กิจกรรมการเลนกับลูกตอนอยูในรถ
คลินิคพัฒนาการเด็ก
สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
เลนอะไรดีนะ ตอนอยูในรถกับลูก ขอดีของการอยูในรถ คือ เด็กจะเดินหนีไปไหนไมได ถูก
บังคับใหอยูดว ยกันในทีแ่ คบๆ สามารถทํากิจกรรมบางอยางกับเด็กบางคนไดงา ยขื้น ตอไปนี้เปน
ตัวอยางกิจกรรม การพูดคุย การเลนทีค่ ณ
ุ พอคุณแมสามารถนําไปประยุกตใชกบั ลูกได ตัวอยางเหลานี้
เหมาะสําหรับคุณแมหรือคุณพอที่นั่งอยูห ลังรถกับลูกและไมไดเปนผูขับรถ ถาคุณตองอยูใ นรถกับลูก
เพียง ๒ คน อาจเพียงแคเปนชวงเวลาสงบ ใหเด็กฟงเพลงสบายๆ หรือพูดคุยบางโดยไมทําใหคุณเสีย
สมาธิ อยาลืมเรื่องความปลอดภัยในการขับรถวาเปนสิ่งที่สําคัญที่สดุ

ตัวอยางกิจกรรม
เลนเกมทายปญหา
• เกมทายใจ ๒๐ คําถาม เชน
พอ พอคิดถึง สัตวตัวหนึ่งมีสี่ขา
นองหนอย
หมา
พอ ไมใช!! มันตัวใหญมากๆ มากเลย
นองหนอย
สิงโต
พอ ไมใช !! มันมีหูใหญมาก ...........
• ฝกการจินตนาการภาพในความคิด
o คุณพอคุณแมบรรยายลักษณะสิ่งของ สถานที่ บุคคล ใหเด็กทาย เชน ใครนาเปน
เพื่อนของนองหนอย ผมสั้น ใสแวนตา ..........ชอบพูดเสียงดัง.......ชอบใสกระโปรงสีฟา
........
o ฝกยอนกลับใหลูกตั้งคําถามใหคุณเปนคนทายบาง แลวอยาลืมใชเทคนิค แกลงงง ตอบ
ผิด เพื่อใหเด็กโตตอบ ใหขอ มูลคุณเพิ่มขึน้ และรูสึกสนุกที่ไดเปนผูชนะ
• เลนเกมตอคํา
o แมไปสวนสัตว แมเห็น....... คุณก็บอกวา “เสือ” และลูกอาจะตอบ “ลิง” และคุณบอก
“ชาง หมู ยีราฟ” แขงกันพูด แยงกันพูด เพื่อฝกความจํา ความวองไวในการคิดคํา การ

แขงขัน การรูจ ักโตแยง และมีอารณสนุกรวม อาจเปลีย่ นเปนสิ่งอื่น เชน สี ตัวเลข
อาหาร
• ทายปญหาเรือ่ งราวที่ผานมาแลว ประสบการณจริงของเด็กที่เชื่อมโยงกับอารมณ เชน คุณยาย
ใหของขวัญอะไรนาที่นองหนอยชอบมากเลย คุณแมกช็ อบมากๆดวย..........

ชวนกันคุย
• ชวนกันคุย “สิ่งที่ผมชอบ” เชน อาหาร ขนม สถานที่ คุณครู ตัวเลข สี ชวยกันคุย ฝกเชื่อมโยง
เหตุผลกับความรูสึก
• ชวยกันแตงเรือ่ ง อาจเปนเรือ่ งตามจินตนาการ หรือ ใหเด็กหัดสมมติเกี่ยวกับตัวเอง
o ครั้งหนึ่งนานมาแลว ..... มีเด็กผูหญิงคนหนึ่ง....นารักมากๆเลย ชื่อ ชื่อ......ชื่อ นอง
หนอย แลวใหเด็กชวยตอ ....เรื่องอาจไมจาํ เปนตองเหมือนจริง แต ใหสนุกและฝกให
เด็กรูสึกสนุกในการตอเรื่องราว

ชี้ชวนกันดูรูปภาพในหนังสือ
• ใหเด็กดูรูปเพื่อชวยฝกเด็กในการบรรยาย ใหขอมูล เปนการฝกการประมวลขอมูลจากภาพที่
เห็น
• อานหนังสือดวยกัน ชี้รูปไหนที่ชอบมากทีส่ ุด เลนชี้รูปใหเด็กทําเสียงจากรูปที่เห็น
• หนังสือที่มหี นุ มือประกอบ เพิ่มความนาสนใจในการฟงนิทาน

ฝกสังเกตสิ่งรอบตัว
• ถาเด็กชอบตัวเลข อาจเลนนับสิ่งของ เห็นหมากี่ตัว มีสัญญาณไฟจราจํากี่อัน รถสีแดงกี่คัน
• ใสความสนุกและความซับซอนเขาไปในการเลน เชน ถาเห็นรถสีแดงเอามือแตะคุณพอ ถาเห็น
รถสีฟาตบมือ ๒ ที ถาเห็นรถสีเขียว รอง “เย” การเคลือ่ นไหวและความทาทายที่เพิ่มมากขึ้นทํา
ใหเด็กรูสึกสนุกมากขึ้น
• ฝกสังเกตและเชื่อมโยงเหตุผลจากสิ่งที่เห็น เชน เห็นรถดับเพลิงเปดสัญญาณเสียงดัง “หวอ
หวอ หวอ” โฮโฮ รถดับเพลิงวิ่งเร็วจังเลย !!! เอ รถดับเพลิงจะไปไหนนา ทําไมขับเร็วจัง

• ชวยกันสังเกตสิ่งอื่นๆ เชน รถสงอาหาร แมคา หาบเร รถตํารวจ หัดใหเด็กคิด เปรียบเทียบ
บอกความเหมือนความแตกตาง......
• เลนเกม แมเห็นสิ่งของบางอยางสีเขียว นองหนอยเห็นหรือเปลานา เด็กตองหาวามีของอะไรสี
เขียวอยูในรถ แมเห็นอะไรทีก่ ินได ......แมเห็นอะไรกลมๆ......เด็กตองฝกการการฟงคําสั่ง การ
มองหาสิ่งของ การคิดนึกคํา การตอบคําถาม

เลนสมมติในรถ
• เลนสมมติในรถ เชน สมมติวาเรากําลังอยูในยานอวกาศ กําลังอยูใ นเรือดําน้าํ อยูในรถไฟเล็กที่
พาเที่ยวในสวนสัตว แลวพูดถึงสิ่งที่เรามองเห็นนอกรถ เชน สมมติวาเห็นพระจันทรอยูตรงโนน
สมมติวาอยูใ ตทองทะเลลึก มองเห็นปลาฉลามวายอยูรอบๆ

ฟงเพลงกับลูกอยางไรใหสรางสรรค
• เลนทายชื่อเพลง เพลงอะไรตอจากเพลงนี้
o เอ เพลงแมงมุมลายรองยังไงนา (ใหเด็กรองเปนทํานอง ถาเด็กไมรชู ื่อเพลง แมตอ งหัด
รองทํานอง เลนๆใหเด็กสนุกดวย)
o นี่ไงเพลงชางๆ คุณแมชอบ (แกลงพูดผิดชื่อ เพื่อฝกหัดใหลูกโตแยง)
o ถามลูกวาอยากฟงเพลงอะไร แลวแกลงทําผิด ทําเปนงง ฝกการสื่อสารโตตอบกลับไป
มาใหไดนานขึ้น
• แขงกันฮัมเพลง รองเพลง แขงกันทําเสียงดัง เสียงเบา ทําเสียงเลียนแบบ เชน เสียงแมว เสียง
นกรอง เสียงแตรรถ
• การฝกหัดฟงเพลงหลากหลายรูปแบบ เปนการฝกฟงเสียงที่มีโทน ความถี่แตกตางกัน ชวยฝก
ประสาทสัมผัสการฟง การประมวลความแตกตางของเสียง เชน เพลงไทยเดิม เพลงลูกทุง (ที่มี
เนื้อหาเหมาะสมกับเด็ก) เพลง Jazz เพลงบรรเลง เพลงเสียงธรรมชาติ

ฟงนิทานแบบไหนดี
• ฟงนิทานในรถ ควรเลือกนิทานที่ใสเสียงใสอารมณ ทําใหเด็กมีอารมณรวม เชน
o หนังสือมังกรไฟไมเรียนหนังสือ ที่มีCD เลานิทานประกอบ ของคุณประภาษ ชลศรา
นนท (เปนนิทานที่เลาใหเด็กฟงจริง มีเสียงจริงของเด็กแยงกันตอบคําถาม เสียง

หัวเราะ เสียงเพลง และใหอารมณทหี่ ลากหลาย ทั้งสนุก ตื่นเตน แขงขัน เด็กๆชอบ
มาก)
• คุณอาจหยุดเทป เพื่อถามคําถาม จะเกิดอะไรขึ้นถา เชน ถาเจาชายไมมาชวย จะเปนยังไงเนี่ย
ถามความคิดของเด็ก ใหหดั คิด หัดคาดเดาเหตุการณลวงหนา

เด็กที่ยังไมคอ ยมีปฏิสัมพันธกัยคนหรือเพิ่งเริ่มมีภาษา
• เปลี่ยนกิจกรรมที่เด็กทําอยูใ หเปนการทําดวยกัน กิจกรรมอะไรก็ไดทเี่ ปนการสรางปฏิสัมพันธ
ตอกัน ทุกอยางดีทั้งนั้น
• ถาเด็กชอบมองออกไปนอกรถ ทําตามเด็ก ชี้ชวนกันดูสิ่งตางๆที่มองเห็นขางนอก หรือทําเปน
เอามือไปขวางกระจกไมใหเด็กดู เพื่อสรางปฏิสัมพันธ
• ในเด็กทีย่ ังไมมีภาษา เตรียมของเลนที่เด็กชอบ เชน ของเลนกระตุนประสาทสัมผัสหลายๆชิ้น
ใสถุง ใหเด็กเลือก เอาอันไหน อันนี้ดีกวา แกลัง ตื้อ ยือ้ แกลงงง หยิบผิดหยิบถูก
• เด็กที่ชอบเสนทางเดิมๆและมักรองโวยวาย ถาเปลี่ยนเสนทาง เด็กกลุมนี้มักจะมีความสามารถ
ทางสายตาดีมาก อาจเลนเกมที่เกี่ยวกับการมองเห็น เชน ชี้ใหดูปา ยรถทีแ่ ตกตางกัน ชี้ใหดู
สัญญาณไฟจราจร
ขอแนะนํา
• เด็กที่มีปญหาการประมวลขอมูลไดไมดี เด็กอาจจะไมสามารถ สังเกตตอบคําถามหรือทําสิ่งที่
ซับซอนไดทันที่ แต ถาทําบอยๆ ฝกการสังเกต ตั้งคําถามใหเด็กชวนสงสัย และพูดถึง
ประสบการณตางๆบอยๆ ทุกวันทุกวัน (อยางสรางสรรค สนุกสนานและไมนาเบื่อ) เด็กจะ
คอยๆเรียนรูแ ละซึมซับไปเอง วันหนึ่งคุณจะแปลกใจที่เห็นลูกทําได
• การเลือกเลนเกม ถามคําถาม ใชตัวอยางที่เด็กรูจ ักดี (สิ่งของ สถานที่ หรือคน) หรือเคยมี
ประสบการณมากอน ใสอารมณความรูสึกลงไปในเกมนั้นๆ
• สิ่งทีสําคัญที่สดุ คือ ความรูส ึกสนุก ชอบและ ดีใจที่ไดอยูกับลูกเลนกับลูก สามารถมีปฎิสัมพันธ
และสงเสริมพัฒนาการลูกไดในทุกอารมณ ทุกโอกาสและทุกสถานการณ
อางอิง
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