ของเลนเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษวัย 0-3 ป
ของเลนหรือการเลน มีความสําคัญตอการเรียนรู ของเด็กอยางมาก ถือวาเปนกุญแจ
ดอกสําคัญ ที่จะนําไปสูกระบวน การเรียนรูของเด็กในอนาคต ดั้งนั้นถาพอแมหรือผู
เลี้ยงดู ไดเขาใจ และสามารถนําของเลน หรือกิจกรรมการเลนไปใชกับเด็กไดอยางมี
ประสิทธิภาพแลว ทักษะพัฒนาการ และการเรียนรูของเด็ก จะกาวไปอยางมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อเด็กมีพื้นฐานทางพัฒนาการที่ดี และเหมาะสมกับวัย เด็กจะสามารถ นํา
ประสบการณตางๆ ที่ผานมาไปประยุกตใช กับการเรียนรูในอนาคตได อยางมีคุณภาพ
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัย0-3ป
เด็กวัยนี้เรียนรูผานการเลน และเรียนรูผานทางการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตาดู หูฟง จมูกรับกลิ่น ลิ้น
รับรส และผิวหนังรับสัมผัส ในวัยนี้เด็กมักชอบนําของทุกชนิดเขาปาก โดยใชปากในการสํารวจของนั้นๆ ทั้งดูด
เลีย อม พอแมควรสงเสริมใหเด็กไดใชทักษะเหลานี้ โดยหาของเลนที่มีขนาดเหมาะมือ น้ําหนักเบา ขนาดไมเล็ก
จนเกินไป ปลอดภัย ลางทําความสะอาดงาย เพื่อใหเด็กไดฝกทักษะ ในการใชมือและตาประสานกัน ในการควา
จับ เขยา เอาเขาปาก พอ แมหรือผูเลี้ยงดู ไมควรดึงมือหรือของเลนออกจากปากเด็ก เพราะจะทําใหเด็กหงุดหงิด
อารมณเสีย และขาดโอกาสในการใชปากสํารวจเพื่อการเรียนรู และที่สําคัญพอแมควรพูดคุย และมีปฎิสัมพันธกับ
ลูกขณะชี้ชวนใหลูกเลนอีกดวย
เด็กที่มีความตองการพิเศษ อาจมีความบกพรองทางพัฒนาการ จําเปนตอง
กระตุน การเรียนรูของเด็กในทุกดาน ไมวาจะกระตุนประสาทสัมผัสทั้ง 5 ดังที่ไดกลาวมาแลว ยังตองกระตุนการ
เรียนรู ดวยการใชของเลนที่มีความหลากหลายเพื่อสรางทักษะ และประสบการณตางๆ ใหแกเด็กเหลานี้ ซึ่ง
จะตองพิจารณาตามความเหมาะสมและตองคํานึงถึงปญหาความตองการและระดับพัฒนาการของเด็กแตละราย
ดวย
ถึงแมวาพัฒนาการของเด็กกลุมนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามอายุก็ตาม แตจะเปนการเปลี่ยนแปลงอยาง
ชาๆ ไมเหมือนกับเด็กปกติ เด็กพิเศษเหลานี้ก็สามารถ พัฒนาศักยภาพของตนได และอาจจะมีพฤติกรรมของ
พัฒนาการ ที่แตกตางกันออกไปตามปญหาที่เกิดขึ้น เชน เด็กบางคนอาจคืบ แตไมคลาน แตจะนั่งและยืน เดิน
เลย บางคนอาจรูจักไขวควาของเลนในทิศทางตางๆกันชอบเอาของเลนเขาปากแตบางคนก็ทําไมได
ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่ง ที่จะชวยเหลือ ฟนฟูศักยภาพของเด็กใหเต็มที่ โดยอาจนําของเลนใหเด็กไดจับ
สัมผัส หรือกกระตุนใหเด็กไดมีโอกาสนําของเลน / วัสดุตาง ๆ เขาปาก เพื่อ กัด, ย้ํา ,เลียเลน ซึ่งทักษะเหลานี้ถือ
เปนการเรียนรูของเด็ก โดยการใชปากซึ่งเปนสวนหนึ่งของการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการเรียนรู ในการ
สัมผัสวัตถุ / ของเลน การใชตา และมือประสานงานกัน สามารถจับวัตถุ / ของเลน เขาปาก ไดอยางถูกตอง
แมนยําและไดเรียนรูการสัมผัสพื้นผิวที่แตกตางกันของวัตถุจากการจับ,กัด,ดูดหรือเลีย
พอแมหรือผูใหญ
บางทาน อาจไมเขาใจถึงพฤติกรรมของเด็กในวัยนี้ จึงจํากัด หรือหามปราม ไมใหเด็กเอาของเขาปาก อาจเพราะ
กลัวสกปรกหรือสําลัก ซึ่งจะทําใหเด็กหงุดหงิด , อารมณเสีย และไมเกิดการเรียนรู ดังนั้นพอแม และผูใหญที่
ใกลชิดควรเขาใจ ในพฤติกรรมของเด็ก และสงเสริมการเรียนทักษะเหลานี้ ใหถูกตองเหมาะสม รวมทั้งดูแลเรื่อง
ความปลอดภัย ในการเลนของลูก โดยเฉพาะอุปกรณการเลน ควรที่จะมีขนาดใหญ สีสันปลอดภัย จับ / กําถนัดมือ
สามารถใหเด็กไดสัมผัสผานการกัด , ดูด , เลียได ขนาดและน้ําหนัก ตองเหมาะสมกับเด็กแตละคน สามารถ
ลาง / ซัก อุปกรณของเลนได เมื่อสกปรก ตลอดทั้งพอแม ควรมีปฏิสัมพันธกับเด็ก ระหวางการเลนอีกดวย อยา
ปลอยใหเด็กเลนคนเดียวเพราะเด็กยังไมรูจักวาของเลนแตละชิ้นมีวิธีการเลนอยางไร

ความหมายของการเลน
การเลนเปนกิจกรรมการเรียนรู และเปนตัวกระตุนใหเด็กเกิดการรับรูที่ดี ตลอดทั้งใหเด็กไดเรียนรู ตัวเองและ
บุคคลอื่นโดยไมรูตัวและนอกจากนี้การเลนยังมีผลตอพัฒนาการทางสมองและระบบประสาทอีกดวย
ประโยชนของการเลน
1.
ชวยเสริมสรางใหเด็กมีพัฒนาการในทุกดาน
2.
สรางการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5
3.
ชวยพัฒนาดานสติปญญา เสริมสรางจินตนาการ และความคิดสรางสรรค
4.
ชวยพัฒนาความสามารถในดานการสื่อสาร โดยเฉพาะคําศัพท
5.
ชวยเสริมสรางความมั่นใจในตัวเอง
6.
ชวยเสริมสรางลักษณะนิสัยที่ดีทางสังคม เชน การแบงปน (sharing) การผลัดเปลี่ยน (turn taking) การ
ชวยเหลือ (co-operation) การอดทนตอการรอคอย ความยืดหยุน (flexibility)
7.
ชวยเสริมสรางใหเด็กรูจักตนเองไดดีขึ้นซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จที่ไดกระทํา
8.
ชวยเสริมสรางสุขภาพจิตและอารมณที่ดี
9.
ชวยพัฒนาและสงเสริมบทบาททางเพศ และบทบาทสมมุติ
10.
ชวยพัฒนาและเสริมสรางความสนใจและสมาธิ
การเลือกของเลน ใหเหมาะกับความสามารถของเด็ก ในแตละวัย มีความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของ
เด็กเปนอยางมาก พอแม หรือผูดูแล จึงมีบทบาทสําคัญตอการเลือกสรรของเลน และจัดสภาพแวดลอมให
เอื้ออํานวยตอเด็ก ใหเกิดศักยภาพในการเรียนรู โดยคํานึงถึง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความปลอดภัย
ความเหมาะสมกับอายุและพัฒนาการของเด็ก
ความสนใจของเด็ก
ความสะอาด
ความเหมาะสมของราคา
วิธีการเลน

อุปกรณของเลนและเกมตาง ๆ เพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็กที่มีความตองการพิเศษวัย0-1ป
วัสดุอุปกรณ / เกม
1.วงแหวนที่มีลักษณะพื้นผิว
แตกตางกันอาจเปน พลาสติก
แข็ง , ยางนิ่ม หรือผา ฯลฯ
(อายุ 3-8 เดือน)

ประโยชน
เด็กวัยนี้มักนําของเลนเขาปาก ใชปากในการดูด อม เลีย ใชเหงือกย้ํา กัดเลน เพื่อ
ฝกความแข็งแรงของเหงือก และยังอาจสามารถลดอาการเจ็บขณะที่ฟนของเด็กวัย
นี้กําลังขึ้นได โดยนําวงแหวนพลาสติกยางไปแชตูเย็น ความเย็นจากยางจะลด
อาการเจ็บไดขณะที่เด็กกัดเลน
2. โมบายพวงวัสดุที่เปนรูป เพื่อฝกการใชสายตาในการมองวัตถุขณะเคลื่อนไหว ขณะที่เด็กนอนเลนอยูบน
สัตว หรือดอกไม ที่มีสีสัน เตียง แขวนโมบายอยูเหนือศีรษะเด็กเพื่อใหเด็กไดใชสายตามองดูขณะของเลน
สดใส แขวนไวที่หัวเตียงหรือ แกวงไปมา เด็กจะสนใจมองดูการเคลื่อนไหวของวัตถุ และยังสามารถฝกการฟง
เสียงดนตรีของเครื่องเลนอีกดวย
เปล ซึ่งอาจมีเสียงดนตรี
ประกอบดวย
(อายุ 3-5 เดือน)
3. ตุกตายางผิวหยาบหรือนิ่ม เพื่อฝกควาจับและ สัมผัส โดยใชของเลนที่มีพื้นผิวสัมผัสที่ตางกัน เด็กวัยนี้ชอบ
อาจทําจากผาหรือพลาสติกยาง จับสัมผัส ลูบ คลํา บีบเลน หรือโยนเลน กลิ้งเลน และฝกการฟงเสียง ตางๆกัน
ซึ่งอาจบีบมีเสียง / ไมมีก็ได ของของเลนขณะบีบ เขยา เคาะ ตลอดทั้งฝกจับของเลนเปลี่ยนมือไดอีกดวย
(อายุ 4-12 เดือน)
4.เครื่องเขยาใหเกิดเสียงไดแก เพื่อฝกกลามเนื้อมือในการจับและควาของเลน ฝกการฟงเสียงของของเลนที่มี
กรุงกริ้ง ,กระดิ่ง ซึ่งอาจมีขนาด ความแตกตางกัน เด็กวัยนี้ชอบควา จับ เขยา เคาะ ของเลนเพื่อใหเกิดเสียงตาง ๆ
และน้ําหนักที่แตกตางกัน ตาม รวมทั้งสามารถกระตุนใหเด็กไดสนใจมองขณะที่เด็กมีกิจกรรมในการจับเขยา
ความเหมาะสมของเด็กแตละ เคาะเลนอีกดวย
คน (อายุ 3-12 เดือน)
5.กระจกเงา
เพื่อฝกการมองและการสังเกต การเคลื่อนไหวของหนาตา และทาทางขณะมอง
(อายุ 4-12 เดือน)
เลนเด็กวัยนี้มักชอบมองเงาตัวเอง และสิ่งอื่น ๆ ในกระจก
6. ของเลนไขลาน เชน ลูกเปด ขณะที่ของเลนไขลานเคลื่อนไหว เด็กสนใจและมองตามการเคลื่อนไหวของของ
ลูกไก และอื่น ๆซึ่งอาจมี เลนเหลานั้น ตลอดทั้งกระตุนใหเด็กเกิดการเคลื่อนไหวตัวเองอีกดวย เชน เด็ก
อาจจะคืบ , คลาน หรือ เกาะเดิน , เหนี่ยวตัวลุกยืน เกาะยืน เพื่อใหไดของเลน
เสียงดนตรีประกอบ
เหลานั้น
7. วัสดุรูปทรงเรขาคณิต อาจ
เปนผา ,กลองสีตาง ๆ ,กอนไม
หรือ กอนพลาสติกที่มีขนาด
ตางกัน
8. หมุดหรือไมสี ซึ่งมีขนาด
ใหญ อาจทําดวยไมหรือ
พลาสติก พรอมกระดานมีรู

เพื่อฝกการสังเกตรูปราง รูปทรง และจับกํา ซึ่งภายในกลองสีตาง ๆ อาจใสเม็ด
ถั่ว / เม็ดพลาสติก ไวขางในได เมื่อเด็กเขยา / เคาะ แลวเกิดเสียง เพื่อกระตุนการ
ฟง และความสนใจของเด็กในขณะเลน ของเลนมากขึ้น
เพื่อเสริมสรางการใชปลายนิ้ว ในการหยิบ หรือยัดนิ้วใสลงในรู หรือในชองที่เจาะ
ไวบนกลอง เด็กวัยนี้เริ่มใชปลายนิ้ว หยิบ หรือใชนิ้วยัดใสรู หรือชองที่เจาะไว

วัสดุอุปกรณ / เกม
9. เกมจะเอ
(อายุ 7 เดือน – 1 ป)

10. เกมปูไต

11. เกมจับปูดํา
(อายุ 9-12 เดือน)

12. เกมตบมือเปาะแปะ
(อายุ 9-12 เดือน)

13.เกมคนหาของเลน

ประโยชน
เกมนี้เพื่อฝกใหเด็กรูจักการคนหาวัตถุที่หายไป ตลอดทั้งฝกความสนใจ ,สมาธิใน
การฟงจังหวะของเสียง และยังเปนการเสริมสรางปฎิสัมพันธ ระหวางเด็กกับ
ผูใหญดวย โดยผูใหญอาจใชมือ , ผา หรือกระดาษปดหนาตัวเอง หรือปดหนา
เด็ก และเมื่อเปดมือ ผา หรือกระดาษออกพรอมกับพูดคําวา “จะเอ” ซึ่งน้ําเสียงที่
ใชควรจะเราอารมณเด็กใหเกิดความสนุกสนานดวย ซึ่งเด็กจะมองหาหนาผูใหญที่
หายไปในขณะเลน
เกมนี้เพื่อฝกใหเด็กไดรับการฟงเสียง ฝกความสนใจ มีการจับจองมองหนาแม
ตลอดทั้งไดรับรูถึงการสัมผัสจากวัตถุที่มีความแตกตางกันของพื้นผิว สรางเสริม
ความสัมพันธที่ดี ระหวางผูใหญกับเด็ก รวมถึงพัฒนาการทางอารมณที่ดีของเด็ก
ดวย โดยผูใหญใชปลายนิ้ว หรือของเลน หรือวัสดุที่มีพื้นผิวตาง ๆ กัน เชน ผา ,
ฟองน้ํา , ตุกตายางไลไปบนผิวเด็กในทุกจุดของรางกายตั้งแตศีรษะจรดเทา ขณะ
เลนเกมผูใหญควรพูดคุย หัวเราะ และยิ้ม สรางบรรยากาศใหเด็กสนุกสนานไป
ดวย ตลอดทั้งจุดตาง ๆ ที่ลูบไล / สัมผัสไปบนผิวเด็กควรบอกใหเด็กไดรับรูดวย
เชน “แมกําลังลูบไลมือของลูกนะ” อาจรองเพลงขณะเลนปูไตดวยก็ได
เกมนี้เพื่อฝกกลามเนื้อมือในการเปด – ปดมือหรือกํา – แบมือ ตลอดทั้งเด็กเริ่ม
สามารถเลียนแบบทาทางกํามือ แบมือจากพอแมในขณะเลนเกมนี้ โดยขณะเลน
ผูใหญควรรองเพลง “จับปูดําขย้ําปูนา จับปูมา มาควาปูทะเล”รวมดวย เด็กจะเกิด
ความสนุกสนาน และสรางเสริมการมี ปฏิสัมพันธกับผูอื่นอีกดวย รวมทั้งเปนการ
ฝกการฟง ความสนใจ และสมาธิใหกับเด็กอีกดวย
เกมนี้เพื่อฝกการทํางานของกลามเนื้อมือทั้ง 2 ขาง และเปนการเสริมสราง
ความสัมพันธกับบุคคลอื่นในขณะเลนดวย ตลอดทั้งใหเด็กฝกฟงจังหวะในขณะ
ตบมือ และเพิ่มความสนุกสนานใหกับเด็กอีกดวย โดยผูใหญจับมือเด็กมาตบมือ
กันหรือ เด็กตบมือเอง เมื่อผูใหญกระตุนใหเด็กทําตาม อาจใชคํากลอน หรือ เพลง
ที่เกี่ยวของกับการตบมือมาประกอบดวยก็ได เชน คํากลอน “ตบมือเปาะแปะ
เรียกแพะมากินนม นมไมหวานเอาน้ําตาลมาใส “ หรือเพลงตบมือ “ เรามาตบมือ
กันดีกวา( 3 ครั้ง ) แลวเราชวนกันรองเพลง “
เกมนี้เพื่อฝกใหเด็กไดรูจักใชความคิดในการแกปญหาอยางงาย ในการคนหาของ
เลน ซึ่งผูใหญอาจชวยชี้แนะไดบาง เพื่อใหเด็กเกิดความรูสึกถึงความสําเร็จในการ
ทํางาน ตลอดทั้งเด็กไดรับการฝกประสบการณเรื่องการคงอยูของวัตถุ (Object
Permanent) โดยผูใหญใชผาหรือกระดาษปดของเลนในขณะที่เด็กเลนอยู อาจจะ
ปดบางสวน หรือปดทั้งหมดของของเลนก็ได ซึ่งเด็กจะพยายามคนหาของเลนโดย
การดึงผา หรือกระดาษออก

วัสดุอุปกรณ / เกม
ประโยชน
14. กระบะใสทราย / ขาวสาร เพื่อกระตุนประสาทสัมผัสทางการจับ หยิบ ฝกกลามเนื้อมัดเล็ก โดยการใชปลาย
นิ้วหยิบจับวัตถุ ที่มีขนาดตาง ๆ กัน ตลอดทั้งเพิ่มพูนทักษะ การประสานงาน
ยอมสี หรือเม็ดถั่วตาง ๆ
ระหวางมือและตา รวมทั้งฝกทักษะทางสังคม รูจกั มีการใหและรับ (Turn – Taking)
สรางลักษณะนิสัยที่ดีและเหมาะสม ซึ่งจะเปนพื้นฐานทางอารมณที่ดีอยางหนึ่ง
ซึ่งสามารถฝกไดตั้งแตยังเด็ก โดยการนําทราย, หรือขาวสารยอมสี หรือเม็ดถั่วตาง
ๆ ใสกระบะ และใชอุปกรณการเลนทราย หรืออาจประยุกตใชอุปกรณใน
ครัวเรือน เชน จาน, ชาม, ชอน , แกวน้ํา ฯลฯ มารวมในเกมนี้

