
 
 

 
 

1 / 3 

เมื่อพอแม เลือกของเลนใหลูก 
             พญ. อดิศรสุดา เฟองฟ ูกุมารแพทย ไดใหคําแนะนําเก่ียวกับการเลือกของเลนใหลูกวยัเตาะแตะ วามีขอ
ควรคํานึงดังตอไปนี้ 
 
1. ความปลอดภัย ควรใสใจรายละเอียดเกีย่วกับวัสดทุี่ใชผลิตของเลน พลาสติกที่อาจแตกหัก สีเคลอืบที่อาจเปน
อันตรายเมื่อหลดุลอก แลวลูกนําเขาปาก ความแข็งแรง ทนทาน ของเลนทีส่นามเด็กเลนก็ตองไดมาตรฐาน มั่นคง และ
มีคุณภาพด ีหลีกเลี่ยงของเลนขนาดเล็ก ทีส่ามารถใสลงไปในแกนกระดาษชําระได เพราะเด็กเล็กมักจะนําของเลนเขา
ปากหรือจมูกอาจติดคอหรือหลอดลม ทําใหเสียชีวิต รวมไปถึงของเลนขนาดใหญบางประเภท เชน รถของเลน ซึ่งมี
สวนประกอบชิน้เล็กๆ ที่อาจหกั หลุดออกมาได 
             ความปลอดภยัในการเลนนับรวมถงึสถานที่เลนดวย ควรจดัสถานที่เลนของลูกใหเหมาะสม เพราะความอยาก
รูอยากเห็น มองทุกอยางเปนเรื่องสนุก อาจทาํใหเขาเอานิ้วไปแหยปลั๊กไฟ หรือหยิบของมคีมมาเลน จนกอใหเกิด
อันตรายได 
  
2.เหมาะสมกบัวัย และพัฒนาการของเดก็ ของเลนที่งายเกินไป เชน ใหเด็กวัย 3 ขวบ เลนของเลนที่เขยาแลวมี
เสียง ลูกเลนเพียงไมก่ีครั้ง ก็จะไมสนใจ แตถาเอาไปใหเด็กวัยขวบตอนตนเลน เวลาเอื้อมมือไปควา เขยาแลวมีเสียง 
เขาก็จะรูสึกตื่นตาตื่นใจ และโปรดปรานของเลนชิ้นนี้ ของเลนที่ดคีวรโตตามเด็ก หมายถึง เด็กจะสามารถเลนของเลน
ชิ้นนี้ไดทุกชวงอายุ โดยพัฒนารูปแบบการเลนที่ซับซอนข้ึนตามวัย และชวยเสริมพัฒนาการในดานตางๆ ไดด ีของเลน
ประเภทนี้ ไดแก ลูกบอลสีสันสดใส ลูกวยัขวบนิดๆ อาจเลนผลัก ไลเก็บไลเตะ พอเขาเรียน ก็นําไปโยนเลนกับเพ่ือนได 
หรือตุกตา ตุกตาหม ีลูกอาจจะกอดเลนตอนเล็กๆ พอสองสามขวบก็เอามาสมมติเปนเพ่ือนในจินตนาการได เลน
บทบาทสมมตกัิน 
             ของเลนที่ไมเหมาะสมกับวัยบางอยาง อาจกอใหเกิดอันตรายไดอยางคาดไมถึง เชน โมบาย ทีเ่หมาะกับเด็ก
แรกเกิด เพราะชวยกระตุนเรื่องสายตา ถามีเสียงก็จะกระตุนประสาทสัมผสัเรื่องการฟง แตการแขวนโมบายมีสายไว
เหนือเตียง เด็กโตทีส่ามารถเอือ้มมือควาได แลวสายโมบายมาพันคอ ลูกอาจจะขาดอากาศหายใจ เปนอันตรายได 
  
3. ไมจํากดัจินตนาการและความคดิสรางสรรค การตอบล็อกไม เปนของเลนที่ชวยเสรมิสรางจินตนาการ เม่ือลูกตอ
เปนรูปรางตางๆ เชน รูปรถไฟ รูปถ้ํา รูปรถ อยางที่เขาอยากใหเปน และยังชวยเสรมิสรางกลามเนื้อมัดเล็ก ของเลนอีก
ประเภท คือ การเลนกับเงา ทํามือเปนรูปตางๆ หมา นก กระตาย หัวใจ ฯลฯ การเลนเงา สีขาว-ดํา ยิ่งชวยใหลูก
จินตนาการไดดยีิ่งข้ึน และยังเปนเวลาเชื่อมความสัมพันธอันดีในครอบครัวดวย 
  
สังเกตพัฒนาการของลกูจากการเลน 
             การเลนเปนอีกวิธีทีพ่อแมใชสังเกตพัฒนาการของลูกไดอยางคราวๆ  เชน 
             - ชวงวัย 6 เดือน ถึง ขวบตอนตน จะชอบสํารวจสิง่ของดวยปาก หยิบของทุกอยางเขาปาก เปนพัฒนาการ
ปกติ สําหรับคณุแมที่มลีูกอายุ 3 ขวบแลว ซึ่งวัยนี้ควรจะเลนดวยมือสองมือ ใชคนหา หยิบจับสิ่งของดคูราวๆ ได แตยงั
ชอบเอาของเลนเขาปากตลอดเวลา เหมือนเด็กเล็ก โดยไมรูจักวิธีเลนแบบอื่นเลย จะตองเริ่มตระหนักแลววา 
พัฒนาการของลูกไมสมวยั 
             - ในเด็กปกติ 1 ขวบ จะชอบเลนของเลนติดลอ เดนิลากจูง หากพบเด็กวัยนี้ที่ไมชอบเคลื่อนไหวรางกาย 
และยังไมสามารถเลนของเลนลากจูงได ควรสงสยัไวกอนวา พัฒนาการดานกลามเนื้อลูกชากวาปกตหิรอืไม 
             - เด็ก1 – 2 ขวบ เม่ือเห็นรถคันเลก็ๆ จะรูจักเข็นไปมา ไถเลน เลนแบบสมมติงายๆ ได เจอโทรศัพทของเลน 
ก็เลนสมมตคิุยฮัลโหลได ถามชีุดชอนสอม มตีุกตา คุณแมแกลงสมมติวานองตุกตาหิว ทําอยางไรด ีเขาก็จะสามารถใช
จินตนาการวา ตุกตาที่เห็นเปนคน เลนบทบาทสมมติได แตในวยัเตาะแตะที่เปนออทสิตกิ จะเลนสมมตไิมเปน 
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จินตนาการไมได เจอรถของเลนก็จะเลนแตลอ หมุนลอ เลนไมตรงตามฟงกชั่นของเลน เลนตุกตาก็จะเอามือฉีกเลน 
กระจุยกระจาย ไมสามารถจินตนาการวานี่เปนนอง เปนเพ่ือนของเขาได 
             - วัยเตาะแตะจะชอบเลนกับคนอื่นไดบางแลว แมจะเปนการเลนแบบยังไมมีกฎเกณฑกติกาแนชัด แตตอง
เลนกับคนอื่นไดบาง หากลูกไมชอบเลนกับใคร ชอบอยูกับตัวเองคนเดียว นั่งหลบมุมทั้งวนั คุณพอคุณแมก็ควรจะพามา
ปรึกษาแพทย เพราะอาจเปนอาการเริ่มตนของโรคทางพัฒนาการบางอยาง เชน ออทิสติก เพราะออทสิติกมาจากคําวา 
Auto แปลวา ตวัเอง อยูในโลกสวนตัว ไมชอบสุงสิงกับใคร 
             - เด็กบางคน ที่โต 2-3 ขวบแลว แตยังเลนรุนแรง ไมรูจักระมดัระวัง จนเกิดอุบัตเิหตุรุนแรง ตองเขา
โรงพยาบาล เชน ชอบปนที่สงู แลวกระโดดลงมา ทําใหตัวเองบาดเจ็บ แลวก็ยังเลนแบบเดิม ซ้ําแลวซ้าํเลา เปนอีก
กรณีที่ควรพามาปรึกษาแพทย วามีอะไรผิดปกติหรือไม อาจมีพัฒนาการชา หรือมีภาวะซน สมาธสิั้นรวมดวย 
  
ลูกสาวลูกชาย เลนอยางไรใหตรงตามเพศ 
             วัยเตาะแตะเปนวัยเลียนแบบ ลูกจะชอบทาํตามบคุคลที่เปนฮีโรของเขา ซึ่งไดแกคุณพอคุณแมนั่นเอง 
เด็กผูหญิงชอบเอารองเทาสนสูง หรือเสื้อผาของคุณแมไปใส เอาเครื่องสาํอางคุณแมมาแตงหนา เปนการเรียนรู ลอง
ผิดลองถูก บางครั้งจึงอาจพบเด็กผูชายเอาเครื่องสําอางคุณแมมาเลน สวมรองเทาคุณแม หรือเลนตุกตาไดบาง ซึ่งใน
กรณีนี้คุณแมยงัไมตองเปนกังวลวาลูกชายจะเบี่ยงเบนทางเพศ เพราะเด็กเล็กๆ ยังไมรูกฎเกณฑหรือทัศนคตทิางสังคม 
             ลูกชายอาจเรยีนรูแควา เวลาปกตทิี่เขาเลนรถ ตอบล็อก คนรอบขางไมสนใจ แตพอวันหนึ่งทีเ่ขาหยิบ
ลิปสติกคุณแมมาทา ทุกคนโวยวาย เสียงดัง ตกใจ เขาก็รูสกึวาไดรับความสนใจจากผูใหญ และสนุก แมการตอบรับ
จากผูใหญจะเปนไปในทางลบ แตก็ยังดีกวาไมมีใครมาสนใจเขาเลย จึงอยากจะทําพฤติกรรมอยางนี้อีก ตอไปเรื่อยๆ 
ซึ่งหากทาํบอยครั้งเขา อาจสงผลเสยีตอพฤตกิรรมในอนาคตได 
             คุณแมไมควรสนับสนุนใหลูกเลนเบีย่งเบน แตก็ไมตองตกใจมาก อาจหาทางออกดวยการใหกําลังใจ ชักชวน
ใหเขามาเลนอะไรทีส่นุก และเหมาะสมกับเพศ หากลูกชายชอบเลนเอนเอียงไป ก็อาจจะขอแรงคุณพอใหมาชวยดแูล
ลูกมากข้ึน ชวนลูกไปเลนกีฬา เชน วายน้ํา เลนกลางแจง โดยเฉพาะในสังคมปจจุบัน ที่มแีมเลี้ยงเดีย่วจาํนวนมากขึ้น ก็
อาจจะตองขอแรงคุณลุง คุณอา หรือเพ่ือนคณุแมที่เปนผูชายใหเขาดูเปนตนแบบ สวนลูกสาวที่หาวเกินไป ชอบเลน
ผาดโผน เลนอันตราย คุณแมอาจชวนมาทํากิจกรรมที่ดูนุมนวลลงบาง 
  
ทีว ีไมใชของเลนของลูก 
             การดูทีวมีากเกินไปทําใหลูกเฉื่อยชา เด็กวัยเตาะแตะที่ไดรับอนุญาตใหใชเวลาอยูหนาทีวีนานๆ จะเปนเด็กที่
ไมชอบเคลื่อนไหวไปไหน ชอบนั่งอยูกับที่ ในที่สดุรางกายก็จะออนแอ ปวกเปยก ไมมีกลามเนื้อ และรูปรางไมดีเม่ือ
เขาโตข้ึนเปนวัยรุน 
             วัยเตาะแตะไมควรใชเวลากับทวีีเกินวันละ 1-2 ชั่วโมง เวลาทีดู่ทวีี คุณพอคุณแมตองอยูกับลูกเสมอ และเปน
รายการทีค่ัดเลอืกแลว อยางทีม่ีเรตติ้งวารายการไหนเด็กดูได แตไมควรใหเด็กดูทวีีมากๆ การลดชั่วโมงดทูีวีของเด็ก
ลง แลวใหลูกน่ังเฉยๆ จะเปนการฝนธรรมชาตขิองเด็กที่ไมอยูนิ่ง จึงจะตองหากิจกรรมทีส่นุกมาทดแทน เชน อาจชวน
ลูกออกไปวิ่งเลน วายน้ํา ปลูกตนไม หรือพอไปสนามเด็กเลน ซึ่งเขาก็จะสนุกมากกวาดูทวีีอีกดวย 
  
เลนอะไรกับลูก กอนนอนไดบาง 
             ควรงดรูปแบบการเลนที่กระตุนความตื่นเตนของเดก็ เชน การเลนไลเตะลูกบอล เลนโยนกันไปมา เลนซอน
แอบ หากกอนนอนลูกเลนแบบตื่นเตนมากๆ จะทาํใหอารมณตกคาง ลูกอาจผวาตื่นกลางดึก หรือละเมอรองไหได ขอ
แนะนํา การเลนเลานิทาน อานหนังสือใหลูกฟง เลนเงา หรือเลนรองเพลงกลอมกันเบาๆ สรางความสงบในบาน จะชวย
ใหลูกนอนหลับไดด ี
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ของเลน Biotoy ดีที่สุดสําหรับลูก 
             ของเลนประเภท Biotoy จะชวยกระตุนพัฒนาการไดดทีี่สดุ เพราะเปนของเลนที่มีชีวิต และของเลนมีชีวิตที่ดี
ทีสดุสําหรับลูก คือพอกับแมนั่นเอง เพราะตอบสนองความตองการของลูกไดทุกดาน สงเสริมเรื่องการมี 
             ปฏิสมัพันธ หรือชวยหลอหลอม เรือ่งสังคม อารมณ จิตใจไปดวย พอแมควรหาเวลาเลนกับลูกใหมากขึ้น 
คอยกระตุนความสนใจ สังเกต และตอบสนองความตองการของเขาอยางเหมาะสม 
             สําหรับเด็กของเลนอาจไมจําเปนตองมีมากชิ้น แตสิ่งสาํคัญคือทีค่นเลนดวย ของเลนที่ราคาไมแพง 
เหมาะสมกับวัย และปลอดภัย อาจจะเปนของเลนที่ทาํข้ึนเองอยางงายๆ แตมีพอแมเลนดวย ก็สามารถทําใหลูกมี
ความสุขแลว 
 
 


