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แม่น้องดี๊ดี
วันนี้ด๊ดี ี เรียก "แม่" ..แล้ว
เหตุเกิดจากดี๊ดอี ยากตามแม่ออกไปนอกบ้าน
แม่: "เรียกแม่ก่อน"
"แม่.... "
ดี๊ดี: แง้........
แม่: "งั้นแม่ไปแล้วนะ"
ดี๊ดี: แง.........
ตื้อกันอยู่ซักห้านาที ยายดูท่าเริ่มหงุดหงิดแล้ว แม่:
แม่เช็ดน้้าตาให้"
ยายยังคงอุ้มอยู่ อยากจะส่งให้แม่อุ้มเต็มแก่
ดี๊ดีเริ่มเงียบ
แม่: "เรียกแม่ก่อน"
"แม่"
ดี๊ดี: "แม่........."

"มา

ส้าเร็จแล้ว !!!!!!! ดี๊ดีเรียกแม่ได้แล้วหลังจากพูดได้หกเจ็ดค้าแล้วตั้งแต่ฝึกฟลอร์ไทม์มาหนึ่งเดือน
แต่ไม่ยอมเรียกแม่เรียกพ่อซักที พ่ออิจฉาเลย แม่ร้องไห้อีกแล้ว
ปล. ยายเริ่มเข้าใจ ท้าท่าจะเอามั่ง...

กิ่งแก้ว
ดิฉนั ยังไม่ค่อยอยากให้คุณแม่ปลื้มกับค้าว่า “แม่” ทีน่ อ้ งดีด๊ ีพดู ออกจากปากสักเท่าไรหรอกค่ะ เพราะยัง
เป็นแค่การพูดตาม อยากมั่นใจอีกนิดว่าน้องเขาเข้าใจ ความหมาย และใช้ได้ถูกต้อง เพื่อการสื่อสารค่ะ

น็อต
พยายามกันต่อไปครับ มีอาจารย์คอยเตือนสติ ไม่ให้หลงดีใจจนเกินพัฒนาการ เหมือนตอนก้าลังสอบที่
โรงเรียน แล้วมีครูคอยถือไม่เรียวเดินไปเดินมาเลยครับ 555

แม่น้องดี๊ดี
คุณหมอหมายถึงว่าดี๊ดี รู้ว่าแม่คือใครใช่หรือเปล่าคะ อย่างเช่น
แม่: "ดี๊ดีหยิบรองเท้าให้แม่หน่อย" แล้วดี๊ดีก็หยิบรองเท้ามาให้แม่
แม่: "ดี๊ดีหยิบ รองเท้าให้พอ่ ด้วย" ดี๊ดกี ็หยิบรองเท้ามาให้พอ่
อย่างนี้หรือเปล่าคะ

ศุภฤกษ์ พ่อน้องเบรน

ผมคิดว่า ความหมายของคุณหมอ หมายถึง ตัวอย่างที่คุณแม่น้องดีด๊ ียกมาครับ แม่น้องดีด๊ ีน่าจะเล่นกับลูก
ให้สนุกไว้ก่อนเลยครับ อย่าคาดหวังว่า ลูกจะพูดค้าที่ถูกต้องเสมอ แค่เค้าตอบมาเป็นภาษา ต่างดาวก็ถือว่าเป็น
การสื่อสารได้เช่น "อื้อ" "อ่ะ" หรือค้าพูดที่ไม่รู้เรื่อง แต่มีการสงเสียงออกมา เพื่อโต้ตอบกับเราก็ถือว่าดีขนึ้ แล้วครับ
แล้วค่อยๆ พัฒนาการขึ้นต่อๆ ไป
น้องเบรน ลูกผมเริม่ ใช้ Floortime ตั้งแต่ 2 ขวบ 2 เดือน จนปัจจุบัน 3 ขวบ 2 เดือน พัฒนาการ
ก้าวหน้าขึน้ มาก แต่ก็มบี างครั้งทีถ่ อยหลังบ้าง ช่วงแรกๆ พูดภาษาต่างดาว พอใช้ Floortime ได้ 2 เดือน
จากทีไ่ ม่พดู ก็พดู มากขึ้น เป็นค้าพูดที่ฟงั รู้เรื่อง เช่น จะกินนม แกก็ส่งเสียง อ่ะ อ่า จนแกหลุดค้าว่า "นม"
ได้ แรกๆ ก็ดีใจครับ แต่ลองทดสอบเปลี่ยนเป็นกล่องนม เป็นกล่องน้้าผลไม้ แกก็พดู ว่า "นม" เลยแน่ใจว่า
ลูกพูดตาม ผมก็ท้า Floortime ต่อเนื่องมาเรื่อยๆ จนแน่ใจว่า ลูกเข้าใจความหมายของสิ่งทีล่ ูกพูดออกมา

JackMom

เข้าใจเลยค่ะ ก่อนมาที่นี่เมือ่ 25 เมษา 52 ก้าลังปลื้มใจ เจ้าแจ๊คของเราพูดได้แล้ว

พอเริ่มฟลอร์ไทม์ได้ซักพัก โธ่! ลูกเราไม่ได้เข้าใจค้าที่เค้าเปล่งเสียงออกมาซักเท่าไรเลยค่ะ ทีด่ ูเหมือน
พูดได้ ก็เพราะเราใส่ “โปรแกรม” เค้าไว้ ก่อนกิน...... พูดอย่างนี้นะ พอได้ 1 ประโยคก็ใส่อกี ประโยค 2 3 4
ตอนนี้พอฟลอร์ไทม์ ประโยค 1 โดนยื้อ แกให้ประโยค 2 3 4 แล้วก็….. อ้าวหมดมุข เรายื้อดีๆ จะทราบเลยว่า
ลูกไม่ได้เข้าใจเลย
คงพอรูแ้ ต่ว่ามันเป็น “ประโยคแลกของกิน” เท่านั้นเอง ถ้าจะถามว่า ท้าไมเลือกมาใช้ถูก คงเป็นเพราะถูก
วางเงือ่ นไขมานานจนรู้ว่า สถานการณ์นี้ใช้ชุดค้าพูดแบบไหน รู้ตอนนี้ก็ยังดีกว่าไม่รู้เลยใช่ไหมคะคุณหมอ คุณครู..
ขอสารภาพว่า วูบไปเหมือนกัน มาเจอความจริงทีเ่ จ็บปวด ทั้ง June & Jack เลยหายไปจากกระดานพักนึง แต่ก็จะ
พยายามต่อไปค่ะ.. ขอบคุณค่ะ

กิ่งแก้ว
ถึง JackMom ค่ะ นี่เป็นความจริงทีด่ ฉิ นั และทีมงาน ทุ่มเทก้าลัง เพื่อเน้นย้้าถึงความส้าคัญ ของการ
สื่อสารจากภายในตัวของเด็กเอง ไม่ให้มงุ่ ความสนใจไปที่ค้าทีอ่ อกจากปาก ท่าทางก็เหมือนกัน เราอยากให้เด็กสือ่
จากความต้องการของตัวเอง ไม่ใช่พอท้า "ท่าบังคับ" เช่น พนมมือ แล้วจะได้ทุกสิง่
ต้องคอยเบรค คอยเตือน ใครเข้าใจ ก็แก้ไขได้ค่ะ

JackMom
ต้องขอขอบคุณจากใจจริงๆ ค่ะ คุณหมอ และทีมงานทุกคน ถ้าไม่มฟี ลอร์ไทม์ แม่ก็คงยินดีกับภาพหลอก
ตาไปโดยไม่รู้ว่าจะได้มวี ันแก้ไขให้กับลูกเหมือนวันนี้หรือเปล่า ตอนนี้ก็พยายามศึกษาฟลอร์ไทม์ให้เข้าใจ
ตอนนี้ลูกเริม่ มีภาษาท่าทางมากขึ้น เมื่อเช้าก็พยายามมาแย่งขนมแม่ ขอบคุณมากค่ะ ขอให้คุณหมอ และ
ทีมงานมีก้าลังใจท้าต่อไปนะคะ แม่ก็อยากให้ผู้ปกครองทุกคนได้เข้าใจ เพื่อลูกๆ ของเราจะได้เป็นคนทีม่ ีศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์เหมือนลูกๆ คนอื่นเช่นกันนะคะ

แม่น้องจ๊ะจ๋ำ

แม่นอ้ งจ๊ะจ๋าหายไปนานเลยค่ะ เข้ามาอีกที มีกระทู้ทนี่ า่ สนใจ และคล้ายน้องจ๊ะจ๋าหลายกระทู้
ตอนนี้อยากขอค้าแนะน้าค่ะ ตอนเริ่มใช้ฟลอร์ไทม์ คุณน็อต และอาจารย์กงิ่ แก้วแนะน้าว่าให้เล่นให้สนุกเข้าไว้
ดิฉนั ก็เริ่มเล่นกับลูกให้สนุก ทัง้ จ๊ะเอ๋ ปูไต่ แล้วก็ซ้ือรูปสัตว์น้า สัตวบ์ก มาแปะติดข้างฝ่า เพื่อจะพยายาม
ให้น้องจ๊ะจ๋าสนใจ แล้วก็เรียกชื่อ ตอนนี้ลักษณะอาการของน้อง จากที่ไม่สบตา เรียกไม่หัน ก็เริ่มหันบ้างแล้วค่ะ มี
การดึงแขนชวนเล่น มีอารมณ์รว่ มมากขึ้น ตอนนี้ดิฉนั และแฟนสังเกตภาษาของลูก ก็เริ่มเปล่งเสียง ม พูดค้าว่า
จาง (ชาง) เมื่อเห็นรูปช้าง น้องก็จะชี้ให้ดูค่ะ แล้วก็มี ค้าว่า ปลา แม่ก็เลยพยายามหารูปปลา หรือไม่ก็พาไปดูปลา
บ่อยๆ ส่วนค้าว่า บ๊าย บาย ตอนนี้หายไปเลยค่ะ อ้อ อีกค้าหนึ่ง ช่วงแรกๆ ดิฉนั เริ่มหัดยื้อ เวลาน้องเขาจะกินนม ก็
พยายามยื้อไว้ บางทีก็แกล้งเอาขวดน้้าให้ เอาอย่างอื่นให้บ้าง แล้วก็จะบอกให้น้อง เขาพูดค้าว่า “ขอ” ถ้าไม่พดู ก็
ไม่ให้ หลายครั้งเข้า น้องก็พดู ค้าว่า “ขอ” ได้ค่ะ
วิธีนี้ใช่หรือเปล่าคะ หลังจากนั้น แฟนก็หดั ให้น้องจ๊ะจ๋าท้ามือขอ น้องจ๊ะจ๋าก็ท้ามือขอได้ ก็ดีใจกัน ใหญ่
พอสักพัก ลูกก็มีแต่ใช้มือขอ แต่ค้าพูดว่า “ขอ” หายไปเลย ตอนนี้เลยต้องมาฝึกให้พดู แทนขอแล้วค่ะ ที่เล่ามา
ทัง้ หมด อยากจะขอค้าแนะน้าเพิม่ เติมค่ะ

น็อต
คุณแม่น้องจ๊ะจ๋า บอกว่า น้องเริ่มเรียกหันบ้างแล้ว แปลว่า เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้ว แต่ยังไม่อยากให้
ไปเน้นสอนให้เค้าจ้า นี่ช้าง นี่มา้ นี่วัว หรือว่า นี่เลข 1 นี่เลข 2 หรือว่า สีแดง สีดา้ สีเขียว ต้องเน้นเรื่องปฏิสัมพันธ์
กันก่อนครับ ยังไม่ต้องไปเน้นสอนด้วยค้าพูด เมือ่ เล่นจนเค้าเริ่มสนใจเราแล้ว ต้องเล่นต่อไปให้เค้าเริ่มติด เมื่อเค้า
เริ่มติด และสนใจเราแล้ว เราก็ต้องใช้วิธกี ารแกล้งงง และยื้อ เพื่อกระตุ้นให้เค้าอยากทื่จะสื่อสาร เค้ายังไม่พดู ก็เริ่ม
จากสื่อสารด้วยท่าทาง ไม่ว่าจะเป็น ดิ้น ผลัก ดัน ดึง หรือ ส่ายหนา แรกๆ อาจจะได้ไม่กี่รอบ ท้าเรื่อยๆ ท้าบ่อยๆ
เมือ่ ได้หลายรอบมากขึ้น เค้าก็ยิ่งจะอยากสื่อสารให้เราเข้าใจมากขึ้น แต่ต้องให้อยู่ในความพอดี ไม่รกุ ล้้าจนเกินไป
และไม่ใจอ่อนจนเกินไปด้วย แล้วในทีส่ ุดการแกล้งงง และยื้อ จะกระตุ้นให้เค้าอยากที่จะสื่อสารด้วยค้าพูด ถ้าถึง
ตอนนั้น เราค่อยเพิ่มค้าศัพท์ต่างๆ ทีเ่ ห็นในบ้าน หรือชีวิตประจ้าวันให้เค้าก็ยังทันครับ ผมอธิบายรวมแบบสรุปไป
หน่อย ยังไงให้อาจารย์ช่วยเรียบเรียงขัน้ ตอน หรือรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ ^^'
อ้อ ตอนนี้น้องจ๊ะจ๋าอายุใกล้ๆ จะ 3 ขวบแล้วใช่มยั้ ครับ อายุยังน้อย ถ้ามีเวลาฟลอร์ไทม์อย่างมี
ประสิทธิภาพกับลูก ผมเชื่อว่า พัฒนาการของน้องจ๊ะจ๋าจะดีวันดีคืนอย่างแน่นอนครับ ^^

กิ่งแก้ว
ค่อยยังชั่วหน่อย มีคุณน็อตมาช่วยตอบแทน ตอนที่อา่ นค้าถาม ก็ต้องตั้งหลักอยู่พักใหญ่ เพราะรู้สึกว่า
ฟลอร์ไทม์ของคุณแม่น้องจ๊ะจ๋าออกแนว "เอียงๆ" จากหลักการฟลอร์ไทม์ทถี่ ูกต้อง จุดทีเ่ อียงไป ก็อย่างทีค่ ุณน็อต
บอกนะคะ ดิฉนั ยังไม่รู้สึกถึงความสนุก และความผูกพันระหว่างแม่กับลูกมากเต็มที่ และคุณแม่เน้นการพูด และ
ความจ้ามากกว่าการสื่อสารอย่างทีค่ ุณน็อตบอกนั่นแหล่ะค่ะ คุณน็อตพร้อมจะเป็นพี่เลี้ยงให้คุณแม่ท่านนี้แล้วนะคะ
เชิญเลยค่ะ (คุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นด้วยค่ะ)

คุณแม่นอ้ งจ๊ะจ๋ำ
ขอบคุณล่วงหน้านะคะ อ้อ แล้วดิฉนั จะปรับวิธีการเล่นกับจ๊ะจ๋าใหม่ ต้องเน้นการเล่นให้สนุก เพือ่ ให้เกิด
ความผูกพันใช่ไหมคะ แสดงว่า เราต้องเล่นแบบคลุกวงใน เอาแบบให้ถึงเนื้อถึงตัวแบบนี้หรือเปล่า ดิฉันเล่นจั๊กจี้
แล้วก็กอดหอมน้องจ๊ะจ๋า เล่นกันแบบสนุกสนาน น้องจ๊ะจ๋าก็จะหัวเราะตลอด แบบนี้ใช้ได้ไหมคะ จริงๆ อยากท้าให้
เยอะกว่านี้ แต่บางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะเริม่ ต้นอย่างไร แต่แฟนดิฉันเขามักจะพาน้องจ๊ะจ๋าเล่นขีห่ ลัง แล้วก็จะพาคลานวน
ไปมาพร้อมกับพูดว่า “ขี่ม้า กอบ กอบ” อย่างนี้ก็ใช่การท้าฟลอร์ไทม์ด้วยหรือเปล่า ยังไงก็อย่าเพิ่งร้าคาญนะคะ
จะขอค้าแนะน้าเรื่อยๆ ค่ะ

น็อต
ใช่เลยครับ เล่นให้เค้าสนุก ให้เค้าหัวเราะ ถึงเนื้อถึงตัว บางทีก็ให้คุณพ่ออุ้มลูกวิ่งหนี แล้วให้คุณแม่ท้า
ท่าทาง และน้้าเสียงวิ่งไล่ ให้เหมือนว่าจะจับเค้าได้ แต่ไม่ได้สักที (ด้วยความสนุกนะครับ) แต่ระวังหกล้มกันนะครับ
ต้องระวังมากๆ เดี๋ยวเจ็บตัวไปแล้วจะหมดสนุกกันจริงๆ ^^'
พอเค้าเริ่มสนใจเราบ้างแล้ว ก่อนเข้าหาก็ให้ดึงจังหวะเพิ่มบ้าง เช่น ก่อนจะเข้าจั๊กจี๋เค้า เราก็นบั

หนึ่ง สอง สามก่อน เค้าจะรอเรา รอให้เราหยอก รอให้เราท้าให้เค้าหัวเราะ เค้ารอความสนุกอยู่ ช่วยท้าให้
เค้ามองเรานานขึ้นด้วย ดึงเวลาให้เค้าสนใจเรานานขึ้นทีละนิดๆ โลกส่วนตัวของเค้าก็จะลดลงเรื่อยๆ ครับ
ช่วงแรกคงเอาเรื่องเหล่านี้ก่อน สนุก ติดใจ สนใจ สงบรอ และเมื่อไหร่ทเี่ ค้าเล่นคนเดียว เราก็เข้าไปท้าให้
เป็นการเล่นสองคน เอาใจช่วยนะครับ ลูกก้าลังมีความสุข พัฒนาการเค้าจะดีขนึ้ จนเรารู้สึกได้ครับ ^^

แม่น้องจ๊ะจ๋ำ
ขอบคุณทีใ่ ห้ค้าแนะน้าเพิ่มเติมค่ะ ดิฉนั มีเรื่องเล่าอีกแล้วค่ะ เมื่อคืน เวลาประมาณ 3 ทุ่ม ดิฉนั ก้าลังเล่นกับ
น้องจ๊ะจ๋า พอเขาเห็นพ่อนอนก็หนั ไปมอง ดิฉนั เลยบอกวา “ไปเล่นกับพ่อเจ๊กไปลูก” เขาก็คลานไปหาพ่อพร้อมกับ
ส่งเสียง “แจ๊ก แจ๊ก” ดิฉนั คิดว่า เขาคงเรียกชื่อพ่อเขาว่า “เจ๊ก เจ๊ก” แน่ๆ เลยค่ะ พอเขาคลานไปหาพ่อ เขาก็
พยายามดันพ่อลูกขึ้น พ่อหลับแล้ว เขาจะทั้งดัน ทัง้ ผลัก พร้อมกับเรียกชื่อพ่อ ดิฉนั เห็นแล้วก็สงสารลูกมาก แต่ส่วน
หนึ่งก็ดีใจนะคะ แสดงว่าลูกมีพฒ
ั นาการทีด่ ีขนึ้ เขาท้าตั้งนานนะคะ แต่พ่อก็บอกว่า พ่อเหนื่อยขอนอนก่อน ดิฉนั เลย
บอก “จ๊ะจ๋าจุ๊บพ่อหน่อยลูก จุ๊บ จุ๊บ พ่อเจ๊ก” จ๊ะจ๋าก็จุ๊บปากพ่อ 2 ครั้ง ดิฉนั เลยเรียกมาเล่นกับแม่ต่อ เขาหัน
มาแล้วก็ไปผลักคุณพ่ออีก ดิฉันก็เรียกอีกว่า “จ๊ะจ๋า มาเล่นกับแม่ดีกว่า เร็ว เร็ว” พร้อมกับเอามือตบที่นอน “ตรงนี้
ตรงนี้ เร็ว เร็ว” เขาก็คลานมาเล่นกับคุณแม่ต่อค่ะ
แต่การส่งเสียง ส่วนมากเขาจะมีแต่ว่า แอ้ แอ้ อยากได้ อยากเล่น ก็จะแอ้ แอ้ อยู่นั่นละค่ะ แล้วก็พดู ภาษา
อะไรก็ไม่รู้ ทีบ่ ้านเลยเรียกว่า ภาษาตากาล็อก ภาษามนุษย์ต่างดาว พูดบ่อยมาก เวลาอยากคุยกับคนอื่น ก็จะเป็น
ภาษาของเขานั่นแหล่ะค่ะ อีกนานไหม น้องเขาถึงจะคุยภาษาเดียวกันกับเรานะคะ จะรอ ค้าแนะน้าจากทุกคน
ขอบคุณค่ะ

กิ่งแก้ว
เมือ่ เขาโต้ตอบกับเราด้วยน้้าเสียง สีหน้า ท่าทาง กลับไปกลับมาอย่างต่อเนื่อง 30 - 40 รอบ (ถึงจะใช้ภาษา
ต่างดาวก็ไม่เป็นไร ถ้าสีหน้า ท่าทาง น้้าเสียงถูกต้องตรงตามสถานการณ์) ศึกษาเรื่องฟลอร์ไทม์อีกเยอะๆ นะคะ

น็อต
ถ้าเมื่อไหร่ทเี่ ค้าร้อง หรือดิ้นอยากได้อะไร เราก็พยายามแกล้งงง ยื้อให้นาน และหลายรอบ ทีส่ ุดแล้ว
วันนึง เค้าจะพูดสิ่งทีเ่ รารอคอยครับ ^^

