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สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

สิ่งท่ี่อยากเล่าให้ฟัง....การส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ

1. เรื่องเล่าในอดีต....สู่การปรับทัศนคติ                          
เปลี่ยนมุมมองการส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ 

2. รู้จัก DIR/ฟลอร์ไทม์

 มองเด็กอย่างเป็นองค์รวม
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ต้องฝึกอะไรบ้าง	  ฝึกอะไรก่อนค่ะ	  	  
ลูกล่าช้าหลายด้านมาก

ทำไม่สอนแล้วลูกก็ลืม	  	  
สอนแล้วก็ต้องสอนอีก

เราต้องตามสอนลูกทุกเรื่องเลยหรือค่ะ	  	  
ทำอย่างไรลูกจะเริ่มเรียนรู้ได้เองเหมือนเด็กคนอื่นๆ	  

เด็กพิเศษ ...หลากหลายวิธีการรักษา

ต้องให้ลูกฝึกอะไรบ้างค่ะ….?

áแ¹นÇว·ท∙Òา§งãใËหÁมè่...¤คÇวÒาÁมËหÇวÑั§งãใËหÁมè่  

DIR/Floortime

Go for the Gleams in the eyes !!!

áแ¹นÇว·ท∙Òา§งãใËหÁมè่...¤คÇวÒาÁมËหÇวÑั§งãใËหÁมè่  
DIR/Floortime



ลูกพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ เริ่มต้นอย่างไร
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¿ฟÅลÍอÃรì์ äไ·ท∙Áมì์
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ความเปลี่ยนแปลง
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ปรับเปลี่ยนมุมมอง ปรับทัศนคติ

àเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแÇวè่¹นµตÒา 

àเÃรÔิè่Áมµตé้¹นÍอÂยè่Òา§งäไ
Ãร

พัฒนาการองค์รวม หรือ  
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• Functional Emotional Development 


•Individual differences 

•Relationship-based 

What is DIR 
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ช่วงเวลาพิเศษที่ผู้ใหญ่ลงมาเล่นกับเด็ก 

เล่นตามความสนใจของเด็ก 

เข้าใจพัฒนาการองค์รวม (D) 

 

ฟลอร์ไทม์

 เล่นต่อเนื่อง ครั้งละ 20 - 30 นาที  เด็กพิเศษที่มีความบกพร่อมมาก เช่น ออทิสติก 

แนะนำให้ทำ วันละ 6-8 รอบ 
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ปรับเปลี่ยนมุมมอง

มองเฉพาะตัวเด็ก 
พยายามฝึกเด็ก

มองสัมพันธภาพ (R)  
ระหว่างเด็กกับผู้เลี้ยงดู

มุมมองเดิม DIR/ฟลอร์ไทม์

ปรับเปลี่ยนมุมมอง ปรับทัศนคติ 1

15

ÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธÀภÒา¾พ

สัมพันธภาพระหว่างเรากับเด็กเป็นแบบไหน

สัมพันธภาพต้องมี	  àเÇวÅลÒา
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สัมพันธภาพใน	  ทุกอารมณ์
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สัมพันธภาพในอารมณ์บวก



àเÃร ×ืè่Íอ§งàเÅลè่Òา¨จÒา¡ก¤คØุ³ณáแÁมè่ ... àเÁม×ืè่Íอ¤คØุ³ณáแÁมè่àเ»ปÅลÕีè่Âย¹นÁมÒาàเÅลè่¹นÊส¹นØุ¡ก¡กÑัºบÅลÙู¡ก 

ÅลÙู¡ก¡กÔิ¹นäไ´ดé้àเÂยÍอÐะ¢ขÖึé้¹น ¡กÔิ¹นäไ´ดé้ËหÅลÒาÂยÍอÂยè่Òา§งÁมÒา¡ก¢ขÖึé้¹น  

ÅลÙู¡ก¾พÙู´ด¤คØุÂย¡กÑัºบáแÁมè่àเÂยÍอÐะ¢ขÖึé้¹น 

ÅลÙู¡กÂยÍอÁม·ท∙Óำ§งÒา¹น·ท∙Õีè่ÂยÒา¡กæๆ äไÁมè่Ãรé้Íอ§ง§งÍอáแ§ง âโÂยàเÂย
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ปรับเปลี่ยนมุมมอง

มองโรค  
มองพฤติกรรม 

มองให้เห็นตัวเด็ก

ปรับเปลี่ยนมุมมอง ปรับทัศนคติ

มุมมองเดิม DIR/ฟลอร์ไทม์
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àเ¢ขé้Òาãใ¨จàเ´ดç็¡ก ÃรÙูé้¨จÑั¡กàเ´ดç็¡ก  
• àเ´ดç็¡กªชÍอºบÍอÐะäไÃร àเ´ดç็¡ก¡กÓำÅลÑั§งÊส¹นãใ¨จÍอÐะäไÃร  
• àเ´ดç็¡ก¹นè่Òา¨จÐะ¡กÓำÅลÑั§งÃรÙูé้ÊสÖึ¡กÍอÂยè่Òา§งäไÃร  
• àเ´ดç็¡ก¹นè่Òา¨จÐะµตé้Íอ§ง¡กÒาÃรÍอÐะäไÃร 
¤คÇวÒาÁมáแµต¡กµตè่Òา§ง¢ขÍอ§งàเ´ดç็¡ก sensory motor (I) 

มองให้เห็นตัวเด็ก
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ยอดภูเขานำ้แข็ง

½ฝÖึ¡ก¶ถÒาÁมµตÑัÇวàเÍอ§งºบè่ÍอÂยæๆ  

·ท∙ÓำäไÁมàเ´ดç็¡ก¶ถÖึ§งáแÊส´ด§ง¾พÄฤµตÔิ¡กÃรÃรÁมáแºบºบ¹นÕีé้ 

àเ´ดç็¡ก¡กÓำÅลÑั§งÃรÙูé้ÊสÖึ¡กÍอÐะäไÃร 

24ท่านคิดว่าเด็กกำลังต้องการอะไร



¾พÄฤµตÔิ¡กÃรÃรÁมàเ´ด
ç็¡ก¾พÔิàเÈศÉษ 

Reaction f
or Surviva

l !!

¡กÅลÑัÇว ¡กÑั§งÇวÅล

Ëห§งØุ´ดËห§งÔิ´ด

µต×ืè่¹นàเµตé้¹น

äไÁมè่ÁมÑัè่¹นãใ¨จ
äไÁมè่ªชÍอºบ

ËหÅลÕี¡กËห¹นÕี...äไ»ป´ดÕี¡กÇวè่Òา
ËหÅลºบÍอÂยÙูè่ ãใ¹นâโÅล¡กÊสè่Çว¹นµตÑัÇว 

(·ท∙Õีè่ÃรÙูé้ÊสÖึ¡ก»ปÅลÍอ´ดÀภÑัÂย)

´ด×ืé้Íอ µตè่Íอµตé้Òา¹น

âโÇวÂยÇวÒาÂย §งÍอáแ§ง

ตัวอย่างพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกเมื่อมีอารมณ์ต่างๆ

อารมณ์ เด็กปกติ* เด็กพิเศษ+

ดีใจ	  ชอบ	  สนุก	  
สนุก	  ตื่นเต้น

หัวเราะ ยิ้ม สื่อสารว่าชอบ อยากเอาอีก (มา

จูงมือ อยากเล่นอีก เอาอีก พูดบอก) 

ยิ้ม มอง หัวเราะ 

ถ้าอารมณ์ล้น เกิน (ทนอารมณ์นี้ไม่ได้) อาจ

แสดงออกเป็นพฤติกรรม เช่น ตี กัด วิ่งหนี 

ส่งเสียงดัง พูดสะเปะสะปะ

กังวล	  กลัว สีหน้ากลัว กังวล ไปหาพ่อแม่ หลบ พูดบอก 

เบี่ยงเบน ไม่นิ่ง

เดินไปเดินมา ส่งเสียง/พูดคนเดียว 

แสดงออกเป็นพฤติกรรม เช่น ตี กัด วิ่งหนี 

ส่งเสียงดัง พูดสะเปะสะปะ

เบื่อ	  เหงา	   ไปหาเพื่อน หาอะไรทำ ไปหาพ่อแม่ เล่น

เกมส์ ดูทีวี

เดินไปเดินมา ส่งเสียง/พูดคนเดียว 

พฤติกรรมซำ้ๆ เช่น เคาะๆ กระโดดไปมา

เสียใจ ร้องไห้ งอแง กอดแม่ สีหน้าเสียใจ 

หนี - หลบไปอยู่คนเดียว เหม่อลอย นิ่งๆ  

สู้ - โวยวาย แสดงออกเป็นพฤติกรรมรุนแรงไม่ชอบ	  ไม่พอใจ	  โกรธ	  โมโห งอแง ร้องไห้ ตี เตะ  

โวยวาย ต่อรอง ต่อต้าน

*(ขึ้นกับพัฒนาการตามวัย) +(ขึ้นกับอายุพัฒนาการ)
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ปรับเปลี่ยนมุมมอง

มุมมองเดิม DIR/ฟลอร์ไทม์

ปรับเปลี่ยนมุมมอง ปรับทัศนคติ

ฝึกพัฒนาการเด็ก
แบบแยกส่วน 

มองพัฒนาการอารมณ์ (D)

• กล้ามเนื้อมัดใหญ่ 

• กล้ามเนื้อมัดเล็ก 

• ภาษา 

• สังคมและการช่วยเหลือตัวเอง

พัฒนาการองค์รวม

DIR/ฟลอร์ไทม์

เน้นพัฒนาการอารมณ์ 
เด็กอยากสื่อสาร อยากคิดแก้ปัญหา อยากเล่นกับคนอื่น  
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• Functional Emotional Development 


•Individual differences 

•Relationship-based 

What is DIR 



31การฝึกร่างกาย = ราก (สมอง) 

การฝึกทักษะ = ใบไม ้

ฟลอร์ ไทม ์= ลำต้น 

ภาพรวมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษตามแนวทาง DIR/ฟลอร์ไทม์

การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องมาจากภายใน !!

Real change can only come from within !!

DIR/Floortime

Inside Out !! 

เมื่อภายในเปลี่ยน ภายนอกเปลี่ยน

การส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ

¤คÓำ¶ถÒาÁม


