเกงได้ไหม นี่แหละค่ะ 
ก็ท่ีแม่เห็นเนี่ย ไม่มีกางเกงเลยสักตัว 
ถ้าให้แม่ตอบก็คงบอกว่า แม่ไม่แน่ใจลูก แม่ไม่เคยเห็นครุฑใส่กางเกงสักที 
เนี่ยถ้าสายป่านถามว่า แม่ๆ ครุฑตัวนี้ผู้หญิงหรือผู้ชาย 
แม่คงหัวหมุนติ้วอีกแน่เลย 
แม่ม่ันใจที่จะตอบลูกเฉพาะเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงไม่เปลี่ยนแปลง 
แต่เรื่องที่อาจมีค้าตอบอ่ืนได้อีก บอกตามตรงว่าแม่ งง ไม่รู้จะตอบอะไร 

 โดย    ป่าน   เมื่อ 28/09/2009 
  
 
ค้าถามสุดท้าย ที่ถามว่า เป็นการฝึกให้ลูกมีค้าตอบเดียว ไม่ยืดหยุ่น ใช่ไหมคะ แล้วคุณแม่คิดว่าอย่างไรคะ  
จริงหรือ............... ครุฑไม่ดุ จริงหรือ.................ที่ครุฑดุแต่คนไม่ดี คิดไม่ออก ก็ต้องหัดคิดให้ออกค่ะ ไม่มี
ใครช่วยลูกของคุณแม่ได้ดีเท่าคุณแม่นะคะ   
 
ที่คุณแมบ่อกว่า "รู้สึกปวดหัว หัวหมุน เมื่อลูกถามว่าครุฑเป็นผู้หญิง หรือผู้ชาย ครุฑใส่กางเกงได้ไหม"  
 
คุณแม่พูดจริงหรือพูดเล่น ถ้าจริง.......แล้วคุณแม่คิดจะท้าอย่างไรต่อไป ในการพฒันาลูก  
 
ลูกของคุณแม่เป็นน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กอ่ืน ๆ พ่อแม่บางคน ตามตื้อลูกเป็นเดือน ๆ เพียง
เพ่ือให้ลูกหันมาสบตาแม่สักแวบหนึ่ง ลูกของคุณแม่พูดคุยโต้ตอบกับคุณแม่ได้แล้ว เพียงแต่เขาคุยในเรื่อง
ที่คุณแม่ไม่ชอบ ไม่ถนัด และไม่อยากคุย   
 
ดิฉันก็ไม่ทราบว่าจะช่วยอะไรได้มากกว่านี้ หนทางข้างหน้า ยาวไกล และกันดารนัก จะน้าพาลูก "คน
พิเศษ" ให้กา้วไปข้างหน้า อาศัย ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา ของคุณแม่ที่แกร่งเป็นพิเศษเช่นกัน
ค่ะ  
  

โดย   กิ่งแก้ว   เมื่อ 28/09/2009  
  
 
ที่คุณหมอถามว่าพูดจริงหรือพูดเล่น  
“ที่รู้สึกปวดหัว หัวหมุน เวลาลูกถามว่าครุฑเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ใส่กางเกงได้ไหม” 
ขอตอบตามความเป็นจริงเลยค่ะ ว่า “พูดจริง” 
ที่ปวดหัว เพราะแม่เองเป็นคนลังเลเยอะ ขี้กังวลอีกด้วย 
กลัวว่าจะให้ข้อมูลลูกผิด และคิดมากเกินกว่าที่ลูกถาม 
เช่น ลูกถามว่าครุฑเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง  
แม่ก็เริ่มคิดแล้วว่าครุฑเนี่ยควรจะเป็นผู้ชายใช่ไหมนะ แล้วครุฑผู้หญิงล่ะมีไหม 
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นี่คือยังไม่ทันจะตอบลูก ก็เริ่มสับสนในตัวเองแล้วว่าจะตอบอย่างไรดี 
พอตัดสินใจว่า ครุฑที่ลูกเห็นตามท่ีต่างๆ เนี่ยเป็นผู้ชาย 
แม่ก็เริ่มกลัวต่อไปว่า ถ้าลูกถามว่าแม่รู้ได้อย่างไร จะตอบอย่างไรดี 
คือเอาเป็นว่าลูกถามค้าถามที่หนึ่ง ในสมองแม่ก็คิดไปแล้วหลายเรื่อง 
แล้วก็ปวดหัวเอง 
ถึงตอนนี้คุณหมอคงก้าลังนึกสงสารน้องป่าน ที่มีแม่แบบนี้ 
ค้าถามต่อไปของคุณหมอที่ว่าคิดจะท้าอย่างไรในการพัฒนาลูก 
แม่สารภาพตามตรงว่าไม่มีแผนเลย ตอนนี้คิดอย่างเดียวว่า 
จะพยายามคุยกับลูก ถามลูกกลับบ้าง เพ่ือให้ลูกคุยเรื่องเดียวกับเราให้ได้นาน 
ไม่ใช่ว่าพอเราย้อนถาม ลูกไม่ตอบ หรือลูกเปลี่ยนเรื่องทันที 
เพราะแม่อาจจะคิดม่ัวไปเองก็ได้ แต่แม่รู้สึกได้ว่า 
ยิ่งคุยกับลูกได้นานเท่าไร ลูกก็เริ่มท่ีบอกแสดงอารมณ์กับแม่บ้างแล้ว 
เช่น แม่ ป่านกลัว กลัวฝน 
ถึงวันนี้จะบอกไม่ได้ว่าท้าไมถึงกลัวฝน 
แต่ก็รู้จักที่จะมาหาแม่ แล้วบอกแม่ว่า กอดป่านหน่อย ป่านกลัว 
ถึงแม่จะถามต่อว่า แม่กอดแล้วดีขึ้นไหม หายกลัวหรือยัง  
จะได้ค้าตอบว่า ยังไม่ดีขึ้น เมื่อถามต่อว่าแล้วท้าอย่างไรถึงจะดีข้ึน 
จะยังไม่ได้ค้าตอบก็ตาม แต่พอเราคลายแขนออก ก็จะมีมือเล็กๆดึงให้เรากอดเขาเหมือนเดิม 
พร้อมกับบอกว่า แม่ กอดนะ ป่านกลัว วันนี้แม่ก็คิดว่าเราสองคนเดินกันมาถูกทางแล้ว 
ถึงทางข้างหน้าของสายป่านจะอ้อมไปมา เพราะแม่จูงไปไม่ดี แต่แม่ก็จะพยายาม ที่จะเพ่ิมสติและปัญญา 
ให้พาลูกไปให้ได้ เพราะแม่คิดว่าข้อที่แม่ขาดมากคือ สติและปัญญา 
ส่วนประเด็นที่ว่าลูกคุยในประเด็นที่แม่ไม่อยากคุย 
ก็เพราะความไม่มีสตินี่แหละ ทีท่ าให้แม่กลัวไปล่วงหน้าว่า 
ถ้าป่านไม่สนใจเรื่องอ่ืนเลย จะท าอย่างไรดีล่ะ 
จะหาข้อมูลอะไรมาคุยกันดี ยิ่งคุยเรื่องนี้มากยิ่งท าให้เขาไม่สนใจเรื่องอ่ืนหรือเปล่า 
แม่ม่ันใจว่าถึงเป็นเรื่องอ่ืน ที่แม่ถนัด แม่ก็ยังคงกลัวในประเด็นนี้เช่นเดิม 
เลยท้าให้แม่หวังพ่ึงแต่คุณหมอว่า จะช่วยจูงแม่ไปในทางที่ควรจะเป็น 
ช่วยให้แม่เกิดปัญญา ในการที่จะเดินไปกับน้องป่าน 
แต่แม่คิดว่าสุดท้ายค้าแนะน้าของคุณหมอ น่าจะเป็นว่า 
ให้แม่จัดการกับสติตัวเองก่อนใช่ไหมคะ 
  

โดย   ป่าน   เมื่อ 29/09/2009 
  
 
ผมก็เคยอยู่ในอาการแบบคุณแม่น้องสายป่านเหมือนกันครับ 
 
คือไม่รู้ว่าอาการแบบนี้ของลูก ควรจะท้ายังไงดี 
ไม่รู้ว่าสถานการณ์แบบนี้ของลูก จะท้ายังไงดี 
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ไม่รู้ว่าอารมณ์แบบนี้ของลูก จะท้ายังไงดี 
และไม่รู้ว่าอาการที่ปกติแบบเด็กท่ัวไปในบางกรณี มันดีจริงแล้วหรือ 
 
แต่หลายเรื่องท่ีผมเคยกังวล และเฝ้าถามอาจารย์อยู่เป็นระยะๆ มันกลับคลี่คลายลงไปเอง เบาลงไปเอง 
หรือหายไปเอง โดยที่ผมไม่ได้จงใจ ที่จะแก้เฉพาะเรื่องนั้นๆโดยเฉพาะเลยครับ 
 
แต่ก่อนทีจ่ะผ่านแต่ละเรื่องแต่ละอาการของลูกมา ผมก็กังวล กลัวท้าผิดท้าถูก แบบคุณแม่น้องสายป่านนี่
แหล่ะครับ อ่านๆ ดูแล้ว น้องสายป่านเป็นน้อยกว่าน้องภูอยู่พอสมควรเลยครับ  
 
ปัจจุบัน น้องภูยังไม่สามารถตอบค้าถาม `ท้าไม` ได้เลยครับ มีบางครั้งที่ตอบได้ และน้องภูก็ยังไม่เคยถาม
เลย ว่านั่นอะไร นี่อะไร  
 
แต่ถ้าจะให้ผมไล่ย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่เค้าอายุ 1 ขวบ 8 เดือน ตอนนั้นน้องภู ไม่พูด ไม่สบตา ไม่กิน
อาหารอย่างอ่ืนนอกจากนม เรียกไม่หัน อยู่ในโลกส่วนตัวสูง อารมณ์แรง ฯลฯ ผมกับแฟนก็ผ่านความรู้สึก 
ท้อแท้ สิ้นหวัง สับสน หมดก้าลังใจ และอีกหลายๆความรู้สึกมาแล้ว  
 
ฟลอร์ไทม์ ท้าให้ผมกับแฟนเหนื่อยจนหมดแรง หมดมุข มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน แต่มันไม่ได้ท้าให้ผมยอม
หยุด เพราะอาการที่ดีขึ้นของลูกผม มันคอยกระตุ้นให้ผม พยายามเดินอยู่บนหลักการของฟลอร์ไทม์ให้
มากที่สุด ^^ 
โดย   น๊อต   เมื่อ 30/09/2009  

  
ช่วงเวลาที่ผ่านมา พยายามคุยเรื่องครุฑกับป่านตามท่ีคุณหมอแนะน้า 
ลองถามเขาดูว่า ทีป่่านมองหาครุฑเนี่ย ป่านกลัวครุฑหรือชอบครุฑ 
ค้าตอบในครั้งแรกๆ คือสายป่านกลัว แต่บอกไม่ได้ว่ากลัวแล้วท้าไมจะต้องมองหา 
แต่พอเวลาผ่านไป เขาเริ่มเล่าให้ฟังเองว่า เขากลัวครุฑตัวใหญ่ๆ สีแดง(ตามธนาคารหรือตึก) 
แต่เขาชอบครุฑสีทองตัวเล็ก (เรามักเห็นครุฑสีทองตามภาพปฏิทินหรือหนังสือ) 
แม่ก็เลยคิดเอาเองว่า น่าจะเป็นสีและขนาดที่เป็นข้อแตกต่างที่ท้าให้สายป่านกลัว 
และเม่ือเวลาผ่านไปอีก ก็ได้รู้ว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่ท้าให้สายป่านกลัวครุฑ 
ก็เพราะป่านคิดว่าตัวเองเป็นเด็กไม่ดี เด็กดื้อ  
เพราะข้อมูลที่แม่ให้คือครุฑจะจิกคนไม่ดี แล้วต่อมาป่านก็เปลี่ยนใหม ่
ป่านบอกว่าป่านไม่กลัวครุฑแล้ว เพราะป่านเป็นเด็กดี 
พอถามว่าแล้วครุฑสีแดงกับสีทอง ป่านชอบตัวไหน 
ป่านตอบว่า ชอบสีทอง เพราะตัวสีทองสวย 
แล้วทุกวันนี้ป่านจะรอดูข่าวพระราชส้านัก 
เพราะช่วงนี้ประกาศของส้านักพระราชวังจะมีครุฑให้เขาดูค่ะ 

 โดย   ป่าน   เมื่อ 14/10/2009  
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ตอนนี้คุณแม่น้องสายป่าน คงเข้าใจ "เบื้องหลัง" ของค้าถามและความสนใจที่ซ้้าซากของลูกแล้ว  
 
ในเรื่องของความกล้วและกังวล สิ่งที่ลูกได้เรียนรู้คือ กระบวนการคิดถึงความรู้สึกของตัวเอง  
 
ต่อจากนี้คือการท้าตัวเป็นที่พ่ึงพาของลูก ท้าให้ลูกรู้ว่าไม่ว่าลูกจะรู้สึกอะไร ลูกสามารถใช้ "สัญลักษณ์" คือ
ค้าพูดบอกออกมาได้ และแม่คือผู้ที่พร้อมจะช่วยลูกเสมอ  
และหากคุณแม่ท้าใจให้นิ่ง ๆ คุณแม่พอจะรู้สึกถึง "เงา" ของคุณแม่ในตัวลูกไหมคะ  
  

โดย   กิ่งแก้ว   เมื่อ 14/10/2009  
  
 
ความคิดเห็นที่ 50  
 
"เงา" ของคุณหมอ คือสิ่งที่ลูกคิด มาจากสิ่งที่แม่โปรแกรมใช่ไหมคะ 
  

โดย   ป่าน   เมื่อ 14/10/2009 
 
 
ไม่ใชค่ะ แต่เป็นลักษณะของคนที่ไวความรู้สึก วิตกกังวลง่าย เนื่องจากมักจะคาดเดาเหตุการณ์
ล่วงหน้าในด้านที่ค่อนข้างลบ จึงพยายามย้้าคิดและท้าในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกมั่นใจมากกว่าปกติ เรียกว่าไม่
กล้าคิดแตกแถว และไม่ค่อยยอมท้าอะไร ที่เรียกว่าเป็นการเสี่ยง แม้แต่เพียงเล็กน้อยน่ะค่ะ "ทางเดินชีวิต" 
เลยค่อนข้างแคบ ไม่ว่าการกิน การอยู่ การคิด การด้าเนินชีวิต  
 
ท้างานกับผู้ปกครองและเด็กมาระยะหนึ่ง เริ่มเห็นเงาของพ่อหรือแม่ในลูกได้บ่อย ๆ บางครั้งเห็นไปถึง 
"เงา" ของคุณปู่ย่าตายาย ในพ่อแม่ด้วยค่ะ  
 
ที่เขียนมาไม่ได้ต้าหนิหรืออะไรนะคะ เพียงแต่อยากให้ท้าความรู้จัก เข้าใจ และยอมรับความแตกต่างของ
คนแต่ละคนเท่านั้นเองค่ะ  
  

โดย   กิ่งแก้ว   เมื่อ 14/10/2009 
  
เรื่องของความกลัว ตอนนี้เริ่มบอกได้บางเรื่องว่ากลัวเพราะอะไร 
เช่น เรื่องกลัวฝน เมื่อก่อนถามว่ากลัวเพราะอะไร ค้าตอบคือเงียบ ถึงแม้ว่าจะมีตัวเลือกก็ตาม 
ตอนนี้เริ่มบอกแล้วว่า กลัวฝนเพราะกลัวเสียงฝน กลัวเสียงฝนดัง 
แม่เลยถามว่า ถ้าฝนตกเบาๆ เสียงไม่ดังจะกลัวไหม ค้าตอบคือถ้าฝนเบา ไม่กลัว 
ตอนนี้ยังเหลือเรื่องที่ต้องตามยื้อกันต่อคือ เมื่อกลัวแล้วให้ช่วยอย่างไรจึงจะรู้สึกกลัวน้อยลง 
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เพราะตอนนี้กลัว ก็เข้ามาให้กอด พอถามว่ากอดแล้วดีขึ้นไหม 
ค้าตอบคือยังไม่ดีขึ้น แล้วจะให้ช่วยอย่างไร ยังไม่ได้ค้าตอบ ให้ตัวเลือกก็ยังเงียบไม่ตอบ 
ตอนนี้เลยให้ลองท้าอย่างอ่ืนดูว่าถ้าท้าแล้วจะดีขึ้นไหม 
เช่น น้องป่านกลัวเสียงดังของฝน เราลองมาช่วยกันร้องเพลงดีไหม ว่าจะดีข้ึนไหม 
อย่างนี้ ถือเป็นการเบี่ยงเบน หรือเปล่าคะ 
แม่เข้าใจว่าน้องป่านกลัวได้ ไม่ใช่ไม่ให้กลัว เพียงแต่แม่รู้สึกว่าเมื่อเขากลัวแล้วควรจะท้าอย่างไร 
ให้เขาค่อยๆ รู้สึกดีขึ้น สามารถอยู่ร่วมกับเสียงฝนได้  
เพราะเราเองที่เป็นผู้ใหญ่ กับความรู้สึกกลัว บางครั้งเรายังต้องหาวิธีปลอบตัวเองเลยค่ะ 
  

โดย   ป่าน   เมื่อ 16/10/2009 
  
 
ของน้องภู ช่วงแรกๆที่ผมให้ตัวเลือก เวลาที่ถามอะไรก็ตาม ก็ไม่ค่อยได้ค้าตอบเหมือนกันครับ หลังๆมา 
เวลาที่เค้าไม่ตอบหรือตอบไม่ได้ ผมก็จะให้ตัวเลือก แต่จะถามด้วยความอยากรู้จริงๆ เหมือนกับว่าถ้ารู้
แล้วผมจะดีใจสุดๆ ก็ดูเค้ามีความกระตือรือล้นที่อยากจะตอบที่อยากจะสื่อสารมากข้ึนอะครับ 
 
และไม่ว่าจะเป็นเรื่องลมฟ้าอากาศ หรือเรื่องเสียใจ เรื่องเจ็บปวด เรื่องรอบตัว คือทุกเรื่องแหละครับ ทุก
เรื่องผมต้องใส่ความสนใจเข้าไปเต็มร้อยหรือเกินร้อย มันก็ช่วยให้เค้าสนใจและอยากท่ีจะสื่อสาร มากกว่า
ที่ผมจะถามเค้าไปแบบเฉื่อยๆ แบบเหมือนท้าอาหารไปตามต้ารา ไม่มีการปรุงแต่งตามที่ตัวเองชอบเลย 
 
คือบางที ความคาดหวังของผม กับความเหนื่อยกายและใจ เวลาที่พยายามสื่อสารกับเค้า มันท้าให้การใช้
ฟลอร์ไทม์ของผม มันไม่สมบูรณ์ คือใช้ฟลอร์ไทม์ แต่เห็นผลน้อย เพราะผมใช้มันไม่ได้เต็มร้อยเองอะครับ 
 
ผมก็เลยต้องแอบพักบ้าง ปล่อยให้แฟนอยู่กับลูกบ้าง ปล่อยให้ลูกไปเล่นกับลูกน้องผมบ้าง (แบบไม่ต้อง
หวังผลอะไร) ให้เค้าได้เจอสถานการแปลกๆกับคนอ่ืนบ้าง 
 
น้องภูก็เพ่ิงติดผมมากๆได้ไม่นานนี้เองครับ น้องสายป่านยังติดคุณแม่มากกว่าน้องภูซะอีกครับ ผมเชื่อว่า
น้องสายป่านจะดีขึ้นเรื่อยๆได้ด้วยความพยายามของคุณแม่แน่นอนครับ ^^  
  
โดย   น๊อต   เมือ่ 16/10/2009  
  
นอกจากใส่ความสนใจอย่างที่คุณน็อตบอกแล้ว ต้องใส่ความพร้อมที่จะเข้าอกเข้าใจ และพร้อมที่จะ
ช่วยเหลือคลี่คลายให้ลูกด้วยค่ะ  
  

โดย   กิ่งแก้ว   เมื่อ 16/10/2009 
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อารมณ์โกรธ ไม่พอใจ 
ป่านไม่พอใจคุณพ่อ เพราะคุณพ่อเป็น “มือสลายม็อบ” ประจ้าบ้าน 
เมื่อเวลาป่านก่อม็อบย่อยๆ จนคนอื่นในบ้านไม่สามารถรับมือไหว 
หลังจากขัดใจกัน ก็แยกกันอยู่คนละมุมในห้อง 
ป่านมานั่งข้างหน้าแม่แล้วบ่น 
“แม่ ป่านไม่เอาพ่อแล้ว ทิ้งพ่อไปเลย 
ให้พ่อไปไกลๆ เลย ป่านจะให้ครุฑมาหิ้วพ่อไปหิมพานต์เลย” 
ป่านนั่งบ่นกับแม่เป็นระยะๆ 
คุณพ่อก็ไม่ลุกไปไหน ยังนั่งท้างานอยู่อีกมุมหนึ่ง 
แล้วป่านก็เปลี่ยนมุขใหม่กับแม่ 
“แม่ ป่านโกรธแล้วนะ ดูสิป่านหน้าบี้แล้ว”(อยากจะพูดว่าหน้าบึ้งแต่พูดไม่ถูก) 
แล้วป่านก็ท้าหน้าดุๆ ให้ดู พร้อมกับร้าพันต่อ 
“แม่ป่านดุแล้วนะ ป่านโกรธด้วย เอาพ่อไปทิ้งเล้ย” 
ตลอดเวลาที่ป่านบ่น แม่ก็คอยถามสลับไปว่า ป่านจะทิ้งพ่อท้าไมลูก 
พูดแบบนี้เดี๋ยวพ่อเสียใจนะ โกรธพ่อเรื่องอะไร 
ป่านยังคงไม่ตอบ แต่บน่ไปเรื่อยๆ 
สุดท้ายคุณพ่อเริ่มทนไม่ไหว หันมาบอกว่า 
“พ่อไม่ไปไหนหรอก ป่านทิ้งพ่อไม่ได้หรอก พ่อตัวใหญ่ 
ถ้าจะทิ้งพ่ออีก พ่อจะสู้แล้วนะ” 
แล้วพ่อก็เข้ามาแกล้ง ชกซ้าย ชกขวา 
ป่านไปเล่นด้วย สักพักพ่อแกล้งล้ม ป่านทับพ่อ หัวเราะชอบใจ 
แม่ถามป่าน “ตกลงจะเอาพ่อไปทิ้งอีกไหม หายโกรธกันหรือยัง” 
ป่านตอบ “หายโกรธแล้ว”  
ตอนนี้แม่คิดว่าป่านพัฒนาเรื่องอารมณ์โกรธได้ดีขึ้น บอกได้ว่าโกรธ ถึงจะไม่ยอมบอกว่าเพราะอะไร 
คุณหมอเห็นด้วยหรือเปล่าคะ พัฒนากันต่ออย่างไรดีคะ 
อ้อ แล้วที่ไปชกกับพ่อ จะต้องแก้ไขหรือเปล่าคะ แต่ที่เห็น เหมือนเล่นกันมากกว่าค่ะ เพราะดูไม่เหมือนชก
เพราะโกรธ  
  

โดย   ป่าน   เมื่อ 30/10/2009  
  
 
อันที่จริงตอนที่เขาโกรธ และพยายามสื่อสารออกมา ผู้ที่เขาต้องการให้รับการสื่อ คือคุณพ่อไม่ได้รับมุข 
คาดว่าคงจะก้มหน้าก้มตท้างานต่อไป 
 
ที่เขาหายโกรธ ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะคุณพ่อมาง้อ หรือมาเบี่ยงเบนด้วยการเล่นแบบ sensory-motor  
 
เราเลยไม่มีโอกาศรู้ว่าเขาโกรธเรื่องอะไร และท่ีส้าคัญคือไม่มีโอกาสที่จะกระตุ้นให้เขารู้ตัว ว่าตัวเองโกรธ
พ่อเรื่องอะไร  
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หากคุณพ่อรับมุขตั้งแต่ต้น และถามด้วยเสียงอ้อน ๆ อยากรู้อยากเห็น เขาน่าจะบอกได้ หรือเล่นสมมุติ
กับเขา ในท้านอง "ผู้ร้ายมาแล้ว มีใครอยากจัดการผู้ร้ายหรือเปล่า" "อ้าว....ท้าไมต้องจัดการด้วยล่ะ" 
"โกรธผู้ร้ายเพราะอะไร" "เอาไปทิ้งแล้ว หายโกรธไหม"  
 
หลายครั้งที่เวลาเด็กโกรธ "ผู้มีอ้านาจ" เขาจะยังไม่บอกตรง ๆ แต่จะบอกผ่านการเล่นสมมุติได้ก่อนค่ะ  
  

โดย   กิ่งแก้ว   เมื่อ 30/10/2009  
  


