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สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
เลนอะไรดีนะ ตอนอยูในรถกับลูก ขอดีของการอยูในรถ คือ เด็กจะเดินหนีไปไหนไมได ถูก

บังคับใหอยูดวยกันในทีแ่คบๆ สามารถทํากจิกรรมบางอยางกับเดก็บางคนไดงายขื้น ตอไปน้ีเปน

ตัวอยางกิจกรรม การพูดคยุ การเลนทีค่ณุพอคุณแมสามารถนําไปประยุกตใชกบัลูกได ตัวอยางเหลาน้ี

เหมาะสําหรับคุณแมหรือคณุพอที่น่ังอยูหลังรถกับลูกและไมไดเปนผูขับรถ ถาคณุตองอยูในรถกับลูก

เพียง ๒ คน อาจเพียงแคเปนชวงเวลาสงบ ใหเด็กฟงเพลงสบายๆ หรือพูดคุยบางโดยไมทําใหคุณเสีย

สมาธิ อยาลืมเรื่องความปลอดภยัในการขับรถวาเปนส่ิงที่สําคัญที่สุด 

ตัวอยางกิจกรรม 

เลนเกมทายปญหา 

• เกมทายใจ ๒๐ คําถาม เชน  

พอ พอคิดถึง สัตวตัวหนึ่งมีส่ีขา  
นองหนอย หมา  
พอ ไมใช!!   มันตัวใหญมากๆ มากเลย 
นองหนอย สิงโต  
พอ ไมใช !!  มันมีหูใหญมาก ........... 

• ฝกการจินตนาการภาพในความคิด  

o คุณพอคณุแมบรรยายลักษณะส่ิงของ สถานที่ บุคคล ใหเด็กทาย เชน ใครนาเปน 

เพ่ือนของนองหนอย ผมส้ัน ใสแวนตา ..........ชอบพูดเสียงดัง.......ชอบใสกระโปรงสีฟา

........ 

o ฝกยอนกลับใหลูกตั้งคําถามใหคุณเปนคนทายบาง แลวอยาลืมใชเทคนิค แกลงงง ตอบ

ผิด เพ่ือใหเดก็โตตอบ ใหขอมูลคุณเพ่ิมขึน้และรูสึกสนุกที่ไดเปนผูชนะ 

• เลนเกมตอคํา  

o แมไปสวนสัตว แมเห็น....... คุณก็บอกวา “เสือ” และลูกอาจะตอบ “ลิง”  และคณุบอก 

“ชาง หมู ยีราฟ” แขงกันพูด แยงกันพูด เพ่ือฝกความจํา ความวองไวในการคิดคํา การ



แขงขัน การรูจักโตแยง และมีอารณสนุกรวม อาจเปล่ียนเปนส่ิงอ่ืน เชน สี ตัวเลข 

อาหาร  

• ทายปญหาเรือ่งราวที่ผานมาแลว ประสบการณจริงของเด็กที่เชื่อมโยงกับอารมณ เชน คุณยาย

ใหของขวัญอะไรนาที่นองหนอยชอบมากเลย  คุณแมกช็อบมากๆดวย.......... 

ชวนกันคุย 

• ชวนกันคุย “ส่ิงที่ผมชอบ” เชน อาหาร ขนม สถานที่ คุณครู ตัวเลข สี ชวยกันคุย ฝกเชื่อมโยง

เหตุผลกับความรูสึก  

• ชวยกันแตงเรือ่ง อาจเปนเรือ่งตามจินตนาการ หรือ ใหเด็กหัดสมมตเิกี่ยวกับตัวเอง  

o  ครั้งหน่ึงนานมาแลว ..... มีเด็กผูหญิงคนหน่ึง....นารักมากๆเลย ชื่อ ชื่อ......ชื่อ นอง

หนอย แลวใหเด็กชวยตอ ....เรื่องอาจไมจาํเปนตองเหมือนจริง แต ใหสนุกและฝกให

เด็กรูสึกสนุกในการตอเรื่องราว 

ชี้ชวนกันดูรูปภาพในหนงัสือ 

• ใหเด็กดูรูปเพ่ือชวยฝกเด็กในการบรรยาย ใหขอมูล เปนการฝกการประมวลขอมูลจากภาพที่

เห็น  

• อานหนังสือดวยกัน ชี้รูปไหนที่ชอบมากทีสุ่ด เลนชี้รูปใหเด็กทาํเสียงจากรูปที่เห็น  

• หนังสือที่มหีุนมือประกอบ เพ่ิมความนาสนใจในการฟงนิทาน 

ฝกสังเกตสิ่งรอบตัว 

• ถาเด็กชอบตัวเลข อาจเลนนับส่ิงของ เห็นหมากี่ตัว มสัีญญาณไฟจราจาํก่ีอัน รถสีแดงกี่คัน 

• ใสความสนุกและความซับซอนเขาไปในการเลน เชน ถาเห็นรถสีแดงเอามือแตะคุณพอ ถาเหน็

รถสีฟาตบมือ ๒ ที ถาเห็นรถสีเขียว รอง “เย” การเคล่ือนไหวและความทาทายที่เพ่ิมมากขึ้นทาํ

ใหเด็กรูสึกสนุกมากขึ้น  

• ฝกสังเกตและเชื่อมโยงเหตผุลจากส่ิงที่เหน็ เชน เห็นรถดับเพลิงเปดสัญญาณเสียงดัง “หวอ 

หวอ หวอ”   โฮโฮ รถดับเพลิงว่ิงเร็วจังเลย !!!   เอ รถดับเพลิงจะไปไหนนา ทาํไมขับเร็วจัง  



• ชวยกันสังเกตส่ิงอ่ืนๆ เชน รถสงอาหาร แมคาหาบเร รถตํารวจ หดัใหเด็กคิด เปรียบเทียบ 

บอกความเหมือนความแตกตาง...... 

• เลนเกม   แมเห็นส่ิงของบางอยางสีเขียว นองหนอยเหน็หรือเปลานา เด็กตองหาวามีของอะไรสี

เขียวอยูในรถ แมเห็นอะไรทีก่ินได ......แมเห็นอะไรกลมๆ......เด็กตองฝกการการฟงคําส่ัง การ

มองหาส่ิงของ การคิดนึกคาํ การตอบคําถาม 

เลนสมมติในรถ 

• เลนสมมติในรถ เชน สมมติวาเรากําลังอยูในยานอวกาศ กาํลังอยูในเรือดํานํ้า อยูในรถไฟเล็กที่

พาเที่ยวในสวนสัตว แลวพูดถึงส่ิงที่เรามองเห็นนอกรถ เชน สมมติวาเห็นพระจันทรอยูตรงโนน 

สมมติวาอยูใตทองทะเลลึก มองเห็นปลาฉลามวายอยูรอบๆ  

ฟงเพลงกับลูกอยางไรใหสรางสรรค 

• เลนทายช่ือเพลง เพลงอะไรตอจากเพลงน้ี  

o เอ เพลงแมงมุมลายรองยังไงนา (ใหเด็กรองเปนทํานอง ถาเด็กไมรูชื่อเพลง แมตองหัด
รองทาํนอง เลนๆใหเดก็สนุกดวย)  

o น่ีไงเพลงชางๆ คุณแมชอบ (แกลงพูดผิดชื่อ เพ่ือฝกหัดใหลูกโตแยง) 

o ถามลูกวาอยากฟงเพลงอะไร แลวแกลงทําผดิ ทาํเปนงง ฝกการส่ือสารโตตอบกลับไป

มาใหไดนานขึ้น 

• แขงกันฮัมเพลง รองเพลง แขงกันทาํเสียงดัง เสียงเบา ทําเสียงเลียนแบบ เชน เสียงแมว เสียง

นกรอง เสียงแตรรถ  

• การฝกหัดฟงเพลงหลากหลายรูปแบบ เปนการฝกฟงเสียงที่มีโทน ความถ่ีแตกตางกัน ชวยฝก

ประสาทสัมผสัการฟง การประมวลความแตกตางของเสียง เชน เพลงไทยเดิม เพลงลูกทุง (ที่มี

เน้ือหาเหมาะสมกับเด็ก) เพลง Jazz เพลงบรรเลง เพลงเสียงธรรมชาต ิ

ฟงนิทานแบบไหนด ี

• ฟงนิทานในรถ ควรเลือกนิทานที่ใสเสียงใสอารมณ ทาํใหเด็กมีอารมณรวม เชน 

o หนังสือมังกรไฟไมเรียนหนังสือ ที่มีCD เลานิทานประกอบ ของคุณประภาษ ชลศรา

นนท (เปนนิทานที่เลาใหเด็กฟงจริง มีเสียงจริงของเด็กแยงกันตอบคําถาม เสียง



หัวเราะ เสียงเพลง และใหอารมณทีห่ลากหลาย ทั้งสนุก ตื่นเตน แขงขัน เด็กๆชอบ

มาก) 

• คุณอาจหยดุเทป เพ่ือถามคําถาม จะเกิดอะไรข้ึนถา เชน ถาเจาชายไมมาชวย จะเปนยังไงเน่ีย 

ถามความคิดของเด็ก ใหหดัคิด หัดคาดเดาเหตุการณลวงหนา  

เด็กที่ยังไมคอยมีปฏิสัมพันธกัยคนหรือเพ่ิงเร่ิมมีภาษา 

• เปล่ียนกิจกรรมที่เด็กทําอยูใหเปนการทาํดวยกัน กิจกรรมอะไรก็ไดทีเ่ปนการสรางปฏิสัมพันธ

ตอกัน ทุกอยางดทีั้งน้ัน 

• ถาเด็กชอบมองออกไปนอกรถ ทําตามเด็ก ชี้ชวนกันดูส่ิงตางๆที่มองเห็นขางนอก หรือทําเปน

เอามือไปขวางกระจกไมใหเด็กดู เพ่ือสรางปฏิสัมพันธ 

• ในเด็กทีย่ังไมมีภาษา เตรียมของเลนที่เดก็ชอบ เชน ของเลนกระตุนประสาทสัมผสัหลายๆชิ้น

ใสถุง ใหเด็กเลือก  เอาอันไหน อันน้ีดีกวา แกลัง ตื้อ ยือ้ แกลงงง หยบิผิดหยิบถูก  

• เด็กที่ชอบเสนทางเดิมๆและมักรองโวยวาย ถาเปลี่ยนเสนทาง เด็กกลุมน้ีมักจะมีความสามารถ

ทางสายตาดมีาก อาจเลนเกมที่เกี่ยวกับการมองเห็น เชน ชี้ใหดูปายรถทีแ่ตกตางกัน ชี้ใหดู

สัญญาณไฟจราจร  

ขอแนะนํา 

• เด็กที่มีปญหาการประมวลขอมูลไดไมดี เด็กอาจจะไมสามารถ สังเกตตอบคาํถามหรือทําส่ิงที่

ซับซอนไดทันที่ แต ถาทาํบอยๆ ฝกการสังเกต ตั้งคาํถามใหเด็กชวนสงสัย และพูดถึง

ประสบการณตางๆบอยๆ ทุกวันทุกวัน (อยางสรางสรรค สนุกสนานและไมนาเบ่ือ) เด็กจะ

คอยๆเรียนรูและซึมซับไปเอง วันหน่ึงคณุจะแปลกใจที่เห็นลูกทําได  

• การเลือกเลนเกม ถามคําถาม ใชตัวอยางที่เด็กรูจักดี (ส่ิงของ สถานที่ หรอืคน) หรือเคยมี

ประสบการณมากอน ใสอารมณความรูสึกลงไปในเกมน้ันๆ   

• ส่ิงทีสําคญัที่สุด คือ ความรูสึกสนุก ชอบและ ดีใจที่ไดอยูกับลูกเลนกับลูก สามารถมีปฎิสัมพันธ

และสงเสริมพัฒนาการลูกไดในทุกอารมณ ทุกโอกาสและทุกสถานการณ 

อางอิง 
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