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เล่นกับลูกรัก 
 

ญาดา  ธงธรรมรัตน์1 
 
การมีลูก เปรียบได้กับการได้ รับ

ของขวัญที่วิเศษสุดนับเป็นความท้าทายของ
พ่อแม่ ที่จะเลี้ยงดูฟูมฟักให้ลูกมีพัฒนาการที่
สมวัย เป็นเด็กมีความสุข เป็นคนดีและเป็น
คนเก่ง การเลี้ยงฟูมฟักเด็กแต่ละคนให้เติบโต
ขึ้นอย่างมีคุณภาพนั้น แม้บางคร้ังอาจดูเป็น
เร่ืองที่ ยุ่งยาก แต่พ่อแม่ก็สามารถท าให้เป็น
เร่ืองง่าย  ๆ ได้อย่างไม่ยากนัก 
 การพัฒนาเด็กใ ห้ เติบโตอย่างมี
คุณภาพนั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลายปัจจัย
ร่วมกัน ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่ส าคัญและต้องจัด
ให้เด็กก็คือ การเล่น โดยเฉพาะในวัย 0-5 ปี
นั้น การเล่นถือเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญ การเล่น
เป็นการเพิ่มพูนชีวิตชีวา เป็นการเรียนรู้ เป็น
งานของเด็กและเป็นการพัฒนาที่น าไปสู่
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา  
 เมื่อเอ่ยการเล่น พ่อแม่ย่อมนึกถึงภาพ
ของเล่นส าหรับลูกไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตา ลูกบอล 
จักรยาน ฯลฯ ทั้งนี้องค์ประกอบของการเล่น
ซึ่งเราเรียกโดยภาพรวมว่า สื่อในการพัฒนา
เด็ก ประกอบด้วย ของเล่น กิจกรรมการเล่น 
วิธีเล่นและเพื่อนเล่น 
 ก. กิจกรรมการเลี้ยงดูในชีวิตประจ าวัน
ได้แก่ ท่าการอุ้ม การให้ทาน ท่าการนอนใน

ลักษณะนุ่มนวล อบอุ่น การให้ความสนใจ
และการเอาใจใส่ของบิดา มารดา ด้วยความ
รัก ความเข้าใจ กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนา
ทางร่างกายและการเคลื่อนไหว เช่น อุปกรณ์
เครื่องนอนที่เหมาะสมและถูกต้องไม่ปกป้อง
เกินไป วิธีการเลี้ยงดูที่จะต้องเปิดโอกาสให้
เด็กได้เรียนรู้ในการที่จะคืบ คลาน นั่ง ยืน 
เดิน ฯลฯ ตลอดจนการรับรู้ เรียนรู้ด้านอวัยวะ 
การรับรู้ทางตา ทางหู ทางการสัมผัสเป็นการ
เปิดโอกาสให้เด็กได้มีประสบการณ์และการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ
แน ะน า ไ ม่ ใ ช่ ห้ า ม ทุ ก อ ย่ า ง  อ าห า ร ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามวัย ควรเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ท าให้เด็กรู้สึกอร่อยอยากทาน ไม่จ าเจและ
วิธีการเล่นที่ท าให้เด็กทานอาหารได้ครบหมู่ 
พฤติกรรมการให้อาหารให้เป็นเวลาและเป็น
ที่เป็นทาง เพื่อฝึกการควบคุมตัวเอง จริยา
มารยาททางสังคมและความมีระเบียบ 
 ข. กิจกรรมการเล่นและของเล่น เพื่อ
การศึกษาและพัฒนาการ ซึ่งเอื้ออ านวยให้เกิด
พัฒนาการรับรู้ เ รียนรู้ในการพัฒนาการ
ทางการมอง การฟังและการท างานที่เป็นการ
ประสานกันระหว่างประสาทรับรู้  การเล่น
เพื่อพัฒนาทางด้านภาษาเช่นเพลงเด็ก นิทาน
รูปภาพในวัยเด็กที่มารดาหรือคนเลี้ยงหัดให้ดู 

บทความวิชาการ 

1  นักจิตวิทยาคลนิิกช านาญการ  ศูนย์สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น  โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร ์
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หรือเล่นให้ฟังเกมส์การเล่นเพื่อพัฒนาให้รู้จัก 
กฎ กติกา มารยาทในการอยู่ร่วมในสังคม การ
แบ่งปันและจังหวะในการเล่น 
 ค. เพื่อนเล่นในวัยทารก ผู้ใหญ่ บิดา 
มารดา จะเป็นเพื่อนในการช้ีแนะ สอนวิธี 
เพื่อให้เด็กเรียนรู้และเลียนแบบตาม ในวัยเด็ก 
ผู้ใหญ่ บิดา มารดาจะเป็นเพื่อนเล่นช้ีแนะใน
บางโอกาสให้ค าปรึกษาบ้างและเปิดโอกาส
ให้เด็กได้ท าด้วยตนเอง ถึงแม้จะผิดก่อนค่อย
เรียนถูกทีหลังได้ รู้จักเล่นให้เด็กได้มีโอกาส
คิดเองบ้างในวัย 3-4 ปี เป็นวัยที่เด็กเร่ิมเตรียม
ความพร้อมในวัยอนุบาล เด็กเร่ิมอยากเป็นตัว
ของตัวเอง การเล่นอะไรที่ไม่เป็นอันตราย
มากนักต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้ลองด้วย
ตนเอง ผู้ใหญ่จะ เป็น เพียงผู้แนะและให้
ค าปรึกษาเมื่อเด็กขอ 
 เด็กทารกแรกเกิดถึง  6 เดือน เด็ก
ทารกยังใช้มือได้ไม่ถนัด การเรียนรู้โลกรอบ
ข้างส่วนใหญ่จะได้จากการมองเห็น การได้
ยินเสียงและสัมผัส เด็กชอบจ้องมองใบหน้าที่
ย่ืนเข้าไปใกล้ ชอบดูวัตถุที่มีการเคลื่อนไหว 
ชอบสีสดและ เสี ยง เก รี ยวกรา ว  ส ร้ า ง
สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ โดยเลือกผ้าปู
ที่นอนสีสด มีลวดลายสุดใส ปลอกถุงเท้าที่มี
ลวดลายหรือตัวการ์ตูนสีสด ของเล่นที่เหมาะ
ส าหรับเด็กได้แก่ โมบายล์ ตุ๊กตาบีบ หรือของ
เล่นที่ดูดได้ ตุ๊กตาปุกปุยหรือลูกบอลนิ่มๆ 
ภาพอาบมันและกระจกเงาส าหรับเด็ก เคร่ือง
เขย่าและตุ๊กตาส่งเสียง ส่วนกิจกรรมและเล่น
เกมส์ได้แก่ ร้องเพลงให้ฟัง ร้องเพลงกล่อม
ในขณะให้นม ในเวลาไกวเปล หรืออุ้มแห่

กล่อมให้หลับ อุ้มเด็กเต้นร า โยกตัวไปมาตาม
เสียงเพลง 
 เด็กอายุ 7 ถึง 12 เดือน เด็กในวัยนี้
รับรู้เร่ืองราวง่าย ๆ ได้แล้ว จดจ าตัวเองได้ 
รู้จักส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและจดจ าบุคคล
ในครอบครัวได้ เด็กจะสนใจสิ่งของต่าง ๆ 
รอบตัว ชอบส ารวจ ชอบดึงของเข้าออกจาก
กล่องและมองหา ถ้าของเล่นไม่ถูกน าไปซ่อน 
เด็กจะชอบเลียนเสียง พร้อมตั้งไข่ พร้อมจะ
ก้าวเดินแล้ว ของเล่นที่ เหมาะส าหรับเด็ก
ได้แก่ หนังสือที่มีภาพขนาดใหญ่ รูปง่าย ๆ 
ไม่ซับซ้อน ท าด้วยกระดาษแข็ง หรือหนังสือ
ผ้า ลูกบอลหลากขนาดและพื้นผิวแตกต่างกัน 
ของเล่นที่เคลื่อนที่ได้เช่น รถของเล่น แท่ง
เหลี่ยมขนาดใหญ่ อ่อนนุ่ม ตุ๊กตายัดนุ่น ถ้วย
ตวงของเล่นลอยน้ า ส่วนกิจกรรมและเกมส์
ได้แก่ เป่าท่อกระดาษ เลียนเสียงสัตว์ ร้อง
เพลงอนุบาล เล่นเกมส์ตบแผละ เล่นเกมส์ขี่
หลัง เกมยกขาพับขา เร่ิมเล่นกลิ้งบอล เล่น
จ๊ะเอ๋ ซ่อนของ เคาะฝาหม้อ ตวงทรายในหม้อ 
เก็บของเข้าออกจากกล่อง 
 เด็กอายุ 12 ถึง 18 เดือน เด็กเดินได้
คล่องแล้วสนุกกับการเดินตามพ่อ แม่ไปทั่ว
บ้าน เลียนแบบทุกอย่างที่คุณท า ใช้นิ้วมือได้
ถนัดมากขึ้น จึงชอบเล่นทุกอย่างที่ท้าทายการ
คว้าจับ ในช่วงวัยนี้เด็กสามารถพูดได้แล้ว
และเข้าใจความหมายของค าและเร่ืองราว จึง
ชอบฟังนิทาน ของเล่นที่เหมาะส าหรับเด็ก 
ได้แก่ หนังสือ กล่องดนตรี และเคร่ืองดนตรี 
รถยนต์นานาชนิด แผ่นภาพส าหรับหยิบหมุน
เข้าออก เช่น แผ่นภาพสัตว์ ของเล่นซ้อนเป็น
ช้ัน ถ้วยต่างขนาด  ของเล่นเรียงซ้อน ของเล่น



                   JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE               Vol.4  No.1  January – June  2010           .       55 

จากลากเลื่อน ส่วนกิจกรรมและเกมส์ ได้แก่ 
การร้องเพลงเห่กล่อม การพูดคุยกับเด็กให้
มากขึ้น เกมส์การเคลื่อนไหวง่าย  ๆ เช่น 
ปรบมือ นับนิ้ว เล่นซ่อนหา วาดรูป ระบายสี 
ใช้กาวติดรูป เล่นทราย เล่นน้ า 
 เด็กอายุ 18 เดือน ถึง 2 ปี เด็กในวัยนี้
ไม่อยากจะแบ่งปันของเล่นนัก แม้ว่าอยากจะ
เล่นสนุกกับเพื่อน ๆ เด็กมักจะแยกตัวมาเล่น
ตามล าพัง เล่นของเล่นช้ินโปรดที่จะนั่งเล่น
ได้คนเดียว มักจะเลือกของเล่นที่เหมือนกับ
เคร่ืองใช้ของผู้ใหญ่ ของเล่นที่เหมาะส าหรับ
เด็ก ได้แก่ ตุ๊กตาที่น าไปอาบน้ าได้ แป้นเคาะ
ให้ทุบได้ กล่องแยกรูปทรงและหลอดร้อย
เชือก เทปเพลง เทปเสียงสัตว์ เทปนิทาน ของ
เล่นล้อเลื่อน ดินน้ ามัน โทรศัพท์ เครื่องดนตรี 
ส่วนกิจกรรมและเกมได้แก่ อ่านหนังสืออก
เสียง เลือกหนังสือโครงกลอนเขียนนิทาน
ขึ้นมาใหม่โดยให้ลูกเป็นตัวเอกของเร่ือง เล่น
งูกินหาง มอญซ่อนผ้า ชักชวนท างานศิลปะ 
เช่นระบายสีด้วยนิ้ว 
 เด็กอายุ 2 ปี ถึง 3 ปี 6 เดือน เด็กวัยนี้
พึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น ควบคุมภาษาพูด าได้ดี
และมีทักษะใหม่ๆ หลายอย่างพ่อแม่ควรจะ
ตาดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะความระวังตัว
ยังพ ฒนาได้มากยากนัก เด็กชอบก่อสร้างวาง
เรียงส่ิงของเป็นกองใหญ่แล้วผลักให้ล้มทลาย 
ประกอบช้ินส่วนเข้าด้วยกันและแยกออกเป็น
ช้ินๆ ชอบเล่นของเล่นที่ท้าทายความสมารถ
ในการก่อสร้าง ของเล่นที่เหมาะกับเด็กได้แก่ 
แต่งชุดแปลงโฉม สีน้ าและกรรไกร เคร่ือง
เล่นก่อสร้าง จ๊ิกซอขนาดใหญ่ เคร่ืองมือและ
เคร่ืองใช้ในบ้าน ส่วนกิจกรรมและเกมส์

ได้แก่ เล่นเกมนับเลขและทายพยัญชนะ เล่น
เกมส์ค าคล้องจอง เล่าเร่ืองตลก ถามปัญหา
กวน ๆ เล่นเก้าอี้ดนตรี มอญซ่อนผ้า เลียนแบบ
ท่าทาง กิจกรรมศิลปะ เช่น เป่าสี ลอกลายด้วย
สีเทียน ท าอาหารนอกบ้าน ท่องเที่ยวตาม
แหล่งธรรมชาติ ปลูกผัก 
 เด็กอายุ 3 ปี 6 เดือน ถึง 5 ปี ช่วงวัยนี้
จะเน้นความส าคัญในการร่วมเล่นและแบ่งปัน
กับเพื่อนอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน เด็กจะ
แสดงความอยากรู้อยากเห็นในหลายเร่ือง ตั้ง
ค าถามไม่หยุดปาก อยากทดสอบทักษะของ
ร่างกาย ช่วงความสนใจนานมากขึ้น ของเล่น
ที่เหมาะกับเด็กได้แก่ เคร่ืองก่อสร้างและรถ
จ าลอง กระดานแม่ เหล็กหรือสักหลาด
ส าหรับเรียงอักษรหรือตัวเลข ชุดของเล่น
ย่อส่วน เคร่ืองกีฬา หนังสือที่ยากและซับซ้อน
ขึ้น เคร่ืองเล่นเทป ได้แก่ เพลงที่เตรียมความ
พร้อมเกี่ยวกับอักษร ตัวเลข เล่นเกมกระดาน 
เช่น บันไดงู ท าหน้ากาก สร้างเคร่ืองเรือนจาก
กล่องกระดาษ ไปชมภาพยนตร์ ละคร หรือ
พิพิธภัณฑ์ส าหรับเด็ก เที่ยวสวนสัตว์ 
 การที่พ่อแม่ความเข้าใจในการพัฒนา
ตามวัยและรู้จักเลือกของเล่นที่เหมาะสมกับ
การพัฒนาการของลูกช่วยให้การเล่นกับลูก
นั้นมีความสุขมากขึ้น เพราะกิจกรรมไม่ง่าย
หรือยากจนเกินไป ส่งผลให้เด็กเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเองเมื่อสามารถท าสิ่งต่าง ๆ 
ได้ส าเร็จ นอกจากนนี้การเล่นกับลูกยังช่วย
สร้างสายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว
ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น ซึ่งในที่สุดลูกก็สมารถ
พัฒนาตนเองให้เป็นเด็กมีความสุข เป็นคนดี
และเป็นคนเก่งของสังคมต่อไป 
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