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การเลนคือการเรียนรู – คําแนะนําการเลนสําหรับบิดามารดา
ของเด็กอายุระหวาง

0-2 ½ ป

(Play is all about learning A guide to play for parents of children 0-2 ½ years)
บทความตอไปนี้จัดทําโดยกระทรวงสาธารณสุขแหงรัฐนิวเซาธเวลส
การเลนใหอะไรหลายอยางนอกจากความสนุกสนาน

การเลนเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของชีวิตทารกและเด็กๆ

สําหรับเด็ก การเลนคือ “การทํางานประจําวัน” – มันชวยทําใหเด็กไดเรียนรูและเติบโต บิดามารดาคือครูคนแรก
และสําคัญที่สุดของเด็ก ทั้งบิดาและมารดาสามารถที่จะทําใหเด็กไดเรียนรูเปนอันมากจากการเลน
สําหรับเด็กที่มีปูยาตายาย เด็กที่อายุมากกวา ญาติพี่นอง และเพื่อนฝูงที่จะเลนดวย

เปนการดี

การเลนเปนสิ่งสําคัญสําหรับเด็กเพราะเปนการชวยใหเขา:
• เรียนรูเกี่ยวกับโลกของเขา
• เรียนรูวาจะทําสิ่งตางๆ อยางไร
• รูจักแกปญหา
• รูจักจัดการกับอารมณ
• มีความมั่นใจ
• แข็งแรงขึ้น
• เรียนรูวาจะติดตอกับคนอื่นๆ อยางไร (เผื่อแผและรูจักรอใหถึงรอบของตน)
ตอไปนี้คือตัวอยางที่แสดงใหเห็นวาการเลนชวยเด็กเรียนรูและเติบโตอยางไร

•

เอากลองเล็กใสในกลองใหญ – ชวยใหทารกและเด็กสอนเดินเรียนรูการใชนิ้วของเขา และการหยิบใสสิ่ง
ตางๆ ใหเขาที่

•

การวาด การระบายสี การทากาวปด การรอย – ชวยใหเด็กเรียนรูและฝกฝนทักษะ (และขันติ)

•
•

การแตงตัว ชวยใหเด็กรูจักสรางมโนภาพและการสรางสรรค
การเลนละคร โดยการแสรงทําเปนบุคคลอื่น (เชนบิดามารดาและผูใหญอื่นๆ) ชวยใหเด็กเขาใจบทบาทของ
ผูใหญ การรื้อฟนสถานการณที่สับสนขึ้นมาใหมจะชวยใหเด็กสามารถจัดการกับความรูสึกของตนเอง การ
เลนละครชวยใหเด็กใชมโนภาพของเขาเอง

เปนการดีที่จะเลนกับทารกและเด็กๆ เพราะ:
• จะชวยใหทานและเด็กเขาใจซึ่งกันและกันและเกิดความรูสึกใกลชิดตอกันและกัน
• จะชวยใหเด็กรูวาทานรักเขาและมีความสนใจในตัวเขา การที่รูวาตนเองเปนที่รักของใครๆ
•

ชวยใหเด็ก

เรียนรูและเติบโตดี
บิดามารดารูจักบุตรของตนดีที่สุด และสามารถที่จะใชการเลนเปนเครื่องมือสอนใหเด็กเรียนรูสิ่งตางๆ
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บิดามารดาสามารถชวยใหเด็กเรียนรูมากขึ้นจากการเลน โดย :
จัดหาสิ่งที่นาสนใจใหเด็กเลน
•

ทานไมจําเปนตองจัดหาของเลนราคาแพง
เด็กสามารถหาความเพลิดเพลินและเรียนรู
ไดจากของเลนราคาถูกๆ (บล็อคไม ตุกตา
สัตวเปนชุด สี และกระดาษ) วาไปแลว ตัว
ทานเองนั่นแหละคือ “ของเลน” ที่บุตรของ
ทานอยากเลนดวยมากที่สุด

•

ใชสิ่งตางๆที่อยูรอบบาน เชนกลองกระดาษ
แข็ง ชอนไม กลองพลาสติก หมอและกระทะ
เสื้อผาเกาๆ สําหรับเอามาแตงตัวเลนสนุกๆ

•

อาจมีหองสมุดของเลนอยูในบริเวณที่ทาน
พํานักอยู – สอบถามเรื่องนี้ไดจากศูนยวัย
เด็กเริ่มตนหรือหองสมุดในทองถิ่นที่ทาน
พํานักอยู

การหาเวลาเลนกับเด็กๆ
บางครั้ง การดําเนินชีวิตอาจจะยุงมาก และบิดามารดาอาจรูสึกออนเพลีย แตงานบางอยางก็ไมเหลือบากวาแรง
จนเกินไป ทั้งบิดาและมารดาสามารถที่จะ:
•

พูดคุยหรือรองเพลงใหเด็กฟงในระหวางที่กําลังทํางานบาน

•

ใหเด็กทํางานเล็กๆ นอยๆ ที่เขาสามารถทําได – เชนหยิบฟองน้ําสงใหบิดาในระหวางที่บิดากําลังลางรถ สง

•
•

ไมหนีบผาใหมารดาระหวางตากผา หรือเช็ดปดฝุนละออง เปนตน
ชี้ชวนใหเด็กดูสิ่งตางๆ ระหวางที่อยูในรถโดยสารประจําทางหรือไปจายของ
ใชเวลาเงียบๆ ดูรูปภาพในหนังสือหรืออานนิทานตางๆ ดวยกันกับบุตร

ขอรองใหเด็กที่อายุแกกวาชวยเลนหรือพูดคุยกับเด็ก

ปลอยใหเด็กเลนตามที่เขาตองการ
•

ผูใหญมักจะ “แทรกแซง” การเลนของเด็กและบงการวาเด็กควรจะเลนอยางไร (เชน “สรางบานดวยบล็อค
ไม”) บางครั้งทานอาจจะตองแสดงวิธีทําใหเขาดู

•

(เชน จะวางบล็อคไมเปนชั้นๆ อยางไร) อยางไรก็ตาม

เปนสิ่งสําคัญที่จะตองปลอยใหเด็กคิดคนความคิดใหมๆดวยตัวเอง นี่จะเปนการชวยสอนใหเขารูจักคิดและ
เรียนรูการแกปญหาดวยตัวเอง การปลอยใหเด็กเลนตามที่เขาตองการไมไดหมายความวาเขาจะทําอะไรก็
ได เชนขีดเขียนบนฝาผนัง ทานจะตองแนใจวาเขาจะไมทําอะไรที่จะเปนอันตรายตอตนเองหรือตอสิ่งตางๆ
ในบาน
ปลอยใหเด็กเปนมัคคุเทศกใหทาน บางครั้งเขาอาจตองการทําบางสิ่งบางอยางดวยตัวเองและตองการให
ทานอยูใกลๆ เขา บางครั้งเขาอาจตองการใหทานเปนสวนหนึ่งของการเลนของเขา ปลอยใหเขาตัดสินใจ
เอง ในวัยนี้ เปนสิ่งปกติสําหรับเด็กที่จะชอบ “เลนอยูขางๆ” มากกวาที่จะเลนดวยกับคนอื่น เกมที่ทานกับเด็ก

•

เลนเคียงขางกันได (เชน วาดภาพ) จะเปนที่อุนใจที่สุดแกเด็กเล็กๆ
พยายามอยาบังคับเด็กใหเลนตามความคิดของทาน
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การเลนกับเด็ก
•

นั่งกับพื้นขณะที่เลนของเลนกับเด็ก ทําตัวเปนสวนหนึ่งของเกมของเขา ไมใชเปนผูควบคุม

•

แทนที่จะถามคําถามเชน “ทําไมไมสรางบานละ?” จะเปนการดีกวาถาจะออกความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เขากําลัง
ทําอยูในขณะนั้น เชน
“หนูกําลังสรางบานหรือจะ”
“หนูเอาบล็อคใสบนรถบันทุกใชไหม”

นี่เปนการคลอยตามการกระทําของเด็ก
ความสนใจในตัวเขาดวย

ดีกวาที่จะบอกเขาวาควรทําอะไร

และเปนการบอกใหเขารูวาทานมี

ทานตองรูวาเมื่อไรที่เด็กตองการเลน – เมื่อไรที่เขาตองการหยุดเลน
เวลาที่ดีที่สุดที่จะเลนกับทารกและเด็กๆ คือเวลาที่เขาตื่นนอนเต็มที่ – ไมรูสึกเพลียหรือหิว ทารกและเด็กเล็กๆ จะ
มีสมาธิไดไมนาน เปนการดีที่สุดถาจัดใหมีเวลาเลนกับบุตรของทานบอยๆ รองรอยที่บอกใหรูวาเด็กอยากหยุด
เลน คือ :
• หาวนอน
• เหลียวหนาเหลียวหลัง
• มีทีทางอแง
นี่เปนการ “บอกใบ” ใหทานรูวาถึงเวลาเลนเกมใหมหรือหยุดพักการเลนชั่วคราว

การเลนตามวัยที่แตกตางกัน
ตอไปนี้คือความคิดบางอยางสําหรับเด็กวัยตางๆ ทานขอรับทราบความคิดเพิ่มเติมไดจากศูนยสุขภาพวัยเด็กเริ่ม
ตน หรือจากเพลยกรุพ
การพูดคุย รองเพลง เลานิทาน หรือ อานหนังสือ เปนสิ่งที่ดีสําหรับเด็กทุกวัย เมื่อทารกอายุไดสองสามเดือน ทาน
ควรเอาภาพในหนังสือใหเขาดูและเลานิทานงายๆ ใหเขาฟง ถาทานไมชอบอานหนังสือ แตการมีหนังสือไวรอบ
ตัวเปนสิ่งที่ดี – ทานควรชี้ไปที่ภาพเหลานั้น เลาเรื่องเกี่ยวกับตัวทานและครอบครัวของทานใหเด็กสอนเดินและ
เด็กอื่นๆ ฟง เชน ”เมื่อตอนแมยังเปนเด็กเล็กๆ พอของแมมักจะ......” หรือ “เมื่อตอนยายยังเล็กๆ ยายมักจะ.....” นี่
จะทําใหเด็กคุนกับเสียงและแบบแผนของภาษา
ถาที่อยูของทานมีเนื้อที่ไมเพียงพอสําหรับเลน อาจดูเปนการงายที่จะใหเด็กดูโทรทัศน แตนี่หมายความวาเวลา
เลนและเรียนรูจะลดนอยลง (นอกเสียจากวาทานนั่งอยูกับเขาและพูดถึงเรื่องที่กําลังดูบนจอโทรทัศน) ความคิด
เกี่ยวกับการเลนที่ระบุไวเบื้องลางนี้เหมาะสําหรับที่อยูอาศัยที่มีเนื้อที่นอย
0 - 9 เดือน
•

พูดและรองเพลงใหทารกฟง การพูดกับทารกชวยใหทารกเรียนรูการพูดและเขาใจความหมายของคํา พูด
กับทารกระหวางที่ทานกําลังทํางาน เชน “ถึงเวลากินอาหารเย็นแลว” “เดี๋ยวออกไปซื้อของกัน” ชี้มือไปที่สิ่ง
ของตางๆ แลวบอกทารกวาสิ่งเหลานั้นคืออะไร พอทารกทําเสียงออๆ แอๆ ทานก็พูดตอบเขา เลียนสีหนา
ของทารก ยิ้มและสนับสนุนใหเขาเลียนตามแบบทาน ทารกสวนใหญจะพยายามเลียนสีหนาของทานหลัง
จากอายุไดหนึ่งสัปดาห

•

การสัมผัสและจับตองสิ่งตางๆ จะชวยการเรียนรูของเด็ก การที่ทารกและเด็กสอนเดินสัมผัสสิ่งตางๆ ไมได
หมายความวาเขาซุกซน หากแตเขากําลังพยายามเรียนรูโลกของเขา หาของเลนและวัตถุตางๆ ที่ปลอดภัย
ใหทารกไดลูบคลํา เชน ของเลนนุมๆ ของเลนสําหรับเขยาเลน (rattle) ชอน หลอดดาย การเขยาแร็ตเติลซึ่ง
ทําใหเกิดเสียงดังจะทําใหเด็กรูวาเขาสามารถทําอะไรใหเกิดขึ้นได
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•

ปลอยใหทารกนอนคว่ําเปนเวลานานพอสมควรแตละวัน นี่เปนการชวยใหเขาเรียนรูถึงวิธีการยกศีรษะ ซึ่ง
จะทําใหเขาแข็งแรงขึ้นและสามารถมองไปไดรอบๆ หาที่ที่ปลอดภัยบนพื้นหอง แลวางทารกลงบนผาหมที่
สะอาด อยูกับเขา อยาปลอยใหเขาหลับระหวางที่นอนคว่ํา

9-18 เดือน
• เลานิทานหรืออานเรื่องงายๆ หรือทําสมุดติดภาพ ชี้ภาพใหเขาดู แลวเลาเรื่องในภาพใหเขาฟง
• ขีดเขียนไปตามเรื่อง ปลอยใหทารกขีดเขียนไปตามเรื่องบนกระดาษดวยดินสอเทียนที่ปราศจากพิษ
•

เพลงและบทกลอนสัมผัส

•

การเลนในน้ํา – ของเลนลอยน้ํา

•
•

•

การตักน้ําและเทน้ําใสภาชนะ
(ทานตองอยูกับเด็กเสมอเมื่ออยู
ใกลน้ํา)
บล็อคไมสี่เหลี่ยมสําหรับวางเปน
ชั้นๆ
เอาวัตถุตางๆ (ที่ปลอดภัย) ใสไว
ในกลอง รวมทั้งเศษผา จัดให
วัตถุเหลานั้นมีขนาด ทรวดทรง
และสีตางๆกัน ปลอยใหทารกเลน
กับวัตถุเหลานี้ โดยทานเอยชื่อ
ของวัตถุแตละชิ้นใหเขาฟง
ใชฝาหมอกระทบกันใหเกิดเสียง
ดัง

18 เดือนถึง 2½ ป
• แตงตัว
• ระบายสีดวยนิ้วมือ
• กลองกระดาษแข็งใหญๆ สําหรับสรางเปนหอหรือเปนบานเล็กๆ (คับบี้ เฮาส)
• เกมเลนคํา
• ลูกบอล สําหรับโยน เดงกลับ เตะ
•

แปงนวดสําหรับเลน (เพลย โด) สวนผสมงายๆ คือ แปงสาลี 1 ถวย เกลือ1/2 ถวย น้ํามัน 1 ชอนโตะ ครีม
ออฟ ทารทา1-2 ชอนโตะ น้ํา 1 ถวย พรอมดวยสีอาหารเล็กนอย ใสสวนผสมทุกอยางลงในหมอขนาดใหญ
ตั้งบนไฟกลางประมาณ 3-5 นาที คนจนกระทั่งแปงหนาขึ้นและรอนจากขางหมอจนไมมีแปงติดอยูอีก ทิ้ง
ใหเย็น แลวนวดจนนุมเนียน เก็บไวในตูเย็น

การเลนกับเด็กเล็กในขณะที่ตองดูแล ทารกใหม
ในขณะที่ทานตองดูแลทารก ทานตองหากิจกรรมใหบุตรเล็กอีกคนทําใกลๆ ทาน ดูแลใหเด็กทํากิจกรรมนี้กอน
(เชน ใชดินสอเทียนขีดเขียนบนกระดาษ) กอนที่ทานจะใหอาหารหรืออาบน้ําทารก

ถาการเลนทําใหบานรกละ?
จัดหากลองใหญๆหรือตูสําหรับเก็บของเด็กเลน

–

ดวยวิธีนี้ทานจะทําบานใหสะอาดเรียบรอยไดอยางรวดเร็ว

เลนเกมจัดบานใหเรียบรอยเพื่อเด็กๆจะไดชวยทานได บานสะอาดเรียบรอยเปนสิ่งที่ดี แตก็เปนสิ่งที่ดีดวยเหมือน
กันที่การเลนชวยการเรียนรูและการเติบโตของบุตรของทาน
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เพลยกรุพ – ดีสําหรับบิดามารดาและเด็กๆ
•

เพลยกรุพจะมีอยูในเกือบทุกทองที่ นี่เปนวิธีที่ดีที่
บิดามารดาและบุตรจะไดสังสรรคกับบิดามารดา
และบุตรรายอื่นๆ
เพลยกรุพบางแหงมีผูที่พูด
ภาษาเดียวกับทาน ไมตองกระดากอายในการเขา
รวมกลุมเพลยกรุพถาทานพูดภาษาอังกฤษไดเล็ก
นอยหรือไมไดเลย – บุตรของทานจะเปนสื่อกลาง

•

นําทานใหรูจักบิดามารดารายอื่นๆโดยไมตองใช
คําพูดมากนัก เด็กๆจะเลนดวยกันและจะไดเพื่อน
ใหมๆ สวนบิดามารดก็จะไดเพื่อนใหมดวยเหมือน
Courtesy of Karitane
กัน บิดามารดาใหโอกาสเพลยกรุพไดแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลบุตร
เพลยกรุพบางแหงอยูภายใตการจัดการของกลุมชุมชน แตบางกลุมบิดามารดาจัดการกันเอง บางครั้งการ
เขารวมเพลยกรุพไมตองเสียคาใชจาย แตบางครั้งสมาชิกตองเสียเงินเล็กนอยเพื่อซื้อของเลนตางๆ บิดา
มารดามีหนาที่รับผิดชอบตอการดูแลเด็กที่เพลยกรุพ แตเพลยกรุพบางแหง มีเจาหนาที่ที่ผานการอบรมมา
แลวคอยใหความชวยเหลือในดานกิจกรรมตางๆ ดวย

หากทานตองการทราบเรื่องเกี่ยวกับเพลยกรุพในทองถิ่นของทาน โปรดติดตอศูนยสุขภาพวัยเด็กเริ่มตน หรือ
สมาคมเพลยกรุพแหงรัฐนิวเซาธเวลส จํากัด หากทานประสงคจะจัดตั้งเพลยกรุพในทองถิ่นที่ทานพํานักอยู (เชน
สําหรับบิดามารดาที่พูดภาษาเดียวกัน) สมาคมเพลยกรุพสามารถชวยเหลือทานได
ถาทานตองการความชวยเหลือในดานการโทรศัพทเปนภาษาอังกฤษ

โปรดโทรศัพทไปที่บริการแปลและลาม

(TIS) ดวยหมายเลข 131 450
ทานขอทราบขอมูลสุขภาพเพิ่มเติมเปนภาษาของทานได

โดยไปที่เว็บไซทการสื่อสารอเนกวัฒนธรรม

ที่

แผนขอมูลนี้ตั้งอยูบนรากฐานของขอมูลที่ผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขนิวเซาธเวลส
เทน เทรซซิลเลียน และ สมาคมเพลยกรุพแหงรัฐนิวธเวลส จัดเสนอ

คาริ

http://www.mhcs.health.nsw.gov.au

หมายเลขโทรศัพทมีความถูกตองระหวางการจัดพิมพ แตไมไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ ทานอาจตอง
ตรวจสอบกับหมายเลขในสมุดโทรศัพทดวย
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