
ของเล่น และประเภทของของเล่น 



ของเลน่ คอือะไร? 

ของเลน่มีกี่ประเภทอะไรบา้ง? 

ของเลน่ส าคญัอย่างไร? 

ของเลน่มีประโยชน์และโทษอย่างไร? 



พฒันาการการเล่นของเดก็ไทย

การเลน่ของเด็กไทยเก่าที่สุดพบหลกัฐานในบทละครครัง้กรุงเก่าเรื่อง

นางมโนราห ์ทีก่ลา่วถงึการเลน่ ลงิชิงหลกัและปลาลงอวน 

สงัคมไทยสมยัก่อน ครอบครวัไทยเป็นครอบครวัใหญ่ ลูกหลานจะ

อยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม ดงันั้น การเล่นของเด็กจึงมกัเล่นเป็นกลุ่ม บางคร ัง้

เป็นการเล่นเลียนแบบชีวิตจริง เช่น เลน่ตุก๊ตา เลน่ขายของ จกัสาน  ฯลฯ 

การเลน่เช่นน้ีเด็กจะไดร้บัการฝึกงานศิลปะโดยไม่รูต้วั นบัว่าเป็นประโยชน์

อกีทางหนึ่งนอกจากการพฒันาทางร่างกาย



"การเลน่ของเด็กน้ี มีประโยชน์ดา้นพฒันา

สง่เสรมิคือสายตา ความคิดพาทางสรา้งสรรค์

จติใจแจม่ใสจรงิ ไม่อยู่น่ิงเล่นดว้ยกนั

ว่องไวและฉบัพลนั แข็งแรงทัง้ระเบยีบดี"



ของเล่น และการเล่น

ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใ้หค้ าจ ากดัความของค า

ว่า ”ของเล่น” ไวว่้า ของเล่นหมายถึง ของส าหรบัเด็กเล่นเพื่อความ

สนุกหรอื เพลดิเพลนิ (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติสถาน. 2525: 133) 



ของเล่น และการเล่น

ของเล่น เป็น ส่ิงที่เด็กสามารถจับต้องได้ และ เป็นส่ิงที่จะต้องให้ความสุข 
ความสนุกสนาน และความเพลิดเพลินกบัเด็ก ดังน้ัน ของเล่นจึงไม่จ าเป็นต้อง
เป็นส่ิงของที่ผลิตขึน้เป็นของเล่นเท่าน้ัน แต่ เป็นอุปกรณ์อะไรกไ็ด้ที่เด็กน ามา
เล่นแล้วได้รับความสุขได้ผ่อนคลาย ได้เรียนรู้ อุปกรณ์ทุกอย่างที่อยู่แวดล้อม
ตัวเดก็สามารถใช้เป็นของเล่นได้ทั้งส้ิน (วลัล ีเหล่าคงธรรม.ม.ป.ป. 296) ได้แก่ 

1. อวยัวะต่างๆ ของเดก็ เช่น นิว้มือ แขน ขา ฯลฯ 
2. เคร่ืองใช้ของจริง เช่น ของใช้ในครัว โต๊ะ เก้าอีเ้ส้ือผ้าฯลฯ 
3. เศษวสัดุต่างๆ เช่น เศษผ้า เศษกระดาษ กระป๋อง ฯลฯ 
4. วตัถุธรรมชาติ เช่น ใบไม้ ดนิ ทราย กรวด น า้ ฯลฯ 



ของเล่น และการเล่น



ของเล่น และการเล่น

การเล่น มีความส าคญัต่อพฒันาการของเดก็ในทุกด้าน ทั้งด้าน
ร่างกาย สติ ปัญญา อารมณ์สังคม และจริยธรรม

 การเล่น ช่วยเสริมสร้างสติปัญญาโดยการสร้างเหตุการณ์
แวดล้อมที่เอื้อต่อการฝึกฝน การใช้ภาษา การส่ือสาร สร้างสรรค์ 
จนิตนาการ การวางแผน และแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี



การเล่นมคีวามส าคญัตอ่พฒันาการของเดก็ในทุกดา้น

ทัง้ดา้นรา่งกาย สต ิปัญญา อารมณส์งัคม และจรยิธรรม



ของเล่น และการเล่น

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา (2549: 5) การ
เรียนรู้เป็นส่ิงที่อยู่คู่กับความเป็น
มนุษย์และเป็นส่ิงที่คงอยู่ตลอดชีวิต 
ทุกคนต้องเรียนรู้เพ่ือความอยู่รอด 
ส ร้ า ง คุ ณ ค่ า ข อ ง ชี วิ ต  ส่ั ง ส ม
ประสบการณ์และถ่ายทอดจากรุ่นสู่
รุ่ น  เ ด็ ก เ รี ยน รู้ ผ่ านการ เ ล่น 
ในขณะที่ ผู้ ใหญ่ เ รียน รู้ ผ่ านการ
ท างาน



ของเล่น และการเล่น

เด็กสามารถเล่นได้โดยไม่ต้องสอน และเด็กแต่ละคนก็เล่นในรูปแบบที่
คล้ายคลงึกนัทัว่โลก
เด็กเอเชียกับเด็กยุโรปก็เล่นคล้าย ๆ กัน การเล่นนับว่าเป็นสัญชาตญาณที่ติด

ตัวเดก็มาตั้งแต่เกดิ



กาญจนา แกว้เทพ (2547) กล่าววา่ ความส าคัญของของเล่น มิไดเ้พ่ิงจะ
เกิดมีมาในวนัน้ี แต่ ความส าคัญของของเล่นน้ันเกิดมาคู่กับมนุษยชาติ
เลยกว็า่ได ้จากหนงัสือ "ของเล่นของโลก" 



ความหมายและความส าคญัของ "ของเล่น"

ปราณี วงษเ์ทศ (2528) ระบุวา่ ในสังคมมนุษย์ยุคก่อนประวตัิศาสตร์ 
มีข้อสันนิษฐานว่า บรรดาเบี้ย หินลายเปลือกหอย ลูกกระพรวน 
ฯลฯ ทีขุ่ดค้นพบน้ันน่าจะเป็นของเล่นส าหรับเดก็ ๆ และ เม่ือเร่ิมยคุ
สมยัของมนุษยชาติท่ีเร่ิมมีอารยธรรม เช่น อียปิต ์กรีก โรมนั ฯลฯ ก็
มีหลกัฐานอย่างแน่นอนว่าเดก็ ๆ มขีองเล่นกนัแล้ว  

ของเล่น มีความส าคญัและมีความหมายอย่างมากต่อเดก็ มาตั้งแต่
อดีตต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน และจะทอดสายยืนยาวต่อไปใน
อนาคต 



ของเล่น และการเล่น



ความส าคญัของ "ของเล่น"



การเล่นของเด็ก เป็นการแสดงออกถึงความสามารถ
ในการใช้ร่างกาย ความคิด ภาษา การแสดงออกทางอารมณ์และ
การสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น เป็นการใช้พลังงานส่วนเกินของเด็ก ซ่ึงเป็น
การฝึกซ้อมตามสัญชาติญาณ ทั้งยงัเป็นการทบทวนการปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและเป็น
การลองผิดลองถูกอันเป็นส่วนส าคัญของพัฒนาการทาง
สติปัญญาของเดก็

ทฤษฏี / แนวคดิ



การเล่นของเดก็

1. การเล่นแบบส ารวจตรวจค้น เป็น
การเ ล่น ท่ี ส่ง เสริมการรับ รู้และ
ประสบการณ์

2. การเล่นแบบทดสอบ เป็นการ
เล่นท่ีส่งเสริมพฒันาการคิดอย่าง
มีเหตุผล เช่น เด็กกดปุ่มพดัลม 
ปิด เปิด และนัง่ดูใบพดัหมุน 



การเล่นของเดก็

3. การเล่นแบบออกก าลังกาย   เป็น
การเล่นท่ีส่งเสริมความพร้อมในการ
เรียนรู้

4 .  ก า ร เ ล่ นสม มุติ แ ล ะก า ร เ ล่ น
เลียนแบบ เป็นการเล่นท่ีส่งเสริมการ
ใชค้วามคิดและจินตนาการ



การเล่นของเดก็

5. การเล่นสร้าง   เป็นการเล่นท่ีเด็กจะน า
ขอ้มูลความรู้ ทศันคติต่าง ๆ จากประสบการณ์มา
สัมพนัธ์กนัในรูปแบบใหม่ อนัก่อให้เกิดความคิด
และประสบการณ์ใหม่ๆในดา้นสร้างสรรค์

6. การเล่นแบบสัมผัสกระท า   เป็นการ
เล่นท่ีส่งเสริมการสังเกต การคิดจ าแนก การคิด
เปรียบเทียบและการคิดหาความสัมพนัธ์ เช่น การ
เล่นตวัต่อ น าภาพมาต่อใหเ้ป็นรูปภาพ เป็นตน้



การเล่นของเดก็

7. การเล่นที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาและ
ความจ า    เช่น การร้องเพลงและท าท่า
ประกอบจงัหวะ  การเล่าเร่ือง  การเล่นท่อง
ค าคลอ้งจอง และท าท่าประกอบ เป็นตน้

8. การเล่นเกม เป็นการเล่นท่ีส่งเสริม
การคิดการตดัสินใจ ซ่ึงในการเล่นเกม
เ ด็ ก จ ะจดจ า ก ติ ก า  ข้อ ตกลง  ต้อ ง
ตดัสินใจและใชไ้หวพริบ



หน้าทีข่องของเล่นและการเล่น

จากความต้องการอยากรู้ / อยากเห็น / อยากลองของเด็ก ท าให้ของ
เล่นท าหน้าที่ ตอบสนองความต้องการและกลายมาเป็นประโยชน์ที่ส าคญัของ
ของเล่น ดงันี้

 เสริมสร้างพัฒนาการเด็กทุกด้าน เช่น ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ / 
วิทยาศาสตร์

 เสริมสร้างการใช้ประสาทสัมผสัทั้งห้า

 พฒันาสตปัิญญารวมทั้งจินตนาการและความคดิสร้างสรรค์

 พฒันาความสามารถด้านการส่ือสารโดยเฉพาะค าศพัท์



หน้าทีข่องของเล่นและการเล่น

 เสริมสร้างพัฒนาการเด็กทุกด้าน เช่น ความสามารถด้าน
คณติศาสตร์ / วทิยาศาสตร์



เสริมสร้างการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5



พฒันาสตปัิญญารวมทัง้

จนิตนาการและความคดิสรา้งสรรค ์



พฒันาความสามารถดา้นการ

สือ่สารโดยเฉพาะค าศพัท ์



ความส าคญัของของเลน่

 ช่วยสร้างความมั่นใจในตัวเอง เช่น เม่ือประสบความส าเร็จในการเล่น การ

ไดแ้สดงออก

 ส าหรับการเล่นทีเ่ป็นการละเล่นร่วมกบัคนอ่ืน จะช่วยสร้างทกัษะทางสังคม
เช่น การอดทนรอคอย การผลดัเปล่ียน การแกปั้ญหาร่วมกลุ่ม ฯลฯ

 ช่วยให้เด็กได้รู้จักตนเอง
 ช่วยสร้างสุขภาพจิตทีด่ีให้กบัเด็ก ๆ  เน่ืองจากการเล่นใหค้วามเพลิดเพลิน
 ช่วยพฒันาบทบาททางเพศและบทบาทสมมติ เช่น เดก็ ๆ ท่ีเล่นตุก๊ตา
 ช่วยพฒันาและเสริมสร้างความสนใจและสมาธิซ่ึงจะสังเกตเห็นไดเ้วลาท่ีเดก็เล่น

ของเล่น



ของเล่นทีม่คีณุคา่แบ่งเป็น 9 ประเภท

1. ของเล่นส่งเสริมทักษะทางภาษา เป็นของเล่นท่ีเก่ียวกบัการฟัง  อ่าน พดู เขียน

2. ของเล่นส่งเสริมทักษะทางคณติศาสตร์ เป็นของเล่นท่ีฝึกการคิด ค านวณ การ

เปรียบเทียบ จ าแนก การจดัล าดบั การรวม การแยก

3. ของเล่นให้รู้จักส่ิงต่าง ๆ และฝึกการสังเกตเปรียบเทยีบ เป็นของเล่นท่ีเก่ียวกบั

การรู้จกัรูปร่าง สี ช่ือส่ิงของและประโยชน์

4. ของเล่นฝึกการใช้ประสาทสัมผสั เป็นของเล่นท่ีเดก็ไดต้อก ต่อ หยอด กด ร้อย ปัก

เยบ็ ผกู เก่ียว รูด ซ่ึงฝึกประสาทตากบัมือใหส้ัมพนัธ์กนั



5. ของเล่นพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็ก มัดใหญ่ เป็นของเล่นท่ีเด็กไดก้  า บีบ เขย่า เคาะ ตี 
ดึง ลาก จูง ไถ ผลกั เล่ือน ซ่ึงเดก็ไดอ้อกก าลงัน้ิว มือ แขน ล าตวัและขา การปีนปาย

6. ของเล่นเลียนแบบและสมมติตามจินตนาการ เป็นของเล่นท่ีพฒันา ตามการ
รับรู้ ความคิดฝัน และเลียนแบบของจริง

7. ของเล่นให้สร้างและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เป็นของเล่นท่ีฝึกให้เด็กสร้างตาม
โครงร่างท่ีก าหนดใหแ้ละสามารถใชค้วามคิดสร้างสรรคส่ิ์งท่ีตนสนใจ

8. ของเล่นส่งเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับโครงสร้างกลไกของของเล่น เป็นของเล่นท่ี
ส่งเสริมความรู้และทกัษะทางวทิยาศาสตร์

9. ของเล่นฝึกการแก้ปัญหาและกล้าแสดงออก

ของเล่นที่มีคุณค่าแบ่งเป็น 9 ประเภท



ของเล่นส่งเสรมิทกัษะทางภาษา เป็นของเล่นที่
เกีย่วกบัการฟัง พูด อา่น เขยีน



ของเล่นส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เป็นของเล่นที่ฝึกการคิด 
ค านวณ การเปรียบเทยีบ จ าแนก การจัดล าดับ การรวม การแยก 



ของเล่นให้รู้จักส่ิงต่าง ๆ และฝึกการสังเกตเปรียบเทียบ เป็น
ของเล่นทีเ่กีย่วกบัการรู้จัก รูปร่าง สี ช่ือส่ิงของและประโยชน์ 



ของเล่นฝึกการใช้ประสาทสัมผัส เป็นของเล่นที่เด็กได้ตอก ต่อ 
หยอด กด ร้อย ปัก เยบ็ ผูก เกีย่ว รูด ซ่ึงฝึกประสาทตากบัมือให้สัมพนัธ์กนั 



ของเล่นพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็ก มัดใหญ่ เป็นของเล่น
ที่ เด็กได้ก า  บีบ  เขย่า  เคาะ ตี  ดึง  ลาก จูง  ไถ ผลัก  เ ลื่อน ซ่ึง
เด็กได้ออกก าลังนิ้ว มือ แขน ล าตัวและขา 



ของเล่นที่ เด็กได้  ก า  บีบ เขย่า เคาะ ตี ดึง  ลาก จูง  ไถ 
ผลัก  เ ลื่อน ซ่ึง เด็กได้ออกก าลัง นิ้ว  มือ  แขน ล าตัวและ
ขา เพ่ือพัฒนากล้ามเน้ือเล็ก ใหญ่ 



ของเล่นเลียนแบบและสมมติตามจินตนาการ เ ป็นของ

เล่นที่พ ัฒนาตามการร ับรู  ้ความคิดฝันและเลียนแบบของจริง 



ของเล่นใหส้รา้งและส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์ เ ป็นของเล่น

ที ่ ฝึ ก ใ ห ้เ ด็ก ส ร ้า ง ต า ม โ ค ร ง ร่ า ง ที ่ก า หนด ให ้แ ล ะ ส า ม า ร ถ ใ ช ้ค ว า มคิด

สร ้างสรรค์สิ่ งที่ ตนสนใจ 



ของเล่นส่ง เสริมประสบการณ์เกี่ยวกบัโครงสร า้งกลไก ของ

ของเล่น เป็นของเล่นที่ส่งเสริมความรูแ้ละทักษะทางวิทยาศาสตร์ 



ของเล่นฝึกการแกป้ญัหาและกลา้แสดงออก



คุณและโทษของของเล่น

ของทุกอย่างล้วนมีสองด้าน คือ ดา้นท่ีเป็นคุณประโยชน์ และดา้นท่ีใหโ้ทษ 
เราจึงตอ้งเขา้ใจและรู้เท่าทนั เพื่อเลือกหยบิมาใชถู้กและเหมาะสม
วาทตะวัน สุพรรณเภษัช (2547) กล่าวถึงประโยชน์ของของเล่นแบบไทย ว่า ของ
เล่นของเด็กไทยสมยัก่อนสามารถเล่นไดใ้นหลายสถานท่ี ซ่ึงเป็นการเสริมสร้าง
ร่างกาย ที่ส าคัญคือ ไม่แสดงถึงความโหดร้าย เหมือนเกมยิง ฟัน หรือเอาชนะ
กนัในยคุคอมพิวเตอร์ นอกจากน้ัน การละเล่นของคนไทยยังสอนให้รู้จักให้อภัยกัน 
ฝึกความละเอียด รอบคอบในการท างาน รู้จักการให้แบ่งปันและช่วยพัฒนา
เสริมสร้าง ลักษณะ นิสัยได้หลายรูปแบบ เช่น กาฟักไข่ มา้กา้นกลว้ย กระโดดเชือก 
การเป่ากบ เป็นตน้ นอกจากน้ี การเล่นบางอย่างของเด็กจะช่วยฝึกไหวพริบ
ปัญญา ความรอบคอบ ฝึกประสาทตาและการสังเกต เช่น การเล่นมอญซ่อน
ผ้า หรือซ่อนหา 



โทษของของเล่น

พ่อแม่หรือคุณครู อาจจะคิดถึงโทษของของเล่นในแง่มุมท่ี
แตกต่างกนั เช่น พ่อแม่หรือคุณครูมกัจะมองเห็น "โทษของของเล่น" ว่า
เป็นส่ิงท่ีดึงเวลาของเด็กไป ซ่ึงมาจากพี้นฐานความคิดว่า การเล่นนั้นไร้
ประโยชน์ เพราะฉะนั้น ถา้เด็กเอาแต่ "เล่น" หรือ "เล่นของเล่นมาก
เกินไป" กจ็ะไม่อ่านหนงัสือ ไม่ท าการบา้น ไม่ช่วยท างานบา้น เป็นตน้ 

ในขณะที่พ่อแม่และครูบางคน อาจมองโทษของของเล่นใน
เร่ืองความไม่ปลอดภยัของวสัดุท่ีใชท้  า หรือความไม่ปลอดภยัในการเล่น 
เช่น อาจหกลม้ เป็นตน้



อนัตรายจากของเล่น



โทษของของเล่นทีอ่าจจะเกดิขึน้สรุปได้ ดงันี้

1.  โทษของของเล่นที่เกิดมาจากตัวของเล่นเอง  เช่น วสัดุท่ีใชท้ า
ของเล่นมีอนัตรายต่อเด็ก (ท่ีเรียกว่าวสัดุมีพิษอนัได้แก่ สีทา ปลายแหลม 
โลหะ ฯลฯ )

2.   โทษทีเ่กดิมาจากผู้ทีส่รรหาของเล่นมาให้เด็ก ๆ เช่น พ่อแม่ที่ขาด
ความรู้ในการหาของเล่นมาให้เด็กมักจะชอบของเล่นที่ท าให้เด็กน่ังอยู่เฉย ๆ 
ไม่วิ่งเล่นไปมาไม่ซุกซน (ซ่ึงเส่ียงต่อการท าให้ลูกเป็นอมัพาต เพราะบรรดา
กลา้มเน้ือต่าง ๆ ไม่ไดรั้บการพฒันาเป็นอยา่งยิง่) พ่อแม่หลายคนจึงใช้การเปิด
โทรทัศน์ให้ลูกน่ังอยู่น่ิง ๆ เป็นประดุจของเล่นชนิดหน่ึง การเลือกประเภท
ของเล่นดงักล่าวแสดงถงึความไม่เข้าใจของพ่อแม่ รวมทั้งพ่อแม่ที่ดุว่าเดก็เม่ือ
เล่นของเล่นแล้วเสียหายด้วย



โทษของของเล่น

3. โทษที่เกิดมาจากวิธีการใชข้องเล่นหรือบริบทของของเล่น 

อาจมีคุณครูหรือพ่อแม่จ านวนไม่น้อยที่ใชข้องเล่นเป็นเครื่องมือ 

exercise power ของตวัเอง ดว้ยการรบิหรอืเกบ็ของเล่นเม่ือเด็ก ๆ 
แตกแถวออกไปจากค าส ัง่ของผูใ้หญ่ ซึ่ง วิธีการใช้ของเล่นของ

ผูใ้หญ่แบบน้ีเป็นการท ารา้ยจติใจเด็กรูปแบบหน่ึง


