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แม่นอ้งดี๊ด ี
  

วันนี้ด๊ีดี เรียก "แม่" ..แล้ว  
เหตุเกดิจากดี๊ดีอยากตามแม่ออกไปนอกบ้าน  
 
แม่:      "เรียกแม่ก่อน"  
"แม่.... " 
ด๊ีดี:      แง้........   
แม่:     "งั้นแมไ่ปแล้วนะ"  
ด๊ีดี:      แง.........   
ต้ือกนัอยู่ซักห้านาท ียายดูท่าเริ่มหงดุหงิดแล้ว แม่:     "มา
แม่เช็ดน้้าตาให"้  
ยายยังคงอุ้มอยู่ อยากจะส่งให้แม่อุ้มเต็มแก ่ 
ด๊ีดีเริ่มเงยีบ  
แม่:     "เรียกแม่ก่อน"  
"แม"่  
ด๊ีดี:      "แม.่........" 
 
          ส้าเร็จแล้ว !!!!!!! ดี๊ดีเรียกแม่ได้แล้วหลังจากพูดได้หกเจ็ดค้าแล้วตั้งแต่ฝึกฟลอร์ไทมม์าหนึ่งเดือน 
แตไ่มย่อมเรียกแม่เรียกพ่อซักท ีพ่ออิจฉาเลย  แม่ร้องไห้อีกแล้ว  
ปล. ยายเริ่มเข้าใจ ท้าท่าจะเอามั่ง...  

 
 
กิ่งแก้ว  

ดิฉันยงัไม่ค่อยอยากให้คุณแม่ปลื้มกับค้าว่า “แม่” ทีน่้องดีดี๊พูดออกจากปากสักเท่าไรหรอกค่ะ เพราะยัง
เป็นแคก่ารพูดตาม อยากม่ันใจอีกนดิว่าน้องเขาเขา้ใจ ความหมาย และใช้ไดถู้กตอ้ง เพ่ือการสื่อสารค่ะ  

 
 

 



น็อต  
พยายามกนัต่อไปครับ มอีาจารย์คอยเตือนสติ ไม่ให้หลงดีใจจนเกินพฒันาการ เหมือนตอนก้าลังสอบที่

โรงเรียน แล้วมคีรคูอยถือไมเ่รียวเดินไปเดนิมาเลยครับ 555  
 
 

แม่นอ้งดี๊ดี  
คุณหมอหมายถึงว่าด๊ีดี รู้ว่าแมคื่อใครใช่หรอืเปล่าคะ อย่างเช่น      

แม่:   "ดี๊ดีหยิบรองเท้าใหแ้มห่น่อย"  แล้วดี๊ดีก็หยิบรองเท้ามาให้แม่  
แม่:   "ดี๊ดีหยิบ รองเท้าให้พ่อด้วย"   ด๊ีดีก็หยิบรองเท้ามาให้พ่อ  
อย่างนี้หรอืเปล่าคะ   

 
 
ศุภฤกษ์ พ่อนอ้งเบรน 
          ผมคดิว่า ความหมายของคุณหมอ หมายถงึ ตัวอย่างที่คุณแมน่้องดีดี๊ยกมาครับ แม่น้องดีดี๊น่าจะเล่นกับลูก
ให้สนุกไว้ก่อนเลยครับ อย่าคาดหวังว่า ลูกจะพูดค้าที่ถูกต้องเสมอ แค่เคา้ตอบมาเป็นภาษา    ต่างดาวกถื็อว่าเป็น
การสื่อสารได้เช่น "อื้อ" "อ่ะ" หรือค้าพูดที่ไมรู่้เรื่อง แต่มีการสงเสียงออกมา เพ่ือโต้ตอบกับเราก็ถือว่าดีขึน้แล้วครับ 
แล้วคอ่ยๆ พัฒนาการข้ึนต่อๆ ไป  

 
น้องเบรน ลูกผมเริม่ใช้ Floortime ต้ังแต ่2 ขวบ 2 เดือน จนปัจจุบัน 3 ขวบ 2 เดือน พัฒนาการ  

ก้าวหน้าขึน้มาก แตก็่มีบางครั้งทีถ่อยหลังบา้ง ช่วงแรกๆ พูดภาษาตา่งดาว พอใช้ Floortime ได ้2 เดือน  
จากทีไ่มพู่ดก็พูดมากข้ึน เป็นค้าพูดที่ฟังรู้เรื่อง เช่น จะกนินม แกกส็่งเสียง อ่ะ อ่า จนแกหลุดค้าว่า "นม"  
ได ้แรกๆ ก็ดีใจครบั แต่ลองทดสอบเปลี่ยนเป็นกล่องนม เป็นกล่องน้้าผลไม้ แกกพู็ดว่า "นม" เลยแน่ใจว่า  
ลูกพูดตาม ผมกท็้า Floortime ต่อเนื่องมาเรื่อยๆ จนแน่ใจว่า ลูกเข้าใจความหมายของสิ่งทีลู่กพูดออกมา  
 
 
JackMom 

เขา้ใจเลยค่ะ ก่อนมาที่นี่เมือ่ 25 เมษา 52 ก้าลังปลื้มใจ เจ้าแจ๊คของเราพูดได้แล้ว  

พอเริ่มฟลอร์ไทมไ์ด้ซักพัก โธ่! ลูกเราไม่ไดเ้ขา้ใจค้าที่เคา้เปล่งเสียงออกมาซักเทา่ไรเลยค่ะ   ทีดู่เหมือน
พูดได ้ก็เพราะเราใส่ “โปรแกรม” เคา้ไว้ ก่อนกนิ...... พูดอย่างนี้นะ พอได้ 1 ประโยคกใ็ส่อีก  ประโยค 2 3 4 
ตอนนี้พอฟลอร์ไทม ์ประโยค 1 โดนยื้อ แกใหป้ระโยค 2 3 4 แล้วก…็.. อ้าวหมดมขุ เรายื้อดีๆ จะทราบเลยว่า 
ลูกไม่ไดเ้ขา้ใจเลย  
 

คงพอรูแ้ตว่่ามนัเป็น “ประโยคแลกของกนิ” เทา่นั้นเอง ถ้าจะถามว่า ท้าไมเลือกมาใช้ถูก  คงเปน็เพราะถูก
วางเงือ่นไขมานานจนรู้ว่า สถานการณ์นี้ใช้ชุดค้าพูดแบบไหน รู้ตอนนี้ก็ยังดีกว่าไมรู่้เลยใช่ไหมคะคุณหมอ คณุครู.. 
ขอสารภาพว่า วูบไปเหมอืนกัน มาเจอความจริงทีเ่จ็บปวด ทั้ง June & Jack เลยหายไปจากกระดานพักนงึ แต่ก็จะ
พยายามต่อไปค่ะ.. ขอบคุณค่ะ  



กิ่งแก้ว  
ถึง JackMom ค่ะ นี่เป็นความจริงทีดิ่ฉัน และทมีงาน ทุ่มเทก้าลัง เพ่ือเน้นย้้าถึงความส้าคัญ  ของการ

สื่อสารจากภายในตัวของเด็กเอง ไม่ให้มุง่ความสนใจไปที่ค้าทีอ่อกจากปาก ท่าทางกเ็หมือนกัน เราอยากให้เด็กสือ่
จากความต้องการของตัวเอง ไม่ใช่พอท้า "ท่าบังคบั" เช่น พนมมือ แล้วจะได้ทุกสิง่  

ต้องคอยเบรค คอยเตือน ใครเขา้ใจ กแ็กไ้ขได้ค่ะ  
 
 

JackMom  
ต้องขอขอบคุณจากใจจริงๆ ค่ะ คุณหมอ และทมีงานทุกคน ถ้าไม่มีฟลอร์ไทม ์แม่ก็คงยนิดีกับภาพหลอก

ตาไปโดยไม่รู้ว่าจะได้มีวันแก้ไขให้กับลูกเหมอืนวันนี้หรือเปล่า ตอนนี้ก็พยายามศกึษาฟลอร์ไทมใ์ห้เข้าใจ  

ตอนนี้ลูกเริม่มภีาษาท่าทางมากข้ึน เมื่อเช้าก็พยายามมาแย่งขนมแม ่ขอบคณุมากค่ะ ขอให้คุณหมอ และ
ทีมงานมีก้าลังใจท้าต่อไปนะคะ แม่ก็อยากให้ผู้ปกครองทกุคนได้เขา้ใจ เพื่อลูกๆ ของเราจะได้เป็นคนทีมี่ศักด์ิศรี
ความเปน็มนุษย์เหมือนลูกๆ คนอ่ืนเช่นกนันะคะ  

 

 

 

 
 
แม่น้องจะ๊จ๋ำ  

แม่น้องจ๊ะจ๋าหายไปนานเลยค่ะ เข้ามาอีกที มีกระทู้ทีน่่าสนใจ และคล้ายน้องจ๊ะจ๋าหลายกระทู้  
ตอนนี้อยากขอค้าแนะน้าค่ะ ตอนเริ่มใช้ฟลอรไ์ทม ์คุณนอ็ต และอาจารย์กิง่แกว้แนะน้าว่าให้เล่นให้สนุกเขา้ไว้  
          ดิฉันกเ็ริ่มเล่นกบัลูกให้สนุก ทัง้ จ๊ะเอ๋ ปูไต ่แล้วกซ้ื็อรูปสัตว์น้้า สัตวบ์ก มาแปะติดขา้งฝ่า  เพ่ือจะพยายาม
ให้น้องจ๊ะจ๋าสนใจ แล้วกเ็รียกชื่อ ตอนนี้ลักษณะอาการของน้อง จากที่ไมส่บตา เรียกไม่หัน ก็เริ่มหันบา้งแล้วค่ะ มี
การดงึแขนชวนเล่น มอีารมณ์รว่มมากข้ึน ตอนนี้ดิฉัน และแฟนสังเกตภาษาของลูก  ก็เริ่มเปล่งเสียง ม พดูค้าวา่ 
จาง (ชาง) เมื่อเหน็รูปช้าง นอ้งก็จะชี้ให้ดูค่ะ แล้วก็มี ค้าว่า ปลา แม่ก็เลยพยายามหารูปปลา หรือไม่ก็พาไปดูปลา
บ่อยๆ ส่วนค้าว่า บ๊าย บาย ตอนนี้หายไปเลยคะ่ อ้อ อีกค้าหนึ่ง ช่วงแรกๆ ดิฉันเริ่มหัดยื้อ เวลาน้องเขาจะกนินม ก็
พยายามยื้อไว้ บางทก็ีแกล้งเอาขวดน้้าให้ เอาอย่างอ่ืนให้บ้าง แล้วกจ็ะบอกใหน้้อง เขาพูดค้าว่า “ขอ” ถ้าไม่พูดก็
ไมใ่ห้ หลายครั้งเขา้ น้องก็พูดค้าว่า “ขอ” ไดค่้ะ  

          วธิีนี้ใช่หรอืเปล่าคะ หลังจากนั้น แฟนกห็ดัให้น้องจ๊ะจ๋าท้ามือขอ น้องจ๊ะจ๋ากท็้ามือขอได้ ก็ดีใจกนั ใหญ่ 
พอสักพัก ลูกก็มีแตใ่ช้มือขอ แต่ค้าพูดว่า “ขอ” หายไปเลย ตอนนี้เลยต้องมาฝึกให้พูดแทนขอแล้วค่ะ ที่เล่ามา
ทัง้หมด อยากจะขอค้าแนะน้าเพ่ิมเติมค่ะ  
 
 
 



น็อต  
คุณแม่น้องจ๊ะจ๋า บอกว่า น้องเริ่มเรยีกหนับา้งแล้ว แปลว่า เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้ว แตย่ังไม่อยากให้

ไปเน้นสอนให้เคา้จ้า นี่ช้าง นี่ม้า นี่วัว หรือว่า นี่เลข 1 นี่เลข 2 หรือว่า สีแดง สีด้า สีเขยีว ต้องเน้นเรื่องปฏิสัมพันธ์
กันก่อนครับ ยังไมต้่องไปเน้นสอนด้วยค้าพูด เมือ่เล่นจนเค้าเริ่มสนใจเราแล้ว ต้องเล่นต่อไปให้เคา้เริ่มตดิ เมื่อเคา้
เริ่มตดิ และสนใจเราแล้ว เราก็ต้องใช้วิธีการแกล้งงง และยื้อ เพ่ือกระตุ้นให้เค้าอยากท่ืจะสื่อสาร เค้ายังไม่พูดกเ็ริ่ม
จากสื่อสารด้วยท่าทาง ไม่ว่าจะเป็น ด้ิน ผลัก ดนั ดึง หรือ ส่ายหนา แรกๆ อาจจะได้ไม่กี่รอบ ท้าเรื่อยๆ ท้าบ่อยๆ 
เมือ่ได้หลายรอบมากขึ้น เคา้ก็ยิ่งจะอยากสื่อสารให้เราเขา้ใจมากข้ึน แต่ต้องให้อยู่ในความพอดี ไมร่กุล้้าจนเกนิไป 
และไม่ใจอ่อนจนเกนิไปด้วย แล้วในทีสุ่ดการแกล้งงง และยื้อ จะกระตุ้นให้เคา้อยากท่ีจะสื่อสารด้วยค้าพูด ถา้ถงึ
ตอนนั้น เราค่อยเพิ่มค้าศัพทต่์างๆ ทีเ่ห็นในบ้าน หรอืชีวิตประจ้าวันให้เคา้กย็ังทนัครบั ผมอธิบายรวมแบบสรุปไป
หนอ่ย ยังไงให้อาจารย์ช่วยเรียบเรียงขัน้ตอน หรือรายละเอียดเพิ่มเตมินะครับ ^^'  

อ้อ ตอนนี้น้องจ๊ะจ๋าอายุใกล้ๆ จะ 3 ขวบแล้วใช่มัย้ครับ อายุยังน้อย ถา้มีเวลาฟลอร์ไทมอ์ย่างม ี
ประสิทธิภาพกบัลูก ผมเชื่อว่า พัฒนาการของน้องจ๊ะจ๋าจะดีวันดีคืนอยา่งแนน่อนครับ ^^  
 
 
กิ่งแก้ว  

ค่อยยังชั่วหน่อย มีคุณน็อตมาช่วยตอบแทน ตอนที่อ่านค้าถาม กต็้องต้ังหลักอยู่พักใหญ่ เพราะรู้สึกว่า
ฟลอรไ์ทม์ของคณุแมน่้องจ๊ะจ๋าออกแนว "เอียงๆ" จากหลักการฟลอร์ไทมท์ีถู่กต้อง จุดทีเ่อียงไป ก็อย่างทีคุ่ณน็อต 
บอกนะคะ ดิฉันยงัไมรู่้สึกถงึความสนุก และความผูกพันระหว่างแม่กับลูกมากเต็มที ่และคุณแม่เน้นการพูด และ
ความจ้ามากกว่าการสื่อสารอย่างทีคุ่ณน็อตบอกนั่นแหล่ะค่ะ คุณน็อตพร้อมจะเป็นพ่ีเลี้ยงให้คุณแมท่่านนี้แล้วนะคะ 
เชิญเลยคะ่ (คุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นด้วยค่ะ)  
 
 
คุณแม่นอ้งจะ๊จ๋ำ  

ขอบคุณล่วงหน้านะคะ อ้อ แล้วดิฉันจะปรับวิธีการเล่นกบัจ๊ะจ๋าใหม ่ต้องเน้นการเล่นให้สนุก เพ่ือให้เกดิ
ความผูกพันใช่ไหมคะ แสดงว่า เราต้องเล่นแบบคลุกวงใน เอาแบบให้ถึงเนื้อถงึตวัแบบนี้หรือเปล่า ดิฉันเล่นจั๊กจี ้
แล้วกก็อดหอมน้องจ๊ะจ๋า เล่นกันแบบสนุกสนาน น้องจ๊ะจ๋าก็จะหวัเราะตลอด แบบนี้ใช้ได้ไหมคะ จริงๆ อยากท้าให้
เยอะกว่านี้ แตบ่างครั้งก็ไมรู่้ว่าจะเริม่ตน้อย่างไร แต่แฟนดิฉันเขามักจะพาน้องจ๊ะจ๋าเล่นขีห่ลัง แล้วกจ็ะพาคลานวน
ไปมาพร้อมกับพูดว่า “ขี่ม้า กอบ กอบ” อย่างนี้ก็ใช่การท้าฟลอร์ไทม์ด้วยหรอืเปล่า ยังไงกอ็ย่าเพ่ิงร้าคาญนะคะ  
จะขอค้าแนะน้าเรื่อยๆ ค่ะ  
 
 
น็อต  

ใช่เลยครับ เล่นให้เคา้สนุก ให้เคา้หัวเราะ ถงึเนื้อถึงตัว บางทีก็ให้คุณพ่ออุ้มลูกวิ่งหนี แล้วให้คุณแมท่้า
ท่าทาง และน้้าเสียงวิ่งไล่ ให้เหมือนว่าจะจบัเคา้ได้ แตไ่มไ่ด้สักที (ดว้ยความสนุกนะครับ) แต่ระวังหกล้มกนันะครับ 
ต้องระวังมากๆ เดี๋ยวเจ็บตวัไปแล้วจะหมดสนุกกนัจริงๆ ^^'  

พอเคา้เริ่มสนใจเราบ้างแล้ว ก่อนเขา้หาก็ให้ดึงจังหวะเพ่ิมบ้าง เช่น กอ่นจะเขา้จั๊กจี๋เคา้ เรากน็ับ  



หนึ่ง สอง สามก่อน เคา้จะรอเรา รอให้เราหยอก รอให้เราท้าให้เคา้หัวเราะ เค้ารอความสนุกอยู่ ช่วยท้าให้  
เคา้มองเรานานขึ้นด้วย ดึงเวลาให้เคา้สนใจเรานานขึ้นทีละนิดๆ โลกส่วนตัวของเคา้กจ็ะลดลงเรื่อยๆ ครบั  

ช่วงแรกคงเอาเรื่องเหล่านี้ก่อน สนุก ตดิใจ สนใจ สงบรอ และเมื่อไหร่ทีเ่คา้เล่นคนเดียว เรากเ็ขา้ไปท้าให้
เป็นการเล่นสองคน เอาใจช่วยนะครับ ลูกก้าลังมคีวามสุข พัฒนาการเคา้จะดีขึน้ จนเรารู้สึกได้ครบั ^^  
 
 
แม่นอ้งจะ๊จ๋ำ  

ขอบคุณท่ีให้ค้าแนะน้าเพ่ิมเติมค่ะ ดิฉันมเีรื่องเล่าอีกแล้วค่ะ เมื่อคนื เวลาประมาณ 3 ทุ่ม ดิฉันก้าลังเล่นกบั
น้องจ๊ะจ๋า พอเขาเห็นพ่อนอนก็หนัไปมอง ดิฉันเลยบอกวา “ไปเล่นกบัพ่อเจ๊กไปลูก” เขาก็คลานไปหาพ่อพร้อมกบั
ส่งเสียง “แจ๊ก แจก๊” ดิฉันคดิว่า เขาคงเรียกชื่อพ่อเขาว่า “เจ๊ก เจ๊ก” แน่ๆ  เลยค่ะ พอเขาคลานไปหาพ่อ เขาก็
พยายามดนัพ่อลูกข้ึน พ่อหลับแล้ว เขาจะท้ังดนั ทัง้ผลัก พร้อมกับเรียกชื่อพ่อ ดิฉันเห็นแล้วกส็งสารลูกมาก แตส่่วน
หนึ่งก็ดีใจนะคะ แสดงว่าลูกมีพัฒนาการทีดี่ขึน้ เขาท้าต้ังนานนะคะ แตพ่่อก็บอกว่า พ่อเหนื่อยขอนอนก่อน ดิฉันเลย
บอก “จ๊ะจ๋าจุ๊บพ่อหน่อยลูก จุ๊บ จุ๊บ พ่อเจ๊ก” จ๊ะจ๋าก็จุ๊บปากพ่อ 2 ครั้ง ดิฉันเลยเรียกมาเล่นกบัแมต่่อ เขาหัน
มาแลว้กไ็ปผลักคณุพ่ออีก ดิฉันกเ็รียกอีกว่า “จ๊ะจ๋า มาเล่นกบัแมดี่กว่า เร็ว เร็ว” พร้อมกบัเอามือตบที่นอน “ตรงนี้ 
ตรงนี้ เร็ว เร็ว” เขาก็คลานมาเล่นกบัคณุแมต่่อค่ะ  

แตก่ารส่งเสียง ส่วนมากเขาจะมีแตว่่า แอ้ แอ้ อยากได้ อยากเล่น กจ็ะแอ้ แอ้ อยู่นั่นละคะ่ แล้วก็พูดภาษา
อะไรก็ไมรู่้ ทีบ่า้นเลยเรียกว่า ภาษาตากาล็อก ภาษามนุษย์ต่างดาว พูดบ่อยมาก เวลาอยากคุยกับคนอ่ืน กจ็ะเป็น
ภาษาของเขานั่นแหล่ะค่ะ อีกนานไหม น้องเขาถึงจะคยุภาษาเดียวกนักับเรานะคะ จะรอ ค้าแนะน้าจากทุกคน 
ขอบคุณค่ะ  
 
กิ่งแก้ว  

เมือ่เขาโต้ตอบกบัเราด้วยน้้าเสียง สีหนา้ ท่าทาง กลับไปกลับมาอย่างต่อเนื่อง 30 - 40 รอบ (ถึงจะใช้ภาษา
ต่างดาวกไ็มเ่ป็นไร ถา้สีหนา้ ท่าทาง น้้าเสียงถกูต้องตรงตามสถานการณ์) ศึกษาเรื่องฟลอร์ไทมอี์กเยอะๆ นะคะ  

 
 

น็อต  
ถ้าเมื่อไหร่ทีเ่คา้ร้อง หรอืดิ้นอยากได้อะไร เราก็พยายามแกล้งงง ยื้อให้นาน และหลายรอบ  ทีสุ่ดแล้ว

วันนึง เคา้จะพูดสิ่งทีเ่รารอคอยครับ ^^  
 

 

 


