พัฒนาการของน้องเบรน
ก.ค. 51 น้องเบรนอายุ 2 ขวบ 2 เดือน เริ่มสร้างความสัมพันธ์กับพ่อ
น้องเบรนเริ่มทำ Floortime เมื่ออำยุ 2 ขวบ 2 เดือน ตอนแรกน้องเบรนไม่สบตำ ไม่พูด หมุน
ตัว จ้องแต่พัดลม วิ่งไปข้ำงหน้ำแต่หันหน้ำไปข้ำงหลัง เรียกไม่หัน ผมทำ Floortime โดยเน้นกำรเล่นที่
เป็นกำรเล่น 2 คน/ สนุก (ไม่อันตรำย)/ นำเสียงตื่นเต้นเร้ำใจ/ เยือ-ตือ (ยังทำไม่สำเร็จ)
คาถาม-คาตอบ ช่วง กพ. 52 การสื่อสารด้วยภาษากาย
ถาม : ตำมที่คุณหมอแนะนำเรื่องกำรโต้ตอบของลูก เมื่อเวลำที่ลูกอยำกเขียนหรืออ่ำน ก-ฮ เช่น ลูกอ่ำน
ข. ไข่ในเล้ำ แต่ผมบอกไม่ใช่น่ะเป็น ม.ม้ำคึกคัก ลูกจะงอแงส่งเสียงร้อง ผมก็พยำยำมยือต่อป็นตัวอักษร
อื่น ลูกจะงอแงส่งเสียงร้องอีก จนกว่ำผมจะบอกว่ำใช่ตำมที่ลูกอ่ำน (ลูกอ่ำนถูกตลอด) ผมทำถูกหรือ
เปล่ำครับ หรือควรเปลี่ยนแปลงอย่ำงไรดี
บ้ำงครังผมก็ยือว่ำ เบรนว่ำเป็นตัวไรล่ะครับ ลูกก็จะยืนยันเป็น ข. ไขในเล้ำ อีก ผมก็บอกไม่
น่ำจะใช่น่ะ เป็นตัว ช.ช้ำงวิ่งหนีเปล่ำครับ เค้ำก็จะงอแงร้องอีก แล้วส่ำยหน้ำทุกครัง ผมยือประมำณ 6
ครังเค้ำก็จะวำงหนังสือ แล้วเข้ำมำกอดแต่ร้องงอแงอยู่ ผมก็ปลอบเอำมือลูบหลังแล้วบอกว่ำถูกต้อง ข.
ไข่ในเล้ำ ผมควรทำต่ออย่ำงไรดีครับ
ตอบ โดยคุณ กิ่งแก้ว
เวลำจะเริ่ม อำจจะต้องคล้อยตำมเล็กน้อย ข ไข่ในเล้ำบ้ำง แล้วจึงเริ่ม ข ใข่ ในจำน พอลูกเริ่ม
โวย ก็รีบบอก โอ๊ะ โอ๊ะ ในเล้ำ จำกนันก็ ข.....ไข่ ในนนนน...ลำกยำว ๆ ให้เขำคอยว่ำไข่จะอยู่ในไหน
คำตอบเป็นอะไรก็ได้
อย่ำลืมท่ำทีที่สนุกและผ่อนคลำยด้วย ทำให้กำรอ่ำนคนเดียว กลำยเป็นเกม "ใข่อยู่ในอะไร" ค่ะ
เอำแค่หงุดหงิด อย่ำถึงกับวงแตกค่ะ ต่อไปลูกจะรู้ว่ำเล่นแบบนีก็สนุกกันได้ค่ะ
ถาม : ผมเก็บร้ำนเสร็จ เข้ำบ้ำน น้องเบรนจะวิ่งมำที่ประตูบ้ำน เปิดประตู แล้วเข้ำมำกอด หอมแก้มผม
ทุกครัง แต่ครังนีผมมี TARO มำด้วย 1 ห่อ พ่อยืนห่อทำโร่ไปใกล้ๆ
น้องเบรนยิม "ทำโร่"
พ่อ "อยำกกินไหม"
น้องเบรนยิมแล้วยกมือไหว้ "ขอบคุณครับ"
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พ่อ "อยำกกินรึครับ ไม่ให้ดีกว่ำ" แล้วพ่อชูทำโร่สูงขึนเหนือหัว (ผมนั่งยองๆ) น้องเบรนเข้ำมำปีนตัวเกำะ
ที่แขนดึงมือผมจะเอำทำโร่
พ่อ "อยำกกินทำไงดี" น้องเบรน "เอำ" แต่ก็ยังพยำยำมปีนแย่ง ยิมแล้วหัวเรำะไปด้วย ยือไปมำประมำณ
5 นำทีกลัวลูกตก พ่อลุกขึนยืน แล้วยื่นห่อทำโร่เข้ำใก้ลๆ หน้ำน้องเบรน "อยำกกินรึเปล่ำ" น้องเบรน
"เอำ" พ่องวิ่งหนีช้ำๆ น้องเบรนวิ่งตำม ยิม+หัวเรำะ ไปด้วย พ่อ "ใครจะเอำ" "ทำไงดี" "อยำกกินรึครับ"
น้องเบรนวิ่งตำมตลอด "เอำ" "ทำโร่" วิ่งหนีไปมำประมำณ 5 นำที (พ่อเหนื่อย อิอิ) เอำห่อทำโร่ให้ลูก
น้องเบรนจับห่อแล้ว "แกะๆ" พ่อเลยเปิดห่อให้ น้องเบรนหยิบไปกินก่อน 1-3 เส้น (พ่อไปกินนำ) เส้นที่
4 พ่อเอำมำเข้ำปำกพ่อไม่ได้กินน่ะครับ เพียงเอำปลำยด้ำนหนึ่งเข้ำปำกพ่อ อีกปลำยปล่อยไว้ให้น้องเบ
รนเข้ำมำกิน พอน้องเบรนจะเข้ำมำกิน พ่อหลบ (พ่อเอำมือจับมือน้องเบรนไว้) พ่อ "กินรึครับ" น้องเบรน
"อ่ำ" อ้ำปำกเข้ำมำจะกิน พ่อโยกหลบช้ำย-ขวำ "อุ้ยพลำด" "ไม่ถูก" น้องเบรนยิม+หัวเรำะ ยือได้ 2 นำที
เองครับ เริ่มมีส่งเสียงงอแง พ่อ"โอ๋ๆๆๆๆ" แล้วให้กิน พอเส้นที่ 5เป็นต้นไปถึงเส้นที่ 9 เอง พ่อทำ
แบบเดิม (เส้นที่ 4) อีก แต่ไม่มีเสียงงอแงของน้องเบรน พ่อหมดมุข เลยปล่อยให้น้องเบรนกินทังห่อจน
เค้ำหยุดกินเองประมำณครึ่งห่อเล็ก
เล่นฟันดำบ
ทุกครังทีน่ ้องเบรน หยิบแท่งพลำสติกขึนมำเล่น ผมจะเอำด้ำมพัดพลำสติก ไปฟันดำบกับลูก ส่งเสียง
"ปิ้งๆ" "ฟันดำบ" แล้วค่อยๆถอยห่ำงเหมือนวิ่งหนีน้องเบรน น้องเบรนก็จะหัวเรำะเอำแท่งพลำสติกมำ
ฟันดำบกับผม พ่อ "ทำไรกันนี่" น้องเบรน "ปิ้งๆ" พ่อ"ปิ้งๆ" น้องเบรน "ฟันดำบ" พ่อถอยหลังหนีตลอด
บ้ำงครังก็แกล้งวิ่งหนี น้องเบรนก็วิ่งตำมส่งเสียง "หัวเรำะ" ตลอด ประมำณ 10 นำที เพิ่งเล่นอย่ำงนีได้
แค่ 3 วันเองครับ พอตื่นเช้ำวันที่ 4 น้องเบรนเห็นแท่งพลำสติก + พัดพลำสติก น้องเบรนเอำพัดมำให้
ผมแล้วพูด "ฟันดำบ" ผมก็เล่นแบบเดิมอีกครัง
ทัง 2 เหตุกำรณ์ผมควรแก้ไขอะไรบ้ำงครับ
****************************
ตอบ กิ่งแก้ว น่ำสนุกนะคะ เติมมุขกันดีกว่ำ ปลำทำโร่ หยิบขึนมำ ใครกิน พ่อกิน หรือลูกกิน ใส่มือ
หรือใส่ปำก อมหรือเคียว วันหลังรู้จักคำนำมและกริยำมำกพอสมควรแล้ว ก็ใส่มุขเส้นสันหรือเส้นยำว
เอำมำกหรือน้อย เบรนกินก่อน พ่อกินทีหลัง ฟันดำบ อำจจะช่วยเพิ่มคำได้ ฟันที่ไหน ฟันแขน ฟันขำ
ฟันพุง ฟันมือ ตอนที่จะแกะ ให้แกะช่องนิดเดียว และจะถำมว่ำ พอหรือยัง พอแล้ว หรือไม่พอ ค่อย ๆ
ขยำยช่องที่ละน้อย ๆ อย่ำให้เส้นเล็ดลอดออกมำเร็วนักค่ะ
แล้วพอภำษำดีขึน ก็ฟันแรง ๆ หรือค่อย ๆ รับสมัครมุขเพิ่มจำกท่ำนอื่น ๆ ด้วยค่ะ
***************************
ตอบ โดย แม่แอน
ขอเพิ่มมุขด้วยคนค่ะ
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ลองใส่ชีวิตให้ ถุงทำโร่ ดูมั๊ยคะ ตอนที่ พ่อ อยำกกินรึครับ ไม่ให้ดีกว่ำ ลองเปลี่ยนเป็น ได้เลย แล้วก็
แกล้งยื่นให้ แล้วก็เปลี่ยนเสียงเป็นถุงทำโร่ หนีดีกว่ำไม่ให้กินหรอก หนี หนี วิ่งหนี กระโดดหนี แอบ
ดีกว่ำ ซ่อน ให้ถุงทำโร่หนีไปอยู่ในกองผ้ำบ้ำง กองหนังสือ กล่องใส่เม็ดถั่ว ถังข้ำวสำร ลินชักบ้ำง อยู่บน
ชันสูงๆบ้ำง อยู่ใต้โต๊ะ เพื่อให้ลูกได้ทำกิจกรรมบำบัดไปด้วยในตัว ได้ใช้ทักษะแก้ปัญหำ ได้มุด ได้ลอด ได้
ปีน
พ่อต้องเล่น เป็นถุงทำโร่ที่ไม่อยำกถูกกิน
ขณะเดียวกัน ก็เป็นพ่อผู้คอยช่วยเหลือ เวลำที่ดูว่ำลูกชักจะไม่ไหว
เป็นพ่อที่ร่วมดีใจ ส่งเสียง "เย้ จับได้แล้ว" เวลำที่ลูกทำได้
และ กระตุ้นให้โต้ตอบกัน ก่อนที่จะอร่อยด้วยกัน อย่ำลืมใส่อำรมณ์ของควำมอร่อย ให้ลูกเห็นด้วยค่ะ
พออร่อยกันสักพัก ก็เปลี่ยนเสียงกลับมำเป็นถุงทำโร่ใหม่ แล้วก็ หนี ต่อค่ะ
*************************

ตอบ : โดยคุณพ่อ
ขอบคุณครับ สำหรับควำมคิดเห็น และมุข ต่ำงๆ จะนำไปฝึกฝนต่อ แล้วจะมำรำยงำนผลต่อไปครับ
****ขอบคุณครับ**** ปล.ช่วงนีไม่ค่อยว่ำงเข้ำเว็ป เลยนำนหลำยวันครับ****
*****************************
คาถาม-คาตอบ ช่วง มีค. – เม.ย. 52 ตื้อเอาคาพูด
ขอโทษครับคอมพ์เสียนำน ซ่อมเพิ่งเสร็จครับ เลยนำนมำกไม่ได้เข้ำเว็ป
ผมไม่ใช่ผู้ที่ประสบควำมสำเร็จในกำรใช้ Floortime แต่ขอเล่ำประสบกำรณ์เพื่อแลกเปลี่ยนกับทุกท่ำน
หรือช่วยแก้ไขข้อผิดพลำดของผม หรือช่วยกันเพิ่มมุขต่ำงๆ
สอนเตะลูกบอลยำง 1 ลูก
พ่อ น้องเบรน นี่ไรครับ
เบรน บอล..บอล
พ่อ ทำไงกันดีครับ
เบรน ทำหน้ำ งง ไม่มีตำตอบ
พ่อ เรำมำเล่นกัน เตะบอลไปไกลๆเลย
วำงบอลเตะให้ลูกดู เบรนยิม+หัวเรำะ วิ่งไปเก็บบอล แต่ยังเตะไม่เป็นผมทำอย่ำงนีประมำณ 5-6 ครัง
แล้วลองจับขำเค้ำเตะบอล “เตะบอล” แล้ววำงบอลให้เค้ำลองเตะ เบรนเตะบอลได้ หัวเรำะชอบใจ แล้ว
ก็วิ่งไปเก็บมำตังที่เดิมอีก แล้วเตะบอลอีก แต่ไม่ส่งเสียง ประมำณ 5 ครัง พอครังที่ 6 ผมก็ลองเตะบอล
ก่อนลูกเตะ แล้วพูดว่ำ “เตะบอล” ทำอย่ำงนีสัก 8 ครัง พอครังที่ 15 ลูกส่งเสียง “เตะบอล” (ดีใจมำกที่
ลูกรู้จักกริยำเพิ่ม) และแล้วกำรเริ่มวิ่งแย่งกันเตะบอลก็เริ่มขึน ผมเตะบอลไป แล้ววิ่งไปที่จุดหมำยแย่ง
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บอล เบรนวิ่งตำมผมก็เตะบอลย้อนไปหำลูก เบรนยิมแล้วพยำยำมเตะบอลกลับมำหำผม หรือบำงครังเบ
รนมำใก้ลๆ ก็เลียงหลบไปมำ “อุ้ย..ไม่โดน” เบรนจะเข้ำมำเตะ“ป๊ำป๋ำ..หลบ” “บอลหนีไปแล้ว” เล่นกัน
ประมำณ 15-20 นำทีพ่อหมดแรง
เล่นกันประมำณ 3-4 วัน (วันล่ะครัง)
วันที่ 5 เบรนเห็นบอลก็จะถือบอลมำวำงแล้วส่งเสียง “เตะบอล”
พ่อ “มำสิเรำมำเตะบอลกัน” แล้วเรำก็เล่นแย่งบอลกันวันนีเบรนส่งเสียงเพิ่มได้อีก “อุ้ย...ไม่โดน” เวลำ
ที่ลูกจะเตะแต่พ่อเตะบอลหนีก่อน และทุกครังที่เตะบอล เบรนจะพูด “เตะบอล” หรือ “เตะลูกบอล”
รบกวนคุณหมอ และผู้ปกครองทุกท่ำน ช่วยเพิ่ม “มุข” หรือแก้ไขข้อผิดพลำดผมด้วยน่ะครับ
*****************************
ตอบ กิ่งแก้ว เมื่อคิดว่ำลูกเข้ำใจกำรเล่นและติดใจที่จะเล่นอีก ก็ได้เวลำตือ แกล้งงงแล้ว เพื่อยือ “เอำ
คำ” แล้ว จะให้ทำอะไร โยนบอล แล้วแกล้งโยน หรือถำมว่ำ "เตะ" หรือ "โยน" อย่ำลืมเอำคำที่ถูกไว้เป็น
ตัวเลือกแรก
เขำอำจจะหงุดหงิด มำดึง หรือมำทำท่ำ หรือพยำยำมบอกให้เตะ
ก็อำจจะตือต่อ ใครเตะ พ่อเตะ หรือเบรนเตะ และเตะไปทำงไหน เตะหำโซฟำ หรือประตู ถ้ำดูว่ำจะทน
หงุดหงิดไม่ไหว ก็ยอมตำมใจเขำสักที ถ้ำยังทนได้ ก็ยือต่อด้วยท่ำทีสนุกสนำน อย่ำลืมว่ำเป้ำหมำยหลัก
คือสนุกด้วยกัน กระตุ้นกำรสื่อสำรและกำรคิดแก้ปัญหำ
เป้ำหมำยรองคือเตะบอลเป็น และได้ออกกำลังกำยค่ะ
****************************
ถำมต่อ โดยคุณพ่อน้องเบรน
จำกคำแนะนำคุณหมอ ได้ลองทำดูดังนี จะเตะบอล เป็นผมจับลูกบอลไว้แล้วยกขึนเหนือหัวเบรน "โหม่ง
หรือเตะ" เบรน "โหม่งหรือเตะ" เป็นอย่ำงนีประมำณ 10 ครัง ผมเลยลองจับบอล เคำะหัวลูกแล้วพูดว่ำ
"โหม่ง" ทำสัก 2 ครัง
พ่อ "โหม่งหรือเตะบอลดีครับ"
เบรน "โหม่ง" แล้วกระโดดเอำหัวชนบอล "โหม่งๆ"
ทำได้ 4 ครัง ผมก็ชวนใหม่ ว่ำ "เตะหรือโหม่ง"
เบรน "เตะบอล" เลยวำงบอลแล้วพ่อเตะบอลไป เบรนวิ่งตำมบอล พอถึงบอลก็เตะบอล และส่งเสียง
"เตะบอล" แล้วก็วิ่งตำมบอลไปเตะ ทุกครังที่เตะบอล ก็ส่งเสียง "เตะบอล" เล่นได้ประมำณ 15 ครัง ผมก็
จับบอลได้ถำมว่ำ "โหม่งหรือเตะบอลดีครับ" เบรน "โหม่ง" กระโดดเอำหัวมำโหม่งบอล ผมสลับคำถำม
ไปเรื่อยๆ "เตะหรือโหม่งบอลดีครับ" "โหม่งหรือเตะบอลครับ" ในระหว่ำงที่เล่นด้วยกัน เบรนก็จะตอบ
คำตอบ "แรก" ทุกครังที่ถำม ผมก็จะทำตำมคำตอบทุกครัง
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รบกวนคุณหมอด้วยครับว่ำทำได้ถูกไหมครับ ส่วนกำรถำม "พ่อเตะ หรือเบรนเตะ" "เตะไปทำงไหน" ยัง
ไม่ได้ลองเลยครับ
*****************************
ตอบ โดย กิ่งแก้ว
คุณพ่อคงเข้ำใจแล้วว่ำ ช่วงแรกที่ถำมตัง 10 รอบ ลูกยังไม่ตอบ เป็นเพรำะว่ำไม่รู้จักคำศัพท์
คนใกล้ชิดเท่ำนันจึงจะรู้ว่ำ เด็กรู้จักคำไหนบ้ำงแล้ว วันหลังเอำมำทดลองใช้อีกที เมื่อแน่ใจแล้วว่ำรู้จัก
จริง ๆ ก็หำคำอื่นมำหัดใช้อีก โดยเลือกคำที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน ซึ่งควรเป็นคำนำม และกริยำก่อน
หำกมีตำรำที่กล่ำวถึงพัฒนำกำรของกำรใช้คำ จะช่วยได้มำก จะได้ไม่สอนคำยำกจนเกินไป ที่
เจอบ่อย ๆ คือซ้ำย-ขวำ ซึ่งยำกมำกกก.....แต่ผู้ปกครองมักจะเอำมำสอนก่อน ลองดูในหนังสือ "คู่มือ
พัฒนำเด็กออทิสติก" ก่อนก็ได้ ตังแต่ตัวอย่ำงเด็กหญิงบี เป็นต้นไป ไม่ละเอียดเท่ำไร แต่คิดว่ำพอใช้ได้
ค่ะ
*******************************************
ถาม โดยคุณพ่อน้องเบรน
คำว่ำ "เตะบอล" "โหม่งบอล" น้องเบรนรู้จักแล้วครับหลังจำกวันนันที่เริ่มเล่น เตะหรือโหม่งบอล
ทุกวันนีเค้ำแยกได้แล้ว ผมโยนบอลแล้วผม โหม่งบอล ผมถำมว่ำ "ป๊ำทำไรนี่" เบรน"โหม่ง" หรือ "ป๊ำป๋ำ
โหม่ง" ทุกวันนีเรำเล่นบอลกัน น้องเบรนก็จะยิม+หัวเรำะ ส่งเสียงทุกครังที่เค้ำเตะบอลหรือ โหม่งบอล
"เตะบอล" "โหม่งบอล" โหม่ง"
"ป๊ำเตะ หรือเบรนเตะ" ลองแล้วครับผลก็คือ ร้องงอแงไม่มีคำตอบทุกครัง ผมข้ำนขันไปเร็ว
เกินไปไหมครับเลยไม่มีคำตอบจำกลูก บำงครังก่อนเตะบอลผมก็แกล้งลองนับดู "หนึ่ง.....สอง......สำม"
แล้วเตะ/โหม่งบอล น้องเบรนก็จะนับด้วยครับ คือก่อนแกจะเตะบอลผมจับบอลไว้แล้ว"หนึ่ง..." น้องเบ
รน "หนึ่ง..สอง..สำม" แล้วเบรนเตะบอล แต่ผมต้องนับก่อนเสมอจึงจะมีกำรนับของเบรน ถ้ำผมไม่นับ
ก่อนแกก็จะมีแต่ "เตะ" "เตะบอล" "โหม่งบอล" ทุกครังที่จะโหม่ง ผมจะจับบอลไว้เหนือหัวแกแล้วถำม
ก่อน "ทำไรดี" ผมยังเยือไม่ได้ใช่ไหมครับ
*************************

ตอบ โดย กิ่งแก้ว
คำถำม "ใครเตะ" "ป๋ำ" หรือ "เบรน" ให้ใช้ท่ำประกอบด้วย โดยกำรชี ร้องงอแง ก็อย่ำเพิ่งยอมแพ้ ยือเล็ก
ยือน้อยไปเรื่อย ๆ อันไหนดูว่ำยำกไป เก็บไว้สัก 2-3 อำทิตย์ ค่อยเอำมำลองใหม่
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อย่ำลืมว่ำต้องเริ่มด้วย คำนำม และกริยำก่อน เลือกคำที่ "จำเป็นกับชีวิต" ที่ต้องใช้บ่อย ๆ เช่น นม ข้ำว
นำ กิน ไป เที่ยว เอำ เป็นต้น คำขยำยเอำไว้ทีหลังค่ะ ยังไม่ต้องรีบแก้ไวยกรณ์หรือรูปประโยคก็ได้นะคะ
เดี๋ยวอำรมณ์อยำกจะพูดจะสะดุด เดี๋ยวเขำจะค่อย ๆ แก้เองได้
*****************************
คาถาม-คาตอบ ช่วง พค. – มิย. 52 เริ่มพูด โต้ตอบ บอกความรู้สึก
และเล่นบทบาทสมมุติ
ถาม โดยคุณพ่อน้องเบรน
น้องเบรน 3 ขวบ 1 เดือน วันนีพำน้องเบรน และน้องไบรท์ (พี่สำว 4 ขวบ 6 เดือน) ไปซือของ
ที่ LOTUS ระวห่ำงซือของก็ให้นั่งรถเข็น กินป๊อกกี แล้วระหว่ำงรอคิดเงิน ไบรท์เอำซองป๊อกกีไปถือ
น้องเบรน "เจ้ไบรท์.....หมดยัง" พ่อ+แม่ อึง+นำตำจะไหล เลยครับ
ขอบคุณครับ คุณหมอกิ่งแก้ว หมอแก้วตำ ทีมงำนทุกท่ำน ที่นำสิ่งดีๆ Floortime มำเผยแพร่
เพื่อครอบครับเด็ก AUTISM สู้ ๆ ต่อไปครับ เห็นลูกดีขึนมำก พลังพ่อ+แม่เพิ่มมำกมำยเลยครับ
*****************************
โดยคุณ แก้วตา
ดีใจด้วยค่ะ สิ่งที่ก้ำวหน้ำขึนของน้องเบรน คือ เริ่มเรียนรู้ภำษำได้จำกสถำนกำรณ์ต่ำงๆและ
สำมำรถนำมำใช้ได้เอง ตรงกับควำมต้องกำร ต่อไปคุณพ่อจะเห็นภำษำใหม่ๆออกมำอีกเรื่อยๆ คุณพ่อพำ
น้องไปเที่ยว ใช้ชีวิตทำงำนบ้ำนต่ำงๆร่วมกันอีกมำกๆนะค่ะ น้องอยู่ในช่วงที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้จำกทุก
สิ่งทุกอย่ำงรอบตัวแล้วค่ะ
****************************
โดยคุณ แม่แอน
ดีใจด้วยค่ะ คอยตำมเชียร์อยู่นะคะ งำนยุ่งมำกยังไง ก็อย่ำลืมงำนหลัก " เล่นกับลูกมำกๆ.....ค่ำ"
รอช่วยเสริมมุขให้อยู่นะคะ
โดยคุณ น๊อต
สู้ๆครับเฮีย ^^
*********************************
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โดยคุณ แม่มังกร
น้องเบรนอำยุ 3 ขวบ คำพูดยังเท่ห์ขนำดนี ต่อไปจะขนำดไหนเนี่ย คุณพ่อสู้ๆค่ะ
********************************
โดยคุณ กิ่งแก้ว
คงมีแต่กลุ่มของเรำกระมังที่ซำบซิงใจคำพูดแบบนี ที่อื่นเขำนับกันที่รูปประโยค มีประธำน
กริยำ กรรม เฮ้อ.....
********************************
ถาม โดยคุณพ่อน้องเบรน
ขอบคุณครับสำหรับทุกควำมเห็นและคอยเสริมมุข ในที่สุดกำรตอบโต้ครังแรก จำกกำรกินข้ำว
(ตำมคลิปที่หมอเปิดบรรยำย) เมื่อคืนนีเองครับนั่งกินข้ำวหมูซีอิว ให้ตักกินเองครับ
พ่อ......หิวจังเลย พ่อ......กินข้ำวไรครับ
เบรน....(เงียบ)
พ่อ.......ข้ำวหมูซีอิ๊ว
เบรน.....ข้ำวหมูซีอิ๊ว
แล้วก็ปล่อยให้ตักข้ำวกินเองไปสัก 3-4 คำแต่ก็ถำมตลอด "กินไรครับ" ก่อนตักเข้ำปำก น้องเบรนก็ตอบ
"ข้ำวหมูซีอิ๊ว"
พ่อแย่งถือช้อน ตักข้ำวแล้ว
พ่อ.......ใครกิน เบรนกิน หรือ ป๊ำกิน
เบรน......เบรนอยำกกิน
งง เลยครับผม (พ่อ) ทุกครังที่ถำมอย่ำงนี มีแต่งอแงดินจนกว่ำจะได้กิน พ่อดีใจมำกเลยเมื่อมีครังแรก
แล้ว ก็หวังว่ำมีครังต่อๆไป แต่พ่อมั่วดีใจเลยลืมทำ Floortime ต่อปล่อยให้กินจนอิ่ม ครังต่อไปจะไม่ลืม
ทำต่อให้แน่ใจว่ำลูกทำได้แล้ว (อิอิ)
**********************************

โดยคุณ กิ่งแก้ว
ก็เปลี่ยนกับข้ำวและอำหำรที่กินทุกมือ เพื่อเพิ่มคำศัพท์เกี่ยวกับอำหำร แล้ววันหลังก็มีของที่รู้จัก 2
อย่ำงในจำน ให้เลือกค่ะ หรือเล่นมุข คำใหญ่ คำเล็ก หรือเล่นมุขเติมนำปลำ สอนเค็ม จืด ก็ได้ค่ะ หรือ
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คำใหญ่ คำเล็ก ต่อด้วย ใครกินก่อน ใครกินทีหลัง หรือ อิ่มหรือยัง อิ่มแล้ว เก็บ ขอเชิญ ผู้ปกครองท่ำน
อื่น ๆ เข้ำมำต่อมุขกินข้ำวเลยค่ะ
*********************************
โดยคุณพ่อน้องเบรน
ช่วงนีก็กำลังสอนคำใหม่ๆ อยู่ครับ วันนีกิน แซนวิชร้อนไส้หมูหยอง
พ่อ.....กินไรครับ
เบรน...แซนวิช
พ่อ......ไส้ไรครับ
เบรน....(มองไส้ที่โผล่ออกมำ).. หมูหยอง
พ่อ......เก่งมำก ถูกต้องแล้วครับ
บำงวันก็กินไส้อย่ำงอื่น เช่น แฮม พิซซ่ำ น้องเบรนก็จะบอกถูกครับ หรือซือของกินอย่ำงอื่น
เช่น ไส้กรอก ซำลำเปำ ไอติม น้องเบรนก็จะตอบถูกครับ
แต่มีปัญหำคือเวลำถำมว่ำ...อยำกกินไรครับ ไส้กรอก..ซำลำเปำ..แซนวิช...ข้ำวผัด...ขนม น้องเบ
รนก็จะพูดตำมทุกครัง...ไส้กรอก....ซำลำเปำ...แซนวิช หรือบำงครังก็ตอบว่ำ...เซเว่น (พ่อชอบพำไปซือที่
เซเว่น อิอิ) หรือว่ำผมให้ตัวเลือกมำกไปเปล่ำครับ
********************************
โดยคุณกิ่งแก้ว
ต้องเน้นกำรสื่อสำรและกำรคิด ถ้ำรู้จักหมูหยองแล้ว วันหลังไม่ต้องให้เห็นไส้ค่ะ ถำมแต่ว่ำไว้
อะไร ถ้ำไม่ตอบค่อยให้ตัวเลือก แค่ 2 ก็พอค่ะ จนกว่ำจะเลิกพูดตำมค่ะ
*********************************
โดยพ่อน้องเบรน
เย้ๆๆ ในที่สุดก็ประสบควำมสำเร็จ (คิดเองน่ะครับ) วันนีนั่งกินข้ำวด้วยกัน
พ่อ......ใครกิน เบรนกิน ป๊ำกิน
เบรน....อย่ำๆๆ...เบรนจะกิน (อึงไปเลยผม)
พ่อเอำอีกครังคำต่อไป
พ่อ.......ใครกินดี เบรนกิน ป๊ำกิน
เบรน......อย่ำๆๆ...เบรนจะกิน
พ่อ........เก่งมำก...อะเบรนกิน
ลองทุกคำที่จะกินลูกตอบทุกครัง....อย่ำๆๆ (งอแงเหมือนจะร้องด้วย)....เบรนกิน เมื่อกินข้ำวเสร็จพ่อ
กอดเบรนเก่งจังเลยเบรน (ในใจคิดว่ำควำมสำเร็จกำลังจะมำแน่)
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*********************************
โดยคุณแม่น้องหยก
อยำกลงสนำม หัวเรำะด้วยคนค่ะ
********************************
โดยคุณพ่อน้องเบรน
น้องเบรน 3 ขวบ 2 เดือน เดี๋ยวนีไม่ว่ำจะกินอะไร บอกได้ถูกเสมอ แต่ถ้ำถำม
พ่อ......เบรนกิน หรือ ป๊ำกิน/เจ้กิน/เฮียกิน
เบรน....อย่ำๆๆ (งอแงดิน)...เบรนจะกิน
ทุกครังเป็นอย่ำงนีตลอด
เดี๋ยวนีเวลำจะกินไส้กรอก เบรนจะวิ่งไปหำขวดซอสมำเทใส่ชำมไส้กรอก
พ่อ......เบรนทำไรครับ
เบรน....ใส่ซอส
พ่อ.......ซอสไรครับ
เบรน.....ซอสมะเขือเทศ
พ่อ.......ใส่อะไร
เบรน.....ใส่ไส้กรอก
พ่อ.......ทำยังดี
เบรน.....เปิดๆๆ
พ่อ.......เปิดยังไง
เบรน.....หมุนๆๆ (เอำมือหมุนฝำเองแต่หมุนไม่ออก)
พ่อ.......หมุนไม่ออกทำไงดีล่ะทีนี
เบรน.....
พ่อ.......ใครเปิดดี ป๊ำเปิด หรือ เบรนเปิด
เบรน.....ป๊ำเปิด
พ่อ.......อ้ำเปิดได้แล้ว...ทำไงต่อดี
เบรน.....ใส่ไส้กรอก
แล้วก็ให้เบรนถือ ซ้อม ก่อนเบรนจะจิมไส้กรอก
พ่อ.......ทำไรครับนี่
เบรน....จิม....อุ้ยไม่โดน(จิมไม่ติด)
พ่อ......จิมได้ยัง
เบรน...จิมแล้ว
พ่อ.....อ่ำๆ (พ่ออ้ำปำกจะกินเอง)
เบรน...อย่ำๆๆ..เบรนจะกิน (แล้วก็เอำไส้กรอกเข้ำปำกเบรนเอง)
ทุกคำที่จะกินไส้กรอก ก็จะถำม...ใครกิน เบรนกิน หรือ ป๊ำกิน ก็ออกอำกำรเดิม.....อย่ำๆๆ..เบรนจะกิน
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แล้วก็เอำเข้ำปำกเบรนเอง หรือบำงครัง พ่อ......กินด้วยได้ไหม / แบ่งให้กินด้วยสิ เบรนก็จะยืนมำให้กิน
หรือบำงครังก็แกล้งเอำเข้ำปำกเบรนเอง(มีกำรยิมให้ด้วยครับ)
ขอให้ช่วยเสริมมุขหน่อยน่ะครับบำงครังตัน (มุข) แล้วผมจะมำรำยงำนควำมคืบหน้ำเรื่อยๆครับ เรื่องยือ
ให้ได้ 20-30 วงรอบ ยังไม่สำมำรถทำได้สำเร็จเลยครับ ทำได้แค่ 10 วงรอบเองครับ แต่ก็ไม่สินหวัง
เพรำะ เบรนก้ำวหน้ำมำกในสำยตำของผม และมีคำศัพท์ใหม่ๆ มำให้ได้ยินเรื่อยๆ
******************************************
โดยคุณ แม่แอน มำช่วยเพิ่มมุขค่ะ
ทุกคำที่จะกินไส้กรอก ก็จะถำม...ใครกิน เบรนกิน หรือ ป๊ำกิน ก็ออกอำกำรเดิม.....อย่ำๆๆ..
เบรนจะกิน ....
ให้ใส่ภำษำท่ำทำงเข้ำไปหน่อย ...ขอป๊ำกินหน่อยน่ำ..ป๊ำหิว (ใส่นำเสียง หน้ำตำเว่อร์ ๆ )...ยังไม่
ยอมอีกก็...ป๊ำหิว (ใส่นำเสียง หน้ำตำเว่อร์ ๆ กว่ำเดิม + ลูบท้องไปด้วย) เวลำจะกินไส้กรอก เบรนจะวิ่ง
ไปหำขวดซอสมำเทใส่ชำมไส้กรอก ....ลองย้ำยที่ไว้ขวดซอสให้หำดูไหมคะ (จะยือเพิ่มได้อีกหลำยรอบ
แน่ )....หำเจอก็...เย้..ดีใจจัง ได้กินแล้ว จะได้เพิ่มเรื่องภำษำท่ำทำงและอำรมณ์ไปด้วยค่ะ
*********************************
โดยคุณพ่อน้องเบรน
แต่ตอนนีมีปัญหำใหม่อีกแล้วครับ ผมคิดว่ำน้องเบรนมีพัฒนำกำร ถอยหลัง บ้ำงครับ คือ
บำงครังมองพัดลมแล้วจะพูดว่ำ "พัดลมเบอร์ 3" "พัดลมเบอร์ 1" "พัดลมเบอร์ 0" "ป๊ำป๋ำเปิดพัดลม"
"พัดลมปิดแล้ว" เหล่ำนีครับ
ผมก็พยำยำมพูดว่ำ "ครับผมพัดลมเปิดแล้ว" "พัดลมปิดแล้ว" "ไม่ต้องสนใจพัดลม" "ถ้ำร้อนก็
เปิดพัดลม" "ถ้ำไม่ใช้ก็ปิดพัดลม" เหล่ำนีบ้ำงครับ หรือชวนแกไปสนใจอย่ำงอื่น เริ่มมีอำกำรอย่ำงนีมำ
ประมำณ 1 อำทิตย์ แต่ไม่ทุกครังที่เห็นพัดลม ควรแก้ไขอย่ำงไรดีครับ
*********************************

โดยคุณกิ่งแก้ว
ไม่แน่ใจว่ำเป็นกำรถอยหลังไหม ให้ดูว่ำเขำยังสนใจ และสื่อสำรกับคุณพ่ออย่ำงต่อเนื่องหรือ
เปล่ำ สีหน้ำ แววตำเป็นอย่ำงไร ถ้ำยังคงสื่อสำร ก็ถือว่ำใช้ได้
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เรื่องกำรพูดบรรยำยเรื่องพัดลม อำจจะเกิดจำกคุณพ่อพูดพำกย์เรื่องต่ำง ๆ เพื่อเพิ่มคำศัพท์
มำกเกินไป เขำจำได้ เขำก็พูดตำม ส่วนอีกสำเหตุหนึ่ง คือมีควำมกังวลใจบำงอย่ำงเกี่ยวกับพัดลม ซึ่ง
ด้วยระดับกำรใช้ภำษำขนำดนี เรำจะยังไม่เข้ำใจเขำทังหมด และช่วยเขำคลี่คลำยปัญหำค้ำงคำใจไม่ได้
แนะนำให้คงปฏิสัมพันธ์ไว้ด้วยควำมหนักแน่นและสงบ จำไว้ว่ำขณะนีลูกต้องกำรกำรพึงพำ
ควำมมั่นใจจำกพ่อ แล้ววันหนึ่ง เรำจะเข้ำใจเขำเรื่องนีค่ะ
*********************************
โดยแม่น้องเบรน
หลำนเคยบอกว่ำ น้องเบรนเคยล้มแถวพัดลม วันนันน้องเบรนบอกว่ำกลัวพัดลมและไม่ยอมเข้ำ
ไปในห้องนัน ต้องปลอบกันจนยอมเข้ำไป และอีกครังเคยโดนไฟดูดจำกสำยไฟของพัดลมค่ะ ส่วนเรื่องสี
หน้ำและแววตำนันดีขึนมำกค่ะ (รู้สึกเอง) เวลำเจอแม่ (ไม่ได้เจอกันทุกวัน) น้องเบรน จะะดีใจวิ่งเข้ำมำ
หำ พูดมำม้ำมำแล้ว ๆ บำงครัง กอดพร้อมกับบอกว่ำคิดถึง ได้ยินแล้วชื่นใจค่ะ น้องเบรนเคยร้องเพลง
พอแม่หันไปมอง เขำก็ทำท่ำเขินค่ะ แต่ก็ร้องต่อ เมื่ออำทิตย์ก่อนน้องเบรนปั้นดินนำมันเป็นรูปวงรี แล้ว
ยื่นมำให้แม่พร้อมกับบอกว่ำไข่เป็ด
แม่.......... ไข่เป็ดเหรอ ทำอะไรกินดี
เบรน...... เงียบ แต่ทำท่ำป้อนแม่
แม่......... หันหน้ำหนี
เบรน...... มำม้ำกิน อำ
แม่......... ทำท่ำกิน น้องเบรนกินมั่งซิ พร้อมยื่นให้
เบรน...... ทำท่ำกินบ้ำง
ตัวเองรู้สึกว่ำลูกดีขึนทุกครังที่เจอ แต่เรำยังเล่นกับลูกไม่เก่งสักที ไม่ค่อยมีมุข จะพยำยำมต่อไป
ค่ะ ขอขอบคุณคุณหมอและทุกท่ำนที่ให้คำแนะนำค่ะ
***************************************
โดยคุณกิ่งแก้ว
เมื่อตังข้อสงสัยเรื่องพัดลมได้แล้ว หำกน้องเบรนพูดซำ ๆ บริเวณพัดลมอีก ใช้กำรปลอบได้เลย
"โอ๋ น้องเบรนกลัว น้องเบรนตกใจ" หำกยังไม่หยุดพูด แสดงว่ำตกใจมำก จน "หลุด" ให้พยำยำมเชื่อมต่อ
ให้ลูกสนใจพ่อแม่ก่อน แล้วค่อยปลอบ จำกนันให้จับสังเกตเขำที่ระยะไกล (พัดลม) กว่ำนี และปลอบเขำ
เสียตังแต่เนิ่น ๆ
หำกคุณแม่น้องเบรนเล่นไม่เก่ง ก็ปล่อยให้พ่อน้องเบรนเล่นไปก่อนก็ได้ค่ะ ส่วนคุณแม่ก็ชวน
น้องเบรนทำงำนบ้ำน กวำดบ้ำน ซักผ้ำ กันคนละผืนสองผืน ช่วยกันบิดผ้ำ ตำกผ้ำ หรือทำกับข้ำวง่ำย ๆ
อย่ำงตีใข่ ทอดไข่ หรือไปจ่ำยตลำดด้วยกัน
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อย่ำลืมว่ำ เป้ำหมำย ไม่ได้อยู่ที่ตัวงำนบ้ำน แต่อยู่ที่แม่ลูกได้มีกิจกรรมที่ทำร่วมกัน เพิ่มพูน
ประสบกำรณ์ คำศัพท์ กำรสั่งกำรกล้ำมเนือ และประสำทรับสัมผัสค่ะ
**************************************
โดยคุณแม่น้องเบรน
ตอนนีน้องเบรนเริ่มพูดโต้ตอบเยอะขึนแล้วค่ะ วันนีตอนขี่จักรยำนเล่น
แม่... น้องเบรนจะไปไหนครับ
เบรน..จะไปโลตัส
แม่...น้องเบรนจะไปซืออะไร
เบรน... ซือนม
แม่...แล้วอะไรอีก
เบรน...ไม่ตอบ
แม่...มำม้ำฝำกซือหมูได้ไหม พี่ๆก็ช่วยสั่งซือของกันใหญ่
เบรน..ได้
แล้วขี่จักรยำนไปที่ประตูบ้ำน หยุดทำท่ำหยิบของใส่ตะกร้ำหน้ำรถ พร้อมกับทำท่ำจ่ำยเงิน แล้วขี่กลับมำ
หำแม่กับพี่ๆ
แม่...ว่ำไง ซืออะไรมำบ้ำงครับ
เบรน..ซือนม ซือหมู
พวกเจ้ถำมหำของที่ฝำกซือ เบรนก็เลยขี่รถไปหน้ำบ้ำน แล้วทำท่ำเหมือนเดิมอีก เจ้ถำมว่ำได้ไหมของที่
ฝำก เบรน..ได้ๆ แล้วก็เปลี่ยนเรื่องเล่นใหม่ไปเลย (เบรนเป็นคนเปลี่ยน)
*********************************
โดยคุณกิ่งแก้ว
แม่...น้องเบรนจะไปซืออะไร
เบรน... ซือนม
เบรน...ไม่ตอบ
แม่...มำม้ำฝำกซือหมูได้ไหม พี่ๆก็ช่วยสั่งซือของกัน
5555 คุณแม่ตือไม่เก่งเท่ำคุณพ่อ
"นมอะไร" นมจืดหรือนมหวำน นมกล่องหรือขวด ซือให้ใครบ้ำง ซืออะไรอีก ขนมหรือข้ำว มีตัง
หรือยัง เอำตังใครซือ ก็ยินดีด้วยนะคะ ยังต่อได้อีกเยอะค่ะ
ใครผ่ำนมำได้ยินคงต้องคิดว่ำ พ่อแม่บ้ำนนีเป็นอะไร ลูกจะรีบไป มัวแต่เซ้ำซี เขำคงไม่รู้ว่ำถ้ำไม่
ยือตอน "อยำกจะออกจำกบ้ำนเต็มแก่" ก็ไม่รู้จะยือตอนไหนเนอะ
12

***************************
โดยคุณแม่น้องเบรน
วันนีซักผ้ำในเครื่อง น้องเบรนเห็นก็ตำมมำดู “มำม้ำเปิดเบอร์ 4” “ มำม้ำเปิดนำ” “ มำม้ำปิด
นำ” “ มำม้ำเบอร์ 0” เวลำปั่นแห้งเสียงดังจะกลัว แต่ยังอยำกเล่น เลยชวนเขำว่ำ “น้องเบรนเป็นคน
หมุนไหม” “น้องเบรนหมุนเบอร์อะไร” เบรน ”เบอร์ 5” แต่ไม่กล้ำหมุนบอกว่ำ “เสียงดัง” เลยบอกเขำ
ว่ำ “หมุนเบอร์ 4 ไหม เสียงไม่ดัง” เขำก็เดินกลับมำ ดูใกล้ๆ เบรน “เบอร์ 4 ไม่ดัง” เบรนถำม “เบอร์ 1
ได้ไหม” แม่...ไม่ได้เดี๋ยวผ้ำไม่แห้ง เขำก็พูดตำม พอปั่นผ้ำเสร็จก็มีเสียงสัญญำณดัง ก็ร้องโวย เสียงดัง
กลัวๆ แม่เข้ำไปกอดโอ๋ หำยกลัวยัง ไม่ตอบแต่ไม่ร้องต่อ พอผ้ำเสร็จก็ช่วยหยิบผ้ำออกจำกเครื่อง
ระหว่ำงทำปำกก็พูดไปตลอด “อะมำม้ำ อันนีๆ” แล้วก็ไปช่วยหยิบส่งผ้ำตอนตำกอีก หยิบชินไหนก็
“อันนีอันนี” “อ่ะชินนี” ส่งให้ตำกผ้ำจนเสร็จ ไม่รู้จะเพิ่มมุขให้ลูกช่วงไหนบ้ำง
************************************
โดยคุณกิ่งแก้ว
“มำม้ำเปิดเบอร์ 4” “ มำม้ำเปิดนำ” “ มำม้ำปิดนำ”
ประโยคพวกนี บอกให้รู้ว่ำเขำจำและเข้ำใจคำศัพท์ แต่ไม่ได้เป็นประโยคเพื่อกำรสื่อสำร ไม่ได้
ใช้ควำมคิด มี 2 ประโยคที่เขำคิดเอง คือ "เสียงดัง" และ "เบอร์ 1 ได้ไหมแม่"
คุณแม่ควรจะชวนเขำคุยเรื่องนี เช่น "เสียงดัง แล้วเบรนจะเป็นยังไง" "รู้สึกยังไง" "ทำไมต้องเปิด
เบอร์ 1" ถ้ำเขำไม่ตอบ ค่อยให้ตัวเลือก เช่น เสียงจะได้เบำ หรือเครื่องสั่นน้อย ส่วนตอนที่กลัว ก็ทำ
เหมือนในหนังสือเล่ม 4 ตอนที่น้องพลับกลัวผีเสือ ค่ะ
เวลำช่วยตำกผ้ำ ก็ถือโอกำสสอนคำศัพท์เข้ำบ้ำง รำวบน รำวล่ำง กำงเกง เสือสีแดง ถุงเท้ำสี
เขียว สะบัด ตำก แขวน
เวลำสอน ใช้กำรคิดคำด้วย เช่น "เบรน จะให้แม่แขวนกำงเกงเขียว ที่ไหน" "ต่อไป เบรนอยำก
แขวนกำงเกงสีอะไรอีก" (คุณแม่เองก็ไม่รู้คำตอบ) ไม่ใช่ถำมว่ำ "เบรน กำงเกงตัวนีสีอะไร" (คุณแม่รู้
คำตอบอยู่แล้ว) ประโยคหลังถำมควำมจำค่ะ
ค่อย ๆ หัดไปค่ะ
คาถาม-คาตอบ ช่วง กค. 52
โดยคุณกิ่งแก้ว
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วันอังคำรที่ 21 กค 52 วันนีป้ำหมอพบน้องเบรนเป็นครังที่ 6 หลังจำกเริ่มทำฟลอร์ไทม์กันเมื่อ
1 ปี 2 เดือนก่อน
เมื่อพบกัน เรำทักทำยกันด้วยรอยยิม และส่งสำยตำ นิ่ง นำน และหลำกหลำยควำมรู้สึก ต่อมำ
น้องเบรนกึ่งวิ่งกึ่งเดินจะไปที่ของเล่น แต่พอเห็นครูฝ้ำยซึ่งน้องเบรนไม่รู้จัก น้องเบรนก็ค่อย ๆ ถอย
ออกมำ ก่อนจะกลับมำอีกครังพร้อมคุณแม่
คุณพ่อบอกว่ำน้องเบรนโต้ตอบดีขึนมำก แต่ยังไม่เล่นสมมุติกับคุณพ่อ ส่วนคุณแม่เล่นป้อน
อำหำร (ลม) ได้คำสองคำ
ป้ำหมอรู้สึกคำใจ เอ...นิ่งอย่ำงนี ภำษำกำย "สวย" อย่ำงนี หูตำแพรวพรำวอย่ำงนี ตือได้นำน
ขนำดนี น่ำจะได้สิ……….(อ่ำนถำมตอบย้อนหลัง น้องเบรนเล่นสมมุติได้ตังแต่เดือนที่แล้วแน่ะ)
เมื่อน้องเบรนทำท่ำหมุนพวงมำลัยรถของเล่น ป้ำหมอรีบสวมรอยทันที "ทำอะไรน่ะ" พอได้
คำตอบว่ำขับรถ กำรเล่นบทบำทสมมุติของเรำก็เริ่มทันที ตังแต่ "จะขับไปไหน" "ไปโลตัส" "ไปด้วยได้
ไหม" "ได้" ตอนที่ป้ำหมอส่งเสียงซำวด์รถ "บืนๆ" สีหน้ำ และแววตำของน้องเบรนคึกคักเต็มที่
เมือ่ ถึงโลตัส ก็ไปซือนม ดื่มนมด้วยกัน แล้วก็ถึงตอนสร้ำงอุปสรรคเบืองต้น "นมหมดแล้ว ทิงขวด
ที่ไหนดี" น้องเบรนวิ่งตื๋อไปที่ตู้เย็นซึ่งอยู่ห่ำง 10 เมตร ป้ำหมอใจไม่ดี เอ....หรือว่ำเขำแยกจริงกับสมมุติ
ไม่ออก ต้องตะโกนถำมเจ้ำหน้ำที่ว่ำ ตรงนันมีถังขยะจริงหรือเปล่ำ พอรู้ว่ำไม่มีถังขยะ น้องเบรนแค่วิ่งไป
"ทำท่ำ" แล้วปัดไม้ปัดมือ แสดงว่ำทิงเสร็จแล้ว ก็ "เฮ้อ โล่งอก"
แล้วก็ต่อด้วยไปซือขนมที่บิ๊กซี ซึ่งตรงนี "รถก็นำมันหมด" น้องเบรนจึงบอกให้เติมนำมันดีเซล
(พ่อบอกว่ำรู้จักอย่ำงเดียว อย่ำงเดียวก็เพียงพอที่จะเอำมำใช้ได้)
แล้วเรำก็ไปซืออย่ำงอื่นกันต่อ………..
ระหว่ำงที่เล่น ป้ำหมอแค่ "คอย" ให้น้องเบรนค่อย ๆ ทำควำมเข้ำใจ กับคำถำม และอุปสรรคที่
ใส่ให้น้องเบรน ส่วนน้องเบรน "นิ่งและพยำยำมคิด" พอคิดออก เรำก็เล่นต่อไปเรื่อย ๆ นำน ๆ ป้ำหมอ
จึงให้ตัวเลือกสักครัง ส่วนท่ำทำงในกำรเล่นนัน น้องเบรนเข้ำใจและใช้ได้ทุกท่ำ ยกเว้นเวลำจ่ำยเงินทอน
เงิน สับสนกันเล็กน้อย ต่ำงคนต่ำงแบมือ เลยไม่รู้ว่ำใครจะจ่ำย ใครจะรับ
แต่แค่นี ป้ำหมอ ก็ “ปลืมใจ” จะแย่แล้ว มำถึงขัน 5 ภำยในเวลำ 1 ปี 2 เดือน
ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่น้องเบรนที่เชื่อในฟลอร์ไทม์
ขอบคุณที่วำงใจให้เรำโค้ชให้ (พ่อน้องเบรนได้ใช้ประโยชน์จำกอินเตอร์เน้ตคุ้มจริงๆ)
ขอบคุณกองเชียร์ทุกท่ำน
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และสุดท้ำย ขอบใจน้องเบรน 1 ปีมำนี “หนูทำกำรบ้ำน” หนักจริง ๆ
สถำนีต่อไป คือกำรตอบคำถำมทำไม และกำรเพิ่มพูนประสบกำรณ์อื่น ๆ ในชีวิตจริง รวมทัง
คำศัพท์ที่หลำกหลำย กำรออกกำลังกำย เพื่อเพิ่มควำมแข็งแรง คล่องแคล่ว และอย่ำลืม กำรเล่นกับ
เพื่อน
***************************************
โดยคุณแม่น้องเบรน
น้องเบรนมำกรุงเทพครำวนีเก่งขึนเยอะเลย วันนีพี่สำวเอำสติ๊กเกอร์มำอวดบอกว่ำมำม้ำซือให้
เจ้ไบร์ทน้องเบรนไม่ได้ น้องเบรนมองเฉยๆ พอพี่สำวเผลอน้องเบรนหยิบสติ๊กเกอร์วิ่งหนีไปยืนยิม พอ
พี่สำวเห็นก็เลยวิ่งไล่กันสนุกใหญ่ สักพักพี่สำวชักเริ่มโมโห แม่ก็เลยเข้ำไปไกล่เกลี่ยให้ ยอมคืนให้พี่สำว
พี่สำวเลยเอำไปซ่อน เพรำะน้องเห็นเป็นหยิบ ไม่ได้อยำกได้แต่อยำกหยอก แต่พอกลำงคืนเอำแผ่น
ตัวเลขจำกโรงเรียนของพี่สำวไปเล่นแบบเดิมอีก ทีนีพอพี่สำวแย่งคืนทุบพี่สำวเลย ได้เรื่อง พี่สำวร้องไห้
โฮ พ่อแม่ห้ำม น้องเบรนหยุดหน้ำเสียเล็กน้อย พ่อโอ๋พี่สำว แม่บอกเจ้ไบร์ทเจ็บให้ขอโทษ น้องเบรนมอง
หน้ำแม่ไม่ยอมพูด แม่เข้ำไปโอบแล้วบอกว่ำ น้องเบรนทุบเจ้ไบร์ทเจ็บ น้องเบรนทำคนอื่นไม่ได้ น้องเบ
รนขอโทษเจ้ไบร์ทก่อน สุดท้ำยยอมพูดแต่เสียงเบำ
ตื่นมำตอนเช้ำ ไม่เห็นคุณยำยก็ถำมหำคุณยำยไปไหน โต้ตอบ เก่งขึน
วันก่อนคุณพ่อเขำเล่ำให้ฟังว่ำกลับเข้ำมำในบ้ำนน้องเบรนวิ่งมำหำ
น้องเบรน...........ปำป้ำมำแล้ว ๆ
ปำป้ำ...............เข้ำไม่ได้ ทำไงดี
น้องเบรน........ เอำกุญแจ พร้อมกับวิ่งไปเอำกุญแจมำ
ปำป้ำ.............แล้วทำไงต่อ
น้องเบรน...... ใส่ พร้อมกับทำท่ำใส่แต่ไม่ถึง อุ้ยไม่ถึง
ปำป้ำ.............ไม่ถึงทำไงดี
น้องเบรน....... ไปลำกเก้ำอีมำ ขึนไปยืนแล้วเอำกุญแจใส่ พยำมยำมใส่หลำยครัง ไม่ได้ จนพ่อช่วยใส่
ปำป้ำ...........ใส่แล้วทำไงต่อ
น้องเบรน.....หมุน อะหมุนไม่ได้ หลำยรอบในที่สุดพ่อก็ช่วยหมุนแล้วน้องเบรนก็ดึงออก
ปำป้ำ..............แล้วทำไงต่อ
น้องเบรน.........ลงจำกเก้ำอีแล้วยกที่ดึงประตูขึนแล้วเปิด (แรงเยอะ)
ตอนแรกที่ฟังก็ไม่ได้คิดอะไรมำก แค่ดีใจว่ำลูกเริ่มแก้ปัญหำเป็นแล้ว แต่พอพิมพ์ก็เลยคิดว่ำนี่ไง
กำรยือทำให้ลูกได้คิดแก้ปัญหำ ขอบคุณคุณหมอกิ่งแก้ว คุณหมอแก้วตำ และทุกท่ำนที่ให้คำแนะนำค่ะ
แม่น้องเบรน
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