
 

 

ถอดเทปกจิกรรม 30 มีนาคม 2556 
 

พ่อนอ้งเอ สวสัดคีรบั  ผมพ่อนอ้งเอครบั  กจ็ะมคุีณพ่อคุณแมท่ี่เคยเจอกนัในอบรมครัง้ก่อน จะรูจ้กันะครบั  คุณหมอให ้

มาเลา่ใหฟ้งัว่าท าอะไรกบัลูกบา้ง  ผมกท็ าไปเยอะครบั  จ าไมค่่อยได ้ เอาเป็นว่าทกุเยน็ผมจะพาลูกไปเลน่นอก

บา้น  ต ัง้แต่ลูกยงัเลน่กบัเพือ่นไมเ่ป็น  กค็ือพาไปเลน่เดี่ยวๆ ก่อนกไ็ด ้เลน่ทรายหรอืเลน่อะไรกไ็ดท้ี่เราสะดวก  

จ าไดว้่ามเีลน่แบดมนิตนั  ต ัง้แต่ลูกตไีมเ่ป็น  คือ  ผมกไ็ดแ้ต่โยนลูกใหเ้ขาต ี ลูกไดแ้ต่ถอืไม ้ แลว้ผมกป็ลอ่ย

ลูกขนไก่ใหต้กลงบนไม ้ใหม้นักระเดง้ขึ้นมา  เขาจะรูส้กึดใีจว่าเขาตไีด ้ เริ่มตรงนัน้ก่อนนะครบั  ทกุวนัน้ีโยนลูก

ใหจ้นเขาตไีดแ้ลว้  แต่กว่าจะมาถงึทกุวนัน้ีมนัยากนะครบั   

     อกีอย่างหน่ึงทีจ่  าไดก้ค็ือ การพาลูกออกก าลงักายและฝึกกลา้มเน้ือหลงั  เดีย๋วจะท าใหดู้  จ าไดแ้มน่เพราะว่า

กว่าจะตดัสนิใจท าใชเ้วลา 2 วนั  เพราะลูกเป็นเดก็ที่ชอบเลื้อย กลา้มเน้ือไม่แขง็แรง และเมือ่ยงา่ย  การทีจ่ะชวน

เขาท าอะไรหนกัๆ มนัยาก  ผมตอ้งท าไปพรอ้มกบัลูก   ซึง่เป็นข ัน้ 1 ข ัน้ 2  พอสมัพนัธภาพเราแน่น  เขากจ็ะ

ไวใ้จเรา  เดีย๋วท าใหดู้ว่าจะตอ้งท าอะไรบา้ง  (สาธิตท่าซุปเปอรแ์มน)  นบัไปแลว้ใหลู้กแขง่กบัเรานะครบั  แรกๆ 

ลูกผมกน็บัได ้ 30    หลงัๆ  ไดเ้ป็นรอ้ย ผมยงัแพ ้แต่ดขีึ้นกด็ีแลว้   แลว้กม็วีดิพื้น ส าหรบัเด็กกไ็ดเ้รื่องก าลงั  

แต่ลา่สุดเขามาโชว ์ ผมกย็งัแพ ้ อย่างที ่ 3  กจ็ะเป็นเดินแมงมมุ  กแ็ลว้แต่ครบั  

     อาจจะตอ้งมสีิง่จูงใจว่าลูกชอบอะไร  จะเป็นนขนม  ไอศกรีม  หรอือะไรกไ็ดท้ีเ่ขาชอบกนิ  กต็ ัง้เป้านอ้ย ๆ 

แค่ 5 รอบ  ไมต่อ้งยากมาก แค่เกอืบยาก  โดยท าใหส้นุก  แลว้เรากไ็ปแขง่ดว้ย เราจะแกลง้แพ ้หรอืแพจ้รงิกไ็ด ้ 

ท่าพวกน้ีจะช่วยใหก้ าลงักลา้มเน้ือหลงัดขีึ้น  กค็ือลูกมกัจะมปีญัหาดา้นการเรยีน  จะนัง่เรียนแลว้กเ็มื่อย การ

ออกก าลงัแบบน้ีช่วยใหลู้กนัง่เรียนไดน้านมากขึ้น  ส่วนระบบสมัผสัที่ไดท้  าต ัง้แต่เด็กกจ็ะม ี  ปิดไฟในหอ้ง  แลว้

เอาลูกบอลทีม่ไีฟขา้งในเอามาโยนเลน่กนั  ลองทดสอบดูว่าลูกใครกลวัหรอืไม่กลวั  แต่ผมก็โยนเลน่ไป  ไมรู่ว้่า

กลวัหรอืเปล่า  กเ็ลน่กนัไป  เล่นคลมุผา้ห่ม  เลน่เป็นผที  าน่ากลวักไ็ด ้ แต่ถา้ลูกกลวักไ็ม่ตอ้งเลน่  แต่หากจะเลน่ 

ตอ้งเลน่ใหส้นุกนะครบั  

     ถา้เรื่องปีนป่ายท าทีส่นามเด็กเลน่ก็ได ้ เวลาพาไปพ่อแมก่ค็วรรูส้กึสนุก  แต่บางทที  ากจ็ะรูส้กึว่าเครยีด

เหมอืนกนั  เพราะตอ้งพาลูกไปท า  หรอืจะพาไปเทีย่วก็ได ้อย่างไปชะอ า กม็ซีานโตรน่ีิที่สามารถเขา้ไปกบัลูกกไ็ด ้ 

จะมทีี่ปีนป่ายสูงๆ ใหก้ล็องดู  พ่อแมก่ไ็ดพ้กัผ่อนไปดว้ย  และไดไ้ปเทีย่วดว้ยกนั ความสุขของลูกกค็อืความสุข

ของพอ่แม่  พาลูกไปเลน่ถอืว่าลดอายุตวัเองไปดว้ยนิดหน่ึง  ส่วนมากกจ็ะมกีารพาไปเที่ยวแบบครอบครวั  ถา้ไม่

เทีย่ว  กจิวตัรประจ าวนักอ็ย่างที่บอกนะครบั  พอเริ่มตรงน้ีกจ็ะเป็นการเพิม่ทกัษะทางกฬีาได ้ เลน่นอกบา้นได ้ 

คือ โยนรบัลูกบอล  เป็นการฝึกมติสิมัพนัธ ์ ต ัง้แต่เขารบัไม่ได ้ รบัไดแ้ค่ตรงๆ โยนงา่ยๆก่อน  ผ่านไปสกั

อาทติย ์ กล็องเฉียงออก หรอืโยนเลยหวั  หรอืใหต้ า่หน่อย เขาก็จะเริ่มขยบัตวั หรอืว่าเตะบอลส่งใหก้บัเรา แลว้ก็

มเีลน่สกูต๊เตอร ์2 ลอ้ส าหรบัเด็ก   พอดเีพือ่นซื้อมาเลน่ เขาอยากเลน่กพ็าไปฝึกได ้ จกัยาน 2 ลอ้กเ็ป็นแลว้  

ใครยงัไม่เป็นกไ็มเ่ป็นไรครบั  4 ลอ้ไปก่อนก็ได ้คือนอ้งเอเริ่มต ัง้แต่คร ัง้แรกซื้อมา 4 ลอ้  ปัน่ไม่ครบรอบ  คือเขา

ขึ้นไปนัง่  แลว้กเ็อาขาพายไป  แต่เขาไมส่ามารถจะปัน่ไปขา้งหลงัได ้ ต ัง้แต่จดุนัน้  จ าไดเ้ลยว่าตอ้งเชยีรลู์ก  

"เอาซลูิก  ลากไป"  คุณย่าตอ้งไปยกขา้งหลงั ลองปัน่ลอยๆ  ใหล้อ้หลงัจะไดไ้มฝื่ด  กป็ ัน่ไป  พอยนืกนึ็กขึ้นได ้ 

มอีกีอย่างหน่ึง  เลา่กระโดดไปกระโดดมา   จดๆ เอานะครบั เหมอืนกจิกรรมเขา้จงัหวะท ัว่ๆไป กเ็หมอืนกบัเราที่

เลน่กระโดด  แลว้ค่อยกระโดดตบ อนัน้ียากตอ้งใชเ้วลา ท าเหมอืนเลน่กงิก่องแกว้ 



 

 

อ.กิ่งแกว้     คืออย่างน้ีค่ะ  ผูป้กครองใหม่มกัจะคิดไมอ่อก  แต่ถา้ลงมอืท าแลว้กจ็ะเหน็เองว่าจะไปอย่างไรต่อถกูไหมคะ 

เหมอืนกบัการโยนบอลของคุณพ่อหรอืตีแบดมนิตนั  คุณพ่อกไ็มรู่ม้าก่อนนะว่าจะซา้ยหรอืขวาหรอืว่าอย่างไร  

แต่พอลูกบอลไปทางซา้ยแลว้ลูกรบัไม่ได ้ มนักจ็ะรูว้่างานเขา้  ถา้ไมล่งมอืกจ็ะไมรู่ว้่างานเขา้ใช่ไหมคะ 

พ่อนอ้งเอ ถา้ไมล่งมอืกจ็ะไม่รูว้่าเขาท าไมไ่ด ้ เรากนึ็กว่าเขาท าไดจ้รงิๆ  กจ็ะมเีรื่องกระโดดเชอืก   จ าไดเ้ลยว่า กระโดยที

แรก ท าไมไมม่จีงัหวะ  จรงิๆกระโดดเชอืกมนัตอ้งกระโดดแลว้ก็มจีงัหวะรอ  รอใหเ้ชอืกมนัลงใหเ้ป็นจงัหวะ      

อ.กิ่งแกว้     หรอืไม่กระโดดลงน า้หนกั เสยีงดงัเลย 

พ่อนอ้งเอ จรงิๆเดก็กรุงเทพเป็นเยอะ  คุณพ่อเอากระโดดเชอืกไปเลน่  แลว้กจ็ะเหน็เดก็กระโดดไมเ่ป็นประมาณ 3 – 4 คน   

อ.กิ่งแกว้ ส่วนใหญ่เดก็ผูช้ายน่ีแทบไมไ่ดเ้ลย  เดก็ผูห้ญงิน่ีเหมอืนจะงา่ยๆ   

พ่อนอ้งเอ เดก็ผูช้ายกระโดด 10 ทเีหน่ือย กเ็ลกิเลน่ โวยวาย  อะไรแบบนัน้  แรกๆ กระโดดเชอืกเรากส็อนการจบัจงัหวะ

ใหก้บัเขาได ้ แลว้ค่อยไปต่อ 

อ.กิ่งแกว้ ทีคุ่ณพ่อพดูหมายถงึคุณภาพกระโดด  อย่างการโหนราวแบบมงักี้บาร ์ คุณภาพของการโหนทีส่วยจะเหมอืนลงิ  

โหนชา้ๆ  มนัจะแกว่ง แกว่งแลว้มอืจบั เหมอืนลงิ  พอเขาท าไดแ้ลว้ตอ้งเปรยีบเทยีบ อย่างทีค่รูเป้ท าคือเอานอ้ง 

หรอืหาเดก็ผูห้ญงิไดท้ี่ร่างกายดีๆ มาเปรียบเทยีบดู  วเิคราะหเ์ลยว่ามนัสูไ้มไ่ด ้ กต็อ้งเชยีรก์นัไปจนกว่าจะท าได ้

พ่อนอ้งเอ ทกุท่าทางทีส่าธติใหดู้น่ี  ตอ้งเชียรน์ะครบั  ไมใ่ช่ท าวนัเดยีวไดน้ะครบั  ท ากนัเป็นเดอืนนะครบั  บางท่าเป็นปีกม็ ี

ทีผ่่านมาท าอย่างที่เลา่  แลว้เราก็ค่อยท าเขา้มาดูในเวบ็  ทีจ่รงิมเีชค็ลสิตใ์นเวบ็ไซตข์องอาจารย ์ยาวมาก  อย่างท่า

หนอนนะครบั  รูส้กึว่าผมจะไมไ่ดท้  าครบั  เพราะผมท าไมไ่ด ้

อ.กิ่งแกว้ ท่าหนอน คือ  คืบแลว้คลาน เช่น โยนของเขา้ไปใตโ้ซฟาลกึๆ โซฟามนัเตี้ยนิดเดียวคลานเขา้ไปไมไ่ด ้ ตอ้งคืบ

อย่างเดยีว ใหเ้ด็กคลานกระดบื กระดืบ มนัคือคืบนัน่เองค่ะ กเ็ป็นอกีมกุหน่ึง หมอเพิง่ไปจงัหวดัหน่ึง ผูป้กครอง

ครึ่งหน่ึงยกมอืว่าลูกไมค่ลาน ลูกนัง่แลว้ต ัง้ไขเ่ลย สิง่ที่ขาดคือ การประสานสมัพนัธซ์า้ย-ขวาหายไป เลยตอ้งมา

นัง่หดัคลานกนัใหม ่ ทกุอย่างมนัมปีระโยชนข์องมนัอยู่ในพฒันาการแลว้ค่ะ  เหมอืนเดก็เลก็นะค่ะ เขาจะคืบ

ก่อนคลาน  เดก็ของเราเคา้ไมค่ืบไมค่ลาน กลา้มเน้ือล  าตวัเลยไมแ่ขง็แรง  การประสานงานและสมัพนัธซ์า้ย ขวา 

มปีญัหา 

พ่อนอ้งเอ กน่ี็ละครบั  เชค็ลสิตน่ี์ดูในเวบ็ไซตไ์ด ้ แลว้ค่อยๆ ท าไปทลีะอนั แลว้กท็ าทุกวนั ท าทุกเยน็ ผมกท็ างานประจ า  

ไปตัง้แต่เชา้  กลบัมาถงึบา้นกป็ระมาณ  5 โมงครึ่งเหมอืนกนั  ทวีไีมต่อ้งดูนะครบั  ไมม่อีะไรใหดู้  แลว้กม็าท า

พวกน้ี  เรากจ็ะไดท้  าไปดว้ย  ผลพลอยไดไ้ปดว้ยเรากจ็ะสุขภาพแขง็แรงขึ้น ตอนน้ีกค็ือชกัน าลูกใหเ้ลน่กบัเพือ่น  

หลงัจากพวกน่ีเขาพรอ้มแลว้  กล็องเลน่  ทีผ่่านมาโดยเลน่แปะแขง็ เกมน้ีกจ็ะไดห้ลายอย่าง เล่นกนัเป็นไหมครบั 

วิง่แลว้กแ็ปะ แลว้กแ็ขง็ แลว้กอ็ยู่ในเขต  เรากเ็ป็นกรรมการดว้ย  เป็นคนวิง่หนีดว้ย  ต่อมากเ็ป็นกระต่ายขา

เดยีว  อนัน้ีจะเริ่มยาก แลว้กว็ิง่ไลจ่บั อนัน้ีงา่ย  อกีอย่างหน่ึง คือ บอลลูนส ีเพิง่เคยเจอ วนันัน้ไปเลน่กบัเดก็

แลว้เดก็ชวน “ลุงๆ หนูเลน่บอลลูนสใีหดู้” กจ็ะมเีสน้  แลว้จะมคีนตรงกลาง  ทีเ่หลอืก็จะไปยนื                   

อ.กิ่งแกว้ แตกต่างกบับอลลูนธรรมดาอย่างไร 

พ่อนอ้งเอ ผมว่าเขาเรยีกผดินะครบั   เหมอืนเดก็เขาบญัญตัศิพัทใ์หม ่ อา้ว มสีอีะไร  สดี า  ผ่านไป  แลว้คนทีเ่หลอืไม่มสีี

ทีเ่ขาพดูมากจ็ะโดนวิง่ไลจ่บั  พอถกูจบัไดแ้ลว้  กจ็ะกลายเป็นคนบอกต่อไป  คือเหมอืนผมบอกว่าสมีว่ง  อย่างน่ี  

ครูแอนกจ็ะเดนิผ่านได ้  แต่ครูปทัมไ์มไ่ด ้ เพราะไมม่สีมีว่ง เดีย๋วโดนจบัแน่นอน กค็ือเขาจะตอ้งนึกเอาเอง  มนั

กจ็ะสนุกตรงทีว่่า  คนบอกกต็อ้งอยากเลง็ว่าจะจบัใคร  ก็ตอ้งบอกว่าสทีีไ่ม่มอียู่ในตวัของเดก็คนนัน้  ส่วนเพือ่น



 

 

กจ็ะลุน้ ว่าจะโดนหรอืเปลา่ บางคนกจ็ะพยายามหาสภีายในตวัเอง เฮย้ ฉนัมนีะ จดุนิดหน่ึง อยู่ในรองเทา้  กจ็ะ

หามา  อนัน้ีเป็นเรื่องความสนุกสนานของเดก็  บางทเีราลมืไปแลว้  ไปเลน่กบัเดก็  เรากจ็ะรูอ้ะไรแปลกๆ  ออ๋ 

เลน่กนัแบบน้ีหรอื อย่างโอ  โอตุ่ม  เรากจ็ะรูจ้กักนัแต่โอนอ้ยออก  โอตุ่ม  10 ลา้น  20 ลา้น  อา้วคนน้ีเป็น  ผม

กเ็ลน่ไม่เป็น  กจิกรรมตอนเยน็กท็  าได ้บา้นกเ็ป็นตกึแถว  ไปหาเดก็แถวนัน้มาเลน่  หาได ้2 -3 คน กเ็ลน่ได ้ 

วนัหยุดค่อยพาไปสวนสาธารณะหรอือะไรก็ได ้ กแ็ลว้แต่นะครบั 

ครูพบ ถาม “ตอนแรกที่คุณพ่อใชฝึ้กกลา้มเน้ือหลงั  คุณพ่อใชเ้วลาคิดอยู่ 2 วนั ตรงนัน้เกดิอะไรขึ้น คุณพ่อช่วยเลา่ให ้

ฟงั 

พ่อนอ้งเอ ผมเชื่อมโยงกบัเรื่องจนิตนาการกบัความกลวั  เหมอืนคลปิที่คนกลวัหมากระโดดใส่  เพราะว่าลูกผมเลื้อยมา

ตลอด  เหมอืนเขาเป็นเดก็เมือ่ย  แต่จรงิๆ แลว้กลา้มเน้ือเขาไม่แขง็แรง แต่เรากไ็ม่รู ้ เขากจ็ะเอาแต่นอน  แรก

เราไปบอกว่า  เรากไ็ปอ่านเจอ  มาปรึกษานะ ตอ้งท าท่าซุปเปอรแ์มนนะ  เออ  มาท ากบัป๊าส ิท าแลว้ลูกบอก 

“เมือ่ยจงัป๊า” เรากจ็ะรูส้กึหงดุหงดิใช่ไหม เพราะเราตัง้เป้าไวแ้ลว้อยากใหลู้กเราแข็งแรง  เดีย๋วชวนมนัท านะ  

มนักจ็ะบ่นเม่ือยอกี เรากจ็ะคิดอย่างน้ีกอ่น  ชวนไปนะ  เดีย๋วก็บน่อกี อะไรอย่างน้ี  หลงัๆมนัไมไ่ดแ้ลว้  

เพราะว่า  ถา้ทิ้งไวน้านนะ เดีย๋วเขาจะไม่แขง็แรงอีก  จะส่งผลเสยีเยอะ ตอ้งชกัชวน มนัก็ไมส่  าเร็จหรอกครบั  

แรกๆ  ท าได ้ 5 วนิาท ี กเ็หมอืนเดิม แต่เราชวนมาแขง่กนัหน่อยส ิ เน่ืองจากสมัพนัธภาพคงแน่น  เขาจะรูส้กึ

อยากเอาชนะเรา เราก็ท  าแลว้กดู็เขาไปดว้ย ถา้เขาเริ่มไม่ไหวเราก็แกลง้แพไ้ป   คือเขาจะไดรู้ส้กึว่าเขาชนะแลว้นะ  

ส่วนแมก่เ็ป็นคนช่วยเชียร ์ เจง๋มากเลย  วนัต่อมาเขาจะมาทา้เราอกี  ป๊าท าซุปเปอรแ์มนอกี ท าไปท ามากท็า้ทกุ

อย่าง  เดนิแมงมมุ  วดิพื้น  ซทิอพั  ลา่สุดน้ี  ผมกแ็กลง้เดก็แถวบา้น คือจะมเีด็กโตกว่า  ทีเ่ขาเลน่กฬีาเก่งกว่า 

มาเลน่ เขากจ็ะชนะนอ้งเอ  เลยทา้วดิพื้นแขง่กนั เดก็คนนัน้วดิไมไ่ดน้ะ ไม่รูท้  าไมเหมอืนกนั ท าไมไ่ดเ้ลย เดนิ

แมงมมุกไ็ม่ได ้เหมอืนเขาเรว็นะ  แต่พวกน้ีเขาส ัง่ใหม้นัเกร็งทนไมไ่ดเ้ลย  อนัน้ีกไ็มม่ปีระเดน็อะไรมาก  ส าหรบั

นอ้งเอ กม็คีวามรูส้กึว่าเขากไ็ม่ไดแ้พต้ลอดนะ   แต่นัน่และครบัคือจนิตนาการที่ครูพบเคยบอก  เราเคยเหน็ลูก

เราเลื้อย  เราเคยเหน็ลูกเราท าไมไ่ด ้ มนัจะบอกว่าเขาคงไมอ่ยากท าหรอก  ท าไปเราก็ท  าไม่ได ้ตอ้งสู ้ๆ  ครบั  

ขอบคุณครบั 

พ่อนอ้งบ ี เป็นคุณพ่อของนอ้งบนีะครบั   ตอนน้ีเขาอายุ  8 ขวบ ประมาณ 9 เดอืน  ปีหนา้กจ็ะขึ้น ป. 3  ครบั  ผมดูเขามา

ตัง้แต่ประมาณ 2 ขวบครึ่งจนถงึปจัจบุนั  ปจัจบุนักย็งัดูอยู่นะครบั  ดูแบบเตม็เวลา ตอนนัน้กต็ดัสนิใจลาออก

จากงานมาดูแลเขา  ตอนนัน้ใหคุ้ณยายดู กพ็บสิง่ผดิปกต ิเปรียบเทยีบกบัเดก็ขา้งบา้นกบัเขา ไมว่่าจะเป็น

ทางดา้นร่างกาย  อารมณ ์และก็ทกัษะที่เขาควรจะมใีนการเลน่กบัเพือ่น   อย่างทีคุ่ณหมอเขยีน กเ็ลยเริ่มบนัทกึ 

คือผมชอบบนัทกึ สงัเกต กเ็อาขอ้มลูทีคุ่ณหมอและ นกับ าบดับอกเรา ดา้นอารมณเ์ป็นอย่างไร  ดา้นร่างกายเป็น

อย่างไร  กลา้มเน้ือ มดัเลก็ มดัใหญ่เป็นอย่างไร  ทกัษะกบัเพือ่นเป็นอย่างไร จนิตนาการ แลว้เรากจ็ะเฝ้าสงัเกต

เขา  10 - 11 หวัขอ้   ซึง่ขอ้มลูเหลา่น้ีคุณครูหยกกเ็คยไดเ้หน็   ผมก็จะไปพบกบันกับ าบดั  ผมกจ็ะบอกถงึ

สภาวะของเขาว่าเป็นอย่างน้ี  คุณครูกเ็คยบอกว่าไม่เคยมผูีป้กครองคนไหนท า  ซึง่ถงึตอนน้ีผมกย็งัท าอยู่  แลว้

จะกลบัไปดูตอนเขา 2 ขวบครึ่ง จนถงึปจัจบุนั แต่กอ็าจจะไมไ่ดอ้ยู่ในแบบฟอรม์ที่คุณหมอใหไ้ว ้  เพยีงแต่ว่า จะ

เหน็การเปลีย่นแปลงของเขาทีย่งัเหลอือยู่  อะไรทีน่่าจะวางใจได ้ บางทกี ็10 - 11 หนา้ ผมกเ็ก็บขอ้มลูไปเรื่อยๆ 

แลว้จะอพัเดตขอ้มลู อย่างทีโ่รงเรยีนก็ประมาณเทอมละ 1 คร ัง้ พมิพบ์นัทกึการเปลีย่นแปลง  แลว้กจ็ะขอ

อนุญาตคุยกบัคุณครู  แลว้กส็่งบนัทกึไปใหคุ้ณครูก่อน ตัง้แต่เขาเริ่มเขา้เรยีนอนุบาล  ตอนนัน้มาหาคุณหมอ 



 

 

คุณหมอใหม้พี่อแมก่่อน  เรียนชา้ไมเ่ป็นไร  แลว้ก็ค าส  าคญัทีผ่มจบัไดอ้ะไรอีก 2 หรอื 3 ค า   ผมกไ็ปนัง่

ทบทวน  แลว้ผมกใ็หเ้ขาซ า้ช ัน้  เน่ืองจากผมดูแลว้เขายงัไมพ่รอ้มทางดา้นทกัษะทีจ่  าเป็นในการเรยีนรู ้  กบั

โรงเรียนเดีย๋วน้ีเขาเขา้เรียนเรว็  2 ขวบกว่าเขารบัแลว้  เรากดู็ว่า เทยีบกบัตวัเรา  เราเรียนต่างจงัหวดัมา  เราเขา้ 

ป. 1 ตัง้ 7 ขวบ  เดก็กรุงเทพฯ  5 ขวบ  6 ขวบ ป. 1 ก ็เรากดู็ว่า  สมยัเรายงั 7 ขวบ 8 ขวบ ยงัท าได ้ เขาก็

ตอ้งท าไดเ้หมอืนเรา คุณหมอบอกว่า  ชา้ตอนน้ีดกีว่าชา้ตอนโต  ตอนนัน้กเ็ลยมานัง่คิดทบทวน  กเ็ลยตดัสนิใจ

แลว้วางแผน  ในตอนนัน้  แลว้กม็องไปถงึภาวะของเขาดว้ยว่า  เขาเป็นคนร่างกายไมแ่ขง็แรง  รวมถงึอารมณ์

แปรปรวนนะครบั  เราก็ต ัง้ธงเลยว่า  

 1. โรงเรยีนทีจ่ะใหเ้ขาเรยีน น่าจะเป็นโรงเรยีนแนวทางเลอืก เขาคงไมพ่รอ้มทีจ่ะเรยีนแนววชิาการ อะไรทีแ่บบ

เรว็หรอืเหมอืนเรว็เหมอืนปจัจบุนั  

2. พอเรื่องอารมณ ์ผมกม็องแนววถิพีทุธ  ตอนนัน้ไดคุ้ยกบัหมอ คุณครูหลายคน มอีารมณ์มา  เรากต็อ้งใช ้

ธรรมเขา้ข่ม  ผมกม็เีป้าอย่างน้ี ประกอบกบัคิดว่า อนัน้ี เขาน่าจะมบีุญที่ตดิตวัเขา้ไปดว้ย แลว้ก็เคยไปเขา้อบรม

ของโรงเรียน การศึกษาแนววอลดอรฟ์  ณ ตอนนัน้เราก็ตอ้งหาขอ้มลูทีน่่าจะมาน าไปประมวลผลในฐานะพ่อแม ่ 

เขาก็บอกว่า  เดก็ทีเ่กดิมา   เขาตัง้ใจมาเกิดแบบน้ี  เพือ่เป็นการทดสอบตวัเขาเอง ว่าเขาจะผ่านอปุสรรคน้ีไปได ้

หรอืเปลา่อะไรอย่างน้ี ตอนนัน้ที่จบัประเด็นได ้ เหมอืนเป็นการทดสอบพ่อ แม ่คุณครู  นกับ าบดั  คุณหมออะไร

ท านองน้ี  

อ.กิ่งแกว้ ใหโ้อกาสเรา 

พ่อนอ้งบ ี ใหโ้อกาสเรารูจ้กั SI  คุณหมอ  รูจ้กัเวท ี เหมอืนเขา้สู่วงการ  ที่ลาออกจากงาน  ไมค่ิดว่าจะมาไกลถงึขนาดน้ี  

คิดว่าสกั 1 ปี คงจะกลบัไปท างาน  กไ็มค่ิดว่า  ยงัไมไ่ดก้ลบัเลย 

อ.กิ่งแกว้ นานไปหน่อยนะเน่ีย (หวัเราะ) 

พ่อนอ้งบ ี จนรูส้กึว่า มนัขึ้นสนิมอาจจะตอ้งไปท างานอย่างอื่น   ผมใชห้ลายอย่างมาประมวลแลว้กอ็อกแบบ  เป้าหมายคอื 

มองทลีะสว่น  ร่างกายแข็งแรง  ผมกต็อ้งคิด  ออกแบบอปุกรณ์  กจิกรรม  แลว้กก็จิวตัรว่าจะท าอย่างไร  เคย

ท าอปุกรณไ์ปใหโ้รงเรยีนอนุบาล  จนคุณครูถามว่าทีบ่า้นท าอุปกรณ์เครื่องเลน่ขายหรอืเปลา่ค่ะ แต่ผมจะเนน้วสัดุ

ธรรมชาต ิ เช่น  ยางรถยนต ์ ไม ้ หรอืคุณครูเขาอุปกรณพ์งั  เขาบอกคุณพ่อช่วยออกแบบใหห้น่อย  ผมก็

ออกแบบใหใ้หม ่ยกตวัอย่างเช่น  ทีเ่ขามบีนัไดปีนขึ้นไปแลว้ก็มเีนินลาด  เรากม็องเด็กของเราเป็นตวัต ัง้  เอ จะ

ท าอย่างไรใหเ้ดก็ไดป้ระโยชน ์ ไมใ่ช่ลูกเราคนเดยีว  คือ  เดก็ทุกคนเขากต็อ้งการเหมอืนกนั เด็กทกุคนเกดิมา

ระบบทกุระบบมนัยงัไมเ่ตม็ เช่น  เขาเดนิขึ้นไปสูงพอประมาณ ม ีราว 2 ขา้งจบั  เดนิแลว้กระโดดลง ผมกเ็อา

เลย คือ 1. เดก็ไดเ้รยีนรูเ้รื่องส ี 2. ขนาด 3. ตอ้งมอีปุสรรค  กเ็อาใหลู้กนอ้งท า  ผมเป็นคนออกแบบ  แลว้ให ้

ลูกนอ้งเชื่อมโครงสเตนเลสขา้งบน  ท าเป็นเจาะรูอะไรต่างๆ  แลว้กร็อ้ยเชอืก  ขนาดต่างๆ  สต่ีางๆ  แลว้กร็อ้ย

ขึ้นรอ้ยลง ขวางเป็นรูปทรงต่างๆ  สีเ่หลีย่มบา้ง  อะไรบา้ง  พอจะดูเป็นเขาวงกต  กค็ือจากทีม่นัพงั  แลว้จากที่

เราไดเ้รยีนรูไ้ดจ้ากนกับ าบดั  เด็กตอ้งคิดแกป้ญัหา  สมัผสัทนไดก้บัอะไรต่างๆ  เราก็ท  าใหโ้รงเรยีน  น่ีกเ็ป็น

ตวัอย่าง  ลอ้รถยนตเ์รากม็าต่อ ลอดอโุมงค ์ เพราะโรงเรียนเราขนาดจ ากดั ท าเป็นโครงไม ้ ซื้อไมเ้ก่ามาต่อยดึ 

แลว้ใหเ้ดก็ลอด  เดก็หลายคนก็ท าไมไ่ด ้ หมายถงึเด็กปกต ิ เขาไมเ่คย  แต่พอตรงน้ี  ท าใหเ้ด็กเขาไดโ้อกาส  

เหมอืนกบัเรากไ็ดท้  าบญุดว้ย  เขาไดม้ปีระสบการณใ์นการเรยีนรูอ้ะไรต่างๆ  ผมใชห้ลกัทีว่่าเดก็ของเราเป็น

อย่างไร  ขาดอะไร เรากอ็อกแบบอปุกรณ ์ ไมว่่ารอบบา้น  เราก็ซื้อเบาะมา  ไปดูในโรงยมิฯ เรากซ็ื้อเบาะ



 

 

สามเหลีย่มมากลิ้งเลน่มว้นตวั  อะไรทีจ่  าเป็นกซ็ื้อมา  จนพีบ่อกว่าใกล ้ๆ  จะเปิดโรงเรยีนอนุบาลไดแ้ลว้  แต่ซื้อ

มากแ็จกไปบา้ง ตอนแรกๆ เราก็ไมรู่ ้   คิดว่าอะไรทีจ่  าเป็น  พอเหน็กแ็วบเขา้มา  อนัน้ี  กรวยเอย  ห่วงเอย  

เชอืกเอย ยางเอย   

   ส่วนหนงัยางกใ็หลู้กนอ้งไปรอ้ย  จากน่ีกน่็าจะถงึคุณแม่ทีน่ ัง่ตรงโนน้นะครบั  หนงัยางอนัน้ี  แลว้กร็อ้ยเป็น

เขยีว  แดง  ขาว ซื้อมาหลายๆ กโิล กม็ารอ้ยกนั  ใหลู้กชายเขา้คาด พอโรยลงพื้นไป  โอโ้ฮ เด็กฮอืฮา เราไม่ตอ้ง

เรยีกเดก็  คือ ผมอยู่ต่างจงัหวดั  ผมกผ็่านการเลน่อย่างทีคุ่ณหมอโชว ์ ผมกพ็อนึกออกว่า  เดก็ตอ้งเลน่อะไร  

แลว้เดก็ชอบอะไร  เรากนึ็กถงึสมยัเรา 7 - 8 ขวบ  เราผ่านอะไรมา  โยนห่วง  เดนิกะลา อะไรพวกน้ี  หรอื

แมแ้ต่  ไมโ้ถกเถก กซ็ื้อมานะครบั  ณ ตอนนัน้ยงัเดนิไมไ่ด ้แต่ตอนน้ียงัไม่ไดล้อง  เพราะว่ามนัยงัมหีลายอย่าง

ทีย่งัตอ้งท า ผมกจ็ะซื้อมา  เพราะคิดว่าการทรงตวัไมด่ ี กต็อ้งลอง ทกัษะอะไรที่ยงัท าไม่ได ้ ตอ้งลอง  ตอ้งท า

ใหไ้ด ้   

     กลบัไปทีโ่รงเรยีนวถีพีทุธ อย่างทีบ่อก คือ  เขาอารมณ์รอ้น  เราตอ้งดบัดว้ยธรรม   ผมกใ็ช ้ 2 อนัดว้ยกนั  

ธรรมะกบัธรรมชาตเิขา้มาบรหิารจดัการเป็นแนวทาง  ทกุปีผมจะพาเขาไปดูป่า  คือ ทีโ่รงเรยีนเขาจะมกีจิกรรม

เดนิป่า  คือไปอุทยานแห่งชาต ิ  เดก็ตอ้งเตรยีมตวั นกมเีฉพาะตอนเชา้มดื ตอนอยู่กรุงเทพฯ  ตื่นสายครบั ไป

ป่า ต ี4 ครึ่ง เขาตื่น อาบน า้กนัแลว้  เป็นพวกมอือาชพีครบั  แต่เราเป็นพวกมอืสมคัรเล่น โอโ้ฮ คร ัง้แรกไปที่ทุ่ง

แสลงหลวง จงัหวดัพษิณุโลก  เรากย็งัไม่รูว้่าจะเจออะไร  แต่กค็ือตอ้งไปใหไ้ด ้ตอ้งซื้ออปุกรณก์ลอ้งสองตา  จดั

กระเป๋า ตอ้งแต่งชดุสนีัน้ หา้มใส่สแีดง  สเีขยีว  สฉูีดฉาด  เพราะนกจะบินหนีหมด สิง่ทีไ่ดน้ ัน้คือความอดทน

แต่เราตอ้งเขาใจว่า  ไปอนัน้ีเพือ่อะไร  คือสมยัก่อน “รอ้น”  เจอแดดนิดหน่อยก ็ “รอ้น”  อย่างตอนเลก็ๆ น่ีผม

พาเขาเดนิสาธารณะ  เขาไมเ่ดนิ นัง่  รอ้ง  อาศยัความอดทน  ท าไปเรื่อยๆ  เกบ็เหมือนออมทรพัยน์ะครบั กค็อื

ทกุอย่างนะครบัท าไปเรื่อยๆ นัง่รถตูไ้ป  ขึ้นรถไฟตูน้อนไปเชยีงใหม ่กไ็ปมาแลว้  ไปทีด่อยอ่างขาง  ลา่สุดไป

เชยีงใหม ่ ไปมา 2 รอบแลว้  นัง่รถไฟนอน  ขึ้นหวัล  าโพง  6  โมง  2- 3 ทุ่มกน็อน ไปเชา้ที่โน่นเลย  เขาก็ตอ้ง

เรยีนรูอ้ะไรอกีมากมาย  คือตอ้งมเีป้าหมาย  มเีป้าหมายของผมอกีว่า  เขาตอ้งท าอนัน้ีเพือ่อะไร  ตอนนัน้เขาไป

โดยไม่รูว้่าจะตอ้งไป  แต่ตอนน้ีเขาอยากไปเอง  กรู็ส้กึว่าดทีีเ่ขาอยากไป  เรากรู็ส้กึว่าลงทุนไปไม่สูญเปลา่  อกี

อย่างเขาก็รกัธรรมชาติดว้ย  เขาอยากไปอยู่ต่างจงัหวดั เหมอืนการปลูกฝงัเขา เมือ่กี้ผมคุยกบัคุณแมว่่า  อยาก

เนน้ทกัษะการใชช้วีติ ชอบเรื่องไฟใช่ไหม ชวนมาจุดเตาถ่านกนั  หุงขา้วกนั  เพราะว่าทีโ่รงเรยีนเขาบอกว่า  สกั

วนัหน่ึงไมม่สีิง่อ  านวยความสะดวกคุณจะอยู่อย่างไร  เอาน า้ทีไ่หน  ตน้ไมแ้บบไหนกินน า้ได ้ มาเลยเรากม็าหุงเขา้

โดยใชเ้ตาถ่านกนั จากทีเ่ขากลวัไฟ  หรอืเลน่อย่างผวิเผนิ  จนเดีย๋วน้ีเป็นคนจดุเตาถ่านเอง  รูจ้กัน า้ขา้ว  กส็อน

อะไรต่างๆ  เขาจะไดท้กัษะอะไรพวกน้ีไปดว้ย 

อกีกจิกรรมหน่ึง  ผมพาไปตลาดสด  ต ี4 หรอื ต ี4 ครึ่ง ก็ตื่น  เรากโ็ตมาอย่างนัน้  เพราะเราเคยไปกบัแม ่  เรา

กค็ิดว่า  มนัไดต้ดิตวัมาจนถงึปจัจบุนัเรา  แลว้ครูพบไดไ้ปสอนทีโ่รงเรยีนบอกว่า  เดก็ถา้ไดต้ื่นมาช่วงทีพ่ระ

อาทติยย์งัขึ้น  กอ็าจจะเหน็อะไรบา้งอย่าง ทีไ่มเ่หมอืนกบั  6 โมงเชา้  7  โมงเชา้  ผมกเ็ลยจ าค านัน้มา แลว้กฝึ็ก

เขาใหเ้ป็นคนตื่นเชา้ดว้ย  แต่ไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นคนตื่นเชา้ตลอด  คือ มนัตอ้งใชเ้วลา  แต่รูส้กึว่า   เขากจ็ะบอกว่า  

พรุ่งน้ีนอ้งบจีะไปช่วยจ่ายตลาด อย่างนอ้ยทีสุ่ดมนัเขา้ไปอยู่ในใจ  แต่เพยีงจะไปไมไ่ปมนักอ็กีเรื่องหน่ึง 

อ.กิ่งแกว้ อยากใหคุ้ณพ่อช่วยเลา่เรื่องบา้นตน้ไมห้น่อย  

พ่อนอ้งบ ี คือผมเป็นคนชอบคิด  ทีบ่า้นคุณยายกม็แีปลงทีว่่าง  โทรฯ ถามเจา้ของทีเ่ขาไมย่อมขาย  และกม็คุีณยายคนหน่ึง



 

 

เขาปลูกตน้ขนุน  ต ัง้แต่เลก็ๆ  จนมนัโตแลว้  เราก็ใชป้ระโยชน ์ สอนใหเ้ขาปีนตน้ไม ้ เรากส็อนกนัสองคนและก็

เลน่ดว้ยกนั  เดก็คนอื่นเหน็  เด็กคนอื่นไมเ่คยปีน  กอ็ยากปีน  บางคนอว้นก็ปีนไมไ่ด ้ รอ้งไหบ้อกพ่อจะปีน  

คนน้ีชอบเป็นทีห่น่ึง  เสยีหนา้ที่ปีนไมไ่ด ้ ตอนก่อนท าอะไรไดห้มด  แลว้ยิง่มาแพน้อ้งบน่ีี  ไปเรียกพ่อมาไมไ่ด ้

เลย เป็นเรื่องใหญ่โต  ไอเ้ราก็ตอ้งช่วยสอนใหเ้ขาปีน  ว่ามอืจะวางอย่างไร  เทา้จะท าอย่างไร  จนเขาปีนได ้ ตอน

หลงักม็าปีนเล่นกนั หลงัจากปีนตน้ไมเ้สรจ็  ผมกม็าคิดต่อ นึกถงึบา้นบนตน้ไม ้ เคยไปเหน็มาอะไรต่างๆ ก็

ออกแบบ   เน่ืองจากดูลกัษณะตน้ไม ้  5 – 6 คน ไดแ้น่ๆ  ท าเป็นบา้นเป็นตน้ไม ้ แต่ลูกเขาบางคนกไ็มเ่คยปีน  

เขากจ็ะห่วงเรื่องความปลอดภยั  เขากต็อ้งซื้อไมไ้ผ่มา เชอืกก ัน้ ลงทนุก ัน้  ยงัไงไม่ตกแน่  ถา้ตกเราแยแ่น่   ปีน

ไดแ้น่  ผมเลยใหลู้กนอ้งท าบา้นเป็นสองช ัน้  บา้นยายมชี ัน้เดยีว  เราจะท าสองช ัน้กนั  ช่วยกนัขดุดนิ  ลงไมยู้คา

ลปิตสั  ปูไมอ้ดั แลว้ท าบนัไดขึ้นเชื่อมกบัตน้ขนุน  กลายเป็นสองช ัน้และมบีา้นบนตน้ไมเ้ชื่อม  เป็นทีเ่ลน่ของ

เดก็ๆ  แต่ก็กลายเป็นทีอ่ยู่ของคนอื่นๆมาใชพ้กัพงิยามทีเ่ดก็ๆ ไมไ่ดเ้ลน่  ผูใ้หญ่บางคนก็ชอบ  เอาเปลมาผูก

นอนต่อ  ต่อยอดกด็ีนะ  พอมาเหน็ชงิชา้ทีศ่าลายาที่หอ้งกจิกรรมบ าบดั  ดูเหมอืนมสีองขา  ผมกอ็อกแบบให ้

ลูกนอ้งเชื่อมเลย    ตอนนัน้ท าเชื่อมแบบทีม่หีมนุได ้  แต่เด็กๆ ไมช่อบ ช่วงแรกเป็นสีเ่หลีย่มธรรมดา แลว้แกว่ง 

โยกกนัไปโยกกนัมา  เดก็แย่งกนัเลน่  สิง่ทีไ่ดค้ือเราไม่ตอ้งไปหาเพือ่นใหก้บัเด็กของเรา  

     พอถงึวยัหน่ึง  ผมกจ็ะดูวยัของเขา  ดูพฒันาการ  แลว้ควรจะ น่าจะตอ้งพฒันาทกัษะอะไร  เครื่องเลน่อะไร  

อย่างตอนน้ีก็เนน้ทกัษะชวีติมาก  เนน้วนิยั   แลว้กก็ารออกไปขา้งนอก  อย่างวนัน้ีเขาไปแขง่ยมินาสตกิ  ไมไ่ด ้

เก่งแบบนกักฬีา อะไรขนาดนัน้  เพยีงแต่ว่า  อย่างว่ายน า้  เขาจะว่ายใตน้ า้  เรากดู็ว่าท่าน้ีไมไ่ด ้ปกตมินัตอ้งว่าย

จว้งขึ้นขา้งบน  เพราะฉะนัน้อย่างทีก่ารอบรมของการศึกษาแนววอลดอลฟ์ นกับ าบดับอกมา  กค็ือ เขาจะพฒันา

เชื่อมโยงปฏกิิรยิาตอบสนองอตัโนมตัิ อะไรต่างๆ  ผมกเ็รียนมา  ฟงัมา เลยมาโยงกบัว่า ข ัน้แรกตอ้งพฒันา

ร่างกายก่อน  เพราะฉะนัน้  ตอ้งเคลือ่นไหวบนบกก่อนแลว้กนั ก่อนทีจ่ะไปในน า้  ในน า้ก็ท  าไปดว้ย  แต่ถา้จะท า

ใหด้ีตอ้งเคลือ่นไหวบนบกก่อนแลว้กนั  ท่าทางมนัจะไมส่วย   ยกตวัอย่างตอนแรกๆ  โยนบอลแทนทีเ่ขาจะเงย

หนา้  คือเขาไมเ่งย  รอใหบ้อลลงเอง  หรอืกระโดด  กาง  หุบ  มอื เทา้  กจ็ะไมส่มัพนัธก์นั  เราจะดูว่าแบบน้ียงั

ไมด่ ี เพราะจะเนน้แบบการเคลือ่นไหวมจีงัหวะ  อนัน้ีกไ็ปเรยีนดนตร ี ดนตรีทีแ่บบมลูีกบอลโยนให ้  หรอืตอ้ง

มจีงัหวะ  อนัน้ีเป็นอกีนัน้  หน่ึงทีผ่มมองแลว้ว่าจงัหวะเขาไมด่ ี แลว้กต็อ้งมจีงัหวะ แลว้ก็ตอ้งมกีารเคลือ่นไหว

ดว้ย  คือผมมองว่าการเคลือ่นไหวเป็นหวัใจ  ทีเ่ขาตอ้งใชต้ลอด  ตดัสนิใจใหเ้รยีนยมินาสติก  กไ็มไ่ดต่้อเน่ือง  

เรยีนแลว้เขาก็ไมไ่ดส้นใจ  เหม่อบา้ง  เวลาครูสอนกไ็มไ่ดม้อง  ไมไ่ดม้องว่าเก่งนะ  คิดว่าท าไม่ไดเ้ลยหลบ

สายตาคุณครู   

     ผมกใ็หเ้ขา  หยุดๆ เรียนๆ เรยีนๆ หยุด ดูแลว้เขาไมพ่รอ้ม  ใจไมม่า  นะครบั  เรยีนตัง้แต่อายุประมาณ 4 

ขวบ  เรากแ็ค่ใหเ้ขาไดเ้คลือ่นไหว  หาเพือ่นใหอ้กีมติหิน่ึง ลองดูเพือ่นแปลกหนา้เขาจะยงัไง  หากท ากจิกรรมที่

ทา้ทาย เกนิศกัยภาพและพฒันาการเขา  เขาจะเป็นอย่างไร  กเ็รียนๆ หยุดๆ เรยีนๆ หยุดๆ  กไ็มไ่ดค้าดหวงั

อะไร  แลว้กเ็รยีนไปต่อเน่ืองจนถงึเมือ่ประมาณตุลาคมปีที่แลว้  กต็ลีงักาอะไรกแ็ทบจะใกลเ้คียงแลว้  คุณครู

บอก  คืออนัน้ีผมกไ็ม่แน่ใจ ไม่รูว้่ามาตอนไหน  แต่ใจมนัมา  ฉนัท าได ้ มนัมาแบบน้ีเลยครบั  ตอนก่อนคุณครู

เรยีกเขา้แถว  ยงันัง่อยู่เลย  ไมย่อมลุก  แต่ตอนน้ีแบบว่า  วิง่ไปคนแรก  คือมนัเหมอืนกบัม ัน่ใจท าได ้ แต่บางที

กม็ขีอ้เสยี  ท าไดแ้บบบางทีกไ็ม่ดูตวัเอง  มอืกย็งัแขง็แรงเตม็ที ่ ตอนนัน้ก็หมนุบารสู์ง ตกลงมานัง่  กเ็จบ็ครบั  

รูว้่าเจบ็  แต่เขากย็งัอาย  แลว้ก็ออกมาคุยขา้งนอก  ใหเ้ขาประเมนิตวัเอง  แลว้ไปเรยีนอีกที่หน่ึง  เขากใ็หไ้ปแขง่



 

 

กบัเด็กนานาชาต ิ เดก็นานาชาติเขาจะเรยีนยมินาสติกเป็นพื้นฐาน  สปัดาหล์ะ 4 วนั  หรอื  3  วนั  ของเรา  2 

อาทติยไ์ปท ี อาทติยไ์ปท ี สิง่ทีไ่ดรู้ส้กึว่าเขาไดม้สีนาม  ไดเ้ปิดโอกาสใหเ้ขาไดแ้สดง  วนัน้ีคุณครูเขาก็ขอใหไ้ป

แขง่  จากระดบั 10 ตอนน้ีกข็ึ้นไประดบั 1  กจ็ะมเีดก็ต่างประเทศมา  เดก็อนิเตอรน์ะครบั เขาก็แขง่ เดีย๋วตอน

เยน็ผมกไ็ปดูเขาอกีท ี เขาแขง่บ่าย  2 ครึ่ง  แลว้กม็อีปุกรณ ์ ที่ท  ากน่็าจะประมาณน้ีครบั   

อ.กิ่งแกว้ คุณพ่อกใ็หค้วามส าคญักบัทางกายเหมอืนกนั  ขอย า้อกีคร ัง้   จงัหวะ  การควบคุมร่างกาย  การจดัระเบยีบ

ร่างกาย  มีผลมากต่อการควบคุมอารมณ์  กค็อื  อยากจะแก ้  มนัตอ้งลงมือแก ้ หมอก็ไดย้นิผูป้กครองบน่

เยอะ  ว่าลูกโมโห  ลูกอย่างนัน้  ลูกอย่างน้ี  วธิแีกเ้รื่องการควบคุมอารมณน้ี์ม ี  กท็  าแบบน้ี  ท าไป  ฝึกไป  เขา

ตอ้งควบคุมร่างกายตวัเองไดด้ ี ตอ้งมจีงัหวะ  เขากจ็ะแก ้ อะไรๆกจ็ะดขีึ้น มนัจะเสรมิกนั  ฟลอรไ์ทมก์บัการ

ฝึกทกัษะทางกาย  ไมอ่ย่างนัน้ก็จะเป็นเดก็ทีพ่ดูเยอะ  พดูมาก  แต่ไม่ไดม้ ัน่ใจในตวัเอง  เพราะม ัน่ใจจะตอ้งได ้ 

ความรูส้กึว่า ของ ฉนัท าได ้ อย่างทีน่อ้งเอ  และนอ้งบเีขาเจอ มนัตอ้งม ัน่ใจในตวัเอง  มนัตอ้งท าไดจ้รงิๆ 

แลว้ความมัน่ใจมนัไม่ไดม้าจากค าพดู  มนัตอ้งมาจากท าไดจ้รงิๆ  อย่างที่พอ่นอ้งบีบอกว่าวิ่งไปคนแรก เพราะ

เขามัน่ใจว่าเขาท าไดค่้ะ หรอืมนัไม่อยากกต็อ้งลงมือท า ลงมือแก ้ไม่อย่างนั้นจะเป็นเด็กที่พูดเยอะ  แต่พดูซ ้า 

หรอืพดูวน  เพราะมนัไม่มัน่ใจ  เพราะฉะนัน้ตอ้งฝึก  ไมอ่ย่างนัน้ตรงน่ีมนัจะขึ้นไปแบบตีบๆ แคบๆ  ถา้กายมนั

ไมแ่น่นจรงิๆ  ต่อไปก็ของคุณพ่อนอ้งซ ี(อาจารยพ์ดูถงึคลปินอ้งซ)ี  ทีคิ่ดนาน  ไมใ่ช่การประมวลผลจากการฟงั

ไมด่ ีเมือ่กี้ น้ี  คุม้หรอืซื้ออนัน้ี ไมใ่ช่หูไมค่่อยด ี ไมใ่ช่ฟงัไมรู่เ้รื่อง แต่เขาคิดสองช ัน้ว่าจะเล่นอย่างไร  เรื่อง 25 

บาท กบั 30 บาท  เขาคิดสองช ัน้ 

พ่อนอ้งซ ี มารูว้่าลูกเขา้ขา่ยเมือ่ตอน 2 ขวบครึ่ง แลว้ก็ลกัษณะท ัว่ไปกค็ือ  ไมส่ือ่สารกบัคนรอบขา้ง  ไมพ่ดู  ท าใหเ้ริ่ม

สงสยั  แลว้ท าอย่างไรใหลู้กมองหนา้กบัผูส้ือ่สารได ้ กเ็ริ่มจาก  เมือ่ตอน  2  ขวบ ตดิขวดนมอยู่  แต่ยงัไมย่อม

ส่งเสยีง ผมใชห้ลกัทีคุ่ณหมอแนะน าไวก่้อนว่า  เลน่อย่างเดียวไวก่้อน  ส่วนค าพดูตามหลงั  ขวดนมอยากกนิ  

ขอใหส้่งเสยีงออกมา  แมน้จะเป็นภาษาต่างดาวออกมา  อิ ๊ อะ๊  อะไร  กต็าม  ขอใหม้กีารเปลง่ออกมา  ถา้มกีาร

เปลง่ออกมา  แลว้เราค่อยหยบิให ้ หรอืเรากย็ื้อไวด้ว้ย  คือ หลกัการของผม  ตามทีคุ่ณหมอแนะน า  เล่นอย่าง

เดียวไวก้อ่น  แลว้ใหค้วามคิดในการเล่นสนุกเป็นของเด็ก ใหเ้ด็กเป็นคนเริ่ม  การสือ่สาร  ทีว่่าท  าไมเขาไมม่อง

หนา้   ถา้ผูป้กครองทกุท่าน มทีาโร่  หรอืว่าป๊อกกี้ไว ้ เวลาที่ใหลู้กกนิ  หรอืจะใหส้ือ่สารหรอืมองหนา้ตวัเอง  

ท่านผูป้กครองจะใหท้  าอย่างไร  ผมใชว้ธิเีอาเขา้ปากผมแลว้ปลายเสน้ทาโรดา้นหน่ึงออก เวลาลูกจะกนิ  ลูกตอ้ง

มองหนา้เรา  หรอืเราโยกซา้ย  โยกขวา ซึง่ในหลกัการน้ี  ผมไดม้าจากค าแนะน าจากผูป้กครองอกีหลายๆ ท่าน 

ในเวบ็ไซดท์ีผ่มขา้ไปกบัคุณหมอ  1 เสน้  1  คร ัง้  ใหเ้ขามองหนา้เราก็ยงัด ี หรอืการอุม้ลูกขึ้นมา เพราะว่านอ้งซี

ต ัง้แต่เลก็  จะอุม้  จะวิง่ อะไรน่ี  วิง่ไปทางหนา้หนัไปอีกทาง  แลว้กเ็วลามองหนา้   ชูมอื  จะใหอุ้ม้  แต่ไมเ่ปลง่

เสยีงเลย ผมกถ็าม อุม้  อุม้ใช่ไหม ถา้เขาชูมอืจะใหอุ้ม้ ถา้เขาพยกัหนา้หรอืเขาสือ่สาร  ท าใหเ้รารูว้่า  เขาตอ้งการ

ใหเ้ราอุม้ เราอุม้ขึ้น  อุม้ขึ้นเสรจ็  เราวางลง  เหมอืนเป็นการยื้อหรอืการแกลง้  แลว้แต่มมุมองนะครบั  แต่นัน้

คือพยายามใหเ้ขาสือ่สารกบัเรา   

เมือ่ตอนประมาณ  3  ขวบ  ใหเ้ขาเตะบอล  หดัเลน่ในบา้น  หดัใชอ้ปุกรณ์ภายในบา้น ลูกบอลวางไว ้เตะบอล

กนัไหม  ไมรู่ ้ ยนืน่ิง  10  กว่ารอบ  ไมย่กขา  ไมย่กขาไปเตะบอล  เพราะไมรู่จ้กั  ในเมือ่ไมรู่จ้กั  เราตอ้งเป็น

คนเริ่มใหเ้ขารูจ้กั   จบัขาแลว้ใหเ้ขาเตะบอล   เขาจะเตะถกู  เตะผดิ  จบัขาเขาไวก่้อน  จบัขา  อย่างน้ีคือเตะ

บอล  แลว้ต่อไป  เขาจะเริ่มเคลือ่นไหวได ้   พอเขาเริ่มเคลือ่นไหวได ้ เรากเ็ลน่สนุกกบัเขา  โดยเขาเตะบอลไป 



 

 

เรากว็ิง่ไป  เขาจะวิง่ตาม เหมอืนเป็นการสือ่สาร    พยายามใหทุ้กอย่างจากการเลน่   เริ่มจากตวัเดก็  ไมใ่ช่เริ่ม

จากผูใ้หญ่  เวลาเดก็จะเลน่อะไรตอ้งใหเ้ด็กเริ่มตน้ก่อน   ตอ้งขอบคุณครูพบทีช่่วยแนะน าอลุตรา้แมนพทิกัษโ์ลก  

ปฏทินิกระดาษทีเ่รามว้นเก็บไวแ้ลว้ไมไ่ดใ้ช ้ เอามาเป็นอาวุธในการเลน่ ฟนัดาบ  เขาไมรู่ว้่าฟนัอย่างไร  เรากจ็บั

มอืเขา  ใหเ้ขาฟนักบัพี ่นอ้ง เล่นฟนัดาบใหเ้ขามคีวามสุข  ใหเ้ขามกีารสือ่สารทางสายตา  หรอืทางอารมณอ์อกมา  

จนถงึเวลาอะไรก็ตามที่เขาเล่น  คดิอย่างเดียว  เล่นใหส้นุก  แมน้จะออกนอกกรอบฟลอรไ์ทมบ์า้ง  แต่เราตอ้ง

ใหเ้ขากลบัเขา้มาใหไ้ด ้ 

ทกุอย่างทีผ่มท ามา ต ัง้แต่อดตีผมมองยอ้นกลบัไป  มนัท าไปไดอ้ย่างไร  แลว้พยายามใหค้วามคิดของเดก็เป็น

คนเริ่ม ไมใ่ชผู้ใ้หญ่เริ่มหรอืบงัคบั  อย่างเช่นผมเปิดรา้นขายของ ผมกไ็มไ่ดอ้ยู่กบัลูกท ัง้วนั  ผมกส็่งลูกเขา้ฝาก

เลี้ยงเหมอืนกนัเมือ่สมยัเดก็  แต่เวลาเลกิงานกลบัมาบา้น  ตอ้งใหท้ี่บา้นเปิดใจยอมรบัก่อน  ว่า  อย่างญาตพิี่

นอ้งผมทกุคนทีอ่ยู่ในบา้นดว้ยกนั ผมยงัเป็นครอบครวัทีอ่ยู่กบัพี ่ พีส่ะใภ ้ กบัหลานอยู่  ยงัอยู่เป็นบา้นใหญ่อยู่  

ผมเปิดใจกบัทกุคนในบา้นว่า  นอ้งเป็นอย่างน้ีนะ ขอความร่วมมอือย่าใหห้ลานหรอืนอ้งตอ้งอยู่คนเดยีว   อย่าให ้

เลน่คนเดียว  อย่าใหดู้โทรทศัน ์ และทกุคนร่วมมอืหมด  โทรทศัน์เสยีท ัง้บา้น 2 ปีกว่าๆ  คือถา้นอ้งตื่น  หรอื

นอ้งอยู่ดว้ย  โทรทศันจ์ะปิดหมด  การสือ่สารหรอืดจิิตอล  ทวี ีหนงั อะไร ต่างๆ จะปิดหมด  ไมใ่หดู้ ใหเ้ดก็

เลน่  และมพีีน่อ้งเขา้มาเลน่ดว้ย  หรอืผูใ้หญ่ใหเ้ขา้มาเลน่ดว้ย แค่นัน้เอง แลว้ทกุเยน็ ปิดรา้น ผมกเ็ขา้มาเลน่ ทา

โร่ห่อเดยีวผมเล่นไดเ้ป็นช ัว่โมง  หรอืป๊อกกี้กลอ่งเดยีวผมกเ็ลน่ไดเ้ป็นช ัว่โมง  แต่ขอใหเ้ดก็อยู่ในวงรอบทีอ่ยู่คุย

ใกลช้ดิกบัเราตลอดเวลา นะครบั 

อ.กิ่งแกว้ ช่วงทีเ่ขาดขีึ้น  คุณพ่อพาไปช่วยขายของ 

พ่อนอ้งซ ี พอเขาสือ่สารได ้ ทกุวนัน้ีนอ้งซไีมไ่ดอ้ยู่กบัผมนะครบั  มาอยู่ที่กรุงเทพฯกบัแม ่ แต่ผมอยู่ต่างจงัหวดั แต่คุณแม่

เขาท างานธนาคาร  เชา้ไป  เยน็กลบั  แต่ช่วงทีอ่ยู่กบัผม ถงึเวลาตอนเยน็ผมกใ็หช่้วยคา้ขาย ผมขายของอกีรา้น

หน่ึง  พีช่ายผมขายอยู่อีกรา้นหน่ึง  แต่ใหว้ิง่ไปเอาของ  มตีวัอย่าง  หยบิรองเทา้แบบน้ี  เอาแบบน้ี   อา้ว ไปหา

อาแปะ  ไปเอาของมา  เขากจ็ะมกีารถามยอ้นกลบั  เอาแบบน้ี  เอาเบอรอ์ะไร  ผมขายรองเทา้  เอาเบอรอ์ะไร  

เอาแบบน้ี  เอาเบอรอ์ะไร  ลองไปหาอาแปะซ ิ ลองไปบอกอาแปะ   เขากว็ิง่ไปเลย  วิง่ไปแลว้วิง่กลบั ถา้เขาไมม่ี

ของ  เขากจ็ะบอกว่าไมม่ขีอง ถา้มขีองเขาจะหยบิของมาให ้ หรอืบางทเีวลาเก็บรา้น เขายงัอยู่กบัผม  เพราะว่า

ช่วงอนุบาล  1  เขายงัเรยีนอยู่ชยัภมูกิบัผม เวลาเก็บรา้น  ตอ้งปดัของ  เขากจ็ะวิง่หยบิ  วิง่ปดัของท าโน่น  ท าน่ี  

อา้ว ปดัรา้นป๊าเสรจ็แลว้  ลองไปท าถามอาแปะซ ิ ว่าปดัหรอืยงั เขากว็ิง่ไป มนัเหมอืนเป็นการบงัคบัหรอืเปลา่  

มนัไมใ่ช่การบงัคบั  เป็นการถาม  เดก็สนุก  เพราะเด็กสนุกกบัการเก็บของ  การใชไ้มป้ดั เรากค็วรจะให ้ หรอื

ส่งเสรมิใหเ้ขาไปท าต่อ   หรอืบางทเีก็บของเสรจ็  อา้ว  ยกรองเทา้คู่น้ีเขา้ไป  เขากว็ิง่เขามา เขากย็ิง่วิง่เกบ็ของ  

แลว้เอาของทีเ่ขาตอ้งการ  วางไดถ้กูที่หมดครบั 

อ.กิ่งแกว้ ตอนน้ีเราก ็ เริ่มกบัมาท าตรงน้ีอย่างเขม้ขน้  กม็ท่ีานใดจะเริ่มแบ่งปนั  ในช่วง  3 – 4 เดอืนน้ี  เราไดเ้ริ่มตน้ท า

กจิกรรมอะไร  และตดิขดัอะไร  อยากจะปรกึษา หรอืของความเหน็  หรอือยากจะเลา่ เชญิเลยค่ะ  เริ่มทีไ่ปจ่าย

ตลาดของหนุ่มเจก่อนนะคะ   เรื่องไปจ่ายตลาดซื้อไข ่หมอชอบ   

คุณแม่เจ วนันัน้  ใชลู้กไปซื้อไข่ใหแ้ม ่ 10 ฟอง  เขากเ็ตรยีมตวัค่ะ  แมก่็ถามเขาต่อว่า  ซื้อเป๊บซีด่ว้ยไหม  เลา่ไปก่อนนะ

ค่ะ  อนัน้ีลมื  มานึกไดท้หีลงัว่าลมืชวนลูกคิดเรื่องการเตรยีมเงนิ  เรากไ็ดแ้ต่บอกไปเลยว่า  ไข่ประมาณ  40 - 

50  นะ เป๊ปซีก่็ประมาณ 30 - 40  เจเอาไป 100  กพ็อ  แลว้เขากเ็ตรยีมพรอ้ม  เจจะซื้อบตัรเติมเงนิโทรศพัท์



 

 

ดว้ยไหม  ทิ้งไวแ้ค่น้ี  เขากไ็ปค่ะ  ขีร่ถจกัรยานไปซื้อไข ่ พอกลบัมา  เขากม็าแบบหนา้ตาตื่นๆ  ถอืไขก่บัเป๊ปซี่

มา  พอรบัมา  ไข ่10 ฟอง มนี า้อยู่ในถงุไข ่แมก่ดู็ อา้ว  ไขแ่ตก  แตกเมือ่ไหร่    เขากบ็อก  ไม่รูส้แิม ่ เพิง่เหน็

เหมอืนกนั แลว้ความทีม่นัรูส้กึว่าลูกเราเป็นแบบน่ีแหละ  เรากค็ิดไปก่อน  แมค่า้หยบิไขแ่ตกๆใหลู้กเราหรอืเปลา่  

ลูกเราถกูเอาเปรยีบหรอืเปลา่  กพ็ยายามถามเขา  เขากพ็ยายามอธบิาย  เรากพ็ยายามสงบตวัเอง  เพราะเรารูว้่า  

เราเริ่มหงดุหงดิแลว้ทีเ่ขาบอกว่าไมรู่ ้  

แลว้เขาก็ขอเงนิเพิม่ไปซื้อบตัรเติมเงนิ  เรากป็ลอ่ยเขาไป  เพราะเรารูส้กึว่าอารมณไ์ม่ปกต ิ เรากเ็ขา้ครวัไป  ไข ่ 

10 ฟอง  แตกไป  2   แตกแบบน า้ไมเ่หลอืตดิเปลอืก  เปลอืกแยกกนัหมด   บบุไป  6  ฟอง  เหลอื  2     

ถามตวัเองซ า้ๆ เกดิอะไรขึ้น  คิดจนิตนาการไปใหญ่  แลว้ลูกก็กลบัมา  เจ มนัยงัไงหรอ  แลว้ไปซื้อบตัรเติมเงนิ

นะ  ท าไมไม่ซื้อแต่แรก เขาบอกว่าเงนิไมพ่อ  อา้วแลว้เจรูไ้ดไ้ง กเ็จถามเขา  เรากอ็ยากรูเ้หตกุารณ ์ เขากเ็ริ่ม

อารมณเ์สยีๆ   เริ่มรูส้กึว่าเหมอืนกบัแมไ่ปคาดคัน้อะไรบางอย่าง  เขากไ็มอ่ยากเลา่ ขอเลา่ตอนบตัรเตมิเงนิเลย  

กไ็ขก่บัเป๊ปซีว่างแลว้  บตัรเตมิเงนิมขีายไหม   เท่าไหร่ครบั  ป้าเขาก็บอกราคามา  55 บาท  เขากรู็แ้ลว้ว่าเงนิเขา

ไมพ่อ เขากเ็ลยเฉยๆ  เขากเ็อาแค่ไขก่บัเป๊ปซี ่ เรากเ็ลยรูแ้ลว้ ค าว่า  ตงัคข์าดของลูก  มนัเหมอืนเป็นศพัทท์ีผ่ดิ 

ในความรูส้กึแม ่ เหมอืนกบัเรากเ็ริ่มทดแลว้เกบ็ไวว้่า  ลูกยงัไม่ไดค้ าศพัท ์ใชค้ ายงัไม่ถกู มนัเป็นค าทีเ่ราตอ้งเอา

มาท างานกบัเขา  ท าฟลอรไ์ทมใ์หรู้ว้่ามนัไมถ่กู  เรากเ็ริ่มคิด  เรื่องไข ่ไขท่  าไมจงึแตกเสยีหายยบัเยนิขนาดน้ี  

ตอ้งเอาไวข้า้งเดยีวกบัเป๊ปซีแ่น่เลย  มนัอยู่คนละถงุ ลูกคงแขวนไวท้ีม่อืจบัของจกัรยานแลว้ขีม่า  เรากค็ิดไป  

แต่ก็เก็บไว ้ เพราะว่ารูส้กึว่าใจแมม่นัไมด่แีน่เลย  ตอนนัน้   

พอวนัรุ่งขึ้น กคุ็ยกบัเขาอีก เขากม็ท่ีาทหีงดุหงดิ   เรากเ็ริ่มรูแ้ลว้ละ ว่าท่าทเีรามนัคงจะไมค่่อยดี เรากป็รบัท่าที

ตอนถาม  หยบิไขย่งัไง  แลว้หยบิเป๊ปซีย่งัไง แมค่า้หยบิใหม้า  เป๊ปซีด่ว้ย  แลว้เจถอืกลบับา้นยงัไง กเ็อาไวค้น

ละขา้งกบัจกัรยาน  เหรอ   ดีๆ   แลว้ท าไมถงึท าอย่างนัน้ละ มนัจะไดไ้ม่หนกัขา้งเดยีวไง  เราก็รูว้่าอย่างนอ้ยกไ็ด ้

เรื่องสมดุลนะ แต่คุณยงัไมรู่ว้่า  ไข่มนัตอ้งระวงั แมก่ค็ิดต่อ  มนัตอ้งฟาดกบัคอจกัรยาน  เพราะจกัรยานพบัมนั

จะคอสูงๆ  คงจะขีส่ะบดั  เลยเหวีย่ง  อย่างน้ีกเ็ป็นการบา้น  แลว้วนันัน้กพ็อดมีเีหตุการณ ์ แลว้กผ็ดินดัคุณ

หมอ  แลว้เราก็เลา่ใหคุ้ณหมอฟงั  คุณหมอกบ็อกว่า  มนัเป็นความรูร้อบตวั เป็นเรื่องไข ่ ทีม่นับอบบาง  แลว้เรา

กท็ดไวว้่า  เราตอ้งชา้  ตอ้งวางแผน  ก่อนทีลู่กจะออกจากบา้น  พอมาคดิยอ้นทบทวน มนักมี็หลายอย่าง  ที่เรา

จะท าได ้ เช่นว่า  การเตรยีมเงนิ การชี้ใหลู้กเอะใจ  ปรึกษาเพือ่นกม็ ี ไขม่นับอบบางนะลูก  ใหเ้ขาไปคล าดู เขา

จะระวงัขึ้น  กอ็นัน้ีแหละ  มนัจะเหน็ท ัง้ลูก  เหน็ท ัง้แม ่ เหน็ท ัง้ความวติกกงัวล ในจดุทีว่่า  เอะ๊ เขาเอาเปรยีบลูก

เราหรอืเปลา่ แลว้กม็ที  างานความคิดกบัลูกเหมอืนกนั  แลว้ถา้คราวหนา้ไปซื้อ   ถา้ป้าเขาหยบิใหอ้กี  เผือ่เขาหยบิ

ไขบุ่บใหล้ะ่   อา้ว กไ็มเ่อาส ิ ไมเ่อาหมดเลยเหรอ  กไ็มเ่อาลูกนัน้  แลว้ถา้เขาหยบิใส่ถงุใหล้่ะ  กห็ยบิมาเปลีย่น  

เรากพ็ยายามใชฟ้ลอรไ์ทมก์บัลูก  ว่าเขาจะแกอ้ย่างไร บางอย่าง  เขาเก่งนะ  บางทคุีณแมอ่าจจะยอมๆ  ไปกไ็ด ้ 

เพือ่ชื่นชมตวัเขา  เป็นอย่างน้ี มาทบทวน กจ็ะเหน็ความเรว็ไปของแม ่ เหน็จดุทีคุ่ณแมอ่าจจะรูส้กึว่าความกลวั

ของเราเองค่ะ 

อ.กิ่งแกว้ คลา้ยกบัที่คุณพ่อบอก  พอท าไปกเ็หน็  ขอเพยีงกลา้ท า  กเ็หน็  เหน็ว่าจะต่ออะไร  ถา้ทกุอย่างมนักลบัมาเริ่มดี

ขึ้น   คุณแมก่ห็าอย่างอื่นท า   

คุณแม่เจ หลงัจากวนันัน้มใีหไ้ปซื้ออีก  กก็ลบัมาสภาพดคีรบ  10  ฟอง  

อ.กิ่งแกว้ เขาแกย้งัไงคะ 



 

 

คุณแม่เจ แมก่ไ็ม่ไดถ้ามอะไรเขา  ส ัง่ใหซ้ื้อไข ่

อ.กิ่งแกว้ โดยมากถนนในหมู่บา้นจะมหีลงัเต่า  พอขึ้นแลว้จงัหวะลง  ไมม่เีหลอื 

คุณแม่เจ แต่ตอนออกไป  แมก่บ็อกเขา  เจ ไขม่นัเปลอืกบางนะลูกนะ  กลบัมาก็สภาพดี 

อ.กิ่งแกว้ ตอ้งดูว่าเขาแกอ้ย่างไร  เดีย๋วก็หามกุอื่นเลน่  พอหาท า มอีะไรใหม่ๆ   พอซ า้แลว้ใช่ไหมค่ะ  พอซ า้รอบ  สองรอบ  

สามรอบ  มนัราบรื่นตลอด  รอบหนา้กซ็ื้ออย่างอื่นบา้ง  ท าแลว้กเ็หน็  ค่ะ ว่าจะตอ้งมอีะไรที่ตอ้งแก ้ จะตอ้งทด

ไวใ้นใจ เชญิของคนอื่นเลยค่ะ  หมอคิดว่ามหีลายคน  ทีเ่ริ่มลงมอืแลว้  คิดว่ามปีญัหา  หรอืว่าไปพบอะไรดีๆ   

อยากแบง่ใหเ้พือ่นที่ยงัไมไ่ดเ้ริ่ม     

คุณแมน่อ้ง

ไผ่ 

จรงิๆ  ตอ้งบอกว่า  โชคดทีีคุ่ณหมอมาลงดูเดก็แต่ละราย  กเ็ลยรูส้กึว่า  เขา้ทีเ่ขา้ทางมาไดส้กัประมาณครึ่งปี  

แต่ก็ท าคลา้ยๆ  กบัพ่อนอ้งเอ  พ่อนอ้งบ ี แลว้กคุ็ณพ่อนอ้งซ ี คอืหาโอกาส  เหน็โอกาส  ปีทีแ่ลว้เคยพาไป

เรยีนว่ายน า้  สไลเดอรเ์ตี้ยๆ  ลงไมไ่ดเ้ลย  ในขณะทีพ่ีก่บันอ้งเลน่กนัสนุก รูแ้ลว้ว่าโจทยม์า  แต่ปจัจุบนัน่ี คือ  

เก่ง ลงได ้ สไลเดอรท์ีเ่ป็นแบบวนๆ  กเ็ลน่ได ้ กม็สี่วนดทีีว่่า ดว้ยความเปรยีวของพีก่บันอ้งก็จะใชบ้อรด์รองนัง่

ทีก่น้ แลว้ลงแรงกว่านัน้อีก  อนัน้ีเขาพยายาม  อยากจะชนะ  เอาบอรด์ขึ้นไปนัง่  พอจะลงเอาบอรด์ออก  ยงั

กลวัอยู่  พอลงมาเสรจ็  กโ็กรธว่าท าไมยงัท าไมไ่ด ้เขากว็ิง่เรว็กว่านอ้งแลว้นะ  ท าไมท าไมไ่ด ้ กป็ลอบไป  ไอ ้

อย่างน้ี  หมา่มา้ยงัท าไมไ่ดเ้ลย มนัยาก   

กห็าโอกาส  ถา้ไปหา้ง  เดก็ๆ จะมหีนา้ทีเ่ขน็รถเขน็กนั  แลว้จะหาของ  เราจะมรีายชื่อว่าเราจะซื้ออะไรบา้ง  หา

ของ  เท่าไหร่  ไอท้ี่เอามามนัเท่าไร เขากจ็ะไปดู  ฝึกดู  หยบิของกนั พอจ่ายเงนิเสรจ็  เดก็ๆ มหีนา้ที่หิ้ว  

แลว้กจ็ะพาไปเทีย่วค่ะ  พาท่องเทีย่ว  เรารูว้่าเขากลวัที่มดื  ทีแ่คบ  เรากจ็ะพาไป  ลา่สุดก็ไปตรงั  ไปเขา้ถ า้

มรกตค่ะ  คร ัง้แรกไปกระบี ่ อนันัน้รูว้่าไม่แน่ใจว่าจะนัง่เรอืเรว็ไดห้รอืเปลา่ คร ัง้แรกเลยนะ กลวัน า้ ตอนเลก็เขา

เคยตกน า้ แลว้กลวั แลว้ไมเ่อาเลย  ตอนนัน้  ก่อนทีจ่ะรูว้่าเขามปีญัหา  เรากใ็ชเ้วลานานมาก  ไปเกาะชา้ง  คลืน่

มนัเรยีบ พอคลืน่มาเขาวิง่หนี  ในขณะทีพ่ีน่อ้งเขาเลน่กนั   กว่าทีเ่ธอจะเลน่  มนัเยน็แลว้  เขาเลกิกนัแลว้  เธอ

จงึค่อยยอมเลน่ เรากไ็ปกนั  4-5  รอบ จนกระท ัง่รอบสุดทา้ย  พายเรอืแคนูไปทีเ่กาะน่ีได ้ เขาสามารถนัง่กบัเรา

ไปได ้ อย่างทีคุ่ณหมอบอกว่า  เหน็อะไรแลว้ค่อยๆ ท า  ค่อยๆ ท าไป ถา้เขาไปทีม่ดืก็ยงักลวัอยู่  ทีไ่ปทอ้งฟ้า

จ าลอง  กลวัว่าโลกจะเขา้มาทบัเขา  พระจนัทรอ์ะไรต่างๆ  แต่ก็อยู่ได ้แต่จะอยู่แบบว่า  มนัมาแลว้  มาแลว้หมา่

มา้  แต่จะรบกวนชาวบา้นนิดหน่ึง แต่ก็ไมเ่ป็นไร 

แต่ตอนที่ไปเจอคุณหมอครัง้แรก  เมือ่กนัยายนปีที่แลว้  คุณหมอบอกว่าติด SI    เรากเ็ราลมืมองตรงน้ีไป  ขา้ง

โรงเรียนเขามสีวนสาธารณะ  เตน้แอโรบกิ  มรี าพดัจนี จรงิๆ  เราพาลูกไปเลน่ที่สนามเด็กเลน่อยู่แลว้ แต่ไมเ่คย

สงัเกตเขาว่าเขาเป็นยงัไง  ทีน่ ัน่เสยีงดงัมาก วนัแรกชวนไป ยงัไงไมย่อมเขา้  ไมเ่อา  ไมช่อบ  เสยีงพดัจนีมนั

พรึ่บ  พรึ่บ ไมเ่ขา้กไ็มเ่ขา้  เลน่รอบๆ  แต่พี่กบันอ้ง  วิง่แจน้ไปเลน่กบัเพือ่นแลว้  จนผ่านมา 2-3  เดอืน 

ปจัจบุนัอยู่สบาย  เลน่ได ้ มเีสยีง  มอีะไร  กข็ึ้นไปเลน่บนเวท ี เพือ่นๆ มาก็ไมเ่ป็นไร  ท าอย่างที่พ่อนอ้งซบีอก  

บา้นเราไมม่ทีวี ี คือปิดทวี ี งดเกมไปเลยตามทีคุ่ณหมอแนะน า  มนัมมีกีจิกรรมใหท้  าทกุวนั จากทีเ่วลานอ้ย เป็น

เวลาเยอะ มาเลน่เกมเศรษฐกีนั  มาฝึกคิดเลขกนั  ไมน่่าเชื่อ  ไมเ่คยคิดว่าเขาจะเล่นเกมเศรษฐไีด ้ นัง่กนั 3 พี่

นอ้งเลน่กนั  ตาเธอ  เขากจ็ะทอย  ดว้ยความทีเ่ขาเลน่กนั พีก่บันอ้งกช็วนกนั  เขากจ็ะมาทอย บวกเลข จะไป

ไหน จะไปจงัหวดัไหน กลายเป็นว่า  หมา่มา้หนูอยากไปภเูก็ต  หนูอยากไป  โน่น  ไปน่ี  ไปนัน่  อา้ว ท าใหพ้่อ

แมเ่สยีเงนิอกี   



 

 

แลว้ปีทีแ่ลว้ไปกระบี ่ ขึ้นเครื่องบนิ  เขาปวดหู  เป็นคนเดียวทีม่ปีญัหา เขาไวเสยีงดว้ย  เขารอ้งกลวัมาก  เป็น

โจทยอ์ีกแลว้  ปีน้ีไปอกีรอบหน่ึง  เรากคุ็ยกนั  ท างานอารมณ์กนั  ไมว่่าเขาจะคุยกบัย่า  กบัยาย  เขากจ็ะบอกว่า

ยงัไงเขากไ็มข่ึ้น  เขาปวดหู  เรากจ็ะคุยกนัไปเรื่อยๆ  แต่ถา้ไมข่ึ้นเครื่องบนิ  จะขบัรถนานนะ   เขากจ็ะเริ่มคิด 

เดีย๋วเขาจะเคี้ยวหมากฝรัง่  เดี่ยวเขาท าโนน้  ท าน่ี  ท านัน้  จนคร ัง้น่ีผ่านไปไดด้ ี ดกีว่าทีเ่ราคาด  คิดว่าเขา

จะตอ้งมปีญัหา  แต่ดขีึ้นมานิดเดยีว  ปรากฏว่าตอนน้ีเขาดีมาก  แลว้ไป  ตอนไปเขา้ถ า้มรกต  ถา้ใครเคยไปมนั

จะมดื  มนัจะมดืตอนเขา้ไป  อนัน้ีเป็นโจทยท์ีคุ่ณแม่ต ัง้ใจ  เพราะขาจะกลวัทีม่ดื  เขาจะกลวัคา้งคาว  เขาไมรู่ว้่า

ใตน้ า้มอีะไร  ตอนไปกระบีค่ร ัง้แรก  ลงน า้น่ีเขาจะไม่กลา้มองว่าขา้งลา่งมอีะไร กเ็หมอืนกบัว่าเคยดูอะไร  เขาจะ

กลวัถ า้  สตัวป์ระหลาดท ัง้หลายแหล ่กไ็ปกนั โชคดีเทีย่วนัน้เดก็เยอะ แลว้ไกดเ์อาไฟฉาย  ฉายขึ้นไปขา้งบน  

คา้งคาวเพยีบ  คุณแมก่็ลุน้   หมา่มา้คา้งคาว  คา้งคาว  ใช่  คา้งคาวลูก  มนัจะบนิลงมาไหม   มนัจะลงมาท า

อะไรไผ่ไหม  ดูซ ิ ดู  ดู  มนักไ็มม่านะ ก่อนเขา้ถ า้  เขาจะถามเยอะ จะมไีดโนเสารไ์หม  จะมกีบไหม  จะมอีะไร

ทีเ่ขากลวั  เรากจ็ะคุยกนัไป  ออ้ มเีดก็เลก็รอ้งดว้ย “นอ้งรอ้งท าไม”   นอ้งกลวัไง  คุณพ่อกเ็ฮ   อา้วเฮกนัไป  

เกาะกนัเป็นสายเขา้ไป กเ็ฮกนั ในทีสุ่ดคือผ่านได ้ แลว้กใ็ส่หนา้กากด าน า้ได ้ แต่ดูไดไ้มน่าน  จากเดก็ทีก่ลวัน า้  

เดีย๋วน้ีพาไปเที่ยวไหนทีม่แีอ่งน า้  หรอืเวิ้งน า้  จะเป็นคนแรกทีร่อ้งลงน า้  ซึ่งป็นสิง่ทีเ่ขาภมูใิจ  ยงัไงไผ่กจ็ะลง  

ไปอ่างเก็บน า้ทีห่ว้ยกระทงิ ไปสกัคร ัง้  2  คร ัง้  เขาชอบ  แต่ก็ยงัมงีานที่ตอ้งเกบ็อยู่ค่ะ  

 

ยงัมเีรื่องเสยีง  เมือ่ 2 วนัก่อน  คุณแมก่็บอกว่า  เดีย๋วเราไปเรียน  แต่เวลาอยู่กบัเราพฒันาการเขาดมีากเลย แต่

พอเขามาหาคุณหมอ  พฒันาการเขาร่วง  เกดิอะไรขึ้น หรอืว่าเขายงัไมส่งบกบัคนอื่น  เรากเ็ลยมองดูว่าโจทย์

ต่อไป  เราน่าจะพาเขาไปลองเรียนพเิศษดู  ลองเรียนข า ข  า  กเ็ลยมองดู การลองเรยีนวาดรูป  กพ็าไป ที่น ัน้เป็น

โรงเรียนวาดรูปที่มสีอนดนตรดีว้ย  เขาไวเสยีง  จะมกีลอง  มกีตีา้ร ์ กพ็าขึ้นไปดูหอ้งทีม่กีลอง  พ ีเรยีนกลอง

ไหม    เขาเดนิหนีเลย แต่นอ้งน่ีไปลองแลว้  โป้งเป้ง  โป้งเป้ง    ไผ่กบ็อกแมไ่มเ่อา เสยีงดงั แม่กเ็ชยีร ์เอา้ ทกุ

คน  ลองหยบิไมต้กีลองขึ้นมา  นอ้งก็ต ี โป้งป้าง  โป้งป้าง  นอ้งไผ่กว็ิง่หนี เรากค่็อยๆ กบ็อกว่า  ลองดู  ลองมา

จบัดู  เขากจ็บั  กต็ีดู  เมือ่กี้ลองเลา่ใหพ้่อนอ้งบฟีงั พ่อนอ้งบบีอกว่า  ไปถอยมาเลย  คุณแม ่สงสยัตอ้งไปถอย

กลองชดุ  แต่กค็ิดว่า  เรากม็องเหน็โจทยค่์ะ โจทยต์รงน่ีมนัยงัยาก  เดีย๋วเราค่อยใหเ้ขาอยู่ในสถานการณท์ี่เขาไม่

ชอบ แลว้ถา้พีเ่ขาอยากเรยีน  เขากจ็ะรูส้กึเริ่มอยากลองบา้ง  แลว้กท็ีบ่า้นจะท าเป็นโครงเหลก็ขึ้นมานะค่ะ  

เหมอืนเมือ่สกัครู่ทีค่รูปูเป้โชว ์ ทีเ่ดก็ไต่ๆ ไป  แลว้กจ็ะแขง่กนั  แต่เราจะรูเ้ลยว่า  เขาสามารถไต่ไปได ้ 6-7 ข ัน้ 

แต่พอนอ้งมาเชียร ์ เขาเกรง็  เขากล็ง  เขาไมเ่อา อยู่ที่ใจเขา  กเ็ลยเหน็งานเพิม่อกี  อย่างเช่น  เรื่องความตื่นเตน้  

เรื่องอะไรเรายงัตอ้งท ากนัอกี           

คุณแมน่อ้ง

กา้น 

 

ลูกอายุประมาณ  6 – 7 ขวบ ทีผ่่านมา เสาร ์– อาทติยก์พ็าไปเลน่สนามเด็กเลน่ กทม. หรอืทีส่วนสาธารณะ ที่

เขาไดต้รงน้ี  กไ็ดจ้ากพีส่าวเขาดว้ย  เพราะพีส่าวเขาค่อนขา้งซน  แลว้กเ็ลน่ไปกบัเพื่อน ทีผ่่านมากไ็ปเทีย่ว

เหมอืนกนั  มคีร ัง้หน่ึงไป  ไดอะลอ็กอนิเดอะดารค์  ทีม่นัเป็นบทเรียนในความมดื  มนัเป็นทีม่ดืหมดเลย  ใหเ้รา

ใชช้วีติเหมอืนคนตาบอดสกัประมาณ  1 ช ัว่โมง   เรากบ็อกเขา  เดีย๋วเราจะเขา้ไปนะ  กจ็ะเหมอืนคนตาบอดที่

มองไมเ่หน็  เรากไ็ปอ่านรายละเอยีดมาก่อน ว่าตอ้งมอีะไร  ว่าจะมไีมเ้ทา้ใหเ้ราถอื  แลว้กคุ็ยกนัว่า  เดี่ยวหมา่มา่

จบัเจไ้วน้ะ แลว้กา้นกจ็บัปาป๊านะ  แลว้เรากเ็ดนิเขา้ไปดว้ยกนั ก็คือเขา้ไป  เขาจะใหเ้ราลองจบั  ลองดม  เดนิ

แตะไป  แตะมา  จะมดีว้ยกนั 8 คน เขาจะบอกว่า ใหเ้ดนิตามกนั   มนักส็นุกด ี แต่ว่าลูกเรากเ็งยีบ  เรากเ็ลยไม่



 

 

รูว้่าลูกเรากลวัหรอืว่าอะไร เราก็จะคอยถาม  เขากเ็งยีบ  แต่ว่าใหจ้บัอะไร  เขากจ็บั  ใหด้มอะไรเขากด็ม  ใหข้ึ้นที่

มนัเป็นรถตุก๊ตุก๊  ทีม่สี ัน่ไป  ส ัน่มา  เขากข็ึ้นได ้ ตอนสุดทา้ย  ก็จะมกีารส ัง่  กจ็ะเป็นคนตาบอดขายของ แลว้ก็

ส ัง่  ท าอะไร  เขาก็ท  า เขาก็หยบิจบัอะไรของเขาได ้ เพราะเรากรู็ว้่า  เดี่ยวเราเตรียมเงนิ จะมซีื้อของนะ ใหง้บ 20 

บาท  เขาก็บอกว่า  เขาจะเอาเป๊ปซี ่ ปกตจิะไมใ่ห ้ แต่วนันัน้เรากใ็ห ้ ออกมาก็รูส้กึว่าเขากไ็ด ้ แต่ไมแ่น่ใจว่าตก

ลงเขาอยู่ไดห้รอื  เงยีบเพราะกลวั หรอืว่าเงยีบเพราะอะไร แต่ก็รูส้กึว่าช ัว่โมงนัน้ทีผ่่านไป  เขาก็ไมเ่ป็นไร  ที่

อาจารยใ์หล้องไปเลน่  นอกจากลองไปเล่นสนาม  แลว้กใ็หอ้าหารปลา แลว้กข็ีจ่กัรยานรอบสวนสาธารณะ ตอนน้ี

กรู็ส้กึดทีี่บอกลูกสาวว่า เดีย๋วหมา่มา้จะเดนิเรว็ๆ ไปนะ  ส่วนหนูกข็ีจ่กัรยานกบันอ้ง  แลว้เดีย๋วเรามาเจอกนัตรง

น้ี  ซึง่เขากท็  าได ้ แต่ทน้ีีพอดีก็มจีดุหน่ึง  รูส้กึว่าตอนน้ี  อนัน้ีลูกก็อยู่ข ัน้  3 4 5  กจ็ะพดูเยอะ  เมือ่กี้คุยกบั

อาจารย ์ แต่อาจารยบ์อกว่าตอ้งท าเยอะๆ  แลว้กเ็ลยไมแ่น่ใจ ตกลงเขาบกพร่อง SI ตรงจดุไหน  เพราะว่ารูส้กึว่า

เขากผ็่านได ้ มนัไม่ไดแ้บบดทีเีดยีว  แต่ก็ไดใ้นระดบัหน่ึง  แต่ว่าเหมอืนเขายงัคิดเสยีงดงั  วนันัน้กเ็ลยถาม

คุณครู  เพิง่นึกออกเมือ่กี้ น้ีว่า  เขาคิดเสยีงดงั พอมอีะไรในใจน่ีเป็นเรื่องเป็นราว  สมเหตุสมผลบา้ง  พออาจารย์

บอกใหท้  าเยอะๆ  กเ็ลยนึกไมอ่อกว่ายงัไง  แต่ว่ากใ็หช่้วยงานบา้นบา้งค่ะ  พบัผา้บา้งหรอือะไร  แต่ว่าไมไ่ดเ้ป็น

กจิวตัรทกุวนั 

อ.กิ่งแกว้ ตอ้งเครียดนิดหน่ึง  เพราะว่ามผูีป้กครองใหมเ่ยอะค่ะ  ทีเ่ลา่มาท ัง้หมดน่ี   ไมว่่าจะเป็นของคุณแมท่ีเ่รื่องเรอืเรว็  

ไปเขา้ถ า้  หรอืเรื่องของคุณแมน่อ้งกา้นน่ี  ไปเขา้บทเรยีนในความมดืมา  ลูกเขามีพฒันาการขัน้ 5-6 กนัแลว้  

เขาพดูรูเ้รื่องแลว้  เขาผ่านอะไรมาเยอะ ส าหรบัผูเ้ริ่มตน้ใหม่ อย่าเพิง่นะคะ เลน่แค่นวด  แค่นวดน า้มนั และ  

เริ่มจากอยู่ในบา้นก่อน  อย่าเพิง่ท  าแบบเขา ขึ้นเครื่องบนิจมัโบเ้จ็ต  นัน้เขารุ่นเดอะ  ย ้าอกีคร ัง้ ผูเ้ริ่มตน้ใหม่อย่า

เพิง่เริ่มพาเผชิญแบบน้ีนะคะ ที่เขาไมค่่อยถามกนั  เพราะว่า  เขาจะรูจ้กัรกนัดีในวง  เขารูว้่าลูกของใคร  แค่

ไหนแลว้  เรารูก้นัทกุคน  เลยไมค่่อยตัง้ขอ้สงสยั  แต่ว่าส าหรบัผูท้ี่เริ่มตน้ใหม่  เราเริ่มที่ฟลอรไ์ทม ์ และใหใ้ห ้

เขาอยู่ในบา้นไดก้อ่น  บา้นที่มีอยู่กนัแค่  2-3 คน ไมใ่ช่อยู่ในจมัโบเจ็ท  ทีม่คีน  2-3 รอ้ย  หรือว่าไปด าผวิน า้  

ในขณะที ่ ยงัอาบน า้  สระผมไมไ่ดน้ัน้   มนัขา้มข ัน้ไปอกีเยอะ  ขออยู่บา้นใหไ้ดก่้อน  ท าฟลอรไ์ทมใ์หไ้ดเ้ยอะๆ 

พวกน้ีเขาเป็นพวกเก็บรายละเอียด เขาไปไกล ในช่วงน้ี  มขีองใครอกีทีอ่ยากจะแชรก์นั                 

ผูป้กครอง อาจารยย์งัไม่ตอบค าถาม 

อ.กิ่งแกว้ ตอบไมไ่ดค่้ะ  โอกาสผดิสูงมากค่ะ  ถา้หมอยงัไม่ไดเ้หน็เด็ก  ตกลงทีลู่กยงัพดูเยอะอยู่  ตกลงพดูมากไปหรอื

เปลา่คะ ถา้มากอย่างนัน้  หมอพดูมากอยู่นะคะ  หมอไม่ไดท้  าอะไรเลย  คืออย่างน้ีค่ะ  การถามประโยคเดยีว 

แลว้ถามว่าถูกไหมค่ะ มนัถูกกไ็ด ้มนัผดิกไ็ด ้ไมถู่ก ไมผ่ดิกไ็ดค่้ะ หมออาจตอบผดิก็ไดค่้ะ 

คุณแมน่อ้ง

บอล 

ขอแนะน าตวั  นอ้งชื่อบอลนะค่ะ อายุ  4  ขวบ  พฒันาการอยู่  1  2  3  4  ช่วงน้ีก ็ ไปฟงั  SI  ของคุณหมอ  

คุณหมอบอกว่า  เขาอยู่  3  4  แลว้  กถ็งึเวลาทีจ่ะตอ้งฝึก  SI  แลว้  คร ัง้แรกจะฝึก  SI  กบัครูหยก  แลว้ก็

ไปพบคุณหมอครัง้แรกเลย  คือ  เดอืนธนัวาคม  คุณหมอก็ประเมิน  SI  นอ้งมา กไ็ดก้ารบา้นจากครูหยกมา  

ในช่วงเดอืนธนัวาคมเราไดก้ารบา้นมาเกี่ยวกบัเสยีง  ซึง่จะตอ้งใหน้อ้งฝึกทนความดงัและความถี ่ ฝึกตา  คือ  

ใหเ้ขาทนกบัวตัถทุีพุ่่งเขาหาตวัดว้ยความเรว็แบบไมรู่ต้วั  แลว้กส็มัผสัในทกุหลายรูปแบบ  เปียก  แฉะ   ขน

แปรง อะไรท ัง้หลายแหล ่ ทีเ่ราเรยีนมา  ต ัง้แต่ธนัวาคมมา  เราจดัทกุรูปแบบเลยค่ะ  ตื่นเชา้มาเขากแ็ปรงฟนั 

เสรจ็ต่อดว้ยนวดปาก ต่อดว้ยนวดตวั บวบขดั  ใยทกุอย่าง  สลบักบัฟลอรไ์ทม ์แลว้ช่วงนัน้  เราก าลงัแบบว่า  

ลูกเราอยู่ข ัน้  4  ตื้อลูกวนัละ  30  นาท ี คือเรานึกแต่ค าว่า  ลูกจะว่างไมไ่ด ้ ลูกว่างไมไ่ด ้ เด็กอย่าว่าง  ตอ้งท า  



 

 

ตอ้งเขา้หา  เรากฟ็ลอรไ์ทมส์ลบักบั  SI  2  เดอืนผ่านไป  ไปพบคุณหมอ  ในวนัที ่2  กมุภาพนัธ ์หลงัจาก

ธนัวาคม  เลา่ใหคุ้ณหมอฟงัว่า SI  ของนอ้งบอลดขีึ้นนะค่ะ เขาทนกบัความเปียก แฉะไดม้ากขึ้น ทนเสยีงดงัได ้

เยอะขึ้น  แต่สิง่ทีม่นัแถมมาคือ  เขากลบัไปกระตุน้ตวัเอง กบัไอด้อกไม ้ ดว้ยการเอาดอกทานตะวนัของเขามา

มองทีต่า  เวลาทีเ่ขารูส้กึว่า เขาไมไ่หว  หรอือะไรแบบน้ี เราก็รูส้ึกบาดใจ  เราเป็นแม ่ ท าไมฉนัถงึเป็นทีพ่ึง่ใหลู้ก

ไมไ่ด ้  

คุณหมอ ตลอด 2  เดอืนทีผ่่านมา  เขาเครยีด  เขาเครยีดท ัง้วนั   

แมน่อ้ง

บอล 

คือ  SI  ฉนัไมช่อบ  ฉนัยงัโดนตื้อข ัน้  4  อกี  คือ  ชวีติฉนัเครยีดท ัง้วนั                 

ครูพบ สิง่ทีข่าดคือ  เขายงัขาด  เขายงัมองคนทีเ่ป็นทีพ่ึง่ของเขา  ยงัไมไ่ด ้

คุณแมน่อ้ง

บอล 

เรากเ็ลยไดม้าว่า  เราเสยีสมดุลไป  เราหนกัไปกบัลูก  เราคิดแต่ว่า  ลูกหา้มว่างนะ  ตื่นเชา้มาแปรงฟนั  นวด

ปาก  นวดตวั  ฟลอรไ์ทมส์ลบั  SI  เลน่ก ็เลน่สนุกนะค่ะ  มช่ีวงเลน่สนุก  ตือ๊กค็ือใหต้ือ๊ใหไ้ดแ้บบมคุีณภาพ 

เอาเวลานานๆ  30 นาทขีึ้น  อะไรประมาณนัน้  หลงัจากกมุภาพนัธม์า  เรากเ็ลยถอย  ถอย  ถอยลด แลว้กเ็พิม่

ความสนุกเขา้ไป  เพราะเราลมืค าว่า  ความสนุก  เราไมไ่ดเ้ตมิค านัน้ลงไป  บางทเีราเครยีดไปกบัลูก  มนักเ็ลย

ท าใหลู้ก  หดเขา้กระดอง   

คุณหมอ คิดใหส้บายใจแลว้กนัว่า  ทีเ่ขาเลน่ดอกทานตะวนันะ คือ ผา้ออ้ม  ทีพ่กัใจของเขา 

คุณแมน่อ้ง

บอล 

ค่ะ  ตอนน้ีกฝึ็กตลอด  ทกุที ่ แต่ทีง่งมากเลยคือ  มากรุงเทพฯ  บา้นเราอยู่ชายแดน สงสยัว่า  อะไรกนั  การมา

เลน่สนามเดก็เลน่  มนัเป็นเรื่องมหศัจรรยข์องคนกรุงเทพฯหรอื เหน็กองทราย  1 กอง   หรอืการทีเ่ราไปเลน่ที่

สนามเดก็เลน่น่ี  คือช่วงน้ีบางคร ัง้  ทีต่ลิง่แมน่ า้  เขาจะมทีรายกองใหญ่  สูงมากค่ะ  นอ้งบอลจะชอบมาก  เราก็

จะพาเขาไปเลน่กองทรายอนันัน้แหละ ใหเ้ขาปีนขึ้นไป  เขาจะอยากไดไ้ม ้ ดว้ยความทีฉ่นัชอบหมนุ  หมนุไม ้ 

แมก่จ็ะสรา้งสถานการณ ์ ดว้ยการทีเ่อาไมไ้ปปกัไวสู้งๆ  ใหเ้ขาตะกาย  ไปเอาอนันัน้  แต่แมก่จ็ะแกลง้ลากตวัเขา

ใหถู้กไปกบัทราย  ใหเ้ขาตะกายขึ้นไปเอาไม ้แมก่จ็ะลากเขาลง เขาจะตะกายขึ้น  เขากส็นุก แปลกใจว่าน่ีคือ

โอกาสของคนต่างจงัหวดัหรอื  

เราเดนิทางมากรุงเทพฯบอ่ย กเ็ป็นโอกาสอกีเหมอืนกนั นอ้งบอลกลวัเครื่องบนิ บนเครื่องบนิคนเยอะมาก  

ส าหรบัเด็ก  4  ขวบ  มคีนเป็น  100  แสงไฟอยู่ในเครื่องบนิ   มอีะไรเยอะแยะเลย  ท ัง้แสงเอย สขีองเบาะเอย 

เบาะของสายการบนิหน่ึง  สแีดงตดักบัสดี า  แลว้กไ็ฟ  เสยีงผูค้น  ช่วงแรกทีข่ึ้นไป ชี้บอกว่าไม่ชอบคนไหน  ซึง่

แมจ่ะเลอืกว่า  เวลาขึ้นเครื่องบนินะ  แม่จะขึ้นเป็นคนทา้ยๆ  จะยงัไมย่อมผลกัใสใหลู้กขึ้นเครื่องบนิ  ฉนัจะอยู่

กบัเธอ  ฉนัจะเขา้กบัเธอ  เมือ่เธอพรอ้ม กจ็ะพาเขา้ไป  กจ็ะเดินเขา้ไป  ผูค้นกน็ัง่กนัเตม็เลย  ฉนักจ็ะเป็นราย

สุดทา้ยทีเ่ดินเขา้ไป  ลูกจะเกาะคือดว้ยความทีลู่กเขายงัไมพ่รอ้ม  บางทเีขายงักลวักบัอะไรหลายๆอย่าง บางทเีขา

จะรูส้กึอบอุ่น  ถา้บอกว่าอยากจะขีห่ลงัแม ่คนกจ็ะประณาม  โตป่านน้ีแลว้ยงัใหลู้กขีห่ลงั  ซึง่จริงๆ แลว้  ในปูม

หลงัของเรา  เขายงัตอ้งการความอบอุ่น  จากเรา  ความม ัน่ใจจากเรา  เราก็ยอม ใครจะประณามกช่็าง   เรากใ็ห ้

เขาขึ้นหลงั ใหเ้ขาเกดิความอบอุ่น  และม ัน่ใจ  ว่าฉนัอยู่ตรงน้ี  ไมส่ามารถดบัไฟท ัง้เครื่องได ้ ไมส่ามารถไลค่น

ออกไดท้ ัง้ล  า  ใหฉ้นัขึ้นก่อน  และไมส่ามารถทีจ่ะไปเปลีย่นเบาะของเครื่องบนิได ้ แต่คุณอยู่ไดด้ว้ยฉนั เดอืนน้ี

เขาขึ้นมา  10 เทีย่วแลว้ค่ะ น่ีคือโอกาส  เพราะเราอยู่ต่างจงัหวดั  เราอยู่ชายแดน เราจะมากรุงเทพฯ  เราตอ้งนัง่

เครื่องบนิมา  เขากเ็ลยไดโ้อกาสตรงนัน้ทีข่องคนอยู่ไกล  เขาเลยไดสู้ก้บัเครื่องบนิ  เขานัง่คาดเขม็ขดัไมไ่ด ้ 



 

 

ตอนน้ีเขากย็อมนัง่  คาดเขม็ขดัเอง   นัง่ได ้ หรอืมบีางคร ัง้จะถามว่าเครื่องบนิลงหรอืยงั  เขาจะเริ่มรูแ้ลว้ว่าถา้

ลอ้ลงคือกระแทก แลว้ลอ้แตะหรอืยงั   รถวิง่หรอืยงั   เครื่องบนิวิง่หรอืยงั ช ัว่ขณะนัน้แมค่ือที่พึง่ของเขา  เราก็

จะซอ้มกนัก่อนว่า เวลาทีเ่ครื่องบนิมนัขึ้นนะ  หนูจะตกใจนะ  ถา้หนูตกใจแมก่อดหนูดไีหม  บางทเีขาจะเอามอื

เราไปปิดหู  เสยีงมนัดงั  บางสายการบนิเครื่องเก่า เสยีงมนัดงัมาก  เครื่องบนิใหม่ๆ บางสายการบนิไหนเสยีงมนั 

เลีย่งสายการบนิทีต่ ัว๋แพง เขากเ็ลยไดโ้อกาสตรงนัน้  ขึ้นเครื่องบนิกเ็ลยสบายหน่อยตอนน้ี   แต่ถามว่า  กลวั

ไหม  ฉนัยงักลวัเหมอืนเดิม  แต่ฉนัอยู่ไดเ้พราะแมค่ือทีพ่ึง่  เสยีงกย็งัดงัเหมอืนเดมิ  ไฟกย็งัเปิดเหมอืนเดมิ  

แต่ว่าแม่ยงัอยู่ 

อ.กิ่งแกว้ เป็น  SI  ทีร่าคาแพง (หวัเราะ)              

ผูป้กครอง ค าถามแรก     :   ตอนทีเ่ขาชี้บอกว่าไมช่อบคนน้ี  ท าอย่างไร 

ค าถามที่สอง  :   ไมค่าดเขม็ขดั  เพราะเป็นกฎ  เวลาขึ้นเครื่องตอ้งคาดเขม็ขดั  ไมท่ราบว่า  ท าอย่างไร เราไม่

ตอ้งท าอะไรกบัคน  คนนัน้ใช่ไหมคะ 

คุณแมน่อ้ง

บอล 

ณ  ตอนน้ีเขาพอมภีาษาบา้ง  ไมถ่งึกบัเจา๊ะแจะ๊อะไรมากมาย โดยเฉพาะเขาไวภาพ  คนแก่  ใส่แว่น  คนหนา้ด า  

คนฟนัขาว  คนหวัลา้น  เขาจะชี้บอกหมด  ทกุอย่าง    แมเ่ขา้ใจ  แมเ่ขา้ใจลูก  ออ๋มนัไมช่อบนะ  เดีย๋ว  เดีย๋ว

ถามหน่อยนะ  ไมช่อบตรงไหนละลูก  ไมช่อบฟนั  เขา้ใจแลว้คือรบัรู ้ ไดแ้ค่รบัรูว้่าฉนัเขา้ใจคุณนะ คงไม่ตอ้ง

บอกว่า  ช่วยกรุณากม้หนา้หน่อยค่ะ แค่เขา้ใจเขา 

อ.กิ่งแกว้ เป็นค าถามทีว่่า   ขนาดไหนถกูไหมคะ 

ผูป้กครอง คือ มนัเป็นเหตุการณร์ะยะกระช ัน้  ค าว่าไมช่อบแสดงว่า  เขาอยู่ใกลม้าก  ฉะนัน้พอเดก็บอกว่าไมช่อบ  คนทีถู่ก

บอกว่าไมช่อบ  จะรูส้กึ  แลว้จะมอง  อนันัน้เราไมแ่น่ใจว่า  เราจะตอ้งแกส้ถานการณอ์ย่างไรระหว่างเขากบัเดก็

ของเราอย่างไร 

อ.กิ่งแกว้ เป็นผูป้กครองหรอืคุณครูคะ 

ผูป้กครอง เป็นผูป้กครองค่ะ 

อ.กิ่งแกว้ หมอเลา่เรื่องใหฟ้งักแ็ลว้กนั  เรื่องของผูป้กครองรุ่นแรกๆ  เดก็คนน้ีระดบัพฒันาการต า่กว่านอ้งบอลค่ะ  ระดบั

ยงัประมาณ  1 – 2  ภาษายงัไม่ค่อยม ี เขาอยากไดห้มากฝรัง่ที่หา้ง  เขากร็อ้งเสยีงดงั  ลงไปดิ้น  อนันัน้คุณแม่

กแ็กป้ญัหาอกีแบบหน่ึง  วธิแีกม้เียอะ  แลว้แต่คนเลอืกเอา  หมอไมไ่ดบ้อกว่าอนัไหนถูก  อนัไหนผดิ  คุณแม่ก็

ช ัง่ใจดู  เขาอยากแกว้ธิน้ีี  กเ็ดนิไปบอกพนกังานของหา้ง  “ขอโทษนะคะ  ลูกดฉินัเป็นเด็กพเิศษ  ออทสิตกิค่ะ  

รูจ้กัไหมคะ  ขอเวลาเดีย๋วนะคะ”  แลว้เขากน็ัง่  ท างานอารมณ ์ ตือ๊  ยื้อไป  ส่วนพนกังานกใ็จดมีากนะค่ะ  พอ

คนเริ่มมงุ  ก ็“คุณคะลูกเขาเป็นคนออทสิตกิค่ะ”  ทกุคนไดแ้ต่  ค่ะ  ค่ะ  กข็อกนัดีๆ   เวา้กนัซื่อๆ  คุณแมบ่อก

ว่า “หนูไมส่น”  แต่เขากม็วีธิีค่ะ  เขาจะท างานอารมณ์กบัลูก เรื่องอะไร  โอกาสฉนั  เสยีเงนิในหา้งไปแลว้  เมื้อกี้

ซื้อของ  200   ขอใชส้ทิธ ิ คือแลว้แต่จะเลอืกใช ้วธิไีหนกไ็ดค่้ะ  ทน้ีีสมมตุ ิ สถานการณอ์าจจะเปลีย่นกไ็ด ้ เรา

ไมม่กีฎตรงน้ี  ถา้อยู่ทีท่  างาน  เจา้นายแม ่ นอ้งบอลดนัไปชี้  ไมเ่อายายปากเหมน็  สมมตุนิะคะ  จะเอายงัไง  

เราตดัสนิได ้ ช่างเขา  จะขอโทษ หรอืจะยงัไง  จะอธบิาย เดีย๋วขอเวลานิดนะคะ  เขายงัเพิง่พูดได ้ ยงัอยู่ใน

ระหว่างการฝึกอยู่ อะไรกไ็ด ้ หรอืจะไมอ่ะไรเลยกไ็ด ้ หรอืชาติน้ีฉนัอาจจะไมเ่จอพวกน้ีอีกเลยท ัง้วงน้ีกไ็ด ้ แต่ที

น้ีต่างจงัหวดั  ต่างจงัหวดัมนัแคบใช่ไหมค่ะ  เขาอาจจะตดัสนิใจ  ฟงัเสยีงสงัคมสกันิดกไ็ด ้ แต่ถา้ชาติน้ีฉนัไม่

เจออกีเลย  100 กว่าคน แถว ๆ น้ี  เขาอาจจะไมส่นเลยกไ็ด ้ไม่มคี าตอบว่าอย่างไหนถกู  เลา่ใหฟ้งัหลายๆ แบบ 



 

 

คุณแมน่อ้ง

บอล 

กจ็ากที่เราพยายามหดั  ตอนน้ีหลงักมุภาพนัธม์า  เราพยายามหาสมดุล  ถามว่าเขาเลกิกระตุน้ไหม  ไมค่่ะไมเ่ลกิ  

แต่ว่านะช่วงทีเ่ขาอยู่กบัเรา  และเลน่กบัเรา  ตรงนัน้มนัจะไมม่ ี แต่ถา้เมือ่ไหร่เขาไมไ่หวจรงิๆ  หรอืเขารูส้กึเหงา  

หรอืว่าไมม่อีะไรจะท า  หรอืมนักจ็ะมบีา้ง  เป็นบางคร ัง้  ประปราย กค็ือ มนัจะไมห่ายขาด  ส าหรบัตรงนัน้ 

อ.กิ่งแกว้ เวลาเราวดั  เราวดัผล  วดัเอาอนัน้ีเป็นดชันี นะค่ะ  เราตอ้งดูว่า  สิง่ทีก่ระตุน้ เราใหโ้จทยเ์ขายาก  สมมตุวิ่า  เขา

สะบดั  หรอืเขาเหล ่  ถา้งานทีเ่ราใหย้ากมากขึ้น  เขากย็งัคงเหล ่ หรอืว่าเหล่เท่าเก่า  แปลว่า  เด็กดขีึ้นนะคะ 

หรอืปกตใิหน้ัง่เหมอ่ขนาดน้ี  สะบดัอย่างน้ีไปตัง้นานแลว้  แต่วนัน้ีต ัง้ครึ่งช ัว่โมงแลว้  ถงึเริ่มสะบดั  เขากย็งั

สะบดั  แต่เขาทนไดน้านขึ้น น้ีคือวธิวีดั  เราไมไ่ดว้ดัว่า  ท า  กบั  ไมท่  า   คือสะบดั  กบัไมส่ะบดั เราตอ้งดู

โจทยว์่า  งานเท่าเดมิไหม เบือ่เท่าเดมิไหม  หรอืเสยีงแม ่ แมใ่ชเ้สยีงขนาดน้ี  สะบดั  ต่อมาแมต่อ้งตะโกน  ถงึ

จะสะบดั  กแ็บบว่าเขาดขีึ้น  วธิดูี  ดูแบบน้ีนะค่ะ ไมอ่ย่างนัน้  เครยีด 

ผูป้กครอง ขอถามนะครบั  กรณีทีเ่ด็กกระตุน้ แลว้ก็ระบบ  SI  ทีว่่าตอบมนัตอบโจทย ์ การกระตุน้ตวัเองไดห้มดเลยหรอื

เปลา่ครบั หรอืว่าตอ้งมฟีลอรไ์ทมเ์ขา้ไปเกี่ยวเน่ืองกบัตรงน้ีดว้ย  อย่างการสะบดั  หรอืการดูของหมนุ  อะไร

ท านองน้ีครบั  คือถา้ท า SI  แลว้จะด ี เดก็จะหายไปเรื่อยๆ  อย่างนัน้เลยหรอืเปล่าครบั  คือระบบพวกน้ี  ไม่

แน่ใจว่าคุณพ่อตวัอย่างท ัง้  3  ท่าน  มกีารกระตุน้ตวัเองบา้งหรือเปลา่ครบั 

อ.กิ่งแกว้ ค าตอบคือเขาว่า  ไมไ่ดเ้พ่งเลง็  ไมจ่บัจอ้ง   

คุณพ่อนอ้ง

เอ 

นอ้งเอ  ตอนเลก็  2  ขวบครึ่ง  เท่าที่ดูว่าผดิปกต ิ กค็ือชอบวิง่ไปดูน า้พ ุ คือเหน็น า้พไุมไ่ดเ้ลย  บา้นเพือ่น  หา้ง  

กจ็ะวิง่ไปดู  ดูเป็นครึ่งช ัว่โมง จะดูอยู่อย่างนัน้  กอ็าจจะนบัเป็นการกระตุน้ตวัเอง  กไ็ด ้ แต่ผมกไ็มไ่ดเ้พ่งเลง็

มาก  กพ็าลูกเลน่  เลน่ไปเลน่มากห็ายเอง  กม็าดูดน้ิว  นอนดูดน้ิว  ดูดไปจนประมาณ  5  ขวบ     

อ.กิ่งแกว้ ผูใ้หญ่บางคนกช็อบนัง่ส ัน่ขา 

คุณพ่อนอ้ง

เอ 

กป็ลอ่ยใหดู้ดไปนัน้แหละ  เสริมๆ  ไป  กพ็าไปหาหมอฟนั หนูเลกิดูดน้ิวนะลูก  เดีย๋วโตขึ้นจะไมห่ลอ่นะ  ฟนัจะ

เหยนิ แกกเ็ลกิดูดเลยนะ  แต่ที่น้ีคงไมเ่กี่ยวกบัหมอฟนั  คงเป็นเรื่องแบบ  เขาคงม ัน่คงขึ้นหรืออะไรสกัอย่าง 

แลว้พอดหีมอฟนัเป็นคนอื่น  ไมรู่เ้หตผุลนอ้งเอคืออะไร  เขากเ็ลกิดูด  แลว้กจ็ะแบบหลายๆอย่าง อย่างเช่น ตื่น

เชา้งอแง  งอแง เรากพ็าออกก าลงัไปเรื่อยๆ  พอวนัหน่ึงเขาก็ไม่งอแงไปเอง กไ็มไ่ดไ้ปสงัเกต  เหมอืนคนเราพอ

ร่างกายเราแขง็แรงขึ้น  พวกระบบประสาทต่างๆ  จะมาเอง  จรงิๆ นะครบั  เราออกก าลงัดูทกุๆวนั  เดี่ยวเราก็

จะรูว้่า  ตวัเรากเ็ปลีย่นแปลงเหมอืนกนั  อนัน้ีความเหน็ส่วนตวัคุณพ่อนะครบั 

อ.กิ่งแกว้ ค าตอบคือ  ถา้ไมไ่ดดู้มนั  มนัก็จะเปลีย่นไป 

คุณพ่อนอ้ง

ซ ี

กรณีแบบน้ี  ถา้ถามผม  SI  คอือะไร   ผมบอกตรงๆ  เลย  ผมไมรู่จ้กั  แต่กระตุน้ไหม  นอ้งซกีระตุน้   สมยั

เลก็ๆ  กระตุน้ ท าอย่างไร ตาเหลอืกขึ้นขา้งบน  เหน็แต่ตาขาว  หรอืมองพดัลม  เพดาน  มองอย่างเดยีว ไมท่  า

อะไร  แต่ผมไมเ่คยรู ้ ว่า  SI  คืออะไร  ผมเลน่อย่างเดยีว  เลน่ใหส้นุก  จนลูกไมเ่หลอืกตามองได ้เพาะฉะนัน้  

ค าถามน้ี  ผมไมเ่คยรู ้ SI  คืออะไร   

ผูป้กครอง จรงิๆ  ขออนุญาตแชร ์ เหน็ว่าไอก้ารกระตุน้ตวัเองมนัลดนอ้ยลงอย่างเหน็ไดช้ดั  ในระยะเวลา  6 เดอืนทีผ่่านมา

น้ี  จากทีเ่มือ่ก่อน  พอไดดู้  DVD  กเ็ริ่มเขา้ใจว่า  บางทีเ่ด็กทนแสง  ส ี เสยีง  อะไรไมไ่ด ้ เวลาเขานัง่รถกบัเรา  

เขาจะมองหาร่องน า้  จะมองหาสะพาน  แลว้ก ็อาจจะเป็นไปไดว้่าเขาอาจจะทนอะไรไมไ่ด ้ พอเขาเหน็เขากจ็ะ

สะบดัมอื  เมือ่สงิหาคมปีที่แลว้  เราไปวงัน า้เขยีว  ยงัคุยกนัอยู่ว่า  เราจะท ากนักี่รอบ  แต่ ณ. ตอนน้ีมนัหายไป

แลว้  แต่กลายมาเป็นสะบดัมอื  ซึง่พอสะบดัมอื  คือดว้ยความที่เราไมแ่น่ใจว่า หากมเีพือ่นเขามาทกัว่าท าท าไม 



 

 

กก็ลวัเขาจะรูส้กึอะไรหรอืเปลา่ ทีคุ่ณพ่ออยากจะถาม  กค็ือว่า  จรงิๆ  ตอ้งเตอืนเขาไหม  หรอืว่าปลอ่ยแลว้ท า

ฐานต่อไป ซึง่จรงิๆ เหน็ แต่กไ็ม่ไดไ้ปโฟกสัมนั แต่สงสยัว่าตอ้งคุยกนัหรอืเปลา่  

อ.กิ่งแกว้ เกบ็ขอ้มลูน่ะค่ะ  หมอก็ไมท่ราบค่ะ  ถา้บอกผ่าน  จะตอ้งบอกอาการ  บอกทีม่า  กดู็ๆ  ค่อยๆ คิด  ค่อยๆ ดู  

ค่อยๆ คิด  ระหว่างน้ี  ท าฟลอรไ์ทมไ์ปเรื่อยๆ  และกดู็ว่ามนัมากบัอะไรบา้ง  มนัควรจะเป็นอะไร  มอีะไรเครยีด

หรอืเปลา่  เพราะว่าความไมส่งบ  ข ัน้ 1 ทกุคนทราบนะค่ะ  พฒันาการข ัน้ 1 จะเตม็  ก็ต่อเมือ่  6 เตม็  

เพราะฉะนัน้  เดก็ทีม่ภีาษาแลว้  ไปไดไ้กลแลว้  ทีน้ี่ในเดก็ทีก่ลวัและขี้กงัวล  บางทไีมรู่ว้่ามากบัอะไร  กค่็อยๆ  

สงัเกตค่ะ  บางทเีขาไปผูกกบัอะไร  เลก็ๆ นอ้ยๆ  ในชวีติจรงิเขา  จบัประเดน็ใหไ้ดว้่ามนัมากบัอะไร  อนัน้ี

ส  าหรบัเด็กที่ไปต ัง้ไกลแลว้  หากเกดิ  1  ไมเ่ตม็อกี อนัน้ีหมอจะพดูเฉพาะ  5 -  6  นะคะ  ถา้ต า่กว่าน้ี  จะไม่

เป็นแบบน้ี  คือ  5 - 6  ถา้อยู่ๆ  อารมณข์ึ้นลง  คือ ท าไมอารมณข์ึ้นลงเรว็อย่างน้ี  หรอืกบัไม่สงบ  แปลว่าวติก

กงัวล  กต็อ้งมาดูว่าเขากงัวลเรื่องอะไร  ดูในหนงั  ไปฟงัขา่ว  เดินผ่าน  มไีปฟงัขา่วว่ามเีรื่องแผ่นดนิไหว  หรอื

ว่ามยีงิกนัทีภ่าคใต ้ คลุมธงชาติกนั  จะหายใจออกไหม  เดก็เขาเกบ็ขอ้มลูมา  เขาเก็บมาไมห่มด  เขาเขา้ใจมนั

ไมห่มด  ฉะนัน้อะไรกต็าม  อะไรทีด่ีๆ   ดีๆ   มนัดอียู่แลว้  แต่ถา้เกดิปุ๊ บ เฉพาะ  5 - 6 ใหม้าดู  ใหห้าใหเ้จอ 

ค่อยๆหา  คิดอะไรไม่ออก  เพิม่เวลาฟลอรไ์ทม ์ ไม่ว่าเกดิอะไรข้ึน  เกดิการเปลี่ยนแปลงที่หาสาเหตไุม่ได ้ 

เพิม่เวลาฟลอรไ์ทม ์                                      

ผูป้กครอง พอดลูีก  10  ขวบแลว้ค่ะ เวลาทีด่ีๆ  กอ็ยู่ข ัน้  7 - 8  แต่เวลาที่เขาหล่นกม็ ี บางที่กย็งัมสีะบดัมอื  กม็ใีหเ้หน็  

คือช่วงก่อนทีด่ ี เอะ๊ก็ไมม่ ี ท าไมพ่กัน้ีม ี คือ ตวัเองทีย่งัรูส้กึว่า  SI นอกจากขา้งนอก  แลว้ยงัมขีา้งในดว้ย คือ

อย่างความกงัวล  ตื่นเตน้ เครยีด  คือ  สงัเกต  เวลาเราเลน่สมมตุ ิ พอถามเขาเยอะๆ  มนัเริ่มแบบ  มโียกๆ  

หรอืว่า  เอะ๊  มนักเ็ป็นอนัหน่ึงเป็นตวับอกว่า  เราตอ้งลงมานิดหน่ึง  หรอืว่าเวลาเขาเลน่กบัเพือ่น  มนักจ็ะเหน็  

พอเดก็โตหน่อย  เวลาเลน่กม็แีพ ้ ชนะ  ถา้เลน่เป็นทมี  พอดลูีกกเ็ลน่ฟุตบอล  เลน่แชรบ์อล  พอเลน่เป็นทมี  

ถา้เกดิเพือ่นส่งบา้ง  ไม่ส่งบา้ง  มเีสยีงมา  กจ็ะมอีอกอาการอยู่เหมอืนกนั  ซึง่เราคิดว่ามนัเป็นความสงบในจิตใจ  

ทีบ่างทมีนัก็ยากอยู่เหมอืนกนั  บางทมีาถาม  มนักผ็่านช่วงนัน้มาแลว้  เพยีงแต่ว่าเรารูส้กึว่า  ไอค้วามม ัน่คงใน

อารมณ์ยงัไมพ่อค่ะ 

อ.กิ่งแกว้ ที่เราพดูกนั  SI  วนัน้ี คอื ตวักระตุน้ภายนอกกบัระบบ  เรื่องอารมณ์คอืการกระตุน้ภายใน  ทน้ีีตวักระตุน้

ภายในมนัยงัไม่มาทเีดียวทัง้หมด  มนัจะมอีารมณ์สนุกมา  ทกุคนเล่นฟลอรไ์ทมไ์ดส้นุก  ไดร้กัใคร่  ใกลชิ้ด  

ไดเ้สยีใจ  ไดโ้กรธ  ไดอ้จิฉา  และลงรายละเอยีดเลก็ๆ  นอ้ยๆ  เอาชนะ  แข่งขนั  แลว้กไ็ล่มาแบบน้ี   

เพราะว่าเหมือนตวัระบบที่ท าความเขา้ใจกบัอารมณ์  อารมณล์า่งๆ  ได ้  วนัน้ีโกรธมนัยากขึ้น  ยากขึ้น  สงัคม

มนัยากขึ้น ทีเ่ขาพดูว่ามเีสยีงมา  ไมใ่ช่เสยีงเพือ่นนะ  มนัเป็นการเยาะเยย้  มนัเป็นถอ้ยค า  น า้เสยีง  ท่าทาง มนั

ไมใ่ช่เสยีงลกัษณะทางกายภาพ  ไมใ่ช่เสยีงดงั  เสยีงค่อย  เสยีงความถีสู่ง  ความถีต่  า่   ค าว่า  เสยีงของคุณแม ่ 

คือ มนัม ี เสยีงเยาะเยย้  น า้เสยีงหงดุหงดิ  อะไรต่างๆนานาค่ะ เพราะฉะนัน้เป็นโจทยท์ี่ยากขึ้น  ยากขึ้น มทีาง

เดยีวทีฝึ่กสอน  ค าทีคุ่ณหมอกรนีสแปนบอก  ประสบการณ์ทีเ่ป็นเรื่องของอารมณ ์ เพราะฉะนัน้  กค็ือตอ้งอยู่

กบัตรงนัน้  ทน้ีีในเรื่องของโจทย ์ โจทยก์็ยากขึ้น  ยากขึ้น  เราถงึไดอ้ยากใหพ้ยายามเกบ็เรื่องของอารมณ ์ เรื่อง

อารมณไ์มใ่ช่พาลูกไปนัง่เครื่องบนิ  มนัอยู่ขา้งใน  เป็นเรื่องของคนกบัคน แลว้กซ็บัซอ้น มนัก็ยากขึ้น แลว้กไ็ล่

โจทยก์นัไม่ทนั ตอนนัน้เราคุยเรื่องเดก็เกเร  เลน่กบัเดก็ธรรมดาได ้ เลน่สนุกได ้  ต่อไปตอ้งหดัเลน่กบัเดก็เกเร  

พอเดก็เกเรโฉ่งฉ่างได ้ กต็อ้งเด็กเกเรเนียน  เด็กเกเรทีฉ่ลาด  เรากต็อ้งไลก่วดกนัไปท ัง้อย่างนัน้  กเ็ป็นเรื่องของ



 

 

การท าความเขา้ใจ  ของเขา้น่ีมนัตดิขดั  มนัไมใ่ช่ว่าพออารมณโ์กรธ  เสยีใจ  กลวัไดแ้ลว้  อารมณอ์ยากจะ

เอาชนะ  อารมณเ์จบ็ใจ  เสยีใจ  มนัจะไดห้มด  มนักต็อ้งค่อยๆ  ค่อยๆ  กต็อ้งท างานไป  พอด ี พอด ี ถา้ดู ดู  

ว่าโจทยเ์ยอะแลว้  เรากค่็อยๆผ่อน  ฉะนัน้  ฟลอรไ์ทม ์คืออาวุธ  คืออปุกรณ ์ เรยีกว่าเครื่องมอืดกีว่า  ของคุณ

พ่อคุณแม ่ ไมว่่าลูกเกดิอะไรขึ้น  เพิม่เวลาฟลอรไ์ทมล์งไป  เขาจะท าอะไร เขาจะรูส้กึอย่างไร เขาจะพดู  เขาจะ

ท าอะไร  เขา้ไปอยู่ดว้ย  อย่างนอ้ยไมว่่าฉนัจะรูส้กึอย่างไร  พ่อ  แม ่  มมีนุษยคู่์หน่ึง พรอ้มเสมอ  กเ็ป็นโจทยท์ี่

ตอ้งท า  แลว้มนัตอ้งท า  ถา้มนัไมม่า  ไมเ่หมอืนชงิชา้  ชงิชา้เราปรบัความเรว็ได ้ เราหมนุ  เราเกบ็ทศิทาง  เรา

ไดก้ารควบคุมร่างกายไดห้มด แต่น่ีอารมณถ์า้ยงัไมถ่งึเวลา  มนัจะไมม่า  แต่โดยมาก  หมอกรีนสแปน  ขอให ้ 

6 เตม็  ในเมือ่  6 เตม็แลว้  ขึ้น  7 - 8  แลว้มนัไมอ่ยากเท่าไหร่   โดยมาก  6  ไมค่่อยเตม็  สุดทา้ยเรากลบัมา

เรื่องฟลอรไ์ทม ์ มใีครอยากจะแชรเ์พิม่          

ผูป้กครอง เป็นค าถามที่ไมแ่น่ใจว่า  มนัจะมทีางแกห้รอืไม ่ เพราะเกี่ยวกบัเรื่องของการนอน  นอ้งอายุประมาณ  4  ขวบ

ครึ่ง เวลานอน  เขาจะชอบนอนมองแสงไฟ คือเราจะปิดหมด  แต่ว่ามนัก็ยงัมแีสงไฟลอดเขา้มา  สิง่ทีเ่ขาท า  ก็

คือเขาจะชอบนอนมองแสงไฟ  ตาเขาจะขา้งไวอ้ยู่ทีแ่สงไฟ  โดยปกตกิค็ือ เขาจะบอกว่าไมใ่หเ้ขย่า  ไมใ่หต้บตูด  

แต่ถา้ไมเ่ขย่า  ไมต่บตูด  นอ้งก็จะไมห่ลบั  แลว้ถงึแมจ้ะเขย่า  ตบตูดไปแลว้  แลว้เราหยุด กจ็ะมอีาการเหมอืน

สลมึสะลอืก าลงัจะหลบั  แต่แกกส็ามารถทีจ่ะลมืตาขึ้นมาได ้ แลว้กอ็ยู่ต่อไปไดอ้ีก  เรากพ็ยายามใหแ้กเหน่ือย

มากๆ  ไปออกก าลงักาย  ไปวิง่  เขยีนหนงัสอื  ท าการบา้น  คือท าหลายๆ  อย่าง  ดูเหมอืนว่าเหน่ือยเตม็ทีแ่ลว้  

นอนกเ็ป็นเหมอืนเดมิ บทสรุปก็เลยอยู่ทีว่่า  ตอ้งตบตูด  ตอ้งเขย่า อนัน้ีจะมวีธิีแกไ้หมคะ          

อ.กิ่งแกว้ เป็นค าถามในแบบของผูเ้ริ่มตน้ใหม่ พอเวลาหมอบรรยายของผูเ้ริ่มตน้ใหม ่ 5  ช ัว่โมง กจ็ะเป็นแบบน้ี   กเ็หน็

พฤตกิรรมทีเ่ขาอยากแก ้ เพราะฉะนัน้  เวลาค าตอบของผูเ้ริ่มตน้ใหม ่เลน่ใหส้นุก  1. น า้เสยีงที่เลา่ถงึลูก  หมอ

ยงัเหน็รูส้กึ  เหมอืนมนัยงัมอีะไรอดิหนาระอาใจ  มนัเหน่ือย  เหมอืนเครื่องจกัร รถมนัเสยีงดงั  นะคุณหมอ  วิง่

เขา้บา้นแลว้มนัเสยีงดงัค่ะคุณหมอ  มนัมวีธิไีหม 

ผูป้กครอง คือจรงิๆ  อยากจะรูว้่า  ถา้สมมตุเิรายงัตบตูดต่อไปแลว้มนัเป็นอะไรไหม 

อ.กิ่งแกว้ คุณแม่เมือ่ยหรอืคะ 

ผูป้กครอง ไมเ่มือ่ยค่ะ  คือเหมอืนกบัว่า  เรามคีวามรูส้กึซอ้นกนัอยู่  2 ทาง  อย่างเช่น  ว่าสมมตุวิ่าเป็นเด็กปกตน่ีิ ใน

หนงัสอื เขยีนบอกว่า  4 ขวบ  คุณตอ้งใหเ้ด็กนอนเองไดแ้ลว้  ตอ้งนอนคนเดียวไดแ้ลว้  ตอ้งอยู่ไปอย่างนัน้แลว้  

แต่ว่าลูกเรากย็งัตอ้งตบตูดอยู่  ไมต่อ้งรอ้งเพลงแลว้ค่ะ  แต่คุณแมไ่มแ่น่ใจว่า  ถา้เป็นเด็กออทสิตกินะ  ทกุคน

เจอเหมอืนกนัไหม  เป็นอย่างน้ีคือปกตหิรอืเปลา่ 

อ.กิ่งแกว้ ออ๋  แลว้ไปอ่านหนงัสอืเดก็ปกติ  เขาบอกว่าเดก็  4  ขวบ  คืออย่างน้ีค่ะคุณแม ่ มนัยงัอกียาวไกล  ถา้คุณแม่

ไมย่งัศรทัธาในวธิน้ีี  ลมืเรื่องน้ีไปก่อน  กลบัไป  ขอใหเ้ลน่กบัลูกใหส้นุก  เอาใหลู้กหวัเราะ เอาใหลู้กตดิใจคุณ

แม ่ ตบกน้มาตัง้นานแลว้  ตบต่อไปเถอะค่ะ และเดีย๋วคุณแม่จะรูเ้องว่าอะไร  ถา้หมอเดาไมผ่ดิ  หมอตอ้งเดานะ  

มนัมโีอกาสผดินะค่ะ  เขากลวัไอแ้สงไฟนัน้  เพราะฉนัน้จะตอ้งมองมนั  นอนไปแลว้  เดีย๋วมนัจะยงัไง  แต่เรื่อง

ของเรื่องคือ  เราไมเ่หน็สหีนา้เขา  เขายงัแสดงสหีนา้ไมอ่อก  เดีย๋วกรู็ ้ ใช่ไหม  ถามผูป้กครองทีม่ปีระสบการณ ์ 

ไอจ้อ้งอย่างน่ี  จรงิๆแลว้ กลวัมากแต่ว่าหนา้ไมอ่อก คุณแมก่ย็อมเขาไปก่อนเถอะค่ะ  ระหว่างน้ีกเ็ลน่ใหส้นุก  

ท าใหเ้ขาเชื่อไดว้่า  เขาไวใ้จ  มมีนุษยค์นหน่ึง  ซึง่ไวใ้จ   เขา้ใจ  ยงัไมต่อ้งคิดจะแก ้ เขาใหต้บกน้  กด็แีลว้   

บางคนยากกว่านัน้  ไมย่อมใหแ้ตะตวัเลยกม็ ี ระหว่างน้ีค่อยๆ  ศึกษาไป เลน่กบัลูกใหส้นุกก่อนค่ะ เหน็ไหม



 

 

บอกแลว้ว่าบางคนนะทีไ่ม่รูจ้กันะ  ค าตอบนะเหลอืเชื่อ ถามมา 7 - 8 คน  ตอบเหมอืนกนัหมด  มนัเป็นแบบน้ี

จรงิๆ  นะ  ใครลูกกนิขา้วยาก  ท าไงคะ  เลน่ใหส้นุก  ทกุคนกรู็ห้มดแลว้  เลน่ใหส้นุก 

 

ผูป้กครอง 

 

ผูป้กครองใหมน่ะคะ  พอดวี่ามเีกี่ยวกบัเรื่องการเขา้เรยีน  ซึง่คุณแม่ผลกัไสลูก  เพิง่มาศึกษาเรื่องฟลอรไ์ทม ์ 2  

อาทติยก์ว่าน้ีเอง  อนัน้ียอมรบัเลย ทนัททีีลู่กมปีญัหาเอาไปพบคุณหมอ  แลว้กว็ิง่ฝึก  แลว้เหน่ือย  คุณแม่

เหน่ือย  คุณแมค่ิดไมอ่อกค่ะ  ว่าจะตอ้งท าอย่างไรกบัลูก  เพราะว่าเป็นลกัษณะการฝึกหอ้งปิด  แลว้ผูฝึ้กจะมา

เลา่ใหคุ้ณแมฟ่งัค่ะ ว่าลูกพฒันาเป็นอย่างไร  ลูกท าอะไรได ้ ไมไ่ด ้  ท าอย่างน้ีมาตลอด จน  1  ปีผ่านไป  จน

มาพบคุณหมอทีม่าใชร้ะบบฟลอรไ์ทม ์ แนะน าหนงัสอืของอาจารย ์ คุณแมก่็เพิง่มาอ่านได ้ 2  อาทติย ์ ค าถาม

คือว่า  คุณแมส่่งลูกเรยีนตัง้แต่อายุ  2  ปี  8 เดอืน  ซึง่จรงิๆ  แลว้  กเ็หมอืนกบัว่าผลกัไสเขาออกจากตวัเรา  

โดยที่เขาไมพ่รอ้ม  อนัน้ีคือสิง่ที่คุณแมค่ิด  ซึง่ตอนน้ีเขามปีญัหาว่า  เขาไมช่อบไปโรงเรยีน  เขาไมย่อมเขยีนเลย  

เขาบอกว่า  เขาเขยีนไม่ได ้ เขาไปโรงเรยีนไมไ่ด ้ เขาเขยีนไม่ได ้ เขาจะบน่แบบน้ีทกุเชา้เลย  ทีเ่ราจะพาเขาไป

โรงเรียน  เลยอยากจะถามผูป้กครองทีม่ปีระสบการณ ์ นะค่ะ  ว่าจะจดัการกบัเด็ก  3  ขวบ  6  เดอืน  ทีไ่ม่

อยากไปโรงเรยีน  คือจะเอามาไวก้บัเราก่อน เอาไวใ้หเ้ขาพรอ้ม  ดีไหมค่ะ อะไรแบบน้ีค่ะ 

อ.กิ่งแกว้  “เลน่ใหส้นุก” ค่ะ คือ  เอาเขาออกจากโรงเรยีนมาเลน่ดว้ยกนัเลยหรอืเปลา่คะ   

ผูป้กครอง ไมค่่ะ  

อ.กิ่งแกว้ ตอบเรื่องโรงเรยีนงา่ยๆนะคะ ค าตอบมนัยาวมาก ศึกษาจากเวบ็ไซตค่์ะ ดูหวัขอ้เรื่องเรื่องโรงเรียนเลยค่ะ  อ่าน

เรื่องโรงเรยีนนิดหน่ึง  ไมง่า่ย  การตดัสนิใจ  ค าตอบเรื่องโรงเรียน  ไมเ่สรจ็  บางทคีรึ่งช ัว่โมงยงัไมเ่สรจ็เลยค่ะ

เรื่องโรงเรยีน  มนัมหีลายเรื่อง  ดู DVD หรอืยงัค่ะ   ชดุ 3  แผ่นนะค่ะ  หมอพดูเฉพาะเรื่องโรงเรยีน  ครึ่ง

ช ัว่โมงได ้ 

ผูป้กครอง เหน็ว่าม ี DVD มจี าหน่าย 

อ.กิ่งแกว้ วนัน้ีเรามาชวนใหดู้ DVD หลายๆ  รอบค่ะ  กย็นิดีตอ้นรบัผูเ้ริ่มตน้ใหม ่ ทีผ่่านมาแลว้กผ็่านไป เรามาเริ่มตน้

ศึกษากนั ค่อยๆ  เรยีนรูไ้ปค่ะ ค าตอบเรื่องโรงเรยีน  หมอไมต่อบค่ะ  ปกตวิธิคีิดมนัเยอะ เราตอ้งคิดให ้

รอบคอบ  คิดใหห้ลากหลาย  เดีย๋วเราพกัช่วงส ัน้ๆ  แลว้เรามาสรุปกนั    

 

ถอดความโดย  

ปทัมลกัษณ์ ลธัธนนัท ์ 

(ครูปทัม)์ 

30 เม.ย. 56   

 


