
การเลนเพือ่สงเสรมิทกัษะทางกลามเนือ้และการเคลื่อนไหว 
พญ แกวตา นพมณีจํารัสเลิศ 

สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
การเคลือ่นไหวและการทรงตวั 

 กจิกรรมการเคลือ่นไหวพืน้ฐาน 
• เกม กลิง้ คลาน กระโดดโลดเตน   เปนกิจกรรมเบื้องตนเพ่ือสงเสริมทักษะการเคลื่อนไหวท่ีเปนพ้ืนฐาน 

เชน การเลื้อย การคลาน เดิน วิ่ง กระโดด และเคลื่อนไหวตามจังหวะ สามารถทําใหเปนเกมไดโดยการ
แขงขันกันอยางสนุกๆ 

o ใหเด็กนอนกลิ้งไปมา หรือ ไถลไปมา เลื้อยแบบงู 
o ฝกคืบ ฝกคลาน  
o เลนไถนาแขงกัน เด็กนอนคว่ํา ใหคุณพอจับขาเด็ก๒ ขางยกขึ้น แลว ใหเด็กใชมือสองขางเดิน 

ไปขางหนา 
o ฝกวิ่ง, วิ่งกาวกระโดด (Skipping), กระโดดสองขา, กระโดดควบมา (Hopping) กระโดด

กระตายขาเดียว 

• เกมฝกความคลองตวั  ทําหลังจากท่ีเด็กสามารถทําพ้ืนฐานการว่ิง กระโดด วิ่งกาวกระโดด ไดแลว  
o ฝก slide ไปทางขวา ไปทางซาย (side stepping)  
o หัดขยบัเทาตามจังหวะการเตนทาตางๆ หัดเตนทาแปลกๆ ไขวขาไปมา 
o ใสจังหวะ ใสเสียงเพลง เดิน วิ่ง กระโดด เตน ตามจังหวะเพลง  

 
 กจิกรรมฝกควบคมุจงัหวะ ฝกการควบคุมการเคลื่อนไหวสวนตางๆของรางกายใหเปนจังหวะ เชน เร็ว เร็วขึ้น 
ชา ชาลง ชามากๆ ชามากๆมากๆ แลวกลับไปเร็วอีก 

o เกมฝกการเลยีนแบบ คุณแมทําจังหวะตางๆใหลูกดู ลูกทําตาม เชน เคลื่อนไหวทาตางๆแลวตบ
มือหรือ ตีกลอง ไปดวย (ตบแรงๆ ตบเบาๆ ตบเปนจังหวะ ๑ ที ๒ ที ๓ ที แลวตบรัว
เร็วๆ) หรือ สงเสียง (เสียงเบา เสียงเบาลงอีก เบาลงอีกมากๆ แลวกลับมาดงัใหมอีก) 
 

 กจิกรรมฝกการรับรูสวนตางๆของรางกาย ชวยใหเด็กรับรูสวนตางๆของรางกายท่ีแตกตางกันและการรับรูผาน
ทางซาย ขวา กิจกรรมนี้จะเร่ิมเลนได เมื่อเด็กสามารถทํากิจกรรมการเคลื่อนไหวงายๆขางตนไดแลวและ
สามารถฝกการควบคุมจังหวะไดคลองแคลวแลว  

1. ฝกการรบัรูขางใน ขางนอก ขางบน ขางลาง และผานตรงกลาง ฝกการฟง ใหเด็กทําตามคําสั่งและ
เคลื่อนไหวตาม เชน คุณแมนั่งลงใชมือและวงแขนของคุณแมทําเปนวง บอกใหเด็กเลอดเขามาขางใน 
ลอดออกไปขางนอก กาวขาม ลอดขางใต หรือ คุณแมอาจใชอุปกรณชวย เชน หวงยางวายน้ํา 
อุโมงคของเลนเด็ก 



2. ฝกการเคลือ่นไหวทิศทางตางๆ สูง ต่ํา ซาย ขวา 
o เกมวิง่หนมีอืวิเศษ คุณแมวิ่งไล พยายามเอามือแปะเด็ก ใหเด็กวิ่งหนี  โดยเนนการ

เคลื่อนไหวแบบ  เปลี่ยนทิศทางเร็วๆ เชน หนีไปทางซาย แลวก็เปลี่ยนทิศหนีกลับไป
ทางขวา ทํามือตํ่าๆ เด็กตองกระโดดหนมีือ หรือ ทํามือสูงๆเหนือหัวเด็ก เด็กตองยอตัวลง
ตํ่าเพ่ือไมใหโดนมือแปะ  

3. ฝกการรบัรูดานซาย ดานขวา ของรางกาย 
o เกมโยนลกูบอล ฝกโยนลูกบอลดวยมือสองขาง โยนลูกบอลใชมือขางเดียว โยนลูกบอล

สลับกันไปมามือซายมือขวา 
o เกมทาํตามนางฟา (Simon says) ฝกการฟง การประมวลขอมูล และทําตามคําสั่ง โดย

เด็กจะทําตามก็ตอเมื่อ คําสั่งนั้นขึ้นตนดวย “นางฟาบอกให...........”  เชน นางฟาบอกให
กระโดด –เด็กทําตาม-กระโดด แตถาเปนการสั่งลอยๆ เชน “เอามื่อจับหัว” แลวเด็กทํา
ตาม ถือวาทําผิด  

 คุณแมใชคําสั่งสลับไปมา “นางฟาบอกให.......” หรือ ใชคําสั่งลอยๆ ใหเด็กทําทา
ตางๆ เชน เอามือขวาจับไหลซาย มือซายจับไหลขวา มือขวาจับเขาซาย มือซายจับเขา

ขวา เลนอะไรก็ไดท่ีเปนการสลับกันระหวางซายขวาของรางกาย  

4. ฝกการรบัรูขาสองขาง มอืสองขาง และสวนอืน่ๆ 

o ฝกการใชมือท้ังสองขาง เทาท้ังสองขาง แขน ขา ใหทําทาตางๆเคลื่อนไหวไปตามสวนตางๆ
ของรางกาย เชน เอามือสองขางจับหัวเขา ยกขาสองขางมาท่ีทอง  

o พยายามใหเปนการเคลื่อนไหวแบบสลับไปมา สวนบน สวนลางของรางกาย ไขวดานซาย 
ดานขวาของรางกาย 

o ศึกษาตัวอยางเพ่ิมเติมไดจากหนังสือกิจกรรม Brain gym  
 

5. ฝกการประสาน ตา-มือ, มอื-ขา, เสยีง-ตา, เสยีง –ขา 
o การฟงคําสั่งแลวทําตาม เชน เตะไปทางซาย เตะไปทางขวา โยนใสตะกราทางขวา เสร็จ

แลวโยนใสตะกราทางซาย 
o ทําเกมใหยากขึ้น เชน โยนลูกบอลใหสูงขึ้น โยนลูกบอลใสตะกรา แลวเลื่อนตะกราหนี 

เตะบอลใหเขาโก แลวเลื่อนโกหนี (เด็กตองหัดกะระยะ กะแรงท่ีจะใชโยน หรือเตะ) 
o การฝกการมอง การกะระยะ การฟงเสียง การเคลื่อนไหว ใหสวนตางๆของสมองไดทํางาน

พรอมๆกัน จะชวยใหเด็กพัฒนา ความสามารถในการจดจอ และมีสมาธิมากขึ้น  
o ควรเนนกิจกรรมที่ใชหลายๆสวนของรางกายพรอมๆกัน เชน การเคลื่อนไหวและโยนรับลูก

บอล เตะบอล ในทิศทางตางๆ  
 
 



 กจิกรรมฝกความสมดลุและการทรงตวั เปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการทําใหเด็กจดจอและมีสมาธ ิ
• ฝกพืน้ฐานการทรงตวัเบื้องตน เชน ฝกยืนทรงตัวบนหวงยางลม ยืนบน balance beam (แทงไม

ฝกการทรงตัว) เดินสองขาตอกันบนแทงไม 
o ยืนกางขา ๒ ขางบนหวงยางสองอัน  ฝกปดตา เปดตา กางแขน ขณะยืน  
o ฝกทํากิจกรรมตางๆขณะท่ีตองทรงตัว เชน ยืนบนหวงยางแลวโยนรับลูกบอล พูดคุย รอง

เพลง ทําเสียงตางๆ หรือ ทําทาทางเลียนแบบ ขณะฝกการทรงตัว 

• ฝกยนืขาเดยีวทาํกจิกรรมตางๆ 
o ทํากิจกรรมตางๆขางตนโดยยนืบนขาเดยีว ขาขวา ขาซาย โยนบอล รับบอล รองเพลง 

พูดคุยสนทนา โยนบอลใหสูงขึ้น โยนบอลใหแรงขึ้น  
o ยนืขาเดยีวบนหวงยางลม หรือ บนแทงไม แลวทํากิจกรรมตางๆ 

 
 กจิกรรมสงเสริมกลามเนือ้มดัเลก็ การฝกมือและนิ้วจะชวยในเรื่องการจดจอและสมาธิท่ีละเอียดมากขึ้น 

• หยิบขนมเลก็ๆ   ใชนิ้วชี้และนิ้วโปง 

• เกมเลนนิว้มอื ทําทาเลียนแบบ ทําทานิ้วมือตามจังหวะ ทําทาเลนเปยโนกลางอากาศ เลนหุนนิ้วมือ 

• วาดรูป ระบายส ี
o วาดรูปทรงตางๆ ชวยกันตอเติมภาพ เชน เด็กวาดวงกลม คุณพอวาดตา เด็กวาดจมูก คุณพอ

ตอปาก 
o เลียนแบบการวาดรูปทรงตางๆ เชน วงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม รูปเพชร  
o วาดจุดหลายๆจดุ แลวใหเด็กเชื่อมเสนตอจุดเขาดวยกัน ลากเสนตามทิศทางตางๆ 
o การวาดเขียนตางๆ ควรสลับกันระหวางใหเด็กวาดเลนอิสระ กับการฝกใหเดก็ทําตามเพ่ือเรียนรู

พ้ืนฐานตางๆ เชน การทําตามรูปทรงท่ีซับซอนมากขึ้น 
 

การวางแผนสัง่การกลามเนือ้และการทาํงานเปนขัน้ตอน 
 เกมทาํทาเลยีนแบบ 

o ฝกการเคลื่อนไหวเปนจังหวะ กระโดด เตน ตามเพลง ทําตามผูนําสั่ง 
หรือเลียนแบบทาทางของผูนํา ใหทาทางและการเคลื่อนไหวมีขั้นตอนและมีความซับซอนมากขึน้  

 เกมทาํตามนางฟา (Simon says)  
o  ใหเด็กทําตามก็ตอเมื่อคําสั่งขึ้นตนดวยคําวา “นางฟาบอกให..........” โดยเนนการทํากิจกรรมที่มี

หลายขั้นตอน เชน “นางฟาบอกใหกระโดด ๒ ที ตบมือ ๕ ที แลวไปนั่งบนตียง........” 
 เกมวาดรูป 

o วาดเสนเปนรูปทรงตางๆ ใหเด็กดู คอยๆเพ่ิมจํานวนรูปขึ้นใหเด็กจําใหไดแลววาดตามโดยไมตอง
ดูแบบ เชน คุณพอวาดรูปเพชร รูปวงกลม รูปเพชร รูปสี่เหลี่ยม ใหเด็กดู คุณพอเก็บกระดาษ
ของคุณพอ ใหเด็กวาดตามจากความจํา อยาลืม !!! เนนความสนกุ ในการทํากิจกรรม  
 



 เกมหาของ 
• ฝกการฟงแลวทาํตามเปนขึน้ตอน  

o ใชภาษาบอกชื่อสถานท่ี  ๑ ท่ี สองท่ี สามท่ี ของซอนอยูในท่ีใดท่ีหนึ่งในน้ัน เชน “คุณ
แมเก็บรถไฟไวท่ีไหนนา สงสัยจะอยูใตหมอน หรือไมก็บนหิ้ง หรือไมก็ในตะกรา
รถจักรยาน.....” 

• ฝกการมองแลวทําตามเปนขึน้ตอน 
o ชี้บอกสถานที่ซอนของ โดยชี้หลายท่ี ใหเดก็ไปคนหา “พอคิดวามันอาจจะซอนอยูท่ี.....   

(ชี้ไปขางบนหองนอน) หรือไมก็.......(ชีไ้ปท่ีหองครัว) หรือไมก็.......(ชีไปท่ีสนามหนา
บาน)........หรือใหดูรูปสถานท่ีตางๆ ใหเดาวาของนาจะซอนอยูตรงไหน ทําใหซับซอนขึ้น  

• เลนเกมตามลาหาสมบตัิ ใชกับเด็กท่ีโตแลว โดยวาดแผนท่ี ใหเด็กฝกดู ฝกกะระยะ คอยๆเพ่ิมความ
ยากใหมากขึ้น 

• เกมผจญภยัสิง่กดิขวาง เวลาเด็กตองการจะหาของ ใหเด็กตองผานส่ิงกีดขวางตางๆกอน โดยคอยๆเพ่ิม
ขั้นตอนใหซับซอนมากขึ้น 
o สิง่กดีขวางแบบงายๆ เชน ปนขึ้นไปบนโตะ ลอดใตเกาอ้ี วนไปรอบๆเตียง แลวมุดไปใตผาหม  
o ใสความคดิสรางสรรค จนิตนาการ ใหเด็กเลือกวาจะเดินเสนทางไหน หรืออาจสลับใหพอแมทํา

ตามคําสั่งเด็กดวย 
 

 การวางแผนระดบัสงูและการทาํงานเปนขัน้ตอน 
• การวางแผนการทํางานตองอาศัยการวาดภาพในสมอง การฝกใหเด็กวางแผน คิดลวงหนา จะทําให

เด็กมีเปาหมายและชวยพัฒนาทักษะการทํางานเปนขั้นตอนมากขึ้น เชน การฝกทําตารางเวลา การ
วางแผนทําการบานใหเสร็จ การเขยีนรายงาน บทความ   
o การใชสือ่ผานการมองเหน็จะชวยใหเด็กสามารถจัดระบบความคิด และเรียงลําดบัขั้นตอนการ

เขียนไดงายขึ้น  
 ใหเด็กนึกหัวขอท่ีจะเขียน ใจความสําคัญท่ีเกี่ยวของกับหัวขอนั้นๆ แลววาดรูปเปน
ไดอะแกรม เชน วาดกลองใหญใสหัวขอหลักดานบน วาดกลองเล็กยอยๆ ใสประเด็น
สําคัญท่ีเกี่ยวของกับหัวขอนั้นๆ แลวทําเปนเสนโยงจากหัวขอใหญไปสูหัวขอยอยตางๆ 

 ศึกษาเพิ่มเติมไดจากเรื่อง การทํา mind map 

• การคดิสรางสรรค การคิดเร่ืองราว การคิดการเลน พยายามชวยใหเด็กอยูในเร่ืองเดิม ถาเด็กเปลี่ยน
เร่ืองไปมา อาจชวยสะกิด เตือนใหเด็กรูตัว “เดี๋ยวกอนเมื่อกี้เลาเร่ืองสิงโต ตอนนี้เร่ืองรถ.... มนัเก่ียว
กันยังไงเนี่ย” 

• การเรยีงลาํดบัผานการมองเหน็และมติสิมัพนัธ วิชาคณิตศาสตร การคิดเชิงเหตุผล การเปนนัก
ศิลปะ ชางปนหมอ ตองใชการวางแผนและการเรียงลําดับท้ังส้ิน  

• ดนตร ีเปนการฝกเรียบเรียงความคิดใหเปนขั้นตอน เชน การแตงเพลง การเตนทาใหมๆ  
 



หลกัสําคญัในการทํากจิกรรมตางๆ 

• การแขงขนัและการใหรางวลั พยายามใหเด็กประสบความสําเร็จ ถามีการแขงกันและใหคะแนน ควร
ใหเด็กรูสึกวาทําไดอยางนอย 70-80% ถาเกมการเลนยากเกินไป เด็กจะหงุดหงิดและหลีกเลี่ยง
กิจกรรมนั้น 

• เนนความสนกุสนานขณะทํากิจกรรม และ การสรางความรัก ความผูกพัน ในครอบครัว หรือ ใน
กลุมเพ่ือน 
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