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ความเข้าใจพัฒนาการของเด็กในช่วงวัยอนุ บาลจะเป็ นเส้นทางนาไปสู่การจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมความสามารถด้านต่างๆได้อย่างเหมาะสมและให้ความสนุ กสนาน

พัฒนาการปกติวยั 3-5 ปี
•
•

•

•

•
•

•

น่ ารักและมีชีวิตชีวา
รับรู ้ เข้าใจ พูดสื่อสาร เล่าเรื่องให้ผูอ้ ื่นเข้าใจได้ พูดได้เป็ นประโยค(ประโยคที่
ใช้จะยาวและซับซ้อนเพิ่มขึ้ นตามอายุ) ตั้งคาถามในสิ่งที่ตนสงสัยหรือไม่เข้าใจ
ถามถึงเหตุผล มักถามว่า “ทาไม.....” ในทุดเรื่องที่พบในชีวิตประจาวัน วัย 45 ปี เด็กจะสามารถสื่อสารด้วยประโยคที่ซบั ซ้อนมากขึ้ น มีคาศัพท์ที่
หลากหลาย เล่าเรื่องได้ยาวขึ้ น สามารถสื่อสารที่ทาให้ผูฟ้ ั งฟั งเข้าใจได้ท้งั หมด
หรือเกือบทั้งหมด
ชอบการเคลื่อนไหว ชอบเล่นและชวนผูอ้ ื่นคุยหรือเล่น เริ่มเรียนรูก้ ฎกติกา
การเล่นที่มีกฎกติกาง่าย ๆ ชอบทากิจกรรมกลางแจ้ง เช่น วิ่ง กระโดด เตะ
บอล ปั ่นจักรยาน ปี นป่ าย และ ว่ายน้ า เป็ นต้น เนื่ องจากการทรงตัว การ
ประสานงานกันของกล้ามเนื้ อมัดใหญ่ดีขนึ้ เคลื่อนไหวคล่องตัวขึ้ น
มีพลังมาก จนบางครั้งดูเหมือนไม่จดจ่อในสิ่งที่ทาอยูไ่ ด้นาน จึงต้องปรับ
กิจกรรมให้สลับระหว่างกิจกรรมที่ตอ้ งใช้สมาธิ
กับการปล่อยเล่นตาม
ความชอบเป็ นระยะ ๆ
ยังไม่สามรถบริหารเวลาด้วยตัวเอง จึงต้องการการชี้ แนะเมื่อจะต้องมีการ
เปลี่ยนกิจกรรม
ใช้กล้ามเนื้ อมือประสานงานกับตาก็จะดีขนไปตามการฝึ
ึ้
กและตามอายุที่
เพิ่มขึ้ น ระบายสีในกรอบได้ดีขนึ้ ใช้กรรไกรตัดกระดาษ จับดินสอจะถูกวิธีมาก
ขึ้ น วาดรูปง่าย ๆ เช่น รูปวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม รูปคน รูปบ้าน เป็ น
ต้น
เริ่มเชื่อมโยงรูปภาพกับคา รูจ้ กั และเขียนพยัญชนะ

•

ช่วยตัวเองในกิจวัตรประจาวันได้เอง เช่น รับประทานอาหารเอง ถอด/ ใส่
เสื้ อผ้า ล้างมือ ถูสบู่ เป็ นต้นพึ่งพาคนอื่นน้อยลง สามารถช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจาวันได้ และยังสามารถช่วยงานบ้านง่าย ๆ ได้ ได้แก่ ถูบา้ น เช็ดโต๊ะ
ช่วยจัดเตรียมอาหาร เก็บของเล่น เป็ นต้น การให้เด็กรับผิดชอบงาน
เล็กๆน้อยๆ เป็ นการฝึ กวินัยที่ดีที่ควรส่งเสริม อย่างไรก็ตามยังไม่ควรคาดหวัง
ว่าเด็กจะทาได้ดีและสมา่ เสมอโดยไม่ตอ้ งเตือน

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการในเด็กวัยอนุบาล
การเล่น

เด็กเรียนรูไ้ ด้ดีผ่านการเล่น และยังส่งเสริมพัฒนาการได้เป็ นอย่างดี
นอกจากความสนุ กสนานแล้วการเล่นจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคมได้อีกด้วย
ก่อนวัย 3 ปี เด็กยังไม่ค่อยมีปฏิสมั พันธ์ในการเล่นกับเด็กอื่นมากนัก แต่เมื่อเด็กโตขึ้ นเด็กจะ
มีปฏิสมั พันธ์กนั มากขึ้ น เริ่มพูดคุยสื่อสารกันเป็ นเรื่องเป็ นราว รูจ้ กั การต่อรอง เข้าใจกฎ
กติกา เล่นสมมติ เรียนรูก้ ารรอคอย การแพ้ชนะ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ไม่ซบั ซ้อน เข้าใจ
จิตใจอารมณ์ของผูอ้ ื่น การเล่นยังเป็ นการกระตุน้ พัฒนาการทางด้านภาษาทั้งในด้านการพูด
และความเข้าใจทางภาษา และการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็ก การเล่นที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการที่
เหมาะกับวัยนี้ ได้แก่
-

การเล่นสมมติ โดยอาจเริ่มจากการนาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็ นสิ่งต่าง ๆ เช่น นา
กล่องกระดาษมาประดิษฐ์เป็ นบ้านหรือยานอวกาศ นาขวดน้ ามาประดิษฐ์เป็ นเรือ
หรือจรวด การพับกระดาษให้กลายเป็ นตุ๊กตาสัตว์ เป็ นต้น การเล่นสมมติเป็ นการ
เล่นที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคม ภาษา กระตุน้ กระบวนการคิดและ
จินตนาการได้เป็ นอย่างดี เนื่ องจากการเล่นสมมติจะต้องมีการวางแผน มีการสื่อสาร
ระหว่างผูท้ ี่เล่นด้วยเพื่อให้การเล่นดาเนิ นต่อไปเป็ นเรื่องเป็ นราว ฝึ กทักษะการคิด
แก้ปัญหา การเล่นสมมติจะสนุ กมากขึ้ นถ้ามีผูใ้ หญ่ร่วมเล่น เพื่อช่วยในการต่อยอด
จินตนาการและทาให้การเล่นดาเนิ นไปได้นานขึ้ น

-

การทากิจกรรมที่ทาในชีวิตประจาวัน เช่น ทาสวน ขุดดิน ช่วยปลูกต้นไม้ รดน้ า
ต้นไม้ ถอนหญ้า ทาอาหารง่ายๆ เช่น เยลลี่ วุน้ แพนเค้ก ช่วยล้างผักผลไม้ ทาขนมปั ง
ตกแต่งหน้าเค้ก เป็ นต้น หรือการช่วยงานบ้านง่าย ๆ เช่น ตากผ้า เอาผ้าเข้าเครื่องซัก

ผ้า พับผ้า ซักถุงเท้า เช็ดโต๊ะ ถูบา้ น โดยกาหนดพื้ นที่ให้เหมาะสมเพื่อให้เด็กทาได้
ไม่ควรคาดหวังถึงความสะอาดเรียบร้อยมากนัก การช่วยงานบ้านจะเท่ากับสอนให้
เด็กรูจ้ กั มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีน้ าใจช่วยเหลือผูอ้ ื่น
-

การเล่นเกมกติกาที่มีการแข่งขันกัน เช่น เกมงูตกบันได โดมิโน เป่ ายิ้ งฉุบ มอญ
ซ่อนผ้า ต่อคา จับคู่รูปภาพ เกมส่งของตามเพลง เกมหมากกระดานต่าง ๆ เป็ นต้น
ล้วนสามารถฝึ กการปฏิบตั ิตามกฎ การรอคอย การรูจ้ กั แพ้ชนะ ทักษะการต่อรองกับ
ผูอ้ ื่น และการแก้ปัญหาได้เป็ นอย่างดี

-

การเรียนรูธ้ รรมชาติ เป็ นวัยที่ชอบการสารวจ สังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เช่น การปลูก
ต้นไม้ พรวนดิน ใส่ป๋ ยุ เลี้ ยงสัตว์ ให้อาหารสัตว์ สังเกตวงจรชีวิตของสัตว์ เช่น กบ
ผีเสื้ อ เป็ นต้น

-

การอ่านหนังสือ หนังสือยังคงเป็ นของเล่นที่หาง่ายช่วยพัฒนาภาษา ฝึ กเล่าเรื่อง ฟั ง
จนเกิดความเข้าใจเนื้ อหา ได้รบั ความรู ้ ความบันเทิง สร้างจินตนาการไปพร้อมกับ
ความคิดสร้างสรรค์
เด็กทุกคนจะชอบให้ผูใ้ หญ่อ่านหนังสือให้ฟัง ซึ่งจะเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั พ่อแม่ อาจเริ่มจากการสลับกันอ่านกับผูใ้ หญ่ในกรณีที่เด็กยัง
อ่านไม่คล่อง ฝึ กทักษะการอ่านสมา่ เสมอจนเด็กสามารถอ่านหนังสือได้เอง ดังนั้น
จึงควรฝึ กเด็กให้อ่านหนังสือทุกวันจนติดเป็ นนิ สยั รักการอ่านไปในที่สุด

-

เล่นน้าหรือตักทรายใส่ภาชนะ ที่ มีขนาดและรูปร่างต่าง ๆ กัน จะทาให้เข้าใจความ
แตกต่างในเรื่องขนาด ปริมาณ น้ าหนัก การกะประมาณของ การเปรียบเทียบปริมาณ
หรือขนาด

-

การออกกาลังกาย อาจทาท่าทางประกอบเสียงดนตรี การเต้น การออกกาลังกาย
ตามจังหวะ หรือการปั ่นจักรยาน ทาให้ได้ฝึกทักษะกล้ามเนื้ อมัดใหญ่ การทรงตัว
รวมทั้งทักษะการสื่อสาร และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

-

การปั้ น โดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น ดินเหนี ยว ดินน้ ามัน แป้ งโดว์ ทราย
วิทยาศาสตร์ ปั้ นเป็ นรูปแบบต่าง ๆ เช่น สัตว์ อาหาร สิ่งของคุน้ เคย คน บ้าน ปราสาท

เป็ นต้น เป็ นการกระตุน้ กล้ามเนื้ อมัดเล็กและกระตุน้ กระบวนการคิด จินตนาการ
และต่อยอดไปสู่การเล่นสมมติต่อไป
-

งานศิ ลปะ เด็กแต่ละคนมีความชอบในงานศิลปะที่แตกต่างกัน มีพนอารมณ์
ื้
ที่
แตกต่างกัน บางคนชอบกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายมากกว่ากิจกรรมนัง่ โต๊ะ
แต่จะเป็ นต้องฝึ กฝนหลายรูปแบบไปพร้อมกัน เช่น การระบายสี พับกระดาษ ตัด
กระดาษ ตัดแปะ ตกแต่งรูปภาพ ร้อยลูกปั ด เปเปอร์มาเช่ เป็ นต้น การเลือกกิจกรรม
ให้เหมาะกับความสามารถที่ไม่นานเกินไป มีเวลาหยุดพัก มีท้งั กิจกรรมที่ชอบและไม่
ชอบสลับกันไป จะช่วยให้เด็กมีความสามารถเพิ่มขึ้ นได้

-

การต่อจิ๊กซอว์หรือการต่อเลโก้ วัยนี้ สามารถต่อจิ๊กซอว์จากจานวนน้อยไปยังจานวน
ชิ้ นมากขึ้ นหรือซับซ้อนมากขึ้ น ต่อเลโก้ตามแบบหรือต่อไปตามจินตนาการได้

-

การเล่าเรื่องจากภาพ การที่มีภาษาซับซ้อนขึ้ นและเล่าเรื่องได้เข้าใจ จะทาให้เด็กเล่า
ประสบการณ์ของตนเอง หรืออาจจะเล่าสิ่งสมมติจินตนาการที่เด็กคิดขึ้ นเอง

- ฝึ กให้เข้าใจและเห็นใจผูอ้ ื่ น (empathy) ช่วงอายุ 4 ปี เด็กสังเกตและเริ่มเข้าใจ
ความรูส้ ึกของผูอ้ ื่นว่า เสียใจ ดีใจ มีความสุข/ทุกข์ เริ่มเห็นใจ และปลอบได้ แม้วา่ อาจ
ยังไม่สมบูรณ์นักก็ตาม ขึ้ นกับอายุและประสบการณ์ที่เด็กได้รบั การที่พ่อแม่จาลอง
สถานการณ์และพูดคุยกับเด็กจะเป็ นการต่อยอดความคิดและพัฒนาทักษะเหล่านี้ ได้
โดยสอนผ่านการเห็นความลาบากของผูอ้ ื่น เช่น ความลาบากของคนกวาดถนน
ชี้ ให้เห็นประโยชน์ที่ได้จากการที่ถนนสะอาด ฝึ กคิดว่าถ้าในสังคมไม่มีเขา สังคมจะ
เป็ นอย่างไร และถ้าเราต้องเป็ นเขา เราจะรูส้ ึกอย่างไร จากนั้นกระตุน้ ให้เด็กคิดถึง
การกระทาเพื่อเป็ นการตอบแทนคนกวาดถนนได้บา้ ง หรือหยิบยกสถานการณ์ใน
ห้องที่เห็นเพื่อนถูกแกล้ง แล้วจะไปช่วยเพื่อนอย่างไร ถ้าเราเป็ นเด็กคนที่ถูกแกล้งเรา
จะรูส้ ึกอย่างไร และจะทาอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ อีก เป็ นต้น กิจกรรมนี้
จาเป็ นต้องอาศัยผูใ้ หญ่เพื่อช่วยคิดริเริ่มประเด็นที่จะสอน สร้างคาถามกระตุน้ ให้เด็ก
คิด และเสริมความคิดที่เหมาะสมให้แก่เด็กในระหว่างการทากิจกรรม

กิจกรรมทุกอย่างในวัยอนุ บาล ยังคงต้องอาศัยพ่อแม่ช่วยสนับสนุ น และเลือก
กิจกรรมให้เหมาะสม ซึง่ เด็กแต่ละคนทีความแตกต่างทั้งความชอบ ความถนัด ประสบการณ์
พัฒนาการและพื้ นอารมณ์ที่แตกต่างกัน
ในที่เด็กต้องอยูบ่ า้ นยาวนานขึ้ นในช่วย Covid-19การแบ่งเวลาในแต่ละช่วงวันว่าเด็ก
ควรมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะเป็ นประโยชน์แก่เด็กและครอบครัว โดยยึดเวลาที่ตอ้ งทากิจวัตร
ประจาวันหลักไม่ให้เปลี่ยนแปลงมากนัก เช่น การรับประทานอาหาร การนอน ถ้ากิจกรรมที่
จัดล้อไปกับกิจกรรมที่โรงเรียน เท่ากับเป็ นการสร้างสุขนิ สยั ที่ดี เด้กไม่ตอ้ งปรับตัวมาก และ
ควรแจ้งให้เด็กทราบ โดยอาจทาเป็ นกระดานหรือกระดาษมีสติกเกอร์แปะ หรือเขียน
ภาพประกอบเพื่อให้ทราบว่ามีกิจกรรมอะไรในแต่ละวัน ให้เด็กสนุ กกับการมีเป้ าหมาย และ
จัดการกับเป้ าหมายได้สาเร็จ
รวมทั้งป้ องกันการติดเชื้ อ หมัน่ สังเกตพัฒนาการและ
พฤติกรรมของเด็กอย่างละเอียดและใช้เวลาที่อยู่รวมกันของสมาชิกในครอบครัวทากิจกรรม
ดีๆร่วมกันกับเด็ก เป็ นการส่งเสริมพัฒนาการ เรียนรูไ้ ปพร้อมความสุข ครอบครัวใกล้ชิด
อบอุ่นมากขึ้ น
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