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สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

เรื่องเล่าเช้านี้

1. เด็กโต...เริ่มต้นอย่างไร 

2. การฝึกเพื่อส่งเสริมระบบประสาทให้แข็งแรงทำอย่างไร ทำที่บ้านได้ไหม (ราก) 

3. หลักการฝึกทักษะต่างๆ ทำอย่างไร (ใบไม้) 

4. ภาพรวมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่บ้าน ทำอย่างไร (Home-based program)

การฝึกร่างกาย = ราก (สมอง) 

การฝึกทักษะ = ใบไม ้

ฟลอร์ ไทม ์= ลำต้น 

ภาพรวมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษตามแนวทาง DIR/ฟลอร์ไทม์

3การฝึกร่างกาย = ราก (สมอง) 

การฝึกทักษะ = ใบไม ้

ฟลอร์ ไทม ์= ลำต้น 

ภาพรวมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษตามแนวทาง DIR/ฟลอร์ไทม์
อายุพัฒนาการ ประเมินรวมๆ ดูจาก

• ความสามารถใน การสื่อสาร โต้ตอบ ภาษา 

• ความสามารถใน การเล่น

¾พÑั²ฒ¹นÒา¡กÒาÃร¡กÒาÃรàเÅลè่¹น¢ขÍอ§งàเ´ดç็¡ก 

¡กÒาÃรàเÅลè่¹นáแºบºบàเ¤คÅล×ืè่Íอ¹นäไËหÇว ËหÃร×ืÍอ¢ขÍอ§งàเÅลè่¹น§งè่ÒาÂยæๆ  
(Sensory motor play/Functional play, ÍอÒาÂยØุ 1-2 »ปÕี) 

àเªชè่¹น ÇวÔิè่§งàเÅลè่¹นäไ»ปÁมÒา ¡กÃรÐะâโ´ด´ด âโÂย¹นÅลÙู¡กºบÍอÅลäไ»ปÁมÒา ¢ขÍอ§งàเÅลè่¹น¡ก´ดæๆãใËหé้ÁมÕีáแÊส§ง ÊสÕี ¢ขÍอ§งàเÅลè่¹นÃร¶ถ Ãร¶ถäไ¿ฟ  

¡กÒาÃรàเÅลè่¹นàเ¾พ×ืè่ÍอÊสÃรé้Òา§งÊสÃรÃร¤คì์ ËหÃร×ืÍอ¡กè่ÍอÊสÃรé้Òา§ง (Constructive play, ÍอÒาÂยØุ 2-3 »ปÕี) 

 àเªชè่¹น àเÅลè่¹นµตè่ÍอºบÅลê๊Íอ¤ค  µตè่ÍอàเÅลâโ¡กé้ ÊสÃรé้Òา§ง»ปÃรÐะÊสÒา·ท∙·ท∙ÃรÒาÂย ÇวÒา´ดÃรÙู»ปàเÅลè่¹น   

¡กÒาÃรàเÅลè่¹นÊสÁมÁมµตÔิ àเÅลè่¹น¨จÔิ¹นµต¹นÒา¡กÒาÃร (Pretend play, ÍอÒาÂยØุ 3-4 »ปÕี ) 

 àเªชè่¹น ÊสÁมÁมµตÔิäไÁมé้ºบÅลê๊Íอ¤คàเ»ปç็¹นáแ¡กé้Çว¹นé้Óำ àเÅลè่¹นàเ»ปç็¹นàเ¨จé้ÒาËหÞญÔิ§ง àเ¨จé้ÒาªชÒาÂย  

¡กÒาÃรàเÅลè่¹นàเ¡กÁม·ท∙Õีè่ÁมÕี¡ก¯ฏ ¡กµตÔิ¡กÒา (Formal games, ÍอÒาÂยØุ 4-5 »ปÕี )  

àเªชè่¹น àเ¡กÁม§งÙูµต¡ก¡กÃรÐะäไ´ด àเ¡กÁมàเÈศÃรÉษ°ฐÕี ËหÁมÒา¡กÎฮÍอÊส ÁมÍอÞญ«ซè่Íอ¹น¼ผé้Òา àเÅลè่¹นàเ»ปè่ÒาÂยÔิé้§งªชØุºบ  
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พัฒนาการการเล่นของเด็ก 
“เด็กๆ เขาชอบเล่นอะไรกัน” 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 เลน่เคลื่อนไหว/ของเลน่งา่ยๆ  เช่น  

เล่นโยนบอล วิ่งไล่จับ จักกะจ๋ี                           

ขี่หลังพ่อ ของเล่นรถ ของเล่นไขลาน 

รถลาก ของเล่นกดกระเด้ง                

(pop up toys)  

เลน่กอ่สรา้ง เช่น ของเลน่บล๊อค 

ต่อเลโก้ วาดรูป ปั้นดินน้้ามัน                        

สร้างประสาททราย สร้างรางรถไฟ 

ต่อบ้าน 

เลน่สมมตุ ิจนิตนาการ เช่น เล่นขาย

ของ ป้อนนมน้อง เล่นเป็นคุณหมอ 

คุณครู สมมุติเป็น superhero  

การเลน่แบบมกีฏ กตกิา เช่น                 

เล่นมอญซ่อนผ้า เล่นเกมกระดาน 

หมากฮอส  งูตกกระได  เล่นกีฬาเป็น

ทีม ฟุตบอล บาสเกตบอล 

คลินิกพัฒนาการเด็ก 

สถาบันแห่งชาตเิพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 



สังเกตความแตกต่างระบบประสาทของเด็กอย่างไร

1. เด็กชอบอะไร เด็กไม่ชอบอะไร (Sensory) 

2. การใช้ร่างกาย 

3. การรับรู้ผ่านการมองเห็น 

4. การตอบสนองต่อการได้ยิน/ความเข้าใจภาษา 

5. กล้ามเนื้อปาก

9

ให้ลูกช่วยคุณแม่ทำงานเล็กๆน้อยๆในบ้าน ฝึกทำตามคำสั่ง ๑ ขั้นตอน, ๒ ขั้นตอน หลายขั้นตอน 

เล่นซ่อนของ ให้เด็กฟังคำบอกใบ้แล้วแข่งกันหา  ค่อยๆเพิ่มความซับซ้อนของคำสั่งเพิ่มขึ้น 

๑ ตำแหน่ง (“ขนมอยู่ใต้โต๊ะ”) 

เป็น ๒ ตำแหน่ง (“รถอยู่  ในลังของเล่น  สีเขียว”) 

เป็น ๓ ตำแหน่ง (“ของเล่นอยู่  บนชั้น  ในตู้กับข้าว  ที่ห้องครัว”) 

เกมที่ฝึกทักษะรวมทั้งการฟังคำสั่ง การมองหาสิ่งของ การคิด และ การใช้ภาษา เช่น    

“แม่เห็นสิ่งของบางอย่างสีเขียวอยู่ในห้องนี้ น้องหน่อยเห็นหรือเปล่านะ” (เด็กต้องหาว่ามีของ

อะไรสีเขียวอยู่ในห้อง) ...... แม่เห็นอะไรที่กินได้ ......แม่เห็นอะไรกลมๆ...... 

เกม ลมเพ ลมพัด 

ลมเพลมพัด พัดอะไร พัดคนที่ใส่เสื้อสีฟ้า...พัดคนที่ยืนสองขา....พัดคนที่ชอบกินไอติม....พัด

คนที่รักคุณแม่.....

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกการ
ฟัง
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เกมหาสมบัติ 

ผลัดกันเอาของเล่นไปซ่อนแล้วช่วยกันหาอย่างสนุกสนาน  

เกมวิ่งตามไฟฉายส่อง  

การเลียนแบบ ทำท่าเลียนแบบสัตว์ต่างๆ แข่งความเร็วในการชูนิ้วมือตาม  

เล่นเกมในรถ ฝึกสังเกตสิ่งรอบตัว 

ถ้าเด็กชอบตัวเลข อาจเล่นนับสิ่งของ เห็นหมากี่ตัว มีสัญญาณไฟจราจำกี่อัน รถสีแดงกี่คัน 

ใส่ความสนุกและความซับซ้อนเข้าไปในการเล่น เช่น ถ้าเห็นรถสีแดงเอามือแตะคุณพ่อ 

ถ้าเห็นรถสีฟ้าตบมือ ๒ ที ถ้าเห็นรถสีเขียว ร้อง “เย้” การเคลื่อนไหวและความ

ท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เด็กรู้สึกสนุกมากขึ้น  

การเล่นที่ต้องใช้การกวาดสายตาที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ เช่น เล่นโยนรับบอล เล่นโยนหมอน 

เล่นตีตบแปะ เล่นยิงปีนฉีดน้ำ เตะบอลเข้าโก เล่นแบดมินตัน เล่นปิงปอง

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกการ
มอง

àเ´ดç็¡กºบÒา§ง¤ค¹นÁมÕี»ปÑัÞญËหÒาàเÃร×ืè่Íอ§ง 
¡กÒาÃรàเ¤คÅล×ืè่Íอ¹นäไËหÇว¡กÅลé้ÒาÁมàเ¹น×ืé้Íอ»ปÒา¡ก

àเ´ดç็¡กÁมÑั¡ก¨จÐะÁมÕี»ปÃรÐะÇวÑัµตÔิ¡กÔิ¹นÂยÒา¡ก äไÁมè่ªชÍอºบàเ¤คÕีé้ÂยÇว  

¡กÔิ¹นáแµตè่¢ขÍอ§ง¹นÔิè่Áมæๆ ËหÃร×ืÍอ ¡กÔิ¹นáแµตè่¹นÁมàเ»ปç็¹นËหÅลÑั¡ก

• ½ฝÖึ¡กàเ¤คÕีé้ÂยÇว – àเÃรÔิè่Áม¨จÒา¡กÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่àเ´ดç็¡กªชÍอºบ¡กÔิ¹น¡กè่Íอ¹น 
¾พÂยÒาÂยÒาÁมàเ¤คÕีé้ÂยÇว àเ¾พÔิè่Áม¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃร ¡กÅลé้ÒาÁมàเ¹น×ืé้Íอ»ปÒา¡ก 

• ½ฝÖึ¡ก¡กÒาÃรàเ¤คÅล×ืè่Íอ¹นäไËหÇว¢ขÍอ§งÅลÔิé้¹น àเÍอÒาâโÂยàเ¡กÔิÃรì์µต      
»ปé้ÒาÂย·ท∙Õีè่ÃรÍอºบ»ปÒา¡ก ãใËหé้àเ´ดç็¡กáแÅลºบÅลÔิé้¹นÍอÍอ¡กÁมÒาàเÅลÕีÂย 

• ½ฝÖึ¡กàเÅลÕีÂย – ÍอÁมÂยÔิé้Áม 
• ½ฝÖึ¡ก¡กÑั´ด - »ปÅลÒา·ท∙ÒาâโÃรè่áแºบºบäไÁมè่àเ¼ผç็´ดàเ»ปç็¹นàเÊสé้¹นæๆ 
• ½ฝÖึ¡ก´ดÙู´ด -  äไÍอµตÔิÁม·ท∙Õีè่àเ»ปç็¹นáแ·ท∙è่§งãใËหé้´ดÑั§ง¨จé้Çวºบ¨จé้Çวºบ

¡กÒาÃร½ฝÖึ¡ก¡กÅลé้ÒาÁมàเ¹น×ืé้Íอ»ปÒา¡ก



¡กÒาÃร½ฝÖึ¡ก¡กÅลé้ÒาÁมàเ¹น×ืé้Íอ»ปÒา¡ก

• ½ฝÖึ¡กàเÁมé้Áม»ปÒา¡ก ãใªชé้ äไÁมé้ äไÍอµตÔิÁมÇวÒา§งºบ¹น»ปÒา¡กÅลÙู¡ก 
• ½ฝÖึ¡กàเ»ปè่Òา – àเÍอÒาáแ¡กé้Çว¹นé้Óำ ãใÊสè่ËหÅลÍอ´ดãใËหé้àเ»ปè่Òา
àเ»ปç็¹น¿ฟÍอ§ง ËหÃร×ืÍอ½ฝÖึ¡กàเ»ปè่Òา¿ฟÍอ§งÊสºบÙูè่ 

• ¹นÇว´ด»ปÒา¡ก ãใªชé้áแ»ปÃร§งäไ¿ฟ¿ฟé้Òา ¡กè่Íอ¹นãใªชé้àเÍอÒาÁมÒา
àเÅลè่¹น¡กÑั¹น¡กè่Íอ¹น 

• ½ฝÖึ¡กàเ»ปè่Òา¹น¡กËหÇวÕี´ด

การฝึกร่างกาย

ÊสÃรØุ»ปËหÅลÑั¡กÊสÓำ¤คÑัÞญãใ¹น¡กÒาÃร½ฝÖึ¡กÃรè่Òา§ง¡กÒาÂย !! 

“¼ผÁมàเ¡กè่§ง·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด”
 

¾พè่ÍอáแÁมè่µตé้Íอ§ง¢ขÂย
Ñั¹นËหÒาáแÃร§ง¨จÙู§งãใ¨จ

ÍอÂยè่Òา½ฝÖึ¡กÍอÐะäไÃร«ซÓำé้æๆàเ´ดÔิÁมæๆ àเ´ดç็¡ก¨จÐะàเºบ×ืè่Íอ !! ÊสÁมÍอ§ง¨จÐะ·ท∙Óำ§งÒา¹น¹นé้ÍอÂยÅล§ง

äไÁมè่´ดØุÇวè่Òา ºบÑั§ง¤คÑัºบ µตÕี àเ¤คÕีè่ÂยÇวàเ¢ขç็ÞญÅลÙู¡กãใËหé้·ท∙Óำ 
àเÃรÔิè่Áม§งè่ÒาÂยæๆ¡กè่Íอ¹น àเ´ดç็¡ก¨จÐะäไ´ดé้ÁมÕี¡กÓำÅลÑั§งãใ¨จ

àเ´ดç็¡กµตé้Íอ§งÍอÂยÒา¡ก·ท∙ÓำÍอÕี¡ก !!

àเ´ดç็¡กàเÊสÕีÂยãใ¨จ ËหÁม´ด¡กÓำÅลÑั§งãใ¨จ

ËหÅลÑั¡ก¡กÒาÃร½ฝÖึ¡ก¾พ×ืé้¹น°ฐÒา¹นÊสÁมÍอ§ง
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เพิ่มความซับซ้อน

Wow	  !!!	  	  
แปลกใหม่	  น่าสนใจ	  

นานพอ	  

แรงพอ

ทำบ่อยๆ	  

¡กÒาÃรàเÅลè่¹น¡กÑัºบàเ¾พ×ืè่Íอ¹น

Êส¹นØุ¡ก´ดé้ÇวÂย¡กÑั¹น ÀภÒาÉษÒา ¡กÒาÃร¤คÔิ´ด¨จÔิ¹นµต¹นÒา¡กÒาÃร



	  	  ¡กÒาÃรàเÅลè่¹น¡กÑัºบàเ¾พ×ืè่Íอ¹น ·ท∙Ñั¡กÉษÐะªชÕีÇวÔิµต·ท∙Õีè่ÊสÍอ¹น¡กÑั¹นäไÁมè่ äไ´ดé้

áแºบè่§ง»ปÑั¹น¡กÑั¹น

·ท∙ÐะàเÅลÒาÐะ¡กÑั¹น

ÍอÂยÒา¡กàเÅลè่¹น
´ดé้ÇวÂย¨จÑั§ง !!

การฝึกทักษะในชีวิตประจำวัน
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อดีต.. เป้าหมายการกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ 

ฝึกตามพัฒนาการ 4 ด้าน

อย่าลืม ก
ารฝึกทัก

ษะ คือ ใ
บไม้ !!
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ต้องเข้าใจใหม่ว่า เป้าหมายเปลี่ยน !! 

กลับมาที่หลักการ

ÊสÃรØุ»ป...Êสè่§งàเÊสÃรÔิÁม¾พÑั²ฒ¹นÒา¡กÒาÃรàเ´ดç็¡ก¾พÔิàเÈศÉษ  
·ท∙ÓำÍอÂยè่Òา§งäไÃร

1.ส่งเสริมให้เด็กสนใจ จดจ่อ และ ผูกพันกับคน 

2.ส่งเสริมให้เด็กสื่อสาร (อารมณ์ ภาษากาย) กลับไป กลับมา           
(สื่อสารความต้องการ หรือ สนุกด้วยกัน) 

3.ส่งเสริมให้เด็กแสดงออกอารมณ์ แสดงความคิดของตัวเอง 

4.ส่งเสริมให้เด็กเข้าใจเหตุและผล

 4 เป้าหมายหลักของ ฟลอร์ไทม์



ËหÅลÑั¡กÊสÓำ¤คÑัÞญ ¡กÒาÃร½ฝÖึ¡ก·ท∙Ñั¡กÉษÐะàเ´ดç็¡กÍอÂยè่Òา§งàเ»ปç็¹นÍอ§ง¤คì์ÃรÇวÁม 

ÅลÙู¡ก¨จÐะÂยÍอÁม·ท∙ÓำµตÒาÁม ·ท∙Óำ§งÒา¹น·ท∙Õีè่ÂยÒา¡ก !!    àเ¾พÃรÒาÐะÍอÂยÒา¡กàเÍอÒาãใ¨จ¾พè่ÍอáแÁมè่ºบé้Òา§ง

เล่นกับลูกเพิ่มขึ้น

แบ่งขั้นตอนเป็นงานย่อย

  ¼ผÁม
àเ¡กè่§ง·ท∙
Õีè่ÊสØุ´ด !

!

ให้ลูกช่วยคิด
ªชè่ÇวÂย¡กÑั¹นÇวÒา§ง¡ก¯ฏàเ¡ก³ณ

±ฑì์ 

ªชè่ÇวÂย¡กÑั¹นËหÒาáแÃร§ง¨จÙู§ง
ãใ¨จ 

เห็นอกเห็นใจ

30

หลักการฝึกทัก
ษะ

4.35



ÇวÕี´ดÕี âโÍอ....ÍอÂยÒา¡กãใËหé้ÅลÙู¡กàเµตÐะ¿ฟØุµตºบÍอÅลàเ¢ขé้Òา·ท∙ÕีÁม¡กÑัºบàเ¾พ×ืè่Íอ¹นäไ´ดé้ 

“แค่หัวโดนลูกก็พอแล้ว”

ให้กำลังใจ ผ่านแววตา  

นำ้เสียง การกระทำ

ให้เวลา ดูแล ด้วยความรัก ความอ่อนโยน

มีวินัย ต้องไปเรียน

???

ส่งเสริมให้เด็กสนใจ จดจ่อ และ ผูกพันกับคน                                 
(Self Regulation & Engagement) 

ส่งเสริมให้เด็กสื่อสารได้ต่อเน่ืองและแก้ปัญหาได ้                              
(Communication & problem solving) 

ส่งเสริมให้เด็กแสดงออกอารมณ์ แสดงความคิดของตัวเอง         
(Expression of emotions & idea) 

ส่งเสริมให้เด็กเข้าใจเหตุและผล (logical thinking)

 เป้าหมายเปลี่ยน..วิธีการเปลี่ยน กรอบชัดเจน

Ëหé้ÒาÁม·ท∙ÓำÅลÒาÂย¢ขé้ÒาÇว¢ขÍอ§ง

Ëหé้ÒาÁม·ท∙ÓำÃรé้ÒาÂยÃรè่Òา§ง¡กÒาÂย

Ëหé้ÒาÁม·ท∙ÓำÃรé้ÒาÂย¨จÔิµตãใ¨จ
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การแก้ปัญหาพฤติกรรมตามแนวทาง DIR/ฟลอร์ไทม์ สัมพันธภาพต้องมี	  àเÇวÅลÒา
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âโ»ปÃรáแ¡กÃรÁมÊสè่§งàเÊสÃรÔิÁม¾พÑั²ฒ¹นÒา¡กÒาÃรÅลÙู¡ก·ท∙Õีè่ºบé้Òา¹น

¾พè่ÍอáแÁมè่¾พÖึè่§งµต¹นàเÍอ§งäไ´ดé้
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½ฝÖึ¡กáแ¡ก
é้»ปÑัÞญËหÒา

 

½ฝÖึ¡กÅล§ง
Áม×ืÍอ·ท∙Óำ

เล่นกับลูก

ภาพรวมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษตามแนวทาง DIR/ฟลอร์ไทม์

1.  ลำต้น -  

• ฟลอร์ไทม์ - เล่นของเล่นตามความสนใจ ให้เวลาเล่นสนุกกับ
ลูก  รอบละ 20-30 นาที 4-6 รอบ/วัน 

• ชีวิตประจำวัน “รอ” ให้ลูกได้คิดแก้ปัญหา สื่อสาร ลงมือทำ

เพิ่มขึ้น ทุกที่ทุกเวลา 

2.  ราก -  

• ระบบประสาทสัมผัส - เล่นทราย ไปตลาด  

• ระบบร่างกาย เคลื่อนไหว - 1) วิ่งเล่นออกกำลังกาย สนาม
เด็กเล่น ขี่หลังพ่อ 2) ให้ลูกช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวัน 
กินข้าวเอง ช่วยใส่เสื้อผ้า เอาผ้าไปใส่ถัง ทุกที่ทุกเวลา 

3.   ใบไม้ - สอดแทรกการสอน การเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน                                    
“เอาไอติมสีแดง หรือ สีเขียว” ทุกที่ทุกเวลา

พัฒนาการองค์รวมขั้น ๑-๔

¤คÓำ¶ถÒาÁม ??


