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  เกณฑ์พฒันาการของเดก็ปฐมวยัชดุนีจดัทําขนึโดยมวีตัถปุระสงค์เพือใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงเบืองต้น

สาํหรับเดก็ทวัไป วา่เดก็สามารถทําอะไรได้ในแตล่ะชว่งวยั ซงึยงัอาจมีทกัษะบางอยา่งทีเดก็ปกติจํานวนหนงึ

ทําได้เร็วหรือช้ากวา่เกณฑ์นีเลก็น้อย เกณฑ์พฒันาการของเดก็ปฐมวยัชดุนีจงึไมใ่ชเ่ครืองมือทีใช้ในการวินิจฉยั

ปัญหาด้านพฒันาการของเดก็  

อาย ุ พฒันาการ 

1 เดือน 

 

(GM) ยกคางจากทีนอนชวัครู่ในทา่นอนควํา 

(FM) มองตามวตัถไุด้ถงึกงึกลางลาํตวั 

(PS) จอ้งหน้า 

(L) 

EL: ร้องไห้ 

RL: ตอบสนองตอ่เสยีงทีได้ยินโดยการสะดุ้งหรือเบิงตามอง 

2 เดือน 

 

(GM) ชนัคอ 45 องศาในทา่นอนควํา 

(FM) มองตามวตัถไุด้ข้ามผา่นกงึกลางลาํตวั 

(PS) ยมิและสบตา 

(L) 

EL: สง่เสยีงในลาํคอเชน่ อ ูอา 

RL: ตอบสนองตอ่เสยีงทีได้ยินโดยการกระพริบตา หรือเงียบเพือฟังเสียงทีได้ยิน 

4 เดือน (GM) ทา่นอนควําอกพ้นพนื, พยงุลาํตวัด้วยแขนทอ่นลา่ง, ทา่นงัชนัคอได้ดี, พลกิควํา

หรือพลกิหงาย 

(FM) มองตามวตัถจุากด้านหนงึของลาํตวัไปถงึอกีด้านหนงึ (180 องศา), ไขวค่ว้าของ



ใกล้ตวั  

(PS) ตนืเตน้ดใีจอยา่งชดัเจนเมอืเหน็นมแมห่รอืขวดนม 

(L) 

EL: สง่เสยีง อ ูอา โต้ตอบเมือมีคนคยุด้วย, หวัเราะ 

RL: หนัหาเสียง 

6 เดือน (GM) ดงึขนึนงัศีรษะไม่ห้อย, พลกิควําและพลิกหงาย, ทา่นอนควํายกอกและท้องสว่นบนพยงุลําตวั

ด้วยฝ่ามือ, นงัได้โดยใช้มือยนัพืน 

(FM) หยิบของด้วยฝ่ามือ  

(PS) หวัเราะเมอืถกูเอาผา้คลุมศรีษะออก, เรมิตดิแม ่

(L) 

EL: เลน่หรือเลยีนเสยีง ได้แก่ เลยีนเสยีงจุ๊ปาก เดาะลนิ, สง่เสยีงทีใช้อวยัวะในปาก

เพอืให้เกิดเสยีงพยญัชนะ ได้แก่ ปาปา ดาดา 

RL: หนัหาเสียงเรียกชือ 

7-8 เดอืน (GM) นงัทรงตวัได้เองโดยไมต้่องชว่ยพยงุ 

(FM) มองตามของตก, เปลียนมือถือของ, ใช้มือถือก้อนไมข้่างละก้อน 

(PS) สนกุกบัการเลน่เมือเอาผ้าคลมุศีรษะออก  

(L) 

EL: ทําเสยีงพยางค์เดียวเช่น จ๊ะ หมํา 

RL: มองตามสงิทีผู้ เลยีงดชีู   

9-10 เดอืน (GM) ลกุนงัจากทา่นอน, คลาน. เหนียวตวัขนึยืน, เกาะยืน 

(FM) ใช้นิวชีและนิวหวัแมมื่อหยิบของ 

(PS) เลน่จ๊ะเอ๋, โบกมอืบ๊าย-บาย 

(L) 

EL: เลยีนเสยีงพดูคยุ, เรียก “พอ่” และ “แม”่ แตย่งัไมเ่ฉพาะเจาะจง  



RL: เริมทําตามคําสงังา่ยๆได้ เชน่ โบกมือบ๊ายบาย, หยดุการกระทําเมือได้ยินคําวา่ “ไม”่ 

11-12 เดอืน (GM) ยืนได้เองชวัครู่หรือตงัไข,่ จงูเดิน 

(FM) ปลอ่ยของเมือขอ   

(PS) เลยีนแบบทา่ทาง 

(L) 

EL: สง่เสยีงทีเป็นเสยีงริมฝีปากแบบมีเสยีงสงูเสยีงตํา, เริมเรียกชือคนใกล้ชิดทีคุ้นเคย 

เรียก “พอ่” และ “แม”่ แบบเฉพาะเจาะจงได้ 

RL: เริมเข้าใจความหมายของคําพยางค์เดียว, ตอบสนองตอ่คําถามงา่ยๆได้ เชน่ “แมอ่ยู่

ไหน” “ลกูบอลอยูไ่หน” เดก็อาจมองไปในทิศทางของของทีอยู ่

13-15 เดอืน (GM) เดินได้เอง 

(FM) หยิบจบัดนิสอขีดเขียน 

(PS) ใชท้า่ทางหรอืชบีอกความตอ้งการ, เริมชีหรือทําทา่แสดงบอกถึงสงิทีตนเองสนใจ 

(L) 

EL: พดูคําทีมีความหมายได้ 1-3 คํา ซงึเป็นคําทีเพมิเติมจากคําทีใช้เรียกคนคุ้นเคยหรือ

สตัว์เลยีงในบ้าน 

RL: เมือบอกให้ไปหยิบของทีคุ้นเคยจากอีกห้อง เดก็เข้าใจและทําได้ เชน่ “ลกูบอลอยู่

ไหนนะ” “ไปเอารองเท้า” เป็นต้น 

16-18 เดอืน (GM) เกาะราวหรือจงูมือเดินขนึบนัได, นงับนเก้าอีเลก็ได้มนัคง 

(FM) ตอ่สงิของในแนวตงัได้ 2-3 ชนั, ขีดเส้นยุง่ๆไปมา 

(PS) รูจ้กัปฏเิสธ, หยบิอาหารป้อนตวัเองได ้

 (L) 

EL: พดูคําทีมีความหมายเพือแสดงความต้องการได้หลายคํา, มีคําพดูรวมโดยเฉลยี 10-

20 คํา 

RL: ชีอวยัวะได้อยา่งน้อย 3 สว่น (ได้แก่ ตา จมกู ปาก), เข้าใจความหมายของคํา



ประมาณ 50 คํา  รู้จกัชือสตัว์ สงิของ 

19-24 เดอืน (GM) เตะบอล วิง เดินขนึบนัไดโดยก้าวเท้าตาม  

(FM) ตอ่สงิของในแนวตงัได้ 5-6 ชิน เริมเปิดหน้าหนงัสอืได้ทีละหน้า  

(PS) ใชช้อ้นตกัอาหารกนิได ้

(L) 

EL: พดูได้ประมาณ 50 คํา, เริมพดูคําทีมีความหมายสองคําติดกนั เช่น กินข้าว แมอุ่้ม 

RL: ชีไปยงัสงิของหรือรูปภาพตามทีบอกได้อย่างหลากหลาย, ชีอวยัวะได้อยา่งน้อย 6 

สว่น 

25-30 เดือน (GM) กระโดดสองเท้า, เดินเขยง่เท้า 

(FM) ขีดเส้นตรงในแนวตงัหรือแนวนอน, ขีดเขียนเป็นเส้นวนๆ 

(PS) เลน่เลยีนแบบและเลน่สมมตงิา่ยๆ 

(L) 

EL: พดูเป็นวล ี2-3 คํา หรือเป็นประโยคสนัๆ, มีจํานวนคําศพัท์รวมประมาณ 200 คํา 

RL: ทําตามคาํสงัสองขนัตอนได้, สามารถติดตามฟังเรืองเลา่สนัๆได้ 

31-36 เดือน (GM) ยืนขาเดียว 2-3 วินาที, ขีจกัรยาน 3 ล้อ, ขนึบนัไดเองสลบัเท้า, ลงบนัไดโดยก้าว

เท้าตาม  

(FM) ตอ่สงิของในแนวตงัได้ 8 ชินหรือมากกวา่, เลยีนแบบการวาดรูปวงกลม 

(PS) เลน่สมมตทิซีบัซอ้นขนึ, เลน่กบัเดก็อนื 

(L)  

EL: เริมเลา่เรืองได้ฟังเข้าใจแตอ่าจไมท่งัหมด, บอกเวลาต้องการขบัถา่ย, บอกชือตนเอง 

เพศ หรืออาย ุพอได้ 

RL: รู้จกัสอียา่งน้อย 1-2 ส,ี เข้าใจคํากริยาทีแสดงการกระทํา ได้แก่ หมากําลงัวิง เดก็

กําลงักิน, เข้าใจคําคณุศพัท์ ได้แก่ ร้อน เย็น เหนือย, เข้าใจคําบพุบทงา่ยๆ ได้แก่ บน ใน 

37-48 เดือน (GM) กระโดดขาเดียว ลงบนัไดสลบัเท้า  

(FM) วาดรูปวงกลมตามแบบ, วาดเส้นสองเส้นตดักนัตามแบบ (+), ต่อแทง่ไม้ 3 ชินเป็น



สะพาน  

(PS) เลน่เกมทมีกีตกิางา่ยๆกบัคนอนืได,้ รูจ้กัรอคอย, ใสก่างเกง และใสเ่สอืยดืสวม

หวัเองได ้

(L) 

EL: พดูเลา่เรืองเป็นประโยคยาวๆให้คนอนืเข้าใจได้, บอกสไีด้หลายส,ี นบัของทีละชินได้

อยา่งถกูต้องเรียงตามลาํดบัของการนบั ประมาณ 5-10 ชิน  

RL: เข้าใจประโยคคําถามทีซบัซ้อนมากขนึ ได้แก่ อยา่งไร ทําไม, เข้าใจคําสงั 3 ขนัตอน, 

เข้าใจจํานวน “ หนงึ” และ “หลายๆ” ได้แก่ หยิบของ 1 ชิน หรือหลายๆชินได้ถกูต้อง, 

เข้าใจคําบพุบทเพิมเติม ได้แก่ ด้านหน้า ด้านข้าง ใต้ 

49-60 เดือน (GM) กระโดดสลบัเท้า, กระโดดขาเดียว,  กระโดดข้ามสงิกีดขวางเตียๆ, เดินตอ่เท้าเป็น

เส้นตรง (tandem gait) 

(FM) วาดรูปสเีหลยีมตามแบบ, วาดรูปคนทีมีอวยัวะ 3 สว่นหรือมากกวา่, เริมใช้กรรไกร

ตดักระดาษ 

(PS) แต่งตวัและแปรงฟนัเองไดโ้ดยไมต่อ้งชว่ย 

(L)  

EL: คําพดูชดัเจนฟังเข้าใจทงัหมด, รู้จกัถามความหมายของคําหรือวลทีีไมเ่ข้าใจ, เริม

รู้จกัถามคาํถาม “อยา่งไร” หรือ “ทําไม” ได้, บอกชือพยญัชนะไทยทีพบบอ่ยบางตวัได้ 

ได้แก่ ก.ไก่ ง.ง,ู ร้องเพลงสนัๆ หรือทอ่งอาขยานทีได้ยินบอ่ยๆได้, รู้จกัจํานวนนบั 1-5 

บอกได้อยา่งถกูต้องหลงัจากนบัวา่มีของรวมทงัหมด 4 ชิน หรือ 5 ชิน 

RL: เข้าใจคําถาม “เมือไร”, เริมเข้าใจซ้าย-ขวา, เข้าใจขนาดเลก็-ใหญ่ ยาว-สนั 

 

61-72 เดือน (GM) เดินบนส้นเท้า, เดินตอ่เท้าถอยหลงั, รับลกูบอลโดยใช้สองมือ, กระโดดไกล 120 

เซนติเมตร 

(FM) วาดรูปสามเหลยีม, วาดรูปคนทีมีอวยัวะ 6 สว่นหรือมากกวา่, เลียนแบบการเขียน



พยญัชนะงา่ยๆบางตวัได้ 

(PS) แต่งตวั และเตรยีมอาหารงา่ยๆไดเ้องโดยไมต่อ้งมคีนชว่ย 

(L) 

EL: อธิบายความหมายของคําในชีวิตประจําวนัได้ ได้แก ่ลกูบอล บ้าน, บอกความ

แตกตา่งของสงิของ 2 สงิได้, รู้จกัจํานวนนบั 1-10 บอกจํานวนนบัรวมทงัหมดได้อยา่ง

ถกูต้อง, บอกชือของตวัพยญัชนะไทยสว่นใหญ่ได้ถกูต้อง แม้ไมมี่รูปภาพประกอบ ได้แก่ 

บอกได้วา่ “ก” ชือ ก.ไก ่

RL: เข้าใจเรืองขําขนัของเด็กๆ, เข้าใจลาํดบัของเหตกุารณ์ ได้แก่ เรืองในอดีต ปัจจบุนั, 

เข้าใจวา่ตวัพยญัชนะไทยแตล่ะตวัมีเสยีง ได้แก่ ตวั ก มีเสยีง กอ (หรือเกอะ) ตวั ท และ 

ธ มีเสยีงเดียวกนัคือ ทอ (หรือเทอะ), เข้าใจสญัลกัษณ์ตวัเลขวา่มีคา่เป็นจํานวนตา่งๆ

ในชว่ง 1-10 

 

หมายเหต ุGM หมายถงึ gross motor, FM หมายถงึ fine motor, PS หมายถงึ personal social, L หมายถงึ 

language, RL หมายถงึ receptive language, EL หมายถงึ expressive language 
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