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                                                                   วันพุธ 
 
¾ÕèºÕë � ¹�o§Ãa¾i¹ ( 22 Ê.¤.51) 
 วันนี้ระพนิดูหงุดหงิดนิดหนอยเพราะเพิง่หายปวยแตตัวก็ยงัรอนอยูนดิหนอยไมคอยยอม

เดินเทาไหรตองหลอกลอเล็กนอยสักพักก็ยอมเดินบางแตพอนึกไดก็จะรองไหอุมพออุมก็จะยิม้

อารมณดี ดานรางกายวนันีย้อมเดินมากกวาคร้ังแรกดูขาแข็งแรงข้ึนเดินไดระยะทางยาวข้ึนคะ 

ความรูสึกของพี่รูสึกเขาใจกนัมากข้ึนระพนิเร่ิมเขากับเราเพิ่มข้ึนหนัมามองหนาเราใหเราชวยทํา

โนนทาํนี่รูสึกรักเขาเวลามองตาเขาแลวเขามองเราเหมือนไวใจเราก็รูสึกมีความสุขมากคะ 
 



¾ÕèÈuÀÃÒ � ¹�o§ºuÁÕ ( 6 ¾.Â.51) 
 นองดีข้ึนรูจักโตตอบส่ือสารดวยทาทางและเร่ิมเปนตัวของตัวเองอยากไดอะไรอยากทํา

อะไรจะสงภาษากายมาใหทราบ ดานรางกายเร่ิมเรียนรูส่ิงตางๆรอบตัวความรูสึกของพีว่ันนี้นอง

หกลมหนาชํ้าเลยคอนขางงอแงแตสามารถส่ือสารบอกทางภาษากายวาจะเอาอะไรไมเอาอะไรแต

ทานขาวนอยเร่ิมพูดคําวาหม่ําๆ 
 
¾Õè¡Ò � ¹�o§¡�o§À¾ ( 6 ¾.Â.51) 
 นองรูจักเรียกรองในส่ิงที่ตัวเองตองการแตบางคร้ังก็สามารถหนัเหใหทาํส่ิงอ่ืนไดนองชอบ

อาบน้าํชอบนัง่ชิงชา ดานรางกายนองยงัไมหายเปนหวดัแตก็เลนไดดีเดินไดดีข้ึนและพยายามจะ

เดินไดดีข้ึนและพยายามจะเดินไดดีวันนีท้านขาวไมหมดเพราะทานกลวยและฟกทองไปกอนหนานี้

จนหมดจะอมไวเพราะไมอยากทาน ความรูสึกของพี่วนันี้ไดนวดนองแรกๆจะไมยอมใหนวดแตเมื่อ

เลนไดสักพกักย็อมใหนวดและนองชอบอาบน้าํแตอาบนานไมไดเพราะยงัมีข้ีมูกอยู 
 
¾Õè»Ù � ¹�o§°iµiÃaµ¹� ( 22 Ê.¤.51) 
 วันนี้รอนองต่ืนนอนชาไป 15 นาที จึงต่ืนแตไมงัวเงยีเลยวันนี้ใหยนืบนพืน้หญาเพราะเปน

ความไมเคยชินเลยรองไหไมลืมหูลืมตาแตพอซักพักก็เร่ิมคุนและไมรองอีก ดานรางกายวันนี้ใหหดั

เดินบนพื้นดินกาวขาไดทีละนิดแลวแตไมชอบนั่งแตยอมหัดเดินไดนานๆไดนวด 15 นาที ความรูสึก

ของพ่ีนองเร่ิมคุนเคยกับพี่แลวนะหัดใหเอามือจับหนาแลวบอกใหจับหนาก็เอ้ือมมอืมาจับหนาทาํ

ตามที่บอกไดแลว 
 
¾Õè¹éíÒ-¹�o§µÃÕÃaµ¹� (3µ.¤.51) 
 นองชอบเลนกอดรัดฟดเหว่ียง อารมณดี ดานรางกายวันนี้ฝกต้ังไข เดินและตบมือต้ังไขยัง

ทรงตัวไมคอยดี เดินจะกาวยาวๆและกาวสไลดไปดานขางนองไมชอบดื่มน้ําจากขวด เลยฝกใหกนิ

น้ําจากถวยทานขาวเกงมาก ความรูสึกของพี่อยากใหนองมีความสุข 
 
¾Õèæ»Á-¹�o§ÈiÇa²¹� (10 ¡.Â.51) 
 นองอารมณดี หัวเราะมากข้ึนชอบเลนเอนหลังมองตามเราไดเวลาไปสงบาน ชอบใหกอด

ชอบนั่งตากพดัลมเวลากางมือรับ นองยังไมกลาเดินเขามาหา ดานรางกายนองเดินไดเองแลวเลิก

เอาของเขาปากยังไมเร่ิมพูดไมคอยกินน้ําทานเสนกวยเต๋ียวไดแตวาเค้ียวผักไมไดชอบฝกเดินกับ

รถเข็นชอบเดินแลวคอยใหเราถอยหลังไปเร่ือยๆความรูสึกของพี่ดีใจมากที่นองเดินได 
 
 
 



¾ÕèeËÇi¹-¹�o§¨ÕÃÀa·Ã (20 Ê.¤.51) 
 นองจีรภัทรเปนเด็กอารมณดีหัวเราะ ราเริง แตคอนขางเลนแรง ไมอยูนิ่งซนไมคอยชอบให

ปลอยเด่ียวตองอยูชิดใกล ติดพี่มาก ดานรางกายดูเปนเด็กไมคอยแข็งแรงวันนี้มนี้ํามูกตัวอุนๆตัว

เล็กกวาเกณฑ เหมือนเด็ก 8-9 เดือน กนเปนผ่ืนแดงคลานไดยังไมเดินด่ืมน้าํไดดีชอบเอามือเขา

ปากความรูสึกของพี่รูสึกอยากชวยโอบกอดนอง 
 
¾ÕèÊiÃi¾Ã-¹�o§ÊÁiµ´Ò (24 µ.¤.51) 
 ยังไมเห็นการหัวเราะหรือยิม้ชอบอยูที่ตึกพักตอนรับมารองไหตอนหลังจะรูสึกวา

กระตือรือรนทีจ่ะเขาบานกลัวคนตัวใหญ ดานรางกายยืนไดแลว กาวเดินไดบางแตยงัไมยอมเดิน 

ทานขาวเกง แตไมชอบทานน้ํา ความรูสึกของพี่เปนเด็กเล้ียงงายอยากเหน็นองมีรอยย้ิมและ

หัวเราะ 
 
¾Õè»ÃaÊi· i̧ì-¹�o§¡ÁÅÇÃÃ³ (21 ¡.Â.51) 
 นองเร่ิมคุนเคยข้ึนยงัเงยีบเร่ิมยิ้ม หัวเราะอยากใหอุมตองการใหกอดดานรางกายเดินได

แตอยากใหอยูใกลๆทําอะไรก็จะทาํตามแบบได ความรูสึกของพีน่ารักมีความคุนเคยมากข้ึน 
 
¾ÕèÂu�Â-¹�o§o´iÈÃ (5 ¾.Â.51) 
 วันนี้นองใหอุมตลอดคร่ึงชั่วโมงพอวางก็รองไมแนใจวาเพราะอึ+ฉ่ีเลยไมสบายตัวหรือ

เปลา หลังจากเปล่ียนเส้ือผาใหม อารมณข้ึนมาจากที่เจอกันแรกๆใจเย็นลงฟงพี่มากข้ึน แตไมคอย

เชื่อและนองเปนเด็กใจดี ดานรางกาย ใชขอมือ นิ้ว ตักและหยิบชอนกินขาวไดเกงข้ึนข่ีจักรยาน 3 

ลอถนัดข้ึน ความรูสึกของพี่วนัหนึ่งอยากไดยินเสียงนองพดูเปนประโยคยาวๆและคุยกนัไดตอนนี้

พยายามพูดคุยและเปดหนังสือเลานทิานใหฟงและสอนใหออกเสียงเปนคําๆแตนองหนักไปทาง

ชอบเลนมากกวาการเลนเปนหนาที่ เหน็นองสนุกสนานกับการเรียนรูส่ิงรอบๆตัวก็มคีวามสุขไป

ดวย ปญหาตอนนี้คือ เวลานองรองไหไมรูจะใหหยุดไดอยางไร ไมรูวาเขารองเพราะอะไร พี่อาสา

งงๆคะ การคาดหวังจะเห็นแตนองในมุมนารัก ร่ืนเริงอยางเดียวไมยุติธรรมกับนองในมุมเขาเลย 

(ปลอบใจตัวเองคะ) 
 
¾Õèe¾ªÃ Ṍ-¹�o§ÈuÀÊi¹ (3 µ.¤.51) 
 หัวเราะและยิม้มากข้ึนแสดงอารมณืมากข้ึน ดานรางกายเดินเกงชอบเดินตลอดเวลาไมอยู

นิ่งไมมโีอกาสไดนวดเลยตอนรับมาพบมีแผลที่หนาผากที่ขาและรอยชํ้าที่แขนความรูสึกของพี่

พัฒนาการในการเดินเร็วมากจากอาทิตยที่แลวจึงเดินชากวามาก นองแสดงอารมณมากข้ึน

หัวเราะเกงข้ึน (พี่เล้ียงเหนื่อยกวาเดิมคะ) 



»�Ò �́Ç´-¹�o§¸¹Ça²¹� (17 ¡.Â.51) 
 ไมคอยยิ้ม หนาเฉยๆแตถาเวลาชอบใจก็จะยิ้มและหวัเราะชอบสังเกตส่ิงแวดลอมวนันี้ไม

เปลงเสียงคุยออแอ (สัปดาหที่แลวเร่ิมสงเสียงคุย) ชอบนวด (นวดโดยใสเส้ือผา+ไมใชน้ํามันเพราะ

วันนี้อากาศเยน็) ดานรางกายลุกยนืเกาะไดดีแตยังไมคอยยอมเดินตองกระตุนก็ยอมเดินสักครู 

(เดินโดยจับมอื) ความรูสึกของพีน่องนารักดี เล้ียงงาย 
 
¾Õèo�oÂ-¹�o§Á¹ªÒ   (17 µ.¤.51) 
 ชวงตนตอนรับนองมาอารมณไมดีอาจเปนเพราะอากาศ พอเร่ิมไดเลนก็อารมณดีข้ึนวันนี้

ฝกพูดไดเพิ่มข้ึน ปา,มน,ออย รูจักเลือกส่ิงทีช่อบเชน อาหารอารมณดีสม่ํา เสมอ รูจักงอนถาไม

ตามใจ ดานรางกายอุณหภูมิรางกายสูงกวาปกติมนี้าํมกูเล็กนอยแตยงัแข็งแรงดี ชอบเลนเข็นเกาอ้ี

ดูเหมือนตัวจะสูงข้ึนเล็กนอยทานขาวไมหมดแตทานขนมลอดชองหมด ความรูสึกของพี่การไดเหน็

พัฒนาการในแตละสัปดาห ทําใหรูสึกดีมาก ดดยเ พาะเวลานองสามารถทําหรือพูดมากข้ึน 
 
¾Õè¡�oÂ-¹�o§ºu¡Ã (20 Ê.¤.51) 
 การนวด ครบข้ันตอน ยกเวนหนาไมชอบใหนวดหนาชอบใหนวดขา,หนาอก,หลัง สวน

ใหญอารมณืดี มีงอแงนิดหนอยตอยทานขาว ดานรางกายแข็งแรงสมบูรณ หู ไมสะอาดนั่งได 

คลานไดไมชอบคลานเกาะยนืไดยังไมเดิน ความรูสึกของพี่รูสึกวาเขากบันองไดดีนองใหความ

รวมมือในการดูแลกันทกุข้ันตอน 95% นองจําเราได 
 
¾ÕèeÊÃiÁÊu¢-¹�o§ÁÒ¹a ( 26 ¾.Â.51) 
 นองชอบเอาส่ิงของใสปากและหยิบส่ิงของ ดานรางกายนองยงัไมคอนยอมเดินเมื่อเวลา

หัดใหเดิน แตก็ชอบปนปายและเกาะร้ัวความรูสึกของพีจ่ะกังวลเมื่อนองทานขาวนอย 
 
»�Ò¡a-¹�o§Á¹aÊ¹a¹ (27 Ê.¤.51) 
 นองราเริง อารมณืมั่นคง ดานรางกาย ฝกข้ึนลง บันได พื้นตางระดับเร่ิมอยากเดินออกไป

นอกบาน เร่ิมพูดคําวา �จา� ไดชัด ความรูสึกของพีน่องเปนเด็กอารมณดี รักการเรียนรูฉลาด 
 
¾Õè¾iÈÁaÂ-¹�o§¸ÕÃoªµi (15 µ.¤.51) 
 ตอนแรกนองรองไหพอเอามาอยูดวยไมรองไหเลยอารมณืดี เลนตลอด ยังชอบใหกอดเลน

ซักพัก ดานรางกายเดินไดแลว (ระยะส้ัน) ออกเสียงบางสนใจส่ิงแวดลอมรอบตัวความรูสึกของพี่

ผูกพนักับนองดีใจที่เหน็พฒันาการของนอง เร่ิมหัดเดินเร่ิมหัดพูด,ออกเสียง 
 
 



¾Õè»Ù-¹�o§¹a¹·Ça²¹� (17 ¡.Â.51) 
 วันนี้อารมณดีแจมใสไมงอแงแตข้ีงอนนิดหนอยดานรางกายเดินไดแข็งแรงข้ึนทรงตัวไดดี

ข้ึนสุขภาพรางกายแขงแรงไมมีน้าํมูกตัวไมรอน ความรูสึกของพีน่ันทวัฒนวันนี้เชื่อฟงดีแตพอไม

สนใจก็จะไปนัง่งอน แตพี่ไมสนใจใหลุกข้ึนมาเอง 
 
¾Õè´ÒÅa´-¹�o§¹iÅÇÃÃ³ (17 ¡.Â.51) 
 นองจะงอแงนอยลงแตยังออๆอยู ดานรางกายเดินไดเกงข้ึน อยากยนืมากข้ึนไมเหมือน

เมื่อกอนชอบคลานไมคอยชอบเดิน ความรูสึกของพี่รูสึกดีข้ึนกวาทีเ่คยมาเล้ียงตอนแรก 
 
¾ÕèÂiéÁ-¹�o§¹iÅÇÃÃ³ (5 µ.¤.51) 
 ตอนแรกที่รับมาจะราเริงเลนเยอะแตพอพาอุมเดินเลนก็จะไมยอมใหวาง เร่ิมรองไหเพราะ

งวงงอน ดานรางกายนองเดินเกงข้ึนและปนเกงมากมีผ่ืนผาออมมาประมาณเดือนกวาแลวเร่ิมดีข้ึน

แลวความรูสึกของพี่รูสึกดีเร่ิมผูกพนัมากข้ึน 
 
¾ÕèºuÊÁ�ÇÃa¨¹ �́-¹�o§ªuµiÇaµi (10µ.¤.51) 
 วันนี้นองอารมณดีมากใหความรวมมือทุกเร่ืองเลย ทานของวางหมดทานอาหารเกือบ

หมด ดานรางกายวันนี้เดินเกงมาก เดินทกุเวลา ไมหยุดมีพักนิดหนอย ยอมใหนวด ความรูสึกของ

พี่นองยงัมีไขอยูหูยงัคงมีกล่ิน แตดูรวมๆแลวสุขภาพดีข้ึนมากแข็งแรงข้ึน 
 
¾Õè¡�oÂ-¹�o§Êi¹ªaÂ (15 µ.¤.51) 
 นองชอบหลับเวลาถูกนวดและกล้ิงตัวบนลูกบอลงอแงนิดหนอย ชอบสนใจส่ิงที่เคล่ือนไหว

และเสียงรอบๆตัวดานรางกายนัง่ไดบางแตตองใชมือตังเองยนัพืน้ความรูสึกของพี่ยงัลุนทกุวนัให

นองนั่งไดยนืไดดวยตัวเองนองจะไดมีครอบครัวเร็วๆ 
 
¾Õè»Ù � ¹�o§°iµiÃaµ¹� ( 12 ¡.Â.51) 
 วันนี้นองใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆเปนอยางดีเดินไดนานโดยไมรองไหทาน

ขายวไดเยอะข้ึนด่ืมน้าํจากแกวไดเกงข้ึนเดินไปนั่นมานีไ่ดนองเร่ิมมองตามวาเดินไปไหนเหมือนกัน

จะรูจักกนัดีแลว ดานรางกายวันนีน้วดได 15 นาทีเดินไดนานและมั่นคงข้ึนจากตอนแรกที่ตองลาก

เดินตอนนี้เปล่ียนมาเปนเดินนําหนาแลว ความรูสึกของพีดี่ใจที่นองเร่ิมคุนเคยกับพี่ปูแลวเร่ิมสนใจ

เวลาที่จะทําอะไรมองตามและเร่ิมแผลงฤทธิ์ใสเวลาไมพอใจแตไมโอหรอก 
 
 
 



¾Õè¡Ò � ¹�o§¡�o§À¾ ( 15 Ê.¤.51) 
 นองอารมณดี และเลนมากข้ึนคืบไปไดมากข้ึนอารมณดีหัวเราะเสียงดังและสงเสียงดังข้ึน

จําพี่ไดมากข้ึน ดานรางกายนองยืนไดมากข้ึนและรูสึกวาเขาจะแข็งแรงมากข้ึนหยิบของและเลนได

ดี ความรูสึกของพี่เวลานวดนองจะใหความรวมมือดีแตทานอนหงายจะไมชอบการนวดนาจะทาํให

นองแข็งแรงข้ึน 
 
¾Õè»Ù (ÈuÀÃÒ) � ¹�o§ºuÁÕ ( 8 Ê.¤.51) 
 นองจะมีอารมณออนไหวงายหงุดหงิดเอาแตใจชอบอยูคนเดียว ดานรางกายแข็งแรง

ความรูสึกของพี่ตอนแรกคร้ังแรกเห็นนองโยเย โมโห รูสึกวาจะเล้ียงอยากแตไดคําแนะนําครูนกทํา

ใหปรับเขาไดงายข้ึน ซึ่งพยายามเลนกับนองซึ่งพยายามเอามือลูบไลแผนหลังนองเลยหลับแตจะดู

แบบเกร็งๆแตพอสักพกัผอนคลายจนชวงนองต่ืนกลัวจะรองไหแตผิดคาดนองต่ืนมายิ้มแลวก็ทาน

ขาวไดแมยังทานไดนิดเดียวแตก็รูสึกดีจัง 
 
¾ÕèºÕë � ¹�o§Ãa¾i¹ ( 29 Ê.¤.51) 
 นองวันนี้รับมาหงุดหงิดสงสัยจะหายใจไมคอยสะดวกเพราะน้าํมูกเต็มจมูกเลยขนๆ

เหนยีวๆดวยไมยอมเดินเลย ดานรางกายไมยอมเดินเลยเพราะหงุดหงดิสงสัยจะเจ็บเหงือกเพราะ

ฟนจะข้ึนเพราะเห็นเอามือใสปากตลอดเวลาแตก็ยอมทานขาวหมดชามกอนหนาทานขาวทาน

กลวยหมดลูกดวยคะแลวนอนหลับไปประมาณ 15 นาทีต่ืนข้ึนมาอารมณดีข่ึนยอมเลนหวัเราะรา

เริงข้ึนทานขาวหมดชามเลย ความรูสึกของพีว่ันนี้รูสึกเสียใจเล็กนอยทีต่อนแรกระพนิอารมณไม

คอยดีดูหงุดหงิดไมยอมมองหนาเลยแตพอตอนคร่ึงชั่วโมงสุดทายหลังจากต่ืนข้ึนมาอารมณดีข้ึน

ยอมเลนดวยแถมมองหนาเราแบบไวใจกันก็รูสึกดีข้ึนมาเลยคะ 
 
¾ÕèeËÂÒ � ¹�o§ÁÒ¹aÊ ( 8 Ê.¤.51) 
 นองมีความสนใจที่อยากใหพี่คุยกับเขาตลอดเวลาอารมณราเริงแจมใสไมชอบใหพีเ่ซาซ้ี

ชอบมองพี่สนใจพี่มากกวาของเลนดานรางกายกําลังหัดคลานหยิบความองของเลน แตชอบใหอุม

และพูดคุยมากกวา ความรูสึกของพี่คร้ังแรกพบเหมือนรูจักกันมากอนเพราะนองเปนเด็กอารมณดี

ราเริงแจมใสอยากใหนองมีอารมณแบบนี้ตลอดไปและคิดวาเราคือสวนหนึ่งของความสุขในชีวิต

เขาตลอดไป 
 
¾ÕèËÅi¹ � ¹�o§e¢ÁÃiÈÃÒ ( 15 Ê.¤.51) 
 นองเขมเปนเด็กเงียบแตรับรูเพราะเวลาพดูอะไรนองจะจองหนาเปนเด็กเฉยๆออกจะยิ้ม

ยากนิดหนอยตองเลนดวยนานกวาจะเห็นนองเขมยิ้มดีใจมากๆเลย ดานรางกายยังเดินไมคอยได



เพราะยังเล็กอยูพยายามสอนใหเกาะลูกกรงหัดเดินก็เดินไดนิดหนอยจับแขนขาออกกําลังก็ยอม

รูสึกจะชอบดวยนะความรูสึกของพีน่องเขมเปนเด็กนารักขนตายาว ยาวเวลาอุมจะเกาะแนนมาก 
 
¾Õè¹aÊ- ¹�o§oÅiÊÒ ( 29 Ê.¤.51) 
 นองยนืไดนานแตพาเดินไมคอยยอมเดินพาเหยียบหญาก็ไมยอมวันนี้ดูงอแงแตกพ็ยายาม

เลนกับเขา ดานรางกายยืนไดนานข้ึนความรูสึกของพีน่องยังนารักเหมือนเดิม 

  

 

 
                            วันพฤหัสบดี 
 
¾Õèe»ÒÇ� � ¹�o§ÊÃÂu·¸ ( 4 µ.¤.51) 
 วันนี้นองอารมณคอนขางดีครับนองชอบปลาตะเพยีนมากเวลารองไหทไีรใหดูปลา

โมบายลแลวหยุดทันทีชอบของเลนมเีสียงทุกอยางชอบมองตามของมีเสียงวันนีห้วผีมแลวชอบ

มากหัวเราะเอ้ิกอากชอบใหแหยโยเยนอยตอนใกลๆ 11 โมง ดานรางกาย วันนีน้องไมมีน้าํมูกดูแขง

แรงข้ึนกวาทกุๆคร้ังที่ไดเจอมายังคงไอแบบมีเสมหะลงคอหนูยงัไมชอบเดินเหมือนเดิมไมเปนไร

คอยๆหัดไป ความรูสึกของพีรู่สึกดีใจนองสุขภาพดีข้ึนรูสึกวารูจกัรูใจกนัมากข้ึนรูวาตอนไหนชวง

ไหนควรปฏิบัติกับเขาแบบไหนผอนคลายมากข้ึนไมกลัวเวลาเขาเร่ิมโยเยเหมือนกอน จะไมไดมา

อีก 2อาทิตยแนะนองจะจําไดไหมนะ 
 
¾ÕèË¹u�Â � ¹�o§Ç§È�ÈiÃi ( 23 Ê.¤.51) 
 เหมือนพฤหัสบดีที่แลวไมรองไหชอบสํารวจแตกะระยะไดดีข้ึนชอบมองดูยิ้มไดเวลาเลน

ดวย ดานรางกายตบมือไดเดินไดเยอะแตไมปลอยมือใหจับมือเดียวไมคอยยอมเดินถาจับสองมอืก็

จะยอมเดินไดดีกวา ความรูสึกของพี่รูสึกดีข้ึนรูวาจะเลนอะไรทําอะไรกับเขาไดไมกงัวลเหมือนตอน

แรกๆ 
 
¾ÕèËaÊ í¹ � ¹�o§ªÂÒ¹a¹·� ( 23 Ê.¤. 51)  
 ตอนแรกที่รับมานองก็อารมณดีแตพอชวงเลนไดสักระยะนองก็เร่ิมงอแงตองพาไปเดินเลน

สักระยะจึงจะสงบเลนเสียงบางแตสวนใหญจะใชเสียงเมื่อเวลาไมพอใจ ทางดานรางกายนอง



คลานไดเร่ิมต้ังไขไดแลวหันตามเสียงไดยังไมหนัตามช่ือตนเองความรูสึกของพี่ตอนแรกก็ดีใจที่ได

เด็กที่เล้ียงงาย แตสักพักก็เร่ิมเหนื่อยเพราะนองงอแง (สงสัยนองจะลองใจ) 
 
¾Õèe¾çÀiÃÒ � Êi¹ªaÂ (15 ¾.Â. 51 ) 
 นองชอบหลับเวลาถูกนวดและกล้ิงตัวบนลูกบอลงอแงนิดหนอย ชอบสนใจส่ิงที่เคล่ือนไหว

และเสียงรอบๆตัวดานรางกายนองนั่งไดบางแตตองใชมอืตัวเองยนัพืน้ความรูสึกของพี่ยังลุนทุกวัน

ใหนองนัง่ไดยนืไดดวยตัวเองนองจะไดมีครอบครัวเร็วๆ 
 
¾Õè¨ÒÃu³Õ � ¹�o§ÇÃeÇª ( 4 ¡.Â. 57)  
 อารมณเด็กๆมีทั้งหวัเราะ รองไห กินขาวเสร็จอาบน้ํา รองไหงวงนอน ดานรางกายคงจะ

กําลังหัดเดินมอืซายเหมือนหยิกตังเองมีรอยเล็บและทีห่ลังดานซาย ความรูสึกของพี่กําลังทํา

ความคุนเคยนองนารักมาก 
 
¾ÕèªÅÅ´Ò � ¹�o§µÃÕÃaµ¹� ( 18 ¡.Â. 51 )  
 ตรีรัตนเปนเด็กอารมณดียิ้มแยมแจมใสตลอดเวลาแมบางคร้ังอาจไมสบายตัวเนื่องจาก

น้ํามกูไหล ไอ ดานรางกายตรีรัตนคลานไดคลองแคลวมคีวามพยายามที่จะยืน จับส่ิงตางๆแลวลุก

ข้ึนยืนบางคร้ังก็กาวเดินสังเกตุพัฒนาการเม่ือเวลางวงนอนจะไมคอยดูดน้ําแลวความรูสึกของพี่

นองนารักมากคะราเริงเล้ียงงาย 
 
¾Õè¨oÁ¢Ça � ¹�o§¸¹Ò¡Ã ( 25 Ê.¤. 51 )  
 ในชวงแรกมีอารมณราเริงแจมใสดี มีบางชวงจะมีการรองไห งอแง แตพออุมข้ึนมาก็จะ

หยุดรองทันทดีานรางกายนองเร่ิมที่จะยนืไดแตยังไมนานนกั คลานเกงสามารถหนัตามเสียงของ

เลนทีก่ระทบตนไมและจะเลียนแบบทาํตามที่พีเ่อาของเลนมากระทบกันเวลาทําอะไรใหดูก็จะมอง

ตามความรูสึกของพี่รูสึกดีใจที่วนัแรกก็สามารถทีจ่ะเลนกับนองไดในระดับหนึง่แตยงัไมมากนกั 
 
»�Òe´×o¹ � ¹�o§o¹iÇÃÃµ (6 ¾.Â. 51 ) 
 นองเกงมากเลนซนตลอด วนันี้ไมงอแงแตชอบแกลงเพื่อนทานเกงมาก ชอบทานองุนแต

ตองปอกเปลือกจะทานไดมาก ดานรางกายนองแข็งแรงมาก ยกของเลนหนักๆไดความรูสึกของพี่

วันนี้นองนารัก ไมงอแงปาก็เลยไมเหนื่อยรักนองนะ 
 
»�Òoo� � ¹�o§¾Ò¢Ça ( 4 µ.¤.51) 
 วันนี้พาขวัญดูจะยิ้มแยมนอยลงครูนกบอกวาเพิง่ยายบานเมื่อวานยงัดูมีกังวลอยูบาง 

วันนี้อาหารกลางวันเปนขาวบดดูจะสนุกกบัการกนิดีคะไมงอแงเลยคะ ดานรางกายของนอง



แข็งแรงดีคะแตมีผ่ืนแดงบริเวณอวัยวะเพศบางวนันี้ทานอาหารไดมากพอสมควรความรูสึกของพีดู่

สนิทสนมคุนเคยกันมากข้ึนเร่ือยๆคะดูนองจะทาํความคุนเคยไดรวดเร็วมาก 
 
¾ÕèªäÁ¾Ã � ¹�o§eµª¾a²¹� ( 4 ¡.Â. 51) 
 สบตามากข้ึนยิ้มและหวัเราะชอบเลนทายกตัวสูงเหมือนเคร่ืองบินเวลางวงนอนจะโยเย

เล็กนอยแตพอกลอมก็หลับไดดีดานรางกายนองจับส่ิงของที่เคล่ือนไหวและคลานตามไดอยางเร็ว

กินอาหารไดดีกินน้ําเกงจับขวดนมไดดีความรูสึกของพีน่องมีรอยยิ้มใหมากข้ึนจําไดดีข้ึน อารมณดี 
 
¾Õèª®Ò � ¹�o§ÀÒ¹uÇa²¹� µÖ¡ 5  (6 ¾.Â.51) 
 วันนี้อารมณคอนขางดีถาเลนดวยก็ยิ้มงายรองไหงายแตก็หายเร็วยงัคงชอบใหอุมและ

ชอบปาของ ดานรางกายนองสามารถนาํหวงมาใสที่เสาหลักได (เมื่อทาํใหดูกอน) สนใจที่จะสังเกตุ

ส่ิงที่มีความเคล่ือนไหวและเสียง เชน หนังสือนิทานที่เอานิ้วสอดเขาไปเปนตัวหอยทากกจะหาวา

มันกระดุกกระดิกไดยังไงโดยพลิกดานหลังของหนงัสือดูเองหรือพอไดยินเสียงเพลงจากของเลนก็

จะเอาหูแนบฟงเสียง ความรูสึกของพี่เหน็ใจนองที่นองไมสบายคอนขางมาก ทําใหอาจจะอารมณ

ไมดีในบางคร้ังดีใจที่เห็นนองเลนไดอยางสนุกสนานและย้ิมอยางมีความสุขอยางไรก็ตามจะ

พยายามดูแลนองอยางสุดความสามารถเพื่อเพิ่มพัฒนาการใหนองไดเร็วข้ึน 
 
¾ÕèÂuÀÒÀÃ³� � ¹�o§oÅi¹ ( 6 ¾.Â.51) 
 มีพัฒนาการดานอารมณมากข้ึนชอบอยูใกลเด็กคนอ่ืนๆดวยไมงอแงอารมณดี ยิ้มงาย

ชอบเลนกับทกุคนเร่ิมจะเลนมากข้ึน และไมยอมนอนเพราะอยากจะเลนจนจะกลับจึงหลับ ดาน

รางกายนองพลิกตัวเองไดคอแข็งแรงตัวโตข้ึน ขายาวข้ึนวนันีม้ีน้าํมูกสบตามากข้ึน ฟนกําลังข้ึน 

เห็นส่ิงของแลวชอบกัด อาบน้ําแลวไมรองไหหยิบบอลลูกใหญได คลานไดแตยังทรงตัวนั่งไมคอย

ไดมีผ่ืนบริเวณอวัยวะเพศ คาดวาเกิดจากการใสผาออมนาน ความรูสึกของพี่คุนเคยข้ีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       

                                                            วันเสาร 
 
¾ÕèºÕë � ¹�o§Ãa¾i¹ ( 22 Ê.¤.51) 
 วันนี้ระพนิดูหงุดหงิดนิดหนอยเพราะเพิง่หายปวยแตตัวก็ยงัรอนอยูนดิหนอยไมคอยยอม

เดินเทาไหรตองหลอกลอเล็กนอยสักพักก็ยอมเดินบางแตพอนึกไดก็จะรองไหอุมพออุมก็จะยิม้

อารมณดี ดานรางกายวนันีย้อมเดินมากกวาคร้ังแรกดูขาแข็งแรงข้ึนเดินไดระยะทางยาวข้ึนคะ 

ความรูสึกของพี่รูสึกเขาใจกนัมากข้ึนระพนิเร่ิมเขากับเราเพิ่มข้ึนหนัมามองหนาเราใหเราชวยทํา

โนนทาํนี่รูสึกรักเขาเวลามองตาเขาแลวเขามองเราเหมือนไวใจเราก็รูสึกมีความสุขมากคะ 
 
¾ÕèÈuÀÃÒ � ¹�o§ºuÁÕ ( 6 ¾.Â.51) 
 นองดีข้ึนรูจักโตตอบส่ือสารดวยทาทางและเร่ิมเปนตัวของตัวเองอยากไดอะไรอยากทํา

อะไรจะสงภาษากายมาใหทราบ ดานรางกายเร่ิมเรียนรูส่ิงตางๆรอบตัวความรูสึกของพีว่ันนี้นอง

หกลมหนาชํ้าเลยคอนขางงอแงแตสามารถส่ือสารบอกทางภาษากายวาจะเอาอะไรไมเอาอะไรแต

ทานขาวนอยเร่ิมพูดคําวาหม่ําๆ 
 
¾Õè¡Ò � ¹�o§¡�o§À¾ ( 6 ¾.Â.51) 
 นองรูจักเรียกรองในส่ิงที่ตัวเองตองการแตบางคร้ังก็สามารถหนัเหใหทาํส่ิงอ่ืนไดนองชอบ

อาบน้าํชอบนัง่ชิงชา ดานรางกายนองยงัไมหายเปนหวดัแตก็เลนไดดีเดินไดดีข้ึนและพยายามจะ

เดินไดดีข้ึนและพยายามจะเดินไดดีวันนีท้านขาวไมหมดเพราะทานกลวยและฟกทองไปกอนหนานี้

จนหมดจะอมไวเพราะไมอยากทาน ความรูสึกของพี่วนันี้ไดนวดนองแรกๆจะไมยอมใหนวดแตเมื่อ

เลนไดสักพกักย็อมใหนวดและนองชอบอาบน้าํแตอาบนานไมไดเพราะยงัมีข้ีมูกอยู 
 
¾Õè»Ù � ¹�o§°iµiÃaµ¹� ( 22 Ê.¤.51) 
 วันนี้รอนองต่ืนนอนชาไป 15 นาที จึงต่ืนแตไมงัวเงยีเลยวันนี้ใหยนืบนพืน้หญาเพราะเปน

ความไมเคยชินเลยรองไหไมลืมหูลืมตาแตพอซักพักก็เร่ิมคุนและไมรองอีก ดานรางกายวันนี้ใหหดั

เดินบนพื้นดินกาวขาไดทีละนิดแลวแตไมชอบนั่งแตยอมหัดเดินไดนานๆไดนวด 15 นาที ความรูสึก

ของพ่ีนองเร่ิมคุนเคยกับพี่แลวนะหัดใหเอามือจับหนาแลวบอกใหจับหนาก็เอ้ือมมอืมาจับหนาทาํ

ตามที่บอกไดแลว 
 



¾Õèµiê¡-¹�o§¹iÅÇÃÃ³ (30 Ê.¤.51) 
 วันนี้นองอารมณดีข้ึนไมงอแงมากเหมือนวนัแรกแตเหมือนนองจะพยายามรองไหเพือ่ลอง

ใจที่วาที่จะสนใจเอาใจเขาไหม เวลาอยูกบัคนอ่ืนไมงอแง เปนปกติไมเหมือนอยูกบัพี่ ดานรางกาย

ของนองวันนี้เร่ิมเดินบางแตก็ไมคอยมากพี่ก็พยายามนวดนองแตกท็าํไดนิดหนอยเพราะนองไม

อยากนอนนิ่งๆวันแรกทีม่ีหนู้ําหนวกวันนีไ้มมีอาจจะเปนเพราะวนัแรกเปนไขก็ไดความรูสึกทีพ่ี่มตีอ

นองเหมือนนองตองการลองใจพีว่าจะทาํกับเขาอยางไรเวลาอยูดวยถงึพยายามรองไหรูสึกเสียใจที่

ไมสามารถทําใหนองมีความสุขเวลาอยูกับพี่ได 
 
¾Õè»u�¡-¹�o§e¢ÁÃiÈÃÒ (11 µ.¤.51) 
 อารมณดีคะ ราเริงเรียนรูไดเร็ว ดานรางกายแข็งแรง เดินเกงข้ึน ความรูสึกของพี่อยากให

เขมมีความสุขมากๆแข็งแรงมีครอบครัวอุปถัมภเร็วๆคะ 
 
¾Õèe¾Åi¹ ïµ � ¹�o§ÊÃÒÇu¸ ( 16 ¡.Â.51) 
 นองรูจักเลนมากข้ึนเปาปากไดแลวยังเปาขาวทิง้เวลาปอนอีกดวยสนใจส่ิงที่มหีนาตา

คลายพัดลมเหมือนเดิมสามารถนัง่มองยนืมองไดเปนเวลานานๆจนตองหาอยางอ่ืนใหนองทําแทน

นองอารมณดีมีเสียงดังบางเวลาโดนขาดใจ ดานรางกายรูจักเดินมากข้ึนขับรถลูกกรงเดินไปเดินมา

วันนี้ปลอยมือขางหนึง่แลวเดินไดจับราวแลวกระโดจับเดินก็ยอมเดินบางแตชอบขับรถเดินมากกวา 

ความรูสึกของพี่นองทานขาวแลวชอบเปาทิ้งไมยอมทานหมูทานไดไมเยอะเทาคร้ังกอนอยากให

นองทานขาวไดเยอะๆ 
 
¾Õè·Õ � ¹�o§ÇÊu (30 Ê.¤.51) 
 นองเลนเล็กนอยโยเยบอยอารมณไมคอยดีสุดทายหลับอีกแลวนอนไดนานราว 30 นาที 

ดานรางกายเดินเร็วมากทานขาวนิดเดียวแตทานกลวยน้ําหวาเกงมาก 2 ลูกแนะความรูสึกของพี่

นอนหลับซบไหลกนัอีกแลว 
 
¾Õè¹�o§ � ¹�o§eoÁ (30 Ê.¤.51) 
 นองอารมณดียิ้มแยมหัวเราะเกงมีงอแงเล็กนอยแตกห็ายเร็วยงัไมรูจักแชรของเลนกบั

เพื่อนชอบแยงของเลนเพื่อน ดานรางกายแข็งแรงมากเดินเกงและเดินเร็วมากกวาแตกอนกาวขา

และเดินข้ึนตาม  ข้ันบันไดไดคลองแคลวตัวโตใหญทานขาวไดเร็วและทานเกงมากชอบเดินเลน

สนุกสนานชอบพูดหัดพูดตามไดเร็ว ความรูสึกของพี่รูสึกดีมากๆเมื่อเหน็นองอารมณดีไดเลนกับ

นองก็รูสึกร่ืนเริงเหน็นองหวัเราะย้ิมแยมก็รูสึกดีไมไดเจอกันนานคิดถึงจัง 
 



¾Õèeo � ¹�o§¨oÁÂu·¸ ( 23 ¡.Â.51) 
 นองคอนขางจะชอบใหอุมใหโอบและมักจะอารมณดีเพราะอุม กอด แทบจะตลอดเลย

ตอนแรกใหกนินม น้ํากจ็ะรองด้ินแรงๆเปลี่ยนทาทางการปอนก็จะยอมกินขนมบาง ดานรางกาย

นองไมคอยสบาย ตัวรุมๆไมยอมเปล่ียนอิริยาบถชอบซบพาดบา ขางซายเปล่ียนทาทางจะรองแต

โยกตัวเขาไดตอนแรกไมยอมกินน้ํากนิขนมซักพักก็ดูดกินอยางเมามัน ความรูสึกของพี่เหน็นองฉ่ี

เพราะใหกนิขนมกนิน้าํและรองก็กังวลอยากฝกพัฒนาการดานรางกายกับนองดานอ่ืนๆบางอยาก

ใหนองแข็งแรง 
 
¾Õèµ�ÒÂ � ¹�o§ÊÃaÒ (26 Ê.¤.51) 
 นองคอนขางชอบใหอุมชอบรองไหเวลาฝกใหนัง่ไมยอมกนิขาวกินได 4 คําก็นอน ดาน

รางกายตองนัง่ไดแลวแตนองไมยอมนั่งชอบใหอุมก็เปนไขเล็กนอยนวดแลวนองชอบใหนวดทา

นอนคว่าํไมชอบใหนวดทานอนหงาย ความรูสึกของพี่อยากชวยใหนองเขานั่งใหไดก็ตองทนฝนให

นองนั่งถึงแมนองจะรองไห 
 
¾Õè»�´-¹�o§¨ÕÃÀa·Ã(30 Ê.¤.51) 
 นองมองหนาคนอุมแลวและนาจะจําเราไดเพราะดูเคาคุนเคยกวาเวลาเราพูดจะเร่ิมต้ังใจ

ฟง 11 โมง ก็รองโยเยไมยอมกินขาวและนอนหลับไปเลยเวลาเลนดวยจะยิ้มกวางมากและหัวเราะ

เสียงดังพัฒนาการดานรางกายเพิ่งสังเกตุชัดวานองมฟีนคูหนาทัง้ฟนบนและฟนลางข้ึนเปนตอ

เล็กๆคลานเร็ว จับเสาแลวเกาะยืนไดแตไมกาวเดินถงึจะจับมือชวยก็ไมเดินชอบเอาของใกลตัวเขา

ปากยงัไมสงเสียงอะไรรูจักทําปากพนน้ําลายเปนฟองเสียงปอดดีข้ึน น้ํามกูลดลงแทบไมมีตัวไม

รอนแลวไมไดใสผาออมและก็ไมฉ่ีความรูสึกทีพ่ี่มีใหนองวันนี้นองนารักตรงที่ยิ้มกวางและเลนกับ

เราทุกอยางไมงอแงโดยไมมีเหตุผลจนนองงวงมากเคาถงึรองและพออุมก็หลับไปเร็วมากๆเลย 
 
¾Õè»�Â¾Ã-¹�o§¸ÒÃÒ´Å (6 ¡.Â.51) 
 วันนี้แจมใสกวาวนัอ่ืนๆสนใจการเรียนรูอ่ืนๆมากข้ึนนอกเหนือจากกบัจกัรยานรูจักแบงปน

รูจักพอพูดมากกวาทกุๆวนัหงุดหงิดงายเมื่อไมไดอยางที่คาดหวังดานรางกายนองเปนโรครอนในมี

แผลที่ชองปากเหน็ชัดเจนนอกนัน้สุขภาพแข็งแรงความรูสึกที่พีม่ีใหนองความสัมพนัธระหวางกนัดี

ข้ึนเขามาหาและใหกอดมากข้ึนพูดคุยดวยมากข้ึนไววางใจมากข้ึนพฒันาการเรียนรูพอใชทักษะใน

การใชมือดี 
 
 
 
 



¾ÕèÁu�Â-¹�o§eµª¾a²¹� (25 µ.¤.51) 
 อารมณดีแตมีงอแงเล็กนอยถาถกูขัดใจความรูสึกในการตอบรับมีการพัฒนาเพิ่มข้ึนคะ

ดานรางกายพฒันาการทางดานรางกายมีการพัฒนาในเร่ืองของการเดินเพิม่ข้ึนการเลนส่ิงของ

ตางๆเรียนรูเพิม่ข้ึนความรูสึกของพี่มีความผูกพนัและเห็นนองมีการพัฒนาดีข้ึนคะ 
 
¾ÕèµÙ�-¹�o§¡uæ¨ (27 µ.¤.51) 
 นองอารมณดีแตวันนีน้องเอาใจตัวเองนิดหนอยคงเพราะโตข้ึนเลยอยากเปนตัวของตัวเอง

ดานรางกายแข็งแรงดีชอบปนและไปตามที่สูงๆความรูสึกของพี่ดีไว ทีน่องเปนเด็กมคีวามมัน่ใจดี 
 
¾ÕèouÉ³ÕÂ�-¹�o§¨iµe·¾ (13 µ.¤.51) 
 เด็กยอมพูดคุยดวยมากข้ึน จะเลนคลองแคลวไมอานหนังสือดานรางกายเหมือนเดิมเดิน

วิ่งคลองแคลวคอนขางผอมความรูสึกของพี่ตองใชเหตุผลและตองใจเย็น 
 
¾Õè¾aª-µ�¹¡Å�Ò (13¡.Â.51)  
 นองเลนมากข้ึนสงเสียงทักบางไมหยุดนิง่หาของเลนตลอดดานรางกายเดินเตาะแตะหัด

เดินแตเดินไดนิดหนอยก็ลมทานขาวเกงไมงอแงแตตัวเล็กเทยีบกับเด็กวัยเดียวกนัความรูสึกของพี่

นองไมด้ือชวนคุยก็มีปฏิกิริยาโตตอบดี สงเสียงคุยดวยแตยังไมชัดเจน 
 
¾Õèµu�Â-¹�o§¹Äe´ª (8 ¾.Â.51) 
 นองไมมีอะไรมากนิ่งๆเฉยๆเงียบมาก แตใหเดินเข็นรถ เข็นเกาอ้ีก็ไมโตข้ึน ดานรางกาย

เดินไดนานไมข้ีเกียจชวยทาํงานดีเดินจูงมอืใหเดินดู ทรงตัวดีข้ึนไมงอน ลมลุกคลุกคลานเหมือน

เมื่อกอนความรูสึกของพี่นองแข็งแรงดีขยันเดินดีก็อยากใหเดินไดมากข้ึนและพัฒนาการเดินใหเร็ว

ข้ึน 
 
¾ÕèÃÁ³-¹�o§Êi·¸i¾§È� (20 µ.¤.51) 
 นองดีข้ึนเร่ือยๆมีสมาธิมากข้ึนใหความรวมมือในการทาํกิจกรรม ดานรางกายมีอาการไอ

โดยรวมสุขภาพแข็งแรงความรูสึกของพีน่องใหความรวมมือดีชอบปนจักรยานออกกําลังกายสอน

ผสมสีระบายสี นวด อานหนังสือนิทาน 
 
¾Õèºu�§-ÊÁiµ´Ò (13 µ.¤.51) 
 วันนี้นองเร่ิมไวใจและมีความเช่ือมั่นตัวเองเพิม่ข้ึนสังเกตุจากการที่ไมใหกอดหรืออุม

ตลอดเวลาเร่ิมเลนเองยนืเกาะร้ัวพิงร้ัวไดนานข้ึนไมงอแงอารมณดี ดานรางกายกินขาวไดมากกิน



น้ํามากยืนพิงร้ัวเดินเกาะร้ัวไดนานเลนเองไดความรูสึกของพี่มีความสุขที่เหน็พฒันาการของนองดี

ข้ึนทัง้ดานรางกายและอารมณ 
 
¾ÕèÇÃÇÃÃ³-¹�o§¹a¹·Ça²¹� (8 ¾.Â.51) 
 นองอารมณดีชอบเลนของเลนชอบใหกอดหอมจะยิม้และหัวเราะมีความสุขแตมักรองไห

ทุกคร้ังที่จะอาบน้ําใหทานขาวหมดดานรางกายนองเดินไดคลองแลวฟนข้ึนเยอะกวาอาทิตยกอน

เร่ิมออกเสียงพยายามพูดออกเสียงตามทีเ่ราสอนความรูสึกของพี่นองนารักอารมณดีทําใหรูสึกสด

ชื่นไปกับนองดวย 
 
¾Õèe ṎêÂº+¾Õèeº�-¹�o§¾ÅÈa¡´iì (27¡.Â.51) 
 นองอารมณดีชอบใหยกสูงๆแลวจะหวัเราะชอบใจสงเสียงเอ๊ิกอากชอบใหอุมเดินเทีย่วถา

อยูกับที่เฉยๆจะรองไหจะงอแงไมยอมใหวางลงนัง่หรือนองตองการใหพี่อยูดวยใกลๆ เสมอดาน

รางกายแข็งแรงสมบูรณนั่งไดแลวจับคว่ําและใหอยูในทาพรอมจะคลานไดแตยังไมกลาไปขางหนา

อยากใหพี่อยูดวยตลอดเปนผ่ืนที่อวยัวะเพศครูนกไมใหใสผาออมชอบอมนิ้วซายจนมีแผลทีง่ามนิ้ว

มือนิ้วกลางและนิ้วนางความรูสึกของพี่ชอบที่นองอารมณดียิ้มเกงนารัก รูสึกดีที่นองวางใจและ

พึ่งพาเรา 
 
¾ÕèÎu�§-¹�o§¡ÁÅÇÃÃ³ (11 µ.¤.51) 
 นองอารมณดีชอบใหกอดใหอุมตอนที่เหนื่อยๆแตถาอยากเดินก็จะแกวงเทาจะลง ยิ้มงาย

ข้ึนถาเหน็ของกินจะนัง่ทนัทแีละรอกินอยางเดียวดานรางกายแข็งแรงวิง่ไดเล็กนอยสนใจนัง่

จักรยานความรูสึกของพี่มีความสุขที่เหน็นองราเริงชอบตอนเวลาทีก่อดเราก็มีความสุขนองก็มี

ความสุข 
 
¾Õèe´×o¹-¹�o§ÈiÇa²¹� (30 ¡.Â.51) 
 นองอารมณดี ทานงายด่ืมน้าํนอยไมชอบดูดน้ําในขวดที่มีหวัจุกถาเทใสฝาก็จะด่ืมดาน

รางกายนองยงัไมคอยมีแรงยืนนานหนอยจะไมยอมยนืและจะรองไหชอบคลานมากกวายนืหู

น้ําหนวกเสารนี้ไมไหลออกมาแหงดีความรูสึกของพีน่องรับลูกเลนไดสอนใหตบมอืก็ทําตาม 
 
¾Õè¡iê¡-¹�o§ÀÙÇ´Å (15 ¾.Â.51) 
 นองสามารถเขียนหนังสือไดคลองมากข้ึนสุขภาพแข็งแรงดีมีวินยัในการทาํการบานมาก

สมาธิสูงรูจักการแบงปนพี่อาสาสมัครกับเพื่อนคนอ่ืนดานรางกายนองสุขภาพแข็งแรงดีการใชมือช



ไดดีสามารถเขียนช่ือตัวเองไดในขนาดที่เล็กลง การบงัคับมือดีข้ึนความรูสึกของพีดี่ใจที่นองมีน้าํใจ

รูจักแบงปนและยังแสดงความเต็มใจชวยกวาดบานและเก็บของเลนดวย 
 
¾Õè´Ò-¹�o§ÈuÀÊi¹ (30 Ê.¤.51) 
 นองอารมณดีไมรองไหเลยแตยังไมพูดชอบฟงเสียงพูดของพี่ดานรางกายชอบเดิน เดินได 

ยืนได แตยังตองจับมือลมบอย ความรูสึกของพี่นองเรียบรอยเล้ียงงายไมเปนภาระแกพี่ กนิขาวเกง

รูสึกดีที่ไดดูแลนอง 
 
¾ÕèÂu-¹�o§Ãu�§Ãu¨Õ (29 ¾.Â.51) 
 นองมีความสดใสข้ึนมั่นใจในตัวเองเปนหวงเพื่อนไมหวงของเลน ดานรางกายพยายาม

เลนอะไรที่ไมเคยเลนแบงเวลาถูกวาจะเรียนหรือเลนพยายามเรียนรูอะไรที่แปลกใหมต้ังใจเรียน 

เขียน ก.ไก ระบายสีไดความรูสึกของพี่นองพยายามเรียนรูมากข้ึนอารมณดีข้ึนเลนอะไรแปลกใหม

ข้ึน 
 
¾Õèæ»�Ç-¹�o§Ãu�§¿�Ò (23 Ê.¤.51) 
 นองเปนเด็กยิม้งาย ชอบเสียงเพลง พยายามหัดเดินเคล่ือนไหวตลอดเวลากนิน้ําไดเยอะ

กินขาวไดพอสมควร ดานรางกายผิวบางมากแพงาย ผิวมอื ผิวเทาลอกทางพ่ีเล้ียงบอกวาหามใช

แปง น้าํมนั โลชั่นหรือสบูใดๆความรูสึกของพี่เปนเด็กนารัก ตองการใหอุมไมกลัวคนแปลกหนาที่

แกมมีรอยเขียว 1 แหง มื้อเทาลอก ไดนวดฝาเทา มือ แขน หลัง พยามยามหัดเดิน 
 
¾Õèo»�Â-¹�o§eÁ¦ (23 Ê.¤.51) 
 นองเมฆเจอพีแ่ลวยิ้มถามวาดีใจมั้ยคิดถึงมั้ยนองเมฆยิม้บอกคิดถึงนองเมฆเรียกพีโ่ปย 

ดานรางกายนองเมฆอวนข้ึน ขาวข้ึนยิ้มเกงราเริงงอนนิดหนอยนองเมฆบอกใหรับนองปอมาดวย

ความรูสึกของพี่ดีใจคิดถึงนองเมฆรอเวลานี้ต้ังนานแลวดีใจนองเมฆยงัจําเราได 
 
¾Õè¹¡-¹�o§¾ÅÇa²¹� (23 Ê.¤.51) 
 นองเปนเด็กเงยีบคอนขางอยูในความคิดของตนดานรางกายดีความรูสึกของพี่เล้ียงงาย 
 
¾ÕèÇÃÃ³Õ-¹�o§ ä¹·iªaÂ (23 ¡.Â.51) 
 นองอารมณดีความรูสึกของพี่นองไมรูจักสีพูดไมชัด 
 
 
 



¾Õèµu�¡-¹�o§¾Ò¢Ça (25 µ.¤.51) 
 ชวงแรกนองยงัไมรูจักพี่จงึยงัไมยอมยนืและเดินแตเมื่อทานขาว+เช็ดตัวแลวคงอารมณดี

และเร่ิมไมตองใหอุมและเลนของเลนดนตรี (เปยโน)ยอมใหพาเดิน ดานรางกายนองยิ้มทาทางดีใจ 

เมื่อจะไดออกจากบานนองมีเม็ดผดทีห่นาผากและแมบอกวาแพผาออมนองทานขาวเกง ด่ืมน้ํา

นอย ชวงแรกไมยอมยนืและเดินจะหอุมอยางเดียวชวงใกลเวลาทานขาวอาจหิวมากจึงกัดไหลพี่

บอย เมื่อทานขาว+เช็ดตัวแลว (มนี้ํามกูจงึไมอาบน้ํา)จงึยอมเดินความรูสึกของพีว่นันี้ดูแลพาขวญั

วันแรก 
 
 
 
 
 
 

                                                                        วันอาทติย 
 
¾Õèeo � ¹�o§äªÂ¾§É� ( 6 ¡.Â.51) 
 นองอารมณดีเหมือนเดิมนองเร่ิมสงเสียงรอง มนุษยสัมพันธดี ชอบยิม้ใหคนอ่ืน ดาน

รางกายนองคลานเกงเร่ิมเดินไดแตตองพยุงมีความกระตือรือรนอยากเดินมากข้ึนเร่ิมกํามือได ตี 

ทุบของเลนไดความรูสึกของพี่ รูสึกผูกพนัมากข้ึนและรูสึกวานองจําเราไดนองดีใจที่ไดออกมากับ

เรา 
 
¾Õè·È¾Ã � ¹�o§ÀÃÀa·Ã ( 24Ê.¤.51 ) 
  นองราเริงอารมณืดีฉลาดชอบดูปลา ตอนแรกไมกลาแหยนิ้วในบอปลาพอเห็นคนอ่ืนทาํก็

กลาทาํบางมชีอบข่ีคอใหพีอุ่มสมาธิส้ันทาํอะไรหลายๆอยาง ดานรางกายแข็งแรงวิง่ไมหยุดเลน

ตลอด ข่ีจักรยานตลอดไมชอบอานหนงัสืออานได 1 เลมเร่ือง นองรูจกัหม,ีกระตาย,กลางวัน

กลางคืนพูดยงัไมชัด ความรูสึกของพี่รูสึกนองเขากับพี่ไดงายเปดรับนองมีความสุขพี่ก็มีความสุข

เหนื่อยเหมือนออกกําลังกายแตดีครับ 
 
¾Õè»uÂ � ¹�o§¹¾´Å ( 2 ¾.Â.51) 
 นองราเริงกวาเดิมมากข้ึนกลาแสดงออกกับพี่มากข้ึนแตก็ยังเช่ือฟงคําสอนดีอยูดาน

รางกายนองเหมือนเดิมคะแตแวนตานองหลวมจงัคอยจะหลุดบอยๆเวลาที่นองเลนกับเพื่อนกลัว



จะเกิดอุบัติเหตุ แวนตาหักกระจกจะบาดหนา นองจังความรูสึกของพี่แยจังที่ครอบครัวอุปถัมภขอ

ยกเลิกในนาทสุีดทายแตก็ขอใหนองไดเจอครอบครัวอุปถัมภใหมเรวๆนะคะจะเปนกําลังใจใหคะ 
 
¾Õè¡u�¡¡iê¡ � ¹�o§»o (e´ªÒÇu¸) ( 24 Ê.¤. 51) 
 นองอารมณดี ราเริงคอนขางเอาแตใจตนเองสนใจส่ิงแวดลอมรอบตัวคอนขางมาก ดาน

รางกายนองแข็งแรงดีพูดไมชัดบางคํา เดือ (คือเรือ) ดด (คือรถ)ความรูสึกของพี่ดีใจ สนุกกับการ

ทํากจิกรรมกบันองๆ 
 
¾Õè¹i¡Ã � ¹�o§¹a¹·Ça²¹� (14 ¡.Â.51) 
 วันนี้นองคอนขางอารมณดีข้ึนมากยิ้มแยมแจมใสมากข้ึน ดีข้ึนมากกวาวนัแรกๆดาน

รางกายนองเดินดวยตนเองมากข้ึนสัมผัสกับส่ิงตางๆไดดีชอบการเคล่ือนไหว ความรูสึกของพี่มี

ความผูกพนักบันองมากข้ึนรูสึกเขากันไดดีมากข้ึนดีใจที่สามารถทําใหเขาย้ิมออกมาไดบาง ดีใจที่

นองยิม้ได 
 
¾Õè¹ÇÃaµ¹� � ¹�o§µÃÕÃaµ¹� (2 ¾.Â.51 ) 
 นองอารมณดีถึงดีมากสนใจสิ่งรอบขางไมคอยแยงของเลนคนอ่ืนแลวยิ้มบอยแสดงอาการ

สนุกสนานเวลาเลน ดานรางกายนองเดินไดแลวแตยังไมแข็งเดินโยกเยกมาขางหนายงัลมบอยๆไม

งอแงไมรองไหออกเสียงมากขึ้นไดยินเสียงหัวเราะเปนคร้ังแรกกินเกงแตกินชากวาเดิมน้ําหนักเพิ่ม

ตัวยาวข้ึนความรูสึกของพี่คิดถึงนองมากนองอารมณดีไมงอแงทาํใหเราไมเครียดดีใจที่เห็นนองมี

พัฒนาการดีมากเพิ่งรูวามีคนมาขอนองไปเล้ียงตางประเทศแลวเสียใจที่ตองจากนอง 
 
¾Õè·ÒÂ � ¹�o§ÈiÇa²¹� ( 31 Ê.¤.51 ) 
 ชวงแรกๆนองราเริงแจมใสแตพอจะเช็ดตัว เปล่ียนเส้ือผาใหก็รองไหงอแงเพราะดูเหมือน

จะมีอาการไมสบายดวยดานรางกายนองนองเร่ิมหัดเดินมากข้ึนมีผดผ่ืนข้ึนที่แขนและหลังบริเวณ

ใบหูเปนหนู้ําหนวกความรูสึกของพีว่ันนีน้องมพีัฒนาการที่ดีข้ึนมากอารมณดียิ้มแยมแจมใสก็รูสึก

สบายใจทีท่าํใหเขาราเริงข้ึนได 
 
¾ÕèËÂi¹ � ¹�o§ a̧¹ÇÒ (26 µ.¤. 51) 
 นองเร่ิมยิ้มบางเร่ิมคลานไปเลนของมากข้ึนรองนอยลงมากดานรางกายนองเร่ิมเกาะยืนได

แตก็จะไมนานก็นิง่ลง ความรูสึกของพี่รูสึกแปลกใจที่นองรองนอยลงกห็วงัวานองจะอารมณมั่นคง

ข้ึนๆคะ 
 
 



¾Õè¡iê¡ � ¹�o§ÀÙÇ´Å (12 µ.¤. 51 ) 
 นองอารมณืดีมากรูจักชวยเหลือผูอ่ืน เชน เข็นจักรยานใหเพื่อนหยิบรองเทาใหเพื่อน 

พูดคุยโตตอบกับเรามากข้ึนวันนี้ชอบเลนลูกโปงดานรางกายนองแข็งแรงมากวิ่งได ข่ีจักรยานไดไม

หยุด ชอบเลนมากกวาวาดรูปความรูสึกของพีน่องนารักมากจิตใจดีวนันี้ฝกใหพูดเพราะๆมีครับลง

ทายประโยคเพิ่มเติม 
 
¾Õè ä¹·iÁÒ � ¹�o§¾Å µÖ¡ 7 (7 ¡.Â. 51) 
 นองมีอารมณจะไมคอยพอใจเม่ือโดนขัดใจโดยการแสดงอาการกระทบืเทาซ่ึงจะแสดง

อาการนี้ 2-3 นาทีจะสนใจส่ิงทีห่ลากหลายแตวนันี้จะมีความสนใจของเลนที่มีกลไกเคล่ือนไหวได 

เชน ปลาไขลานสามารถบอกส่ิงของได เชน รูปภาพ สีบางสีดานรางกายนองรางกายแข็งแรงชอบ

เลนพวกออกกาํลัง เชน ลูกบอล ปนจักรยานการพูดไมชดัตองคอยยํ้าใหพูดออกเสียงความรูสึก

ของพ่ีวนันี้นองพลมีความสนใจในเร่ืองของการเขียนและระบายสีเล็กนอยซึง่นองสามารถจับ

ดินสอ/สีไดแตยังใชไมถนัดนกัรูสึกดีที่นองรูจักการใชคําขอบคุณและขอโทษตอผูอ่ืนไดและรูวาเมื่อ

ตนเองมือเปอนก็จะบอกวาพี่ตองลางมือนะ ซึง่นับวาเปนส่ิงที่ดี 
 
»�ÒeÅç¡-¹�o§¸¹Ça²¹� (12 µ.¤. 51) 
 นองราเริงแจมใสแตตอนรับมานี่ตอนแรกดูเงียบขรึมคงจะตกใจที่ตัวเองถูกเพื่อนกัดใน

ตอนเชาแตพออาบน้าํตอนกลางวันเขาจะอารมณดีมากดานรางกายนองมีพฒันาการดีข้ึนมากจะ

ยืนเองและเดินไดหลายกาวข้ึนแตดวยน้าํหนกัตัวมากเขาเดินๆแลวกจ็ะหยุดและคลานแข็งแรง

เหมือนเดิมความรูสึกของพีน่องเปนเด็กนารักอารมณดีมีความพยายามที่จะทาํอะไรไดดวยตนเอง

แตไมชอบขัดใจถาอยากนอนกน็อนเลยขัดไมได 
 
¾Õèªi§ � µ�¹¡Å�Ò ( 14 ¡.Â.51) 
 นองเร่ิมเดินเองได 2-3 กาวลมๆลุกๆสงสียงออแอ อารมณดียังดูดนิ้วอยูบาง ชอบเลนจะเอ

เลนของมีเสียง ชอบตีส่ิงของทาํเสียงดังๆชอบเอาของเลนตีหวัตัวเองสนใจของเลนของเด็กอ่ืนดาน

รางกายขนาดตัวดูเทาเดิมมนี้ําหนกัมากไมชอบกินกวยเต๋ียวชอบกนิขาวตุนมากกวากินน้ําจากแกว

ยังไมคอยดียนืเองไดแลว ความรูสึกของพีเ่ล้ียงงาย ไมโยเยนารักคะ 
 
¾ÕèæË§� � ¹�o§Á¹ªÒ ( 23 µ.¤.51 ) 
 วันนี้นองอารมณดีชอบที่จะอยูกับคนเยอะๆโดยเฉพาะเด็กวัยเดียวกนัทีม่าจากตึกเดียวกัน

มีพฤติกรรมเลียนแบบเพื่อน เห็นเพื่อนทาํอะไรก็จะทาํตามมีวนิัยในการเก็บของเลน หลังจากเลน



เสร็จแลวดานรางกายนองไมคอยทานขาวทานแตขนมโดยเฉพาะขนมหวานความรูสึกของพี่รูสึกดี

ที่นองยิ้มแยมแจมใสและหัวเราะราเริง 
 
¾ÕèæÁ�Ç � ¹�o§ÀÒ¹uÇa²¹� µÖ¡ 7 (11 µ.¤.51) 
 นองวัฒนวนันีดู้เปนเด็กที่มีน้าํใจตอเพื่อนโอบออมอารีรักเพื่อนเพราะวันนีน้องเขาเขาไป

ปลอบเพื่อนดวยและเปนหวงเพื่อนมากๆดานรางกายของนองวนันี้ดูมีไขเล็กนอย ไอบาง ดูไมสดใส

เทาไหรความรูสึกของพีว่ันนีน้องเขาดูสงบบางดูไมคอยซนเทาไหรอาจเปนเพราะเพื่อนๆทีน่องเขา

เลนดวยประจาํไมไดออกมาขางนอกดวย 
 
¾Õè ïµÃÒ´Ò � ¹�o§¾Ò¢Ça (14 ¡.Â.51)  
 นองอารมณดี ตอบสนองไดดีชอบเลนของเลนและชอบหยิบอม ดานรางกายแข็งแรงคลาน

ไดไกลรับประทานอาหารไดมาก ความรูสึกของพี่ชอบทีจ่ะไดเลนกับเขาอยากพัฒนาเขาใหไดดี

ยิ่งข้ึน 
 
¾Õè ü�º-¹�o§ºuÃo´ (7¡.Â.51) 
 วันนี้นองออกอาการหวงของไมออมแบงใหเพื่อน เชน สีไมจะเก็บเอาไวใชคนเดียวตอง

คอยอธิบายและใหดูตัวอยางเพื่อนที่แบงของใหเพื่อนบุญรอดถึงจะเขาใจและออมแบงปนส่ิงของ

ใหเพื่อนอารมณกาวราวในบางคร้ัง อยางเชนการพูดจาตองคอยบอกคอยเตือนแตนองกเ็ชื่อฟง

และยอมทาํตามดานรางกาย แข็งแรงราเริงทกุอยางปกติ ความรูสึกของพีน่องนารักข้ึนทุกวันๆทุก

คร้ังที่เจอนองจะเช่ือในส่ิงทีพ่ี่ตักเตือน นารัก และเร่ิมมนี้าํใจตอผูอ่ืน 
 
¾Õèo¹�§ � ¹�o§ºu¡Ã (7 ¡.Â.51) 
 นองไมโยเยแลวอารมณดีข้ึนอาการขัดใจยังมีอยูบางเล็กนอย ตัวอุนๆเล็กนอยมีการตอบ

รับดีข้ึนมองหนาเหมือนอายดานรางกายนองกินเกงเหมอืนเดิมแตคราวนี้ปอนทนัใชเล็บจิกบริเวณ

คอของพ่ีและยังเกาะเราอยูเร่ิมหัดเดินบางแลวโดยวิธีการเราจับมือใหความรูสึกของพีน่องมกีาร

ตอบรับดีทําใหเรามีความรูสึกที่ดีกย็ังจะรักเด็กตอไปกลับไปก็คงจะคิดถึง 
 
¾Õè¡iêº-¹�o§ªaª¾§É� (2 ¾.Â. 51) 
 วันนี้นองอารมณดีมากสงเสียงออแอ ยิ้มหวัเราะงายข้ึนดานรางกายนองเดินเกงข้ึนมาก

วันนี้ฝกใหเดินใสรองเทาแรกๆก็ยังเดินไมคอยไดแตสักพักก็ชินเดินสะดวกข้ึนและชอบรองเทาที่มี

เสียงความรูสึกของพีว่ันนี้นองเล้ียงงายมากอารมณดี ยิม้งาย 
 
 



¾ÕèoºÇ�-¹�o§¨ÕÃÀa·Ã (7¡.Â.51) 
 นองอารมณดีราเริงแจมใสเหมือนเคย นองจดจําพี่อาสาไดมีการตอบสนองเวลาพูดหรือ

เลาอะไรใหฟงดานรางกายนองเคล่ือนไหววองไวข้ึนยอมเดินมากข้ึนมฟีนข้ึนเลยกัดพี่บอยมากทาน

ขาวไดเยอะกลาแสดงออก ความรูสึกของพี่รูสึกวานองนารักและเขากนัไดดี 
 
¾Õèµ�ÒÂ-¹�o§¸ÕÃoªµi (31 Ê.¤.51) 
 นองยิม้ หัวเราะ เมื่อจัก๊จ้ีหรือแหยสงเสียงมากข้ึนสนใจส่ิงรอบขางมกัจะมองไปทางซาย-

ขวาไมคอยมองตรงๆสนใจมองปากที่ขยับเคล่ือนไหวราเริงยิ้มเกงดานอารมณนองยืนและเดินแต

ตองคอยชวยประคองเปนผ่ืนแดงที่ขาหนบีดานลางผิวหนงัลอกแหงบริเวณไหลขวาหายใจแรง

เหมือนเดิม แตหายหวัดแลว ตัวเล็กด่ืมน้าํไดเยอะกนิขาวไมเยอะมากตองตามปอนไมชอบลมตัว

ลงนอนชอบเอาของเขาปากถาไมมีก็จะเอามือแหยเขาปากตลอดเวลาความรูสึกของพี่พยายามจับ

นองเดินเพื่อใหแขงแรงข้ึนดีใจที่นองสบายดีและพยายามคุยกับนองมากข้ึน 
 
¾ÕèÁiÅ¤�-¹�o§ªuµiÇa²¹� (28 ¡.Â.51) 
 นองนารักเรียบรอยสนใจส่ิงตางๆไมรองใหงอแงอยากใหอุมพาไปเทีย่วนัน่เที่ยวนี่ดาน

รางกายนองยงัมีน้าํไหลออกจากหูขวาเปนหวัดมนี้ํามูกตัวรอนนิดหนอยกินขาวกลางวันนอยชอบ

เลนของเลนเอาของเลนมาตีกันใหเกิดเสียงความรูสึกของพีน่องนารักเรียบรอยยิ้มแยมกนิเกง 
 
¾Õè íÇ-¹�o§Ê×ºÈa¡´iì (28 ¡.Â.51) 
 วันนี้นองสดใสราเริงมีความสุขในการเลนและชวยเก็บอุปกรณของเลนตางๆรูจักแบงปน

ของกินใหเพื่อนพูดคุยเร่ืองราวตางๆมากข้ึน เชน เร่ืองเพือ่น เร่ืองโรงเรียน ดานรางกายนองเปน

หวัดมนี้ํามูกและมีเสมหะในลําคอมีพลังในการเลนอยางมากสนใจในการอาน ก-ฮ จากโตะหนังสือ

แตพอใหอาน A-Z กลับไมสนใจ ความรูสึกของพี่มีความผูกพนักับนองมากขึ้นคุยกนัมากข้ึน 
 
¾Õè¡�oÂ-¹�o§eÁ¦ (24 Ê.¤.51) 
 นองเปนเด็กทีซ่นตามวัยแลวก็ชอบฟงนิทานบางคร้ังก็จะเกิดอาการงอนเวลาท่ีหามไมให

แยงของผูอ่ืนเขาจะชอบเลนของที่คนอ่ืนกาํลังเลนดานรางกายโดยรวมก็แข็งแรงแตจะมีอาการผื่น

คันตามตัวเล็กนอยวนันี้เกิดอุบัติเหตุปนจักรยานลมกพ็าไปหองพยาบาลใหดูอาการแลวก็แจงให

แมเขาทราบความรูสึกของพีก่็รูสึกสนุกดีเวลาเหน็นองเขายิ้มใหแตก็วิง่ตามเหนื่อยเล็กนอยคะ 
 
 
 
 



¾ÕèoiëÇ-¹�o§eºÕÂÃ� (7¡.Â.51) 
 นองอารมณดีมีหงุดหงิดและงอนบางตองการการเอาใจใสตองการความสนใจ มีแกลง

งอนเรียกรองความสนใจบางรับฟงการอธบิายมากข้ึนมอีอนเปนบางคร้ังดานรางกายนองสมบูรณ

แข็งแรงดีความรูสึกของพีน่องมีความเปนตัวเองพอสมควรทําใหบางคร้ังตองอธิบายเยอะแตก็รับรู

ไดวานองเร่ิมติดเร่ิมแสดงความรักตอกนับางเร่ิมพูดกนัเขาใจส่ือสารกนังายข้ึน 
 
¾Õè ïê¡-¹�o§¹¾iÉ°Ò (5µ.¤.51) 
 วันนี้นองอารมณดีหัวเราะยิม้แยมพยายามโบกมือทักใหกับพี่ที่โตกวาเวลามีพี่ๆเดินผาน

นอกจากนีน้องยังสามารถแสดงความรูสึกเวลาไมตองการใหปอนขนมและปอนขาวไดชัดเจนมาก

ข้ึนกวาแตกอนสนใจสิง่แวดลอมตางๆไมวาจะเปนตนไมเสียงแปลกๆของ ของเลน อยากจะเดินไป

เที่ยวที่ใหมๆดานรางกายของนองรางกายแข็งแรงดีมากสามารถเดินเลนไกลๆไดนานข้ึนและเลน

ของเลนไดโดยไมเหนื่อยราเริงตลอดชวงเวลาที่อยูดวยกนัแตยังมีบางคร้ังที่จะชอบคลานแทนเดิน

อยูความรูสึกของพีว่ันนี้นองราเริงแจมใสมากกระตือรือรนอยากจะเลนอยูตลอดเวลาแตนองไม

คอยชอบกินกวยเต๋ียวที่เปนขาวกลางวันชอบกินขนมหวานมากกวา 
 
¾ÕèÈiÃi̧ Ã-¹�o§Ãu�§¿�Ò (26 µ.¤.51) 
 อารมณดีตลอด 2-3 ชม.ที่อยูดวยกนัอาจเพราะเร่ิมเดินเองไดสนุกกับความสามารถใหม

ของตัวเองพอเรียกช่ือเขาก็จะหนัมา (เวลาเขาเดินอยูไกลๆ) มีชวงหนึ่งไมรูเขาหมัน่ข้ียวอะไรเลนกนั

อยูเขาก็จะขยาํแกม ขยาํแขน ขยาํอะไรเราแบบอารมณดีนะดานรางกายแรกๆจับมอืเดินปลอย 1 

ขางแลวก็ลองใหเดินเองชวงส้ันๆจนใหเดินเองเขาก็สนุกเดินใหญเลยทนีี้ลมกนจํ้าเบาหลายคร้ังก็ไม

รองกินขาวก็เดินตลอดไมอยูกับทีเ่ลยชอบดูเด็กโตเลนสนใจรอบๆขางดวยพูดออแอดวยเวลาเราคุย

กับเขาอยางตอนเปลี่ยนเส้ือผาถามเขาวาเอาสีอะไรดีเนีย่เขาก็ออแอ ความรูสึกของพี่สุขใจจริง

เพราะรุงฟามพีัฒนาการและอารมณดี 
 
¾ÕèouÁÒÇ Ṍ-¹�o§oÀiÊi·¸iì (1 ¾.Â.51) 
 อารมณดีมากจากเมื่อกอนพี่เพิง่มาดูนองวันนี้เร่ิมงอแงเพื่อเรียกรองบางเลก็นอย ชอบกอด

เอาหนาแนบชอบให จูบ หอม กอดดานรางกายคลานเขาไดบางเกาะยนืไดถาจูงเดินจะพยายาม

โหนตัวความรูสึกของพี่รูสึกดีและมีกําลังใจและรูสึกอยากดูแลนองใหนานกวานี้คะ 

 
 
                                                     
 
 


