
ชุดความรู้เกี่ยวกับ “การเลี้ยงดูเด็ก” 

“““การเล่นการเล่นการเล่น”””   หนา้ทีท่ี่ส าคญัของเด็กหนา้ทีท่ี่ส าคญัของเด็กหนา้ทีท่ี่ส าคญัของเด็ก   ๆๆๆ   

เด็กกับการเล่นเกิดมาคู่กัน เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากสัญชาติญาณของเด็ก การเล่นเป็น
กิจกรรมที่ให้ความสนุกสนาน ท าให้เด็กได้เรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และ
ความรู้ โดยประสบการณ์ที่ได้จากการเล่นจะน าไปสู่การรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และช่วยให้เด็กสามารถปรับตัวให้
เข้ากับสังคมและผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

การเล่นจึงเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาความสามารถของเด็ก
ในทุกด้าน ช่วยพัฒนาให้เด็กสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ดีในอนาคต 

ดังนั ้น  พ ่อแม ่ต ้องจ ัด เวลาและสถานที ่ให ้ล ูกได ้ม ีโอกาส
เคลื่อนไหว ได้ออกก าลังกาย และสามารถเล่นได้อย่างปลอดภัย เพราะลูก
ต้องได้คืบ คลาน เกาะเดิน หรือ วิ่งเล่น และได้ออกก าลังกายในที่โล่งกว้าง
และมีความปลอดภัยเพียงพอ 

นักวิชาการแนะน าว่า พ่อแม่ควรแบ่งเวลาเล่นกับลูกอย่างน้อย
วันละ 15 - 30 นาที  พร้อมจัดหาของเล่นที่น่าสนใจตามวัยและ
ความสามารถของลูก เพื่อให้ลูกเรียนรู้ด้วยการเล่นอย่างสนุกสนานและ
ปลอดภัย หากลูกเล่นด้วยความร่าเริงแจ่มใส มีความสุข และเพลิดเพลิน 
แสดงว่าการเล่นและออกก าลังกายของลูกอยู่ในระดับที่พอดี ซึ่งการเล่น  

ที่ไม่มากไม่น้อยเกินไปและเหมาะสมกับวัย จะส่งผลให้ลูกมีความคล่องแคล่ว 
กระฉับกระเฉง กล้ามเนื้อแข็งแรง ได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้
ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ดีต่อไป 

แนวคิดเกี่ยวกับการเล่น 

1. การเล่นคือหน้าที่ส าคัญของเด็ก  
2. การเล่นเป็นโลกของเด็กซึ่งช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ 
3. การเล่นช่วยส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย  
   สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม  
4. การเล่นเป็นความต้องการของเด็ก ซึ่งอาจมีทั้ง...  
      - การเล่นที่ต้องใช้พละก าลัง & เล่นเงียบ ๆ  

- การเล่นแบบธรรมชาติ & เล่นตามที่ผู้ใหญ่จัดเตรียมไว้ให้  
- การเล่นในที่ร่ม & กลางแจ้ง  
- การเล่นคนเดียว & เล่นกับเพื่อน 

 5. ผู้ใหญ่ช่วยส่งเสริมประสบการณ์การเล่นให้แก่เด็กได้ 
 
 



ลักษณะการเล่นของเด็ก 

1. การเล่นของเด็กจะไม่มีแบบแผน เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่รูปแบบของการเล่นจะมีการ
พัฒนาตามแต่ละช่วงวัย โดยส่วนใหญ่ในระยะแรก การเล่นของเด็กจะเกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัสต่อเมื่อสติปัญญาของ
เด็กมีการพัฒนาขึ้น การเล่นก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้น เป็นการใช้ความสามารถของทักษะหลายอย่างร่วมกัน และ
เมื่อเด็กเข้าสู่วัยเรียนก็จะมีการเล่นร่วมกับผู้อื่นมากข้ึน 

2. เด็กมักชอบเล่นโดยการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ เพราะเด็กมักจะชอบทดสอบพละก าลังของตน เช่น การ
กระโดดขาเดียว การเคลื่อนไหวบนท่อนไม้หรือ การเดินตามก าแพง ฯลฯ  

3. การเล่นแบบสร้างจินตนาการจะมีมากที่สุดในเด็กอายุระหว่าง 5 - 8 ปี ส าหรับการเล่นสมมติของเด็ก 4 ปี 
จะเล่นสมมุติเก่ียวกับความเป็นอยู่ของสัตว์ และคนในครอบครัว 

4. การเล่นที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของเด็ก คือ การก่อสร้าง เด็กจะเริ่มรู้จักเก็บและสะสมสิ่งของเพื่อน ามา
ก่อสร้างหรือประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ   

5. การเล่นของเด็กและเวลาที่ใช้ในการเล่นโดยรวม จะลดลงเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีบทบาทหน้าที่ใหม่ 
ๆ ให้เด็กท ามากข้ึน 

6. ความสนใจในการเล่นของเด็กในแต่ละช่วงวัยจะมีความแตกต่างกัน นักวิชาการระบุว่า เด็กจะใช้เวลาใน
การเล่นของเล่นที่ชอบแต่ละชิ้นแตกต่างกัน โดยเด็กวัย 2 ขวบจะเล่นนานประมาณ 7 นาที, เด็กวัย 3 ขวบ ประมาณ 
8.9 นาที, เด็กวัย 4 ขวบ ประมาณ 12.3 นาที ส าหรับเด็กวัย 5 ขวบ จะใช้เวลาเล่นประมาณ 13.6 นาที  

ประโยชน์ของการเล่น  

การเล่นมีประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กในทุกด้าน ท าให้เด็กได้พัฒนาความสามารถในด้านต่าง ๆ ของชีวิต 
ได้แก ่

1. ด้านร่างกาย การเล่นเป็นการออกก าลังกาย เนื่องจากเด็กจะมีการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเล่น ท าให้เกิด
การพัฒนาความสามารถด้านการเคลื่อนไหว และช่วยในการเสริมสร้างความแข็งแรงและพัฒนากล้ามเนื้อ ซึ่งจะช่วย
ให้เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ 

2. ด้านจิตใจและอารมณ์ การเล่นท าให้เด็กเกิดจินตนาการ 
รู้จกัคิดและแก้ปัญหา เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความสนุกสนาน ผ่อน
คลาย มีความสุข และช่วยให้เด็กเข้าใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้ดีขึ้น ที่
ส าคัญที่สุด หากลูกได้เล่นกับพ่อแม่ก็จะช่วยสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างพ่อแม่และลูกอีกด้วย  

3. ด้านการเรียนรู้ ของเล่นและการเล่นแต่ละแบบท าให้
เด็กเกิดการเรียนรู้ในทักษะที่แตกต่างกันไป ของเล่นบางชนิดฝึก
ความสามารถด้านการเคลื่อนไหว บางชนิดฝึกเรื่องของภาษา ดังนั้น 
เมื่อเด็กได้เรียนรู้กิจกรรมใหม่ ๆ ความสามารถด้านต่าง ๆ ของชีวิตก็
จะถูกพัฒนาเพิ่มข้ึน และซึมซับเป็นประสบการณ์ต่อไป 

4. ด้านสังคม การเล่นกับผู้อื่นจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ผู้คน
รอบข้าง รู้จักเหตุและผล ฝึกความอดทน การรอคอย รู้จักการแบ่งปัน 
รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักจัดการกับอารมณ์ตนเอง ซึ่งจะ เป็นการฝึก
ทักษะการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับคนอื่นได้เป็นอย่างดี 

5. ด้านภาษา เมื่อเด็กเรียนรู้ที่จะเล่นกับผู้อื่น เด็กจะได้รับการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษา ในการ
สื่อสารโต้ตอบกับผู้อื่นด้วย 

 



ลักษณะการเล่นที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

 1. อุปกรณ์ของเล่น เวลา และสิ่งแวดล้อม ต้องมีความปลอดภัยและเหมาะสมกับวัยของเด็ก  
 2. เด็กได้เล่นตามความสนใจของเขา เด็กจะมีอิสระทางความคิด สามารถใช้จินตนาการและแสดงออกได้
เต็มที่ โดยพ่อแม่แค่เพียงสังเกตอยู่ห่าง ๆ และให้ค าแนะน าช่วยเหลือเมื่อเขาต้องการเท่านั้น 
 3. ให้ความสนใจกระตือรือร้นซักถาม และมีส่วนร่วมแสดงความยินดีกับความส าเร็จกับเขา 
 4. ไม่ควรจัดหาของเล่นให้มากเกินไป เพราะนอกจากเป็นการสิ้นเปลืองแล้ว ยังท าให้เด็กเกิดความสับสน
เลือกไม่ถูกว่าจะเล่นอะไรก่อนหรือหลัง  
 5. เมื่อเด็กมีความสามารถในการเล่นมากขึ้น ควรจัดสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์การเล่นให้มีความซับซ้อนมาก
ขึ้น เพื่อสร้างความท้าทายและไม่ท าให้เด็กรู้สึกเบื่อ  
 6. กระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กมีการแสวงหาและสืบค้นด้วยตนเอง ให้เด็กรู้จักแก้ปัญหาในสถานการณ์การเล่น
ในแบบต่าง ๆ  
 7. ในขณะเล่นควรให้เด็กได้มีโอกาสแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมา พ่อแม่สามารถสังเกตได้จากสีหน้าและ
แววตาของเขา 
 8. ในเด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์ ไม่ควรให้เด็กเล่นของเล่นหรือมีการเล่นที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
อารมณ์มาก ๆ  
 9. ในกรณีเด็กป่วย ควรเลือกของเล่นให้เหมาะกับสภาพร่างกาย จิตใจ และความสามารถในขณะนั้น  
 10. ไม่ควรคาดหวังว่าเด็กจะต้องบรรลุเป้าหมายทุกครั้ง  

 กล่าวได้ว่า ของเล่นเป็นส่วนหนึ่งของการเล่น เป็นหัวใจส าคัญในการส่งเสริมพัฒนาการ เป็นสื่อกลางในการ
กระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ทักษะชีวิต ซึ่งช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี 

การเลือกของเล่นส าหรับเด็กในวัยต่าง ๆ 

อายุแรกเกิด - 1 ปี 

นักวิชาการระบุว่า เด็กวัยนี้เรียนรู้โดยผ่านประสาทสัมผัส เด็กจะตอบสนองต่อกลิ่น รส เสียง สัมผัส และ
ภาพที่มองเห็นตลอดเวลา ดังนั้น ของเล่นควรมีสีสันสดใส มีเสียง เคลื่อนไหวได้ หากเป็นของเล่นที่ให้เด็กหยิบถือ 
จะต้องมีน้ าหนักเบาขนาดเหมาะกับมือ ไม่มีเหลี่ยมแหลมคม และต้องมีขนาดใหญ่กว่าก าปั้นของเด็ก เพื่อป้องกันไม่ให้
เด็กกลืน ส าหรับประเภทของเล่น ได้แก ่ 

1. ของเล่นฝึกรับรู้การเคลื่อนไหว การควบคุมร่างกาย การประสานระหว่างมือกับตา ได้แก่  
  - ของเล่นพัฒนากล้ามเนื้อตา เช่น ปลาตะเพียน โมบาย 
  - ของเล่นพัฒนากล้ามเนื้อมือหยิบจับ เช่น ตุ๊กตายาง  
2. ของเล่นฝึกการรับรู้ทางเสียง เช่น ของเล่นมือเขย่า เครื่องดนตรี  
3. ของเล่นฝึกการเคลื่อนที่ เช่น ตุ๊กตาไขลาน  
 
 
 
  
 
 
 
 
 



อายุ 1 – 2 ปี  

เด็กวัยนี้จะซุกชน เร่ิมเดินได้ด้วยตัวเอง แต่ยังไม่มั่นคงนัก มักชอบเดินเกาะจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง กล้ามเนื้อ
ในการทรงตัว แขนขา มีการพัฒนามากขึ้น เมื่อเดินได้เองจะเริ่มส ารวจสิ่งแวดล้อม ปีนป่าย ขึ้นบันได จึงต้อง
ระมัดระวังความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด เด็กวัยนี้ต้องการของเล่นส าหรับร่างกายที่คล่องแคล่วกระฉับกระเฉง 
โดยเฉพาะของเล่นที่ขี่หรือปีนป่ายได้ เช่น รถเข็นที่นั่งแล้วลากดึงได้ รถโยกแยก กล่องเสียง ระนา ดเล็ก ส าหรับ
ประเภทของเล่น ได้แก ่

1. ของเล่นช่วยสร้างความมั่นใจ เด็กจะชอบการขว้างโยน รื้อ และใช้ก าลัง เช่น ของเล่นที่รื้อได้ , เท
กระจายได้, ทุบได้, กัดได้ และรถเข็น  

2. ของเล่นสร้างความคล่องตัว เช่น ลูกปัดเม็ดใหญ่ที่ร้อยได้, กล่องใส่ของ เพราะเด็กจะชอบเล่นหยิบเข้า
หยิบออก  

3. ของเล่นสร้างสรรค์ เช่น เครื่องเคาะ เครื่องเขย่า และของเล่นที่ลากจูงไปมาได้ เช่น รถไฟ รถลากต่อ 
 
 
 
 
 
 
  
อายุ 2 - 3 ปี 

เด็กวัยนี้เป็นวัยอยากรู้อยากเห็น เด็กจะเคลื่อนไหวได้คล่องขึ้น และทรงตัวได้ดีขึ้น เพราะกล้ามเนื้อแขนขา
แข็งแรงมากข้ึน และเร่ิมมีพัฒนาการทางอารมณ์และความสามารถทางกาย เด็กจะเริ่มชอบเล่นสมมติ ชอบเลียนแบบ 
สนใจของเล่นที่มีความหลากหลายในชุดเดียวกัน เช่น ชุดหม้อข้าวหม้อแกง แท่งไม้ประกอบ เกมปริศนาง่าย ๆ เครื่อง
ดนตรี (แตร ออร์แกนหลัก กลอง เทปบันทึกเสียง) รวมทั้งของเล่นอื่น ๆ เช่น ตุ๊กตา ลูกบอล รถลาก แป้งปั้น หนังสือ
ภาพประกอบ นอกจากนั้น เด็กวัยนี้จะชอบการเล่นที่มีการออกก าลัง เช่น การได้วิ่งเล่น กระโดด ปีนป่าย เตะลูกบอล 
ส าหรับประเภทของเล่น ได้แก ่

1. ของเล่นระบายอารมณ์ เช่น ค้อนตอก เครื่องดนตรี ของเล่นที่เขย่า กระแทก หรือ ทุบได้  
2. ของเล่นที่สร้างความรักและผูกพัน เช่น ตุ๊กตา 
3. ของเล่นทดลองปัญญา เช่น ไม้บล็อก กล่องบรรจุรูปทรง ห่วงคล้องเสา ตัวต่อ ภาพต่อ  
4. ของเล่นลองพลังและความสามารถ เช่น รถเข็น จักรยานสามล้อ ของเล่นที่ถอดประกอบได้  
 
 
 
 
 
 
 
ในวัยนี้การเล่นกับเพื่อนของเด็กจะไม่มีความชัดเจนนัก ส่วนใหญ่มักชอบเล่นคนเดียว แต่อาจเล่นอยู่ใกล้ ๆ 

เพื่อน เม่ืออายุใกล้ 3 ขวบ จึงจะเร่ิมเล่นกับเพื่อน 
 
 
 



อายุ 4 – 6 ปี 

เด็กอายุเลย 4 ปี การเคลื่อนไหวของร่างกายคล่องแคล่ว
ขึ้น ชอบเล่นกลางแจ้ง สนามเด็กเล่น และเครื่องเล่นที่ขับขี่ได้ ชอบ
เล่นเป็นกลุ่ม และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เช่น เลียนแบบ
พฤติกรรมพ่อแม่ ดารานักร้อง และสัตว์ต่าง ๆ ฯลฯ ส าหรับการ
เล่นกับเพื่อนจะมีความชัดเจนขึ้น มีการตกลง มีกฎ และมี
ความหมายมากข้ึน  

การเล่นแต่ละคร้ัง ไม่ว่าจะเล่นคนเดียว หรือเล่นกับเพื่อน 
จะช่วยให้เด็กได้พัฒนาปัญญา รู้จักแก้ปัญหา และมีความคิด
สร้างสรรค์ โดยธรรมชาติของเด็กเล็กจะชอบเล่นหลาย ๆ อย่างใน
เวลาเดียวกัน  

หลักการเลือกของเล่นให้ลูก 

การจัดหาของเล่นให้ลูก ควรเน้นที่กระตุ้นการใช้สติปัญญา ส่งเสริมพัฒนาการ และเป็นของเล่นที่มีความ
จ าเป็น ไม่ควรซื้อของเล่นที่ท าอะไรไม่ได้นอกจากจับสัมผัส เช่น ของเล่นที่เป็นรูปหล่อพลาสติก หรือ ไม้แกะสลัก 
เพราะของเล่นเหล่านี้ เด็กจะเบื่อง่าย และไม่มีประโยชน์ในการส่งเสริมการเรียนรู้มากนัก  

 เกณฑ์ในการเลือกของเล่น ได้แก่  
1.  มีความแข็งแรง ไม่แตกหักง่าย และไม่มีรอยแหลมคม 
2.  ขนาดไม่เล็กเกินไป (มีขนาดไม่เล็กกว่าก าปั้นเด็ก)  
3.  สีของเล่นต้องมีความปลอดภัย 
4.  เก็บรักษาและท าความสะอาดง่าย  
5.  ระบุอายุของเด็กที่เหมาะกับของเล่น และอธิบายวิธีการเล่นชัดเจน 

ข้อควรระวังในการเล่นของเด็ก 

1. ห้ามเล่นปลั๊กไฟ ไม้ขีดไฟ สารพิษ สัตว์ดุร้าย สัตว์มีพิษ หรือของมีคม  
2. การเล่นที่โลดโผนหรือรุนแรงเกินไป  
3. การเลียนแบบพฤติกรรรมที่ไม่ดี เช่น เล่นผิดเพศ เล่นอาวุธ  
4. สถานที่ไม่ปลอดภัย เช่น ถนน ที่สูง ใกล้แหล่งน้ า 
5. ของเล่นที่มีสีสันสดใสเกินไปอาจมีสารพิษที่เป็นอันตราย หรือ อาจแตกหักง่ายจนอาจท าให้ได้รับบาดเจ็บ 

หรือ ติดคอส าลักได้  
6. ควรให้เด็กเล่นอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ 
7. ไม่ควรให้เล่นเกมกดและวีดีโอเกมตามล าพังและมากเกินไป เพราะจะบั่นทอนสุขภาพ และจะท าให้เด็ก

ขาดโอกาสในการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างอื่น ที่ส าคัญ ยังอาจชักน าให้เด็กมีนิสัยติดการพนันด้วย 

ทั้งนี้ ส าหรับคุณพ่อคุณแม่อาจต้องมีวิธีจัดการกับของเล่นของลูกที่วางอยู่เกลื่อนบ้าน ด้วยการซื้อตะกร้า
พลาสติกราคาถูกวางไว้ที่มุมห้อง เพื่อให้การจัดเก็บได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น  
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