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ความแตกต่างระบบประสาทของเด็ก 

การฝึกทักษะต่างๆ 

        1-2 
3-4 
5-6 

สร้างสัมพันธภาพ + เล่นสนุก 

เล่นสนุกให้ต่อเนื่อง +   ซับซ้อน 

เล่นสมมติ+ชวนพูดคุย 

เทคนิคหลักๆเบื้องต้น 

สัมพันธภาพ 

The Learning Tree Model (Greenspan S, 2010.)  

สงบ สนใจ จดจ่อ (กับโลกภายนอก) 

เล่นคนเดยีว แยกตัว 

 พฤติกรรมยดึตดิ ท้าอะไรซ้้าๆ 

ไม่มีความพยายาม ล้มเลิกง่าย 

ไม่แสดงอารมณ/์เจตนา 

ไม่เข้าใจอารมณผ์ูอ้ืน่   

เล่นสมมุติไม่เป็น ใช้ภาษาน้อย 
พูดทวนค า 

ตอบค าถามแบบสะเปะสะปะ 
คุยกันไม่ค่อยเข้าใจ  

กระตุ้นตัวเอง ไม่สงบ 

สถาบันเด็กฯ ศาลายา 

ประโยชน์ของ Functional emotional Development  

รู้และเข้าใจว่าเด็กอยู่ตรงระดับไหน 
และเราจะช่วยเขาได้อย่างไร 

• ประเมินว่าเด็กอยู่ตรงไหนของระดับความสามารถท่ีใช้การจริง 

• เลือกใช้เทคนิคให้เหมาะสม ตั้งเป้าหมายการส่งเสริมพัฒนาการ 
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เพ่ิมความซ้อนในการเล่น & แกล้งงงแบบสนุก 

ลงไปร่วมเล่น 
“ตามสิ่งท่ีเด็กชอบ เล่นให้สนุกติดใจ” 

สังเกต & ปรับตัวเราเข้ากับเด็ก 

สังเกต&ตอบสนองเด็ก รอๆๆๆ..การริเริ่มจากเด็ก
เล่นให้ต่อเน่ือง (สื่อสารกลับไปกลับมา)  

**ท าแล้ว เล่นไม่ได้ จีบไม่ติด คิดไม่ออก กลับไปเริ่มต้นข้อ 1 ใหม่อีกครั้ง 

ในการส่งเสริมให้เด็กสนใจ จดจ่อ อยากเล่นอยากสื่อสาร 

  ในการช่วยพัฒนาขั้น 1-2  

ความพรอ้มของตัวเรา 
(พ่อแม่ คนดูแล...) 

ตัวเดก็พรอ้มมัย้ 

ปรับส่ิงแวดล้อม  
(สถานที่ ของเล่น/อุปกรณ์ที่จ าเป็น) 

ปรับตัวเราเข้ากับเด็ก 
“สังเกตการส่ือสาร” 

“สังเกตความต้องการ” 

ตัวอย่างการปรับตัวเราเข้าเด็ก เช่น 

• การจัดต าแหน่งของเรา 

• น้ าเสียง สีหน้า ท่าทีของเรา 

• เทคนิคการปักสมอ...รอเธอ 

• การเคลื่อนไหวของเราในการเข้าหาเด็ก 

เล่นง่ายๆซ้ าๆ 

เด็กคาดเดาได้ 

ร่วมเล่นในส่ิงที่

เด็กชอบ* 

ท าให้เด็กสนใจ

เราก่อน 

เด็กเป็น 

ผู้ริเริ่ม 

1 

3 

4 

2 

Gleam in the eyes 

  ในการช่วยพัฒนาขั้น 1-2 (ต่อ)  

* 7 Sense 

อบรมบุคลากรสาธารณสุข/Valentine Google.flv
../New VDO 2559/อิฐ 16 มค. 59/FT 1_2 Sensory motor play1.mpg
../New VDO 2559/อิฐ 16 มค. 59/FT 1_2 Sensory motor play1.mpg
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เล่นสนุกเยอะๆ ให้ลูกมีเสียงหัวเราะทุกวัน 

เด็กๆชอบการเล่นแบบเคลื่อนไหว 

สัมพันธภาพทุกอารมณ์  

ยอมรับทุกอารมณ์ 

ลดการก ากับ ห้าม สั่ง ยกเว้น สิ่งที่อันตราย บาดเจ็บ  

• สังเกต/อ่านสัญญานกาย&ตอบสนองการสื่อสารของเด็ก  

• รอการริเริ่มสื่อสารจากเด็กเอง 
• ช่วยให้เด็กรับและส่งสัญญานกายกลับไปกลับมาให้ต่อเนื่อง 

“Sense of power and initiative” 

ในการช่วยพัฒนาขั้น 3: สื่อภาษากาย 

Tun2 pun 

กุญแจส ำคัญ คือ เด็กเป็นผู้ริเร่ิม ผู้ใหญ่ตอบสนองสนุกๆ 

“เน้นกระบวนการคิดท่ีมาจากเด็ก” 

ในการช่วยพัฒนาขั้น 4: สื่อสารเพื่อการแก้ปัญหา 

3 องค์ประกอบ 
• ความต้องการของเด็ก 
• ผู้ใหญ่ช่วยสนันสนุน 
• ได้การสื่อสารเพิ่มข้ึน 

ความส าคัญของขั้น 3-4  

(ภาษากายและสื่อสารเพื่อการแก้ปัญหา) 

../Song/AB NORMAL ใช่เลย.mp3
../Song/AB NORMAL ใช่เลย.mp3
../Song/AB NORMAL ใช่เลย.mp3
อบรมบุคลากรสาธารณสุข/6. NOT key.wmv
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แกล้งงง ฝึกการคิดเอะใจ  

ให้เด็กสื่อสารด้วยท่าทาง กลับไปกลับมาได้ต่อเน่ือง 

ฝึกการโต้ตอบกลับไปมาด้วยท่าทาง 

ชวนเด็กท างานบ้านด้วยกัน                             
(ฝึกสมอง ฝึกการลงมือท างานใหม่ๆ) 

 พาลูกไปเจอเด็กๆวัยเดียวกัน                           
(อาจแค่ยืนมองเพื่อนเล่น ลูกอาจแย่งของเล่นกับเพื่อน) 

สถาบันเด็กฯ ศาลายา 
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