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Adapted from The Learning Tree Model. Greenspan S. Nancy T, 2010

การส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามแนวทาง	  DIR/ฟลอร์ไทม์
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ฟลอร์ไทม์

ลูกพัฒนาการล่าช้า	  
เริ่มต้นอย่างไร





เส้นทางสู่ภาษา (Pathway to language) 

•ลองสังเกตว่าลูกเรามีความสามารถเหล่านี้หรือยัง

	     	  1.	  สนใจคน	  	  	             2.	  ภาษาท่าทาง                      3.	  รู้จักสิ่งต่างๆ             4.	  เข้าใจภาษา             5.	  พูด	  

	   	   	  	  • แสดงความต้องการของตนเอง
ให้คนอื่นเข้าใจ	  

• เข้าใจภาษาท่าทางของคนอื่น

รอบตัว เช่น แป้ง 

รถ ขนม เป็นต้น
ฟังเข้าใจในสิ่งที่คน

อื่นพูด



เชื่อมโยงเหตุผล 

ผูกพัน (ไว้วางใจ พึ่งพิง)

สงบ สนใจ จดจ่อ (กับโลกภายนอก)

สื่อภาษากาย  (แสดงเจตนา,รับส่งสัญญานกายได้) 

สื่อสารเพื่อการแก้ปัญหา 
(มุ่งมั่น, ตัวตนชัดเจนขึ้น,มั่นใจ)

สื่อสัญลักษณ์

เล่นคนเดียว แยกตัว

 พฤติกรรมยึดติด ทำอะไรซ้ำๆ 
ไม่มีความพยายาม ล้มเลิกง่าย

ไม่แสดงอารมณ์/เจตนา  
ไม่เข้าใจอารมณ์ผู้อื่น  

เล่นสมมุติไม่เป็น ใช้ภาษาน้อย 
พูดทวนคำ

ตอบคำถามแบบสะเปะสะปะ คุย
กันไม่ค่อยเข้าใจ 

กระตุ้นตัวเอง ไม่สงบ

ปัญหาพฤติกรรม
พัฒ
นา
กา
รอ
าร
มณ
์สัง
คม
/F
ED
Ls

สถาบันเด็กฯ ศาลายา

หรือ พัฒนาการบกพร่อง
มองปัญหาพฤติกรรมเด็กพิเศษ	  
อย่างเข้าใจพัฒนาการ
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การแก้ปัญหาพฤติกรรมตามแนวทาง DIR/ฟลอร์ไทม์



8

ช่วงเวลาพิเศษที่ผู้ใหญ่ลงมาเล่นกับเด็ก 

เล่นตามความสนใจของเด็ก 

เข้าใจพัฒนาการอารมณ์ (D) 

 

ฟลอร์ไทม์

	  เล่นต่อเนื่อง	  ครั้งละ	  20	  -‐	  30	  นาที

 เด็กพิเศษที่มีความบกพร่อมมาก เช่น ออทิสติก แนะนำให้ทำ วันละ 6-8 รอบ 



เทคนิคฟลอร์ไทม์  
ตามระดับขั้นพัฒนาการ



1.ส่งเสริมให้เด็กสนใจ จดจ่อ และ ผูกพันกับคน                                 
(Self Regulation & Engagement) 

2.ส่งเสริมให้เด็กสื่อสารได้ต่อเน่ืองและแก้ปัญหาได้                               
(Communication & problem solving) 

3.ส่งเสริมให้เด็กแสดงออกอารมณ์ แสดงความคิดของตัวเอง         
(Expression of emotions & idea) 

4.ส่งเสริมให้เด็กเข้าใจเหตุและผล (logical thinking)

 4 เป้าหมายหลักของ ฟลอร์ไทม์



Adapted	  from	  Pyramid	  of	  Learning,	  William	  &	  Shellenberger



การฝึกพ้ืนฐานระบบประสาท



ใ

I - CARE

ร่วมเล่น

ปรับตัวเราปลอบโยน ตอบสนอง ให้กำลังใจ

I

C A R E

เสียงดัง หนูไม่ชอบ

หลักการสร้างสัมพันธภาพผู้ใหญ่กับเด็ก



หลักสำคัญ	  การฝึกและสอนทักษะต่างๆให้เด็ก
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½ฝÖึ¡กáแ¡ก
é้»ปÑัÞญËหÒา

 

½ฝÖึ¡กÅล§ง
Áม×ืÍอ·ท∙Óำ



16การฝึกร่างกาย = ราก (สมอง) 

การฝึกทักษะ = ใบไม ้

ฟลอร์ ไทม ์= ลำต้น 

ภาพรวมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษตามแนวทาง DIR/ฟลอร์ไทม์
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างไร	  ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

I-‐CARE





การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องมาจากภายใน !!

Real change can only come from within !!

DIR/Floortime

Inside Out !! 

เมื่อภายในเปลี่ยน ภายนอกเปลี่ยน

áแÃร§ง¨จÙู§งãใ¨จ...¨จÒา¡กÀภ
ÒาÂยãใ¹นµตÑัÇวàเ´ดç็¡กàเÍอ§ง



 

ชุดลกูรักเด็กพเิศษ ... DIR/Floortime  

 

หนังสือเด็กพิเศษ ... ฉบับความสุข 

ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2   ส่วนที ่3 

 

หนังสือเด็กพิเศษ ... ฉบับการละเล่น 

รูปแบบการจัดกิจวัตรประจ าวันที่บ้าน    

 

บ้านแห่งความรักและการเรียนรู้ 

 

ความรู้พ้ืนฐานการเล่นสมมติกับลูก    



 
ชุดลูกรักเดก็พเิศษ ... ฝกึพืน้ฐานสมอง  

การเล่นเพือ่แก้ปัญหาพื้นฐานระบบประสาท   

กิจกรรมงานบ้าน + Sensory integration    

การเล่นเพื่อส่งเสริมทักษะ 

การฝึกกล้ามเนื้อปากตาม 

แนวทาง DIR/Floortime   

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกร่างกายที่เด็กอายุ 
4-5 ปีควรท าได้   



 

ชดุเข้าใจลกูรกั ... เดก็เลก็เดก็อนบุาล 

 

ธรรมชาตขิองเดก็ 

 

 

 

เข้าใจความแตกตา่งของเดก็ 

และสง่เสริมการเรียนรู้ 

 
 

 

เด็กๆเขาชอบเลน่อะไรกนั 

 
 

ของเลน่ส าหรบัเดก็ปฐมวยั 

 
 

ลกูกนินอ้ย ท าอยา่งไรด ี



ชดุสง่เสรมิพฒันาการลูกรกั ... เดก็เลก็เดก็อนุบาล  

 

Checklist … ดแูลลกูทัง้ตวัและหวัใจ   

 

พฒันาภาษาและทกัษะการคดิใหล้กูอยา่งไร     

โรงเรยีนแนวเตรยีมความพรอ้ม & การเรยีนรูข้องเดก็วยัอนบุาล 

กจิกรรมการเลน่กบัลกูตอนอยูใ่นรถ   

พฒันาการเดก็ปฐมวยัอยากใหลู้กเกง่ 

และฉลาด ท าอย่างไร 


