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ตัวอยางกิจกรรมฟลอรไทมในชีวิตประจําวัน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ตัวอยางเหลาน้ีเปนแนวความคิดการประยุกตใชชีวิตประจําวันธรรมดาๆใหเปนการทาํฟลอรไทม คุณ

พอคุณแมควรตองพยายามทาํความเขาใจเรือ่ง “หลักการ” และ “พัฒนาการที่ใชการได” ของฟลอรไทม จะทํา
ใหคุณพอคุณแมสามารถประยุกตชีวิตประจําวันที่อยูกับลูกใหเปนการสงเสริมพัฒนาการไดตลอดทั้งวัน ทุกเวลา 
และทุกสถานที่ อยางสนุกสนานและมีความสุข  
 สําหรับ “ผูเริ่มตนใหม” ควรเริ่มงายๆเพียงเลนสนกุกับลูกใหเปนกอน โดยเนนเลนใหลูกสนุก และเลน
ใหไดนานๆ  
 

1. การอาบนํ้า 

• ลูกนอนไมยอมลุกมาอาบนํ้า คุณพอเลนจักกะจี้ ปลุกลูก กล้ิงทับลูก เอาผาหมมาลากใหลูกน่ัง
เปนเรือ วิ่งไลจับถาลูกว่ิงหนี ที่สําคัญ คือ คุณพอคุณแมอาจตองตื่นเชาข้ึน เพื่อเวลาสําหรับ
การเลน ถาสุดทายลูกยังไมยอมและมีภารกิจที่ตองรีบไปแตเชา ก็อาจจะอุมไปหองน้ํา ลูกจะ

คอยๆเรียนรูกจิวัตรตอนเชามากข้ึน เม่ือลูกมีพัฒนาการที่ดีข้ึน ☺ 

• ของเลนในนํ้า จะชวยเพิ่มกิจกรรมระหวางการอาบนํ้า เชน ลูกเปดลอยน้ํา ตุกตายางที่ม ีเสียง 
หนังสือลอยน้ํา ปนฉีดน้ํา ขวด กระปอง ที่ตักนํ้าใสขวด กรวย ขวดน้ําหลายขนาด (ฝก
กลามเน้ือมือ ฝกกะระยะในการเทใสขวด ผลัดกันเท ผลัดกันใส แยงกันทํา แลวหัวเราะ

ดวยกัน) ☺ 

• เอาแกวใสน้ํา ใสน้ําหวาน ใสหลอดใหเด็กหัดเปาฟอง เปาๆ ดูด สงเสียงสนุกๆตามเด็ก  
2. การแปรงฟน 

• ชวยนวดปาก โดยลองใชแปรงหลายแบบ ขนนิ่ม ขนแข็ง แปรงไฟฟา แปรงที่ฟน แปรงที่ล้ิน 
ที่กระพุงแกม (ชวยกระตุนระบบการรับรูประสาทสัมผัสในปาก ในเด็กที่มปีญหาการกิน การ

เค้ียว การออกเสียง)  
3. ใสเส้ือผา ถอดเส้ือผา 

• จะใสตัวไหนกอน ถอดเส้ือกอนหรือถอดกางเกงกอน ☺ 

• เอาเส้ือผาตัวโปรดของลูกไปแขวนบนไมสูงๆ เชียรใหลูกกระโดดๆ เขยงขา หยิบ  
 

การรักษาทีบ่าน “เด็กออทิสติก” 

๑. ฟลอรไทม  (๒๐-๓๐ นาท/ีครั้ง)   ๖-๘ ครั้ง/วัน ☺ 

๒. การเลนเพ่ือแกปญหาพ้ืนฐานระบบประสาท  (๑๐-๑๕ นาที/ครั้ง)   ๔-๖ ครั้ง/วนั   

๓. อื่นๆ - รักษาตามอาการ 
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4. ใสรองเทา 
• แกลงงง หยิบผิดหยิบถูก หยิบรองเทาพอสงให หยิบรองเทาแมให สังเกตวิธีคิดแกปญหาของ

ลูก การส่ือสารดวยภาษากาย ☺ 

• แอบเอารองเทาลูกไปซอน (ใหโผลออกมาใหมองเห็น) ชวยกันเดินหา ลูกหาเจอหนึ่งขาง อีก
ขางพอหาเจอ พอแกลงเตะไปมา ใหลูกว่ิงตามไปแยง อยาลืมหัวเราะเลนสนุกๆ กับลูก ถาลูก

สนุกก็เลนตอนานๆ ถาลูกเริ่มหงุดหงิดก็ใหลูกแยงได  
5. เวลาอาหาร 

• พูดคุยกับลูก อาหารจืดจัง แมอยากใหเค็มหนอย ใสอะไรดี ☺ 

• ใหลูกเดินไปหยิบน้ําปลาใหหนอย “น้ําปลาอยูในตูช้ันกับขาว ช้ันบน”   

• เรียกลูกมากินขาว โตะอาหารมีอาหารวางพรอมแตไมมีเกาอ้ีนั่ง...ไมมีชอนสอม...อาหารหกเลอะ
เทอะเต็มโตะ.......บนโตะมีอาหารหมาวางอยู.......(ตื้อย้ือ คุยกัน ทําสีหนาทาทางสงสัย ตกใจ 

ชวยกันคิดแกปญหา) ☺ 
6. เขา 7-11 

• กอนเขา ตื้อย้ือ...ใหลูกลาก ดึง..แสดงเจตจํานงใหไดชัดๆ วาอยากไปมากๆ...ใหเวลาลูกได
แสดงออก....ส่ือสารดวยภาษากาย ช้ีบอก สงเสียง..รองโวยวาย..วาไปทางไหน... แมแกลงเดิน
ผิดทาง.. เด็กทีม่ีภาษา ตื้อใหตอบใหโตตอบกลับไปมาไดหลายๆรอบ กอนจะซื้อของให...จะซ้ือ

อะไร.. ซื้อกี่อัน.. จะเอาไปทําอะไร... ถาไสกรอกหมดจะทํายังไง....ไมซื้อตอนนี้ไดไหม.... ☺ 

• ซื้ออมย้ิม ชอคโกแลตจูจูบ ใหลูกหัดดูด หัดเลีย  

• เลือกซื้อขนมกรอบๆที่หลากหลายรสชาติ หลากหลายเน้ือ เชน ปลาสวรรค -ทาโร (กล่ินคาว 
แทงเหนียวตองกัด) โกลิโกะ (หัดเค้ียว หัก ของแข็ง ของกรอบ)  

7. เลนดวยกันในครอบครัว 
• เกมวิบาก..เอาเกาอ้ีกินขาวมาตอเปนแถวแลวใหลูกลอดเปนอุโมงค แลวปนไปบนโตะ ลอดใต

โซฟา มุดไปใตผาหม แขงกัน  

• แขงกันเปานกหวีด ใครเปาดังกวากัน เอานกหวีดมาเลนเปนผูนํา ผูตาม หัดเลียนแบบเปาตาม
จังหวะ ๒ ที ๓ ที เปารัวๆ เลนเปนตํารวจ เลียนแบบทําทาโบกรถ เดินสวนสนามแบบทหาร 

แลวรองตาม ปดปปด ปดปปด  

• พอคูกับนอง แมคูกับพี่ เลนแขงกันไถนา กระโดดเชือก ข่ีมาทรงตัว  

• เสารอาทิตย เลนวาว ข่ีจักรยาน ไปเที่ยวตามท่ีตางๆ เชน ทะเล ทุงนา สวนดอกไม สวนสัตว 

พิพิธภัณฑ (ไมควรไปหางสรรพสินคา เพราะ มีประโยชนนอย และส่ิงเราเยอะเกิน) ☺ 
8. รองเพลงดวยกนั  

• ตอเพลง แกลงรองตลกๆ แกลงรองเพี้ยน ☺ 

• ถาลูกชอบรองเลียนแบบ ทําเปนรองเสียงสูง เสียงตํ่า เสียงหลายจังหวะ ใหลูกทําตาม , เอา
หมอมาตีเปนกลอง แขงกันตีแรงๆ ตีเบาๆ ตีเบาลงอีก ตแีรงมากๆๆ , เลนตบมือตามเพลง 
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ตบมือ ๓ ที แลวเอามือจับหัว, ตบ ๑-๒-๓ ที (แบบเพลงเชียร) หัวเราะดวยกัน ผลัดกัน

เปนผูนํา ผูตาม  
9. เลนกับหมาในบาน  

• หัวเราะดวยกัน โยนลูกบอล โยนขนมใหหมาคาบเลน  
10. อานหนังสือกับลูก 

• ใหลูกน่ังตัก ช้ีชวนกันดูรูป พูดคุย มีความสุข สบายๆ กับการไดทํากิจกรรมกับลูก ☺ 

• ถาลูกยังอยูใน “โลกสวนตัว” มากและ “หมกหมุนกับหนังสือ” เปล่ียนเปนปฏิสัมพันธ 
(เริ่มตนอาจจะเปนแบบหงุดหงิด...) เชน แกลงเอาผาหมมาคลุม เอามือมาปดหนังสือแยงกัน

เปดปดหนาที่ตัวเองชอบ พอแมตองมีทาทีเลนๆ ย่ัวเลนๆ ย้ิม หัวเราะมากๆ ☺ 

• เด็กที่มีภาษาดีแลว พอแมควรอานหนังสือแบบสบายๆ มีความสุขดวยกัน แลวเนนการถาม
คําถามท่ีใช “ความคิด” และเช่ือมโยงกับ “อารมณ ความรูสึก” เชน ลูกชอบตอนไหนมาก
ที่สุดครับ เพราะอะไร... คุณแมอยากเปนนางฟา เพราะนางฟาแตงตัวสวย หนูอยากเปนอะไร

คะ......ถาลูกเปนหนูนอยหมวกแดงแลวเจอหมาปา ลูก “คิด” วาจะทํายังไงคะ.... ☺ 
11. งานบาน 

• ชวยกันจัดวางรองเทา วางเส้ือผา ของพี่วางช้ันบน ของนองวางช้ันลาง (ฝกการมองเห็น และ 

“ลงมือทํา”)  

• ชวยกวาดบาน ชวยลางรถ ชวยเช็ดกระจก ชวยลางผัก  
12. กินไอติม 

• มีความสุขกับการไดกินไอติมกับลูก แยงกันกิน ชวนกันคุย ชอบรสไหน จะใสถั่วหรือราดชอคโก

แลต เพราะอะไร อรอยแคไหน ของพออรอยกวา แขงกนัโม แขงกันคุย ☺ 

• ใหลูกชวยตัวเอง คุณพอนั่งรอที่โตะ ใหลูกเดินไปซ้ือเอง ใหลูกส่ังไอติมเอง หัดจายเงินเอง ☺ 

• พอถือไอติม แกลงถือวนไปวนมา ใหลูกมองตามในทิศตางๆ โยกไปทางซาย..ขวา.. บน..ลาง..
ลางซาย.. ลางขวา (ฝกการกลอกตาตามวัตถูเคล่ือนไหว) หัวเราะกับลูก แลวแยงลูกกิน....  

• เอาไอติมทารอบปาก เลนๆกบัลูก ใหลูกหัดแลบล้ิน ขยับไปตามทิศตางๆ พอทําทาตลกๆ 

แลบล้ิน ปากจู หอปาก หอล้ิน เมมปาก ใหลูกเลียนแบบ แลวหัวเราะดวยกัน...  
13. พฤติกรรมซ้ําๆ  

• เด็กบางคนมีรปูแบบของตัวเองทีตองทําอะไรซ้ําๆ เชน ตองปดเปดไฟเองทุกครั้งเวลาเขาหรือ
ออกจากบาน ข้ึนรถคนแรกและตองนั่งหนา ไปโรงเรียนตองเล้ียวทางซาย ถาเล้ียวขวาจะ
โวยวาย ทําฟลอรไทม โดยการต้ือย้ือ พูดคุยใหไดตอเน่ืองยาวนาน สังเกตความกาวหนาโดยดู
ที่จํานวนรอบของการสนทนาที่เพิ่มข้ึน พฤตกิรรมจะคอยๆหายไปเม่ือพัฒนาการกาวหนาข้ึน 

☺ 
14. พี่นองเลนดวยกัน 

• แมเลนกับลูกสองคน ใหลูกผลัดกันเปนผูนํา เลือกของเลน หรือ เลือกกิจกรรมที่อยากเลน ☺ 

• เด็กที่ยังไมคอยสนใจคนดวย เชน  ถาลูกว่ิงวนไปมา กระโดดซ้ําๆ อาจเปดเพลงแลวกระโดด 
วิ่งวนไปมาตามนอง และตามจังหวะเพลง ถาลูกว่ิงหนี – เปล่ียนเปนวิ่งไลจับ แยงกันจับ 



เวทีบูรณาการฟลอรไทม  วันเสารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๒  ณ. สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเดก็และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 

4 

 

แยงกันไล สนุกดวยกัน ทําเกมใหซับซอนและสนุกข้ึน เชน คุณพอเปนสัตวประหลาด มาจับ
เด็กๆ คุณพอทํามือเปนวงรั้วครอบนอง ใหนองดึงแขนพอข้ึนเพื่อหนีออกมา แลวคุณพอก็ไป
จับพี่บาง ใหสนุกดวยกันทั้งคู บางทีก็จบัไดพรอมกันทัง้สองคน ใหลูกตองชวยเหลือกันเพื่อหนี

ออกมา....เปล่ียนการวิ่งไปมาของนองใหเปนเกมที่สนกุสนานภายในครอบครัว ☺ 

• การเลนแบบถึงเน้ือถึงตัวแบบสนุกๆ จะเหมาะกับเด็กที่ยังไมสนใจคน เชน กอดรัดฟดเหวี่ยง.. 
ข่ีมา (ข่ีหลังคุณพอ)... กระโดดบนเตียงดวยกัน... กล้ิงทบักัน..นอนลากบนผาหม คุณพอคุณแม

ผลัดกันลากเร็วๆใหลูกสนุกกับการเลนแบบเคล่ือนไหว ☺  

• คุณแมอาจชวยเพิ่มสัมพันธภาพระหวางพี่นอง เชน ใหพี่ไปเรียกนองมากินขาว ใหพี่เอาไอติมไป

ใหนอง พี่นองอาบน้ําดวยกันเลนกันในนํ้า ไปสนามเด็กเลนแลวเลนกระดานโยกดวยกัน ☺ 
15. สนามเด็กเลน 

• เดินไปสนามเด็กเลนดวยกัน ชวนกันช้ี ชวนกันคุย มีปฏิสัมพันธในเรื่องที่เด็กสนใจ เชน ดอกไม 

หมา เครื่องบิน หอยทาก ไสเดือน...... ☺ 

• นั่งเลน คุยกันสบายๆ รองเพลงเลน ที่ชิงชา มาหมุน แกวงเร็วๆ แกวงชาๆ หมุนไปมา ผลัด

กันแกวง ☺  

• ใหอาหารปลา ฝกการโยน การขวาง  

• วิ่งเลนตามเพื่อน คุณพอคุณแมอาจชวยหากจิกรรมที่ชวยดึงความสนใจใหเด็กเลนดวยกัน เชน 
เลนเปาฟองลูกโปง ใหเด็กๆแยงกันตี เลนเปาลูกโปงแลวปลอย ใหเด็กแยงกันไปเก็บ เอามา

สงใหเปาอีก ☺ 

• เลนวิ่งไลจับ ซอนแอบ โยนบอล เตะบอล ปนปาย โหนบาร  

• เลนทราย ฝกเลนทรายเปยก ทรายแหง  ตักทรายใสขวด สรางรูปทรงตางๆ เลนสมมติขาย

ขนม ปกเทียน ทําเคก  
16. ไปตลาดตอนเชา 

• นั่งรถสองแถวไปตลาด ซอนทายมอเตอรไซดไปตลาด (ทดสอบการไดยินเสียงเครื่องยนตดังๆ 
ความกระเทีอน กระแทก) เพื่อดูวาลูกทนกับส่ิงเราตางๆในชีวิตประจําวันไดหรือไม เหมาะที่
จะลองกับเด็กที่มีพัฒนาการระดับ ๖ แลว เพราะ เด็กจะบอกอารมณ ความรูสึก และเหตุผล

ของความกลัว...ได  

• พากยในส่ิงที่ลูกทํา ใหชวยหยิบของ ถือของ.. แมทําของหลน ใหลูกกมลงเก็บ ช้ีชวนกันดูส่ิง

รอบตัว ใหลูกหัดดมกล่ินแปลกๆ เชน ใบโหระพา ตนหอม... ☺ 

• ชวนลูกน่ังยองๆ ซื้อของ พูดคุยกับแมคา ชวยจายเงิน รับเงินทอน ชวยหาเหรียญในกระเปาแม 

☺  
17. ไปเที่ยวทะเล 

• ชวยกันเตรียมของ ชวยกันจัดของ เอาของใสกระเปา เอาของออกจากกระเปา พับเส้ือผา ทาํ
ตามคําส่ัง หยิบเส้ิอของแมใหหนอย หยิบหวงยางที่หองเกบ็ของ หาไมเจอ ชวยกันหา ชวยกัน

เปาหวงยาง ☺ 
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• ชวยกันคิด ใหเหตุผล จะเอาอะไรไปดี เพราะอะไร ถาไมเอาไปจะเปนยังไง ถากระเปาหนักจะ

ทํายังไง ใครจะชวยถือ..... ☺ 
 

18. ลูกเหนื่อย เครียด เพิ่งกลับจากโรงเรียน  
• นอนเลนดวยกัน รองเพลงเบาๆ ลูบหลัง ย้ิมให มองตากันบอยๆ ☺ 

• ทําในส่ิงที่ลูกชอบ เชน เด็กบางคนผอนคลายตัวเองดวยการมอง ก็จะชอบมองของหมุนๆ เปน
การพกั - เด็กนอนมองพัดลมกังหัน คุณพอก็นอนมองดวยกัน ชวยกันถือ ผลัดกันหมุน ผลัด
กันหยุด หัวเราะเบาๆดวยกัน มองตากันบอยๆ บางคนชอบดูรูปในหนังสือ ก็เปดรูปดูดวยกัน 

บางคนชอบใหนวดเบาๆ บางคนชอบเลนน้ําในหองน้ํา ☺ 
19. พอแมเครียด เหน่ือย ทอแท หมดกําลังใจ  

• ชวงเวลาฟลอรไทม – ทําตามลูก ไมตองคิดอะไร ลูกนอนหมุนลอรถไปมา พอนอนตามหมุนลอ
รถตาม แอบสบตาลูกบอยๆ ลูกน่ังเฉยๆ พอนั่งขางลูก.....หรือ เอาขนมที่พอและลูกชอบมา

แบงกันกิน... ☺ 

• “บริหารจัดการชีวิต” เชน ลองหาคนชวยเลนกับลูก ทบทวนชีวิตครอบครวั ชีวิตการทํางาน 

อานหนังสือที่ชวยใหกําลังใจ สวดมนต อานหนังสือธรรมะ ☺☺ 
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