การเสวนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานเทศกาลเดิ่นยิ้มเบ่งบาน ตอน “เล่นเปลี่ยนโลก”
ระหว่างวันที่ 18 -19 มกราคม 2563 ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์และลานย่าโม จ.นครราชสีมา
*******************************************
การเสวนาและแลกเปลี่ยนเรื่อง “เล่นเปลี่ยนโลก” วันที่ 18 มกราคม 2563
ผู๎รํวมเสวนา
1. คุณประสพสุข โบราณมูล ผู๎แทนเครือขํายเลํนเปลี่ยนโลก
2. แพทย๑หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
3. คุณ Kathy Wong รองประธานสมาคมการเลํนนานาชาติ International Play Association (IPA)
4. คุณเข็มพร วิรุณราพันธ๑ ผู๎อานวยการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ดาเนินการเสวนา
5. คุณปิยะกันต๑ (เบียร๑) ลํามแปลภาษา
คุณเข็มพร
เราจะเห็ น วํ า การเลํ น ให๎ ค วามสุ ข ท าไมการเลํ น จึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ เ ราต๎ อ งให๎ ค วามส าคั ญ มากๆ
ทาไมตํางประเทศจึงให๎ความสาคัญ วันนี้เรามีวิทยากรที่พิเศษมากๆ ทั้งจากภาคสังคม ภาครัฐ และระดับสากล
ชํวงแรกจะขอเริ่มต๎นที่คุณประสพสุข ในฐานะของผู๎บุกเบิกการเลํนกับเด็กที่อยูํภาวะหรือพื้นที่ที่ยากลาบาก
คุณประสพสุข
เลํ น อิ ส ระ ในที นี้ เ ราเน๎ น เรื่ อ งเลํ น อิ ส ระ ส าหรั บ ที่ ม าที่ ไ ป ท าไมเราจึ ง ต๎ อ งท าเรื่ อ งนี้ มู ล นิ ธิ เ พื่ อ
การพัฒนาเด็ก เราเริ่มต๎นทดลอง มาตั้งแตํ 2542 โดยเริ่มต๎นจากคุณเทเรซํา เครซี่ ซึ่งตอนนี้รู๎สึกทํานจะเป็นอดีต
ประธานสมาคมการเลํนนานาชาติ และมาเป็นอาสาสมั ครกับเราและมารํวมกันพัฒนา เนื่องจาก เราทางานกั บ
เด็กกลุํมอยูํในสภาวะยากลาบาก เป็นกลุํมที่ชุมชนแออัด ใน 3 จังหวัดชายแดนใต๎ ในกลุํมเด็กแรงงาน สํวนใหญํ
ไมํ ถูก กฎหมาย ด๎ อ ยโอกาส ถูก ทอดทิ้ ง ให๎ อยูํกั บ คนแกํ กั บ กลุํม ที่ อ ยูํ ส ภาวะยากล าบากนี้ เราเริ่ม ต๎ น โดยใช๎
การเลํนอิสระ เริ่มที่ชมุ ชมวัดดวงแข เป็นชุมชนแออัด ไมํมีที่เลํนเลย ตอนแรกเราคิดวําให๎เด็กๆได๎มีที่เลํน ปรากฏวํา
พอเราท า เราเริ่ม ต๎นให๎เ ด็ก เป็นศูนย๑ก ลาง มี ใต๎ถุนเล็ก ๆให๎เ ด็ก ๆเลํน ให๎เ ด็ก ๆออกแบบวําอยากจะเลํนอะไร
แล๎วก็เลํน ปรากฏวํา อาทิตย๑แรกที่ทา เราเห็นวํา..นี่ไมํใชํเรื่องเลํนๆแล๎ว ไมํเพียงแคํเป็นที่ให๎ เด็กเลํน เพราะเด็กๆ
ไมํสามารถเลํนด๎วยกันได๎ 2 นาที เลือดตก ยางออก เด็กยังไมํรู๎จักการรอคอย เราเปิดเที่ยง แตํเด็กมาเคาะประตู
เปิด (เปิดๆๆๆๆ) ในตอนแรกพบปัญหาวําเด็กๆยังเลํนไมํเป็น ใจร๎อน อยากจะเข๎ามาเลํนในพื้นที่เร็วๆ ยกตัวอยําง
น๎องที่เคยมาเลํนในศูนย๑ที่มีปัญหาครอบครัว พํอเขาเป็นใหญํในชุมชนแล๎วเสียชีวิต ปกติเด็กคนนี้จะไมํคํอยเลํน
พอพํอเสีย แมํก็มีคนอื่น พอเขามาเลํนที่ศูนย๑ เขาเดินจากหน๎าประตูแล๎วเดินวนรอบ ในชํวงเวลาที่มาเลํน มีของเลํน
อะไร...กวาดเรียบเลย ถ๎าโดยปกติเ ราต๎องให๎เขาออกไป แตํก็เ ลยทดลองให๎เขาลองเลํนทุกอยําง เอานวมมาให๎
เด็ก เตะตุ๏บ ๆๆๆ หลัง จากนั้น 2 เดือ น มี เ ด็ก ตัวเล็ก ๆเวลามาเลํนแล๎ว ชักมี ด ถํม น้าลายใสํตัวโต มาเลํนแล๎ว
ไมํแบํงเพื่อน ยอมเพื่อนไมํได๎ นักศึกษา 3 คน ดึงเด็กนี้ไว๎ เราต๎องอุ๎มเด็กเล็กวิ่งเอาไปซํอนไว๎ (เพราะเด็กโตไมํยอม
จะเอาให๎ตาย) แล๎วกลับมา เด็กน้าตาไหลพราก นี่เป็นเหตุการณ๑ที่ทาให๎เราสังเกตและบอกกับเราวํานอกจากจะจัด
พื้นที่เลํนให๎เด็กได๎เลํน การเลํนนอกจากจะทาให๎เกิดความสุขแล๎ว การเลํนยังชํวยบาบัดด๎วย จึงทาให๎เห็นวําการเลํน
สาคัญมากและเริ่มผลักดัน นี่คือที่มาที่ไปวําทาไมเราจึงทาสิ่งนี้ และใช๎การเลํนในการพัฒนาเด็กทุกกลุํม เราทางาน
มาตลอด เรามีองค๑ความรู๎ มีโมเดล มีกระบวนการ โดยแนวคิดของการเลํนอิสระ คือ เลํนได๎ทุกอยําง เลํนเมื่ อไหรํ
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ก็ได๎ เวลาเราเห็นเด็กๆเลํน เราจะทาให๎เห็นศักยภาพที่เราจะชํวยดึงออกมาได๎ เด็กจะได๎ค๎นพบตัวเองและนาไปสูํ
การเปลี่ยนตัวเองข๎างใน เปลี่ยนจากเด็กมาสูํผู๎ใหญํด๎วยคํะ
ในปี 2562 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กได๎รํวมกับเครือขําย มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา กลุํมไม๎ขีดไฟ
we are happy และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน เราได๎รับการสนับสนุนจาก สสส.ให๎ขับเคลื่อนเรื่องนี้ให๎เกิดขึ้นได๎
จริ ง โดยใช๎ ก ารเลํ น เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาเด็ ก ได๎ จ ริ ง ๆ ตอนนี้ เ ราเติ บ โตเป็ น ผู๎ ใ หญํ เรามั ก จะลื ม วํ า
“เรามีความสุขด๎วยอะไร อะไรทาให๎เรามีความสุข เราหลงลืมไปวําเด็กต๎องการอะไร การเลํนถูกลืมไป โดยเฉพาะ
ในสังคมยุคดิจิทัล ยุคสื่อ พํอแมํไมํมีเวลา เกิดปัญหาเด็กติดเกม ดังนั้น การเลํนจึงเป็นทางเลือกที่สาคัญและต๎อง
ชํวยกันขับเคลื่อนนโยบาย และกลไก ตอนนี้คือผู๎ใหญํ กรมอนามัย สมัชชาสุขภาพที่ เห็นความสาคัญของการเลํน
แตํเ รายัง เคลื่อ นไปไกลไมํ ได๎ เพราะยัง เครือขําย ต๎องขอชื่นชมกรมอนามั ยที่ เ ห็นถึง ความส าคัญ ของการเลํน
และมารํว มกั บ เรา ชํวยเกื้ อ หนุน ให๎เ กิ ดขึ้น เราจะเป็นกลไก และในขณะเดียวกั นอี ก กลไกหนึ่ ง คือ การเลํ น
ในพื้ นที่ ตํ า งๆ ไมํ วํ า จะเป็ นการเลํ น ในศู น ย๑ เ ด็ ก เล็ ก ในชุ ม ชนยั ง ไปไมํ ถึ ง พํ อแมํ ดัง นั้ น เราจึ ง จะใช๎ ก ารเลํ น
ในการเชื่อมโยงไปสูํครอบครัวและใช๎การเลํนเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู๎ให๎กับ เด็ก ๆด๎วย ในสํวนของ
กลุํมเด็กยากลาบาก เราก็อยากให๎เข๎าถึงทุกกลุํมด๎วย เพราะการเลํนก็ยังเป็นสิทธิเด็กด๎วยนะคะ เปูาหมายของเรา
ก็คืออยากให๎เด็กปฐมวัยได๎เข๎าถึงการเลํนมากขึ้น
ผู๎ใหญํมุํ ง การเรียนรู๎ คาดหวัง สิ่ง ที่จ ะได๎รับ จากการเลํน เลํนแล๎วได๎อะไร แตํเด็ก ต๎องการเลํนให๎ส นุก
เรื่องการเรียนรูเ๎ ป็นสิ่งที่ซํอนอยูํ ดังนั้น เราจึงอยากขอเวลาเลํนอิสระให๎กับเด็ก การทางานสร๎างการตระหนัก สสส.
สนับสนุนเรา ผู๎ดูแลการเลํนต๎องเข๎าใจแนวคิด ซึ่งตอนนี้เรามีเครือขํายการเลํนนําจะประมาณ 150 กวําคนแล๎ว
ในประเทศไทย รวมถึง ทุ ก ทํ า นที่ ม าในวั นนี้ ด๎ว ย ไมํ วํา จะเป็ นกลุํม ครู ศูน ย๑พั ฒ นาเด็ก เล็ ก ชุม ชน นั ก ศึ ก ษา
เราทางานผํานโมเดลทั้ง 4 คือ
 โมเดลแรก การเลํ น ในศู น ย๑ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ครู ใ นศู น ย๑ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก นี้ ก็ จ ะไปอบรมแนวคิ ด นี้
ให๎กับครอบครัว ชุมชน เรียนรู๎รํวมกัน เป็นวันเลํน หรือเป็นชั่วโมงให๎กับเด็กๆ (แสดงภาพ เลํนรองเท๎า เลํน
ดิน น้า ไฟ) เราจะเห็นวําเลํนได๎ทุ กอยําง เลํนรองเท๎า ดิน ทราย ทุํ งนา ปุาเขาที่ เรามี ในซอก ในซอย
มีครู ผู๎ปกครองมาเป็ นผู๎ดูแลการเลํน สิ่งเหลํานี้ถูกซึ มซับและทาให๎เ ห็นความสาคัญของการเลํนอิสระ
มากขึ้น ลดเวลาการใช๎สื่อโซเชียล และสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีให๎กับครอบครัวมากขึ้น
 โมเดลที่ 2 เป็นการเลํนในโรงเรียน ลักษณะคล๎ายๆกัน คือ ครูในโรงเรียนก็จะไปถํายทอดแนวคิดให๎กับ
ผู๎ปกครองและครอบครัว และสร๎างวันเลํนด๎วยกัน (ยกตัวอยํางโรงเรียนเมืองคง) และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม
การเลํนให๎ กั บ เด็ก ด๎วยนะคะ เลํน แล๎วเก็ บ ... เราไมํ ต๎ องซื้ออะไรแพง เราสามารถออกแบบการเลํ น
ได๎ทั้งหมด ที่สาคัญเราต๎องเข๎าใจวําเด็กต๎องการการเลํน การเลํนเคือความสุขของเด็ก การเลํนจะนาไปสูํ
การพั ฒ นาทุ ก ด๎าน เพราะมนุ ษย๑ทุ ก คนเวลาที่ เ รามี ค วามสุ ข เราจะสามารถเรีย นรู๎ได๎ ดีและมี ผ ลตํ อ
พัฒนาการการเชื่อมโยง และก็ยัง มีโมเดลในชุมชนนะคะเลํนที่ไหนก็ ได๎ ในชุมชน ตรอก ซอย ในชุมชน
ที่ยังไมํมีงบประมาณ เมื่อชุมชนเข๎าใจในความคิด ก็สามารถทาได๎ แล๎วก็เลํนได๎ทุกอยําง (ยกตัวอยํางภาพ
การเลํน) ชุมชนบางที่มีคุณตา คุณยายมานั่งเฝูาด๎วย เวลาที่ทางานกับชุมชนจากเรือ่ งเลํนของเด็กกลายมา
เป็นพื้นที่ของชุมชนด๎วย กระบวนการทางานแบบนี้ขอยกตัวอยํางที่โคราชคํะ เป็นการจัดพื้นที่เลํนแบบ
Inclusive city คือ เป็นพื้นที่สาหรับทุกคน คือ เริ่มต๎นจากเรื่องเลํน (ภาพนี้) เป็นการเลํน 3 จังหวัด
เลํนกับวิถีชีวิต เลํนเป็นอาชีพ เลํนจนทากินได๎ (นํารักมากๆ)
 โมเดลที่ 3 คื อ สถานประกอบการคํ ะ อั น นี้ เ ป็ น ซอกตึ ก ที่ มี น้ าไหล มี น้ าขั ง พอเราไปคุ ย กั บ
สถานประกอบการ เขาให๎ที่ตรงนี้เราเลย แล๎วก็ให๎เราทากระบวนการกับชุมชน นี่เป็นชุมชนพมําทั้งหมด
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เลยคํ ะ ปรากฎวํา ยัง ไมํ ทั น ได๎ท าพื้ นที่ เ ลํน เสร็จ เลยคํะ เด็ ก ๆก็ ม าเลํ นแล๎ว กลายเป็ นพื้ น ที่ ส าหรั บ
ชุมชนจริงๆ พอทาพื้นที่เสร็จก็มีกลํอง มีลัง ... ของเลํนเต็มไปหมด เมื่อชุมชนมีแนวคิดแล๎ว ชุมชนจะพา
เด็กๆเลํนได๎
 โมเดลที่ 4 เราเป็นสร๎างความตระหนัก เรื่องพื้นที่ สาธารณะ บ๎านเรียนหรือเป็นพื้นที่ก ารเรียนรู๎ตํางๆ
เราทางานกับกลุํมบ๎านเรียน เป็นกลุํมที่จะชํวยเราขับเคลื่อนองค๑ความรู๎ให๎กับผู๎ปกครอง (ยกตัวอยํางงานที่
MBK) ครั้งนั้นการสร๎างผลกระทบ สื่อให๎ความสนใจมากๆ เราพยายามถํายทอดวําสามารถเลํนได๎ทุกที่
แม๎มุมเล็กๆในเมืองก็เลํนได๎ อันนี้ที่พิษณุโลก เป็นศุนย๑บ๎านเรียนให๎ชุมชน โรงเรียนแถบนั้นเข๎ามาใช๎พื้นที่
และที่อุดรธานีจัดที่สวนสาธารณะ และกลุํมไม๎ขีดไฟ
การเลํนคือความสุขของเด็ก ความสุขนาไปสูํการเรียนรู๎ที่ดี การเลํนเป็นพื้นฐานในชีวิตของเด็ก อยากจะให๎ทุก
ทํานเข๎าใจแนวคิดเรื่องนี้ ย๎อนกลับไปคิดวํา ตอนวัยเด็กเราเติบโตมาอยํางไร การเลํนทาให๎เรามีความมั่น คง และ
เป็นเราได๎อยํางไร ไมํได๎ความวํา เราจะใช๎การเลํนทั้ งหมด แตํโดยบริบทของเราควบคูํไปกับการเรียนรู๎ในศูนย๑
ในโรงเรียน ในชุมชนได๎ “ขอเวลาอิสระให๎กับเด็กๆได๎เลํน ได๎ค๎นหาตัวเอง ได๎เห็นตัวเองในอนาคต
แพทย๑หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย
แนวคิดการขับเคลื่อนนโยบาย
ตอนนี้ก็เห็นประเด็นที่มีความสาคัญ ตอนที่เรานาเสนอนโยบายตํอทํ านรัฐมนตรีวํานโยบายอะไรบ๎างที่
กระทรวงอยากจะเสนอนะคะ การเลํนนี่เป็นหนึ่งใน 3 นโยบายที่เรานาเสนอผู๎ใหญํ ตอนนี้เราเปิดตัวเรื่องนี้กํอน
เดือนหน๎าเราจะเปิดนโยบายวิวาห๑สร๎างชาติ คือ กํอนที่จะมีผลผลิตเป็นเด็ก เราก็หวังอยํางยิ่งวําจะมีการวางแผน
ครอบครัว ประเทศไทยเข๎าใจเรื่องการวางแผนครอบครัววําเป็นการคุมกาเนิด จนลืมไปวําจริงๆแล๎งการวางแผน
ครอบครัว คือ การตัดสินใจของคูํที่จะมีครอบครัว การมีลูกคือการตัดสินใจของการใช๎ชีวิตคูํ ถ๎าเขาตัดสินใจวําจะ
อยากจะเดิ น หน๎ า ตํ อ … กลั บ มาเรื่ อ งของเรา คื อ เรื่ อ งเลํ น เป็ น โอกาสอั น ดี ยิ่ ง เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ พํ อ แมํ
ก็ให๎ความสนใจ อยากให๎ลูกพัฒนาดีที่สุด พํอแมํสนใจให๎ลูกเกํง ฉลาด หาสิ่งที่ดีๆให๎ลูก ซึ่งก็ไมํใชํเรื่องผิดของพํอแมํ
ที่มีความตั้งใจอยํางนั้นกับลูกของตัวเองการทางานด๎วยการขับเคลื่อนทุกอยํางผํานกระบวนการเรียนรู๎ของเด็ก
เป็นการสร๎างสมองและการพัฒนาสาหรับเขา โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ที่เรารู๎กันดีวําเป็นชํ วงเวลาสาคัญ คนไทยนิยาม
ดีนะคะ เหมื อ นกั บ ที่ เ ราปลูก ต๎นไม๎ แล๎วเราก็ คํอยๆเห็นต๎นไม๎ ต๎นนี้เ ติบ โต จริง ๆสมองของเด็ก ก็ คือ การถัก ทอ
ต๎องอาศัยการเสริมพัฒนาการหลายๆด๎าน เด็กใช๎ปราสาทการเรียนรู๎ทุกด๎าน การเรียนรู๎ของเด็กเขาใช๎ประสาท
สัมผัส ทั้งหมดในการเรียนรู๎ เขาไมํได๎ใช๎หูอยํางเดียว ต๎องคอยฟังวําเราจะบอกวําอะไร หรือไมํบ อกเขาวําอะไร
แตํ จ ริ ง ๆเด็ก ใช๎ป ระสาททั้ ง หมดในการเรี ย นรู๎ เพราะฉะนั้น การเลํ น ส าหรั บ เด็ ก จึ ง มี ค วามส าคัญ อยํ า งมาก
แนวคิดของเราตอนนี้เราใช๎ 3 F คือ family -free – fun ถ๎ามองคาวํา family จะมีสองความหมาย คือ 1. เด็กใน
ครอบครัวที่ควรจะได๎มีความสุข ที่จะเติบโตและได๎เป็นกับคนในครอบครัว แตํจริงๆแล๎วคาวํา family ของพวกเรา
ยังหมายถึงคนในชุมชนด๎วย ตลอดเวลาที่ทางานกับครอบครัว ชุมชนและเด็กด๎วย เราพบวํา ความรู๎สึกวําเราเป็น
ครอบครัวเดียวกัน การเลํนสาหรับเด็กจึงต๎องขอความสุขสาหรับเด็กด๎วย
เราเคยท าเรื่อง แฟเมลี่ แอนด๑ สคูล ทู เ กตเตอร๑ ท ากั นที่ วัดหัวล าโพง มี กิ จ กรรมอันหนึ่ง ที่ เ ราท าคือ
“เลํนตามลูก” ไมํนําเชื่อ ประหลาดใจวําทาไมเราเลํนตามลูกไมํได๎ ทาไมการเลํนมันหายไปจากชีวิตเด็กถ๎าให๎ทุก
ทํานนึกถึงวัยเด็ก ทํานจะนึกถึงตอนไหนคะ ตอนที่เราเล็กที่สุด หากย๎อนไปวําเมื่อเราเป็นเด็ก เราเลํนอะไร จาได๎วํา
สมัยเราเป็นเด็กเวลาเลํนแล๎วมีความสุข (นะ) และก็เรียนรู๎ทุกสิ่งทุกอยําง แตํตอนนี้มันหายไปไหน เมื่อกํอนการเลํน
มาพร๎อมกับการเติบโตและก็อยูํในชุมชน มาพร๎อมกับครอบครัว แตํวันนี้เราก็ต๎องยอมรับเมื่อสถานการณ๑เปลี่ยนไป
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เราพบวําครอบครัวที่อยูํแบบโดดเดี่ยวและอยูํลาพังมีมากขึ้นเรื่ อยๆ บางครอบครัวเหลือสมาชิกในครอบครัวแคํ
ผู๎ใหญํ 1 คน กับเด็กอีก 1 หรือ 2 คน และก็เป็นผู๎ใหญํที่ อาจจะต๎องทาอีกหลายสิ่งหลายอยํางในชีวิตของเขา
ในท๎ายที่สุดทาอะไรไมํได๎ก็ให๎ลูกอยูํเฉยๆ นิ่งๆ สํวนหนึ่งคนแกํต๎องเป็นผู๎ดูแล ความเข๎าใจในมุมมองของพํอแมํและ
ผู๎ใหญํ สมัยกํอนก็ยังดีใจที่พํอแมํยัง สนใจการเลี้ยงลูก สนใจการเจริญเติบโตทางกาย เลี้ยงให๎โต แตํการสนใจแตํ
เลี้ยงให๎โตอยํางเดียวโดยที่ไมํสนใจอารมณ๑ สังคมอยํางอื่น
ทุกวันนี้เด็กถูกทอดทิ้ง ข๎อมูลลําสุดที่ world bank มาทานาย ประเทศไทยเราเสียศักยภาพเรื่องการ
เติบโตของเด็กของเด็ก ไทยใน 3 ปีแรก ด๎านโภชนาการ นี่แสดงวําตอนนี้แม๎ก ระทั่ งจะเลี้ยงให๎โ ตก็ไมํมีแล๎วคํะ
เพราะฉะนั้นโปรดชํวยกันนะคะอยําให๎การเรียนรู๎และการสร๎างบรรยากาศอื่นๆหายไปด๎วยอีก เรื่องการศึกษาเราอยูํ
กันอยูํแล๎ววํามีความกดดัน เทคโนโลยีที่มาแทนที่ด๎วย อีกสิ่งหนึ่งที่อยากพูดถึงอยากชวนคิด คือ เรื่องพื้นที่ปลอดภัย
สาหรับเด็ก วันนี้แทบไมํกล๎าปลํอยลูกออกจากบ๎าน หลายคนใช๎วิธีอยํางออกไปเลย คิดวําอยูํในบ๎านจะปลอดภัย
แตํวันนี้ต๎องคิดตํอไปวําพื้นที่ที่จะให๎เลํน ปลอดภัยหรือไมํ ถ๎าข๎างทางเป็นคูคลองอยํางนั้นเราจะปลํอยให๎เด็กไปเลํน
ได๎อยํางไร ในขณะที่เด็กจะได๎ประโยชน๑จากการเลํนอยํางมหาศาล การเรียนรู๎ของเด็กไมํมีขีดจากัด ในสมัยโบราณ
สอนเราวํา 1 ขวบ ต๎องทานี่ได๎ 2 ขวบต๎องทานี่ได๎ วันนี้เด็กไมํได๎ติดอยูํที่ตัวเลขอายุนะคะ เด็กสามารถเรียนรู๎บน
ความท๎าทายที่ถูกออกแบบให๎กับเขาที่จะเรียนรู๎ ที่สาคัญคือการแลํน คือ การจัดการตัวเอง คือ การพัฒนาตัวเอง
คือ การดูแลตัวเอง ความมั่นใจในตัวเองและความสุขของเด็กที่เขาต๎องการ และที่สาคัญที่สุด คือ ความสัมพันธ๑
แบบกลุํม เด็กจะเรียนรู๎วําเขาต๎อรวมกลุํม เขาต๎องแบํงปัน เรียนรู๎การตํอรองแบบ พวกเราทุกคนรู๎ดีวําการเลํนชํวย
เด็กให๎ได๎เรียนรู๎วิธีแก๎ปัญหาและอยูํด๎วยสันติวิธี นี่เป็นความตั้งใจที่สัญญาวําเราจะเดินทางไปด๎วยกัน
วันนี้ เรากาลังพูดถึงทาพื้นที่ต๎นแบบ ทุกทํานที่นั่งอยูํที่นี่เรากาลังทาพื้นที่ต๎นแบบเพื่อจะบอกให๎ผู๎คนได๎
เปลี่ยนแนวคิด ได๎เปลี่ยนมุม มอง เรายัง เชื่อมั่นวําถ๎าเราเดินหน๎าไปด๎วยกัน เรากาลังวางmapping ไปด๎วยกั น
พื้นที่ต๎นแบบจะขนาดไหน และพื้นต๎นแบบมีเพียงพอหรือไมํสาหรับเด็กในประเทศไทย
ประการถัดไปคือ ครอบครัว เราจะท าอยํางไรให๎พื้นที่ต๎นแบบเหลํานี้แทรกซึม ลงไปในวิถีชีวิต ระดับ
ครอบครัว ซึ่ง ก็ยังมั่ นใจวําครอบครัวยัง เป็นหนํวยหลัก ที่ จะทาให๎เกิ ดการเลํน ซึ่ง ตรงนี้ก็จ ะตามไปด๎วยการท า
เครื่ อ งมื อ ในฐานะองค๑ ก รภาครั ฐ ที่ จ ะใช๎ เ ครื่ อ งของการพั ฒ นาศั ก ยภาพของ หนํ ว ยงาน โดยเฉพาะseting
ที่เป็นระบบภาครัฐไมํวําจะเป็นศูนย๑พัฒนาเด็กในชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล รวมทั้งองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
รํวมกั นเพื่อในที่ สุดแล๎วเราจะมี คนดูแลการเลํนให๎กั บเด็ก ซึ่ง หวังวําจะเป็นครอบครัว ต๎องมีผู๎อานวยการเลํน
จัดการเรื่องเหลํานี้ให๎กับเรานะคะ ของคุณเครือขํายเป็นอยํางยิ่งนะคะ หวังเป็นอยํางยิ่งเราจะได๎รํวมแรง รํวมใจ
จะได๎มาเจอกันอีกทีด๎วยรอยยิ้มที่เบิกบาน เมื่อเราได๎ทาสิ่งที่เป็นประโยชน๑ ชํวยกันขับเคลื่อนและเกิดพลังตํอไป
คุณเข็มพร
เราจะเห็ น วํ า การเลํ น มี ค วามส าคั ญ ต๎ อ ง เด็ ก ครอบครั ว ชุ ม ชนและสั ง คมของเรามากมาย และ
ก็เป็นที่นํายินดีวําภาครัฐเห็นความสาคัญและขับเคลื่อนผํานกลไกตํางๆเพื่อให๎แนวคิดไปถึงชุมชนและขยายออกไป
มากมาย และมีพลังมาก ชํวงตํอไปเราจะได๎ฟังในระดับสากลวําประเทศอื่นๆเขาทางานเรื่องนี้อยํางไรบ๎าง ซึ่งทราบ
วํามีการทามาอยํางยาวนาน คุณแคที่ วอง ทํานเป็นผู๎อานวยการขององค๑กรภาคสังคมที่ฮํองกงที่ทางานเรื่องนี้มา
30 กวําปี มีเจ๎าหน๎าที่ร๎อยกวําคน ทาเรื่องเลํนอยํางเดียวเลยคํะ เป็นองค๑กรที่ชื่อวําสิทธิการเลํนและปัจจุบันเธอเป็น
รองประธานสมาคมการเลํนนานาชาติ เป็นองค๑กรที่เกิดจากการรวมตัวกันจากหลายๆประเทศ ทํานจะมาเลําให๎ฟั ง
วําทาอะไรบ๎าง
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Khathy wong
แนวอิสระในระดับสากล คิดเรื่องการเล่น
ขอขอบคุณที่เชิญมาในวันนี้ เมื่อสักครูํ คุณเข็มพรได๎แนะนาตัวเรียบร๎อยแล๎ว ฉันทางานที่นี่มาถึง 23 ปี
จาได๎เนื่องจากนับตามอายุของลูกชาย (24 ปี) ฉันมีลูกชาย 1 คน ลูกสาว 1 คน ลูกชายกาลังเรียนปริญญาเอก
ที่ ล อนดอน เรียนเกี่ ย วกั บ ทางด๎านฟิ สิ ก ส๑ ซึ่ง ก็ ไมํ คํ อยเข๎าใจเกี่ ยวกั บ พลั ง งานแสงอาทิ ต ย๑ เขาไมํ คํอ ยเข๎ า ใจ
เรื่องพลังงาน ในตอนที่ลูกชายจะเข๎ามหาลัย เขาบอกแมํวําเขาจะเรียนฟิสิกส๑เ พราะจาได๎วําตอนเด็ก ชอบเลํน
บันไดเลื่อน จาได๎วําตอนที่สไลซ๑ลง เรียนรู๎แรงดึงดูดของโลก และนอกจากที่จะเลํนแล๎ว เขายังลองปลํอยวัตถุอื่นๆ
ให๎ตกลงบนพื้นด๎วย และสังเกตความเร็วที่วัตถุตกลงพื้น สํวนลูกสาวคนเล็ก เพิ่งเข๎ามหาวิทยาลัย กาลังเรียนแพทย๑
เข๎ารํวมโครงการ เพลย๑ไลฟ์ ,แฮปปี้แบร๑ หรือหมีน๎อยที่ มีความสุข ทาให๎เห็นวําเวลาที่เด็กๆเลํนจะชํวยลดความ
เจ็บปวดหรือความเจ็บปุวยทางรํางกายได๎ ตอนทางานฉันได๎เข๎ารํวมกับองค๑การนานาชาติ และเห็นวําเน็ตเวิร๑คหรือ
องค๑กรตํางๆทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ทาให๎เห็นวํามีความเข๎าใจ หรือปัญหาตํางๆในเรื่องการเลํนเหมือนกั น
กํอนที่จะเริ่มขอตั้งคาถามวํา วัยเด็กของแตํละคนเป็นอยํางไรกันบ๎าง อยากให๎ลองคิดวําตอนเราเด็กๆ เราชอบเลํน
อะไรมากที่สุด ตอนเลํนใครอยูํกับเราบ๎าง เราอยูํที่ ไหน และลองคิดถึงวําเด็กๆในสมัยนี้ เขาทาอะไรกั นบ๎างท า
กิจกรรมอะไรกันบ๎าง เขาเลํนอะไรกันบ๎าง ตํางจากเราหรือไมํ (นี่คอื ภาพวาดหาร๑ตูนที่นําสนใจ) เมื่อกํอนเวลาเลํน
ลูกบอลกัน จะบอกวํา “โยนลูกบอลมา” แตํวันนี้ “ขอรีโมทด๎วย”
ปัญ หาเกี่ ยวกั บเด็ก ที่ ทั่วโลกมีคล๎ายๆกั น ยูนิเ ซฟส ารวจและชี้แจงปัญ หาของโลก คือ การขาดแคลน
สารอาหาร เด็กๆหิว ปัญหานี้ลดลงแตํกลับเริม่ มีปญ
ั หาเรือ่ งความอ๎วนหรือน้าหนักเกินและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอัตราที่
รวดเร็ว (ไทยเหมือนกันไหม) สํวนในออสเตรเลีย ได๎มีการสารวจพบวํา เด็กๆไมํคํอยได๎ออกกาลังกายหรือใช๎รํางกาย
ในการทากิจกรรมตํางๆ และคิดวําไทยก็จะประสบปัญหานี้เหมือนกัน นอกจากปัญหาทางรํางกายแล๎วยังมีปัญหา
ด๎านอารมณ๑และจิตใจ ในปัจจุบันเด็กทั่วโลกถึง 20 เปอร๑เซ็นต๑ที่มีปัญหาด๎านจิตใจ จากสถานการณ๑เหลํานี้ประเทศ
ฮํองกงก็ให๎ความสาคัญ และมีการตั้งกรรมการเพื่อพูดคุยและชํวยกันแก๎ปัญหานี้
จากรายงานความสุขทั่วโลกในปีที่แล๎ว จริงๆประเทศไทยไมํได๎แยํนะคะ ไทยอยูํลาดับ 52 ฮํองกงก็เชํนกัน
แตํปัญหาขณะนี้คือเรากาลังตกลงไปเรื่อยๆ ดังนั้น เราจึงอยากให๎เด็กมีความสุขมากขึ้น มีวัยเด็กที่ดีกวํานี้ จึงเป็น
ที่มาของโครงการ “เลํนเปลี่ยนโลก”
องค๑การอนามัยโลก ได๎แถลงวําถ๎าอยากให๎เด็กมีสุขภาพที่ดีขึ้นควรจะให๎ นั่งนิ่งๆน๎อยลง แตํเลํนให๎มากขึ้น
เพราะธรรมชาติของเด็กคือการเลํน เราไมํควรขัดขวางการเลํนของเด็กหรือ ดึงให๎หํางออกไป มีนักวิชาการจาก
สหรัฐอเมริกา มิสเตอร๑เกรย๑ได๎เขียนหนังสือ เรื่อง free to learn …บอกวําปัจจุบันเด็กๆมีภาวะของการซึมเศร๎า
หรือมีปัญหาทางด๎านจิตใจมากขึ้น สาเหตุเพราะไมํมีโอกาสที่จะได๎เลํน
องค๑กรวิชาการของแพทย๑เด็กในสหรัฐอเมริกา ได๎ระบุมาวําจริงๆแล๎ว “การเลํนคือยา” ของเด็กๆทุกคน
ในใบสั่ ง ยาหมอจะระบุ วํ า เด็ ก ๆต๎ อ งเลํ น ให๎ ม ากขึ้ น ซึ่ ง นอกจากผลทางด๎ า นกายภาพและจิ ต ใจแล๎ ว
ยังมีความสาคัญและมีสํวนชํวยในการพัฒนาและสร๎างเสริมสมองด๎วย จะเห็นวําประโยชน๑มีมากมาย
ไมํเพียงแตํการเลํนจะมีคุณคําตํอเด็ก แตํจริง ๆแล๎วการเลํนเป็น “สิทธิของเด็ก” ด้วย “เรารู้ว่าการเล่นสาคัญ
แต่อยากจะทราบการเล่นคืออะไร …”ยกตัวอย่างภาพการเล่น เช่น เป่ายิ่งฉุบ …(ใครแพ้นั่งอยู่กับที่ ใครชนะยืน
ขึ้น) ….ทุกคนลองเล่น เล่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เร็วขึ้นเรื่อยๆ
สาหรับพวกเราแล๎ว เลํนแล๎วได๎อะไร ….(ทุกคนตอบ สนุก ความสุข) ทุกคนชอบเลํนแบบนี้ รวมทั้งผู๎ใหญํ
ด๎วย แตํจ ริง ๆแล๎วส าหรับ เด็กแล๎วเป็นอยํางไร เด็กๆอยากจะเลือกเลํนเอง ถ๎าไมํ ได๎เ ลือกเลํนเองก็ จะไมํ ส นุก
วันนี้ อยากให๎ทบทวนแนวคิดของเรากันใหมํวําเป็นอยํางไร การเลํนมีหลายๆแบบ (เน๎นการเลํนอิสระ) และปกติเรา
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มักจะคิดวําการเลํนจะให๎ประโยชน๑อะไร และพยายามหาโครงสร๎างของการเลํน เมื่อเลํนเพื่อทาให๎เกิดการเรียนรู๎
เรามักจะนึกถึงกิจกรรม เกม ที่มีกาหนดเงื่อนไขไว๎ เรียบร๎อย มี จุดมุํงหมายกาหนดไว๎แล๎ว เชํน เพื่อการเรียนรู๎
เพื่อความสุข หรือเพื่อผํอนคลาย แตํมีการเลํนอยํางหนึ่ง คือ การเลํนอิสระ ซึ่งเด็กๆจะเลือกเลํนเอง โดยปราศจาก
มุมมองของผู๎ใหญํ หรือข๎อกาหนดของผู๎ใหญํ จริงๆทั้ง 2 ลักษณะ มีความสาคัญด๎วยกันทั้งนั้น หมายความวําเราเอง
ก็คงยังอยากให๎ทุกอยํางมีจุดประสงค๑ มีจุดมุํงหมาย ไมํอยากให๎หายไป …
นี่คืออะไรคะ (กลํอง ) ปกติเราใช๎กลํองไว๎เก็บของ แตํสาหรับกลํองหนึ่งใบสาหรับเด็กแล๎ว ทาได๎หลาย
อยําง เป็นหุํนยนต๑ เป็นรถ เป็นบ๎าน เป็นทีวี อะไรๆหลายอยําง ในชุมชน สามารถเป็นได๎หลายอยําง -เป็นเขาวงกต
เป็ นทางเชื่อมที่ส นุก ๆที่ ทั้ งเด็ก และผู๎ใหญํเลํนด๎วยกั นได๎ สิ่ง ส าคัญ ของการเลํนอิส ระ คือ การเลํนจากมุม มอง
ของเด็กเอง…ทาไมเราจึงพูดถึงเรื่องเลํนอิสระ…จากการแถลงองค๑การสหประชาชาติ ในปี 2013 (6 ปี ที่ผํานมา)
พูดถึงสิทธิของเด็ก เชํน สิทธิในการพักผํอน การเลํน การแถลงการณ๑สาหรับนานาชาติคราวนั้น มีการระบุไว๎วําการ
เลํนอิสระคืออะไร ที่เ ดํนๆและเน๎นเลย การเลํนอิสระ คือการที่เด็กๆคิดมาเอง เลํนเอง ขับเคลื่อนการเลํนด๎วย
ตัวเอง ด๎วยแรงบันดาลใจของเขาเอง การเลํนเป็นเรื่องสนุก ไมํจาเป็นต๎องมีจุดมุํงหมายใดๆ เป็นเรื่องที่ท๎าทาย
เปลี่ยนแปลงได๎ ยืดหยุํนได๎ และที่สาคัญไมํต๎องมีการสร๎างสรรค๑ใดๆหรือผลผลิตใดๆ และคราวนี้ เราจะมาทาการ
เลํ น ได๎ อ ยํ า งไร น าความสนุ ก สนานกลั บ มาสูํ ชี วิ ต ของเด็ ก ๆทุ ก คนได๎ ยํ า งไร ยกตั ว อยํ า ง ที่ ท าในฮํ อ งกง
ในการกาหนดนโยบายและการปฏิบัติที่จะสรํงการเปลี่ยนแปลงมี 3 ด๎าน ตัวอยํางแรก คือ
1.สร๎างโอกาสในการเลํน
2. พัฒนาผู๎ใหญํ
3. สํงเสริมและสรํงแรงจูงใจเพื่อทาให๎เกิดการเลํน
ในการสร๎างโอกาสในการเลํน อยํางแรก เราต๎องตั้งโจทย๑วําเด็กๆจะอยูํที่ไหนบ๎าง อยูํในชุมชน ในโรงเรียน
หรือในบ๎าน โรงพยาบาลหรือสถาบันอื่นๆ ซึ่งการเลํนควรจะเกิดขึ้นในทุกที่เลย ที่ฮํองกงมีโครงการหลายๆแบบ
และคิดวําอาจจะเป็นตัวอยําง เชํน มีการเลํนในสวนสาธารณะที่ทุกคน ทุกเพศทุกวั ยมาเลํนได๎ มีการเลํนในชุมชน
ของการเลํนขึ้นมา และเมื่ อ อยากให๎มี การเลํนเกิดขึ้นที่ บ๎านเราก็ มี การอบรมพํอแมํชอบเลํน มี มุ ม เลํนในบ๎าน
มีการเผยแพรํงานวิชาการในสื่อตํางๆ
สํวนการเลํนในโรงเรียน …. เขามีคูํมือเลยวํา การเลํนในโรงเรียนอนุบาลควรเลํนอยํางไรบ๎าง ควรจัดการ
อยํางไรบ๎าง (รัฐบาลจัดทาคูํมือ) การเลํนในโรงเรียนจะมีการกาหนดเวลาเลํน มีพื้ นที่ที่เปิดกว๎าง (ภาพตัวอยําง
การเลํ น ) การจะท าให๎ เ กิ ด โอกาสการเลํ น ผู๎ มี บ ทบาทส าคั ญ เลย คื อ ผู๎ ใ หญํ มี ก ารอบรมผู๎ ดู แ ลการเลํ น
ให๎ประกาศนียบัตร อบรมให๎เป็น play worker ซึ่งได๎รับความรํวมมือกับสหราชอาณาจักร
สมาคมการเลํนนานาชาติ หรือ IPA มีองค๑กรเครือขําย 50 ประเทศทั่วโลกที่ทางานขับเคลื่อนสิทธิในการ
เลํนของเด็ก เราทางานตามอนุสัญญาที่กลําวถึงเมือ่ กํอนนี้ ในปีที่ผํานมา สิ่งที่เราทางานคือเรือ่ งเกี่ยวกับการเลํนใน
สถานการณ๑วิก ฤต มี คูํมื อ ส าหรับ ผู๎ที่ ท างานการเลํนในพื้นที่ วิก ฤต มี โ ปรเจคหนึ่ง ที่วําด๎วยสิทธิเ ด็กกั บ การเลํน
เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อม และทุกๆสามปีจะมีการประชุมซึ่งปีนี้จัดที่อินเดีย จะเห็นวําประเทศไทยมีเครือขํายด๎านนี้มาก
และสามารถเป็นตัวอยํางที่ดีได๎ เพราะฉะนั้นถ๎าไปประชุมในครั้งนี้ก็ จะนาไปแบํงปันในที่ประชุมนี้ด๎วย จริงๆเรื่อง
การเลํนนี้มี อี ก หลายที่ ซึ่ง นอกจากที่ เ ลําในวันนี้ ยัง มี ที่ อื่ นๆ เชํน ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด๑ ไต๎ห วั น
แตํการทางานทั่วโลกที่จับมือรํวมกันกับ IPA จุดมุํงหมาย คือ อยากจะสํงเสริมสิทธิการเลํนของเด็ก และอยากจะ
บอกวําให๎เด็กเลํนเถอะ” มาเข๎ารํวมเป็นสมาชิกการเลํนนานาชาติด๎วยกันนะคะ มีสมาชิก 10 คน ขึ้นไปก็สมัครเป็น
สมาชิกได๎เลย
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ซักถามและแลกเปลี่ยน
นักวิชาการสาธารณะสุข สานักงานสาธารณสุขโนนสูง
ในสถานการณ๑การเลํนที่ มี ความเสี่ยงจะท าอยํางไร (แวดล๎อมของเด็ก ไมํ ได๎อยูํในที่ ป ลอดภัยอยํางไร
จะทาอยํางไรให๎เด็กเลํนอยํางปลอดภัยอยํางไร)
Kathy Wong
(การเลํนที่อาจจะทาให๎เด็กบาดเจ็บได๎ใชํไหมคะ) จากมุมมองของการเลํน เราอยากให๎เด็กมี ประสบการณ๑
ผํานการเลํน ปัญหาที่มีอยูํตอนนี้ คือ เด็กๆได๎รับการปกปูองมากเกินไป มีโอกาสพบความท๎าทายน๎อย เด็กควรได๎
อยูใํ นภาวะความเสี่ยงบ๎าง จะได๎เกิดการเรียนรู๎ ตอนนี้อยากให๎มีพื้นที่การเลํนแบบผจญภัยมากขึ้น เชํน ในอเมริกา
ญี่ปุน เพลย๑เวิร๑คเกอร๑จะเป็นผู๎ดูแลการเลํน และชํวยลดความอั นตราย
แพทย๑หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย
บางครั้ง เราต๎อ งให๎เ ด็ก เรีย นรู๎ความเสี่ยงที่ เ ขาต๎อเรีย นรู๎ ขอเลํ าประสบการณ๑ที่ เ คยเจอ ยกตัวอยํา ง
เด็กไมํรู๎จักเมล็ดฝรั่ง เพราะไมํเคยเห็น เพราะแมํทาให๎ทุกอยําง ปกปูองทุกอยําง นี่เกิดจากอะไร นีเ่ รากาลังทาร๎าย
เด็ก ประเด็นที่ 2 คือ หากบริเ วณโดยรอบที่ มี ความเสี่ยง นี่ถือเป็นหน๎าที่ ข องเราที่ จ ะจัดการความเสี่ยง เชํน
ในพื้นที่ที่มีน้า พอเด็กไปเลํนน้าก็จะจมน้า ประเด็นที่ 3 สาคัญคือ การเลํน เป็นเรื่องชํวยให๎เด็กรู๎จักฝึกจัดการความ
เสี่ยงเอง แตํถ๎าหากมี ภาวะเกิ ดวิก ฤตการณ๑จ ริง ๆ หรืออยูํ ในภาวะเสี่ยง ก็ จ ะเป็นอีก ประเด็น หนึ่ง ที่ นําสนใจ
จะทาอยํางไร? จะชํวยให๎เด็กแก๎ปัญหาหรืออยูํกับภาวะวิกฤตได๎อยํางไร?
ผู๎แชร๑ประสบการณ๑
ในขณะที่ศูนย๑เด็กอยูํดี กินดี มีพื้นที่สะอาด แตํเมื่อ เราไปเยี่ยมเด็กที่บ๎าน บ๎านกลับไมํสะอาด การกินอยูํ
หลับนอนอยูํกับฝุุน ซึ่งเป็นสิ่งแวดล๎อมที่แตกตํางกับศูนย๑เด็กเล็ก จึงเป็นความแตกตํางกัน
คุณประสพสุข
เนื่องจากเราทางานกับชุมชนแออัด จึงอยากแลกเปลี่ยนวํา สิ่งที่เรากาลังทาคือ เราใช๎การเลํน เพื่อสอนให๎
เด็กๆนาพฤติก รรมดีที่ได๎เรียนรู๎ จ ากการเลํนไปใช๎ในบ๎าน เชํน การไมํพูดคาหยาบเมื่อเลํนกับ เพื่อน การมีวินัย
การแบํงปัน รวมทั้งการเลํแล๎วเก็บให๎สะอาด หากใครมีพฤติกรรมที่ไมํดีจะไมํได๎เลํนสักชั่วเวลาหนึ่ง ตัวอยํางหนึ่ง
ไมํอาบน้าเพราะจะพาไปขอทาน เราใช๎วิธีให๎อาบน้าผํานการเลํน (เลํนอาบน้า)
คุณณัฐยา จาก สสส.
(ตื่นเต๎นที่ได๎ฟั ง ) มี 2 คาถาม 1. ถามทํ านอธิบดี เวลาฟัง คอนเซ็ ป เรื่อง ฟรีเพลย๑ ที่ ให๎เ ด็ก ออกแบบ
การเลํนเอง การเปลี่ยนวิธีคิด ผํานโครงสร๎างระบบราชการให๎เป็นสาธารณะได๎จะทาอยํางไร 2. ถามคุณแคที่วํา
จากประสบการณ๑ ที่ ท าเรื่อ งเลํนมา พอจะเลําเคสของประเทศตํางๆได๎ไหม วําประเทศไหนที่ ท าแล๎ วส าเร็ จ
ปัจจัยสาคัญที่ทาให๎สาเร็จคืออะไร และประเทศทีไมํสาเร็จ
แพทย๑หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย
จะเริ่มการออกแบบกัน โดยจะเริ่มไปที่จุดตั้งต๎นของประเทศที่ประสบผลแล๎ว และมีความเชื่อวําการเลํน
จะเปลี่ยนโลกได๎ เชื่อวําถ๎ามีเครื่องมือที่ออกแบบได๎ดี เชื่อวําจะชํวยเปลี่ยนโลกผู๎ใหญํได๎ด๎วย
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Kathy Wong
ความส าเร็จ ที่ เ กิ ดขึ้นในระดับ โลก ตั้ง แตํปี 2008 การเลํน การเป็นเรื่องส าคัญ มีก ารวิจัยและศึก ษา
จนกระทั่งปี 2013 บรรจุเรื่องเลํนอิสระเข๎าไป ดังนั้น ใช๎เวลา 5 ปี ที่เราขับเคลื่อนเรื่องเลํนอิสระอยํางจริงจัง
และเปลี่ยน mindset ของคน สิ่ง ที่ยากมาก คือ การเลํนแบบผจญภัย จริงๆแล๎วเริ่มตั้ง แตํสงครามโลกครั้ง 2
แตํหายไป และเริ่มฟื้นขึ้นมา อีกสาเหตุมาจากเราหํ วงเรื่องความเสี่ยง รัฐบาลก็หํวงเรื่องความรับ ผิ ดชอบตํางๆ
ถึงแม๎จะใช๎เวลายาวนานมาก แตํเราก็มาถูกทางแล๎ว ไมํใชํวําไมํสาเร็จ แตํอาจจะต๎องใช๎เวลา
ผู๎ถาม คุณภูมิ ประสาทไทย หัวหน๎าองค๑กรพัฒนาเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
เราเจอกระแสการเลํนตามวิถีชีวิตปัจจุบัน เชํน มือถือ เด็กๆไมํได๎ออกกาลังกาย ติดมื อถือ (อยากถาม
คุณแคที่วํามีตัวอยํางดีๆจากตํางประเทศไหมครับที่ลดปัญหาเรื่องนี้ได๎
Kathy Wong
เป็นปัญ หาทั่ วโลกคํะ แตํประเทศหนึ่ง คือ ฝรั่งเศส มีห มอคนหนึ่ง เจอเคสวํา มีเ ด็กออทิส ติก แตํเ ป็น
ออทิสติกปลอมที่เกิดจากเด็กเลํนเครื่องมือสื่อสารมากเกินไป ไมํพูดกับใคร แตํเมื่อนาการเลํนมาใช๎ เด็กมีอาการดี
ขึ้น และการที่เราจะประสบความสาเร็จได๎ คือ การกาหนดนโยบาย กรมอนามัยโลกได๎ ระบุวําการติดเครื่อ งมือ
สื่อสารเป็นโรคอยํางหนึ่ง อีกเคสหนึ่ง คือ ในฮํองกง มีการจัดพื้นที่ให๎เด็กเลํน โดยในพื้นที่เลํนนั้นมีทั้งการเลํนแบบ
อิสระและมีเครื่องมือสื่อสารด๎วย ปรากฏวําเด็กเลํนเครื่องมือสื่อสารน๎อยที่สุด เพราะพื้นที่นั้นมีอยํางอื่นให๎เด็กเลํน
มาก นอกจากนี้ ยัง มีง านวิจั ย เรื่อ งการใช๎เ ครื่ องมื อ สื่อ สารวํ าเราจะจัด การอยํ างไร เรื่อ งนี้ ไมํ ใชํ เ รื่ องชั่ว ร๎า ย
แตํจะจัดการและเลือกใช๎ประโยชน๑กับเครื่องมือเหลํานี้อยํางไร
แพทย๑หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย
ปัจจุบันพํอแมํเหมือนจะไมํมีทางเลือก แตํจริงๆแล๎วเรามีทางเลือกให๎ผู๎ปกครอง ซึ่งการเลํนนี้คือทางเลือก
อยํางหึ่ง สาหรับคุณพํอคุณแมํแล๎วต๎องให๎กาลังใจ และมาชํวยกันหาอยํางอื่นให๎ลูกเลํนแทนมือถือได๎
/////////////////////////////////////////ปิดเสวนา /////////////////////////////////
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การเสวนาและแลกเปลี่ยนเรื่อง “เล่นเปลี่ยนโลก” วันที่ 19 มกราคม 2563
ชมภาพยนตร์สารคดี Childhood “โรงเรียนริมป่า” โรงเรียนออโรล่าวอลดรอป ประเทศนอรเวย์
Barndom childhood อนุบาลแห่งนี้ยึดหลัก “การเล่นคืองานของเด็ก” ประเด็นแลกเปลี่ยน : การสร้างแรง
บั นดาลใจสู่ ก ารสร้ า งโอกาสให้ เ ด็ ก ได้ เ ล่ นอิ ส ระ(วิ ท ยากรรํ ว มแลกเปลี่ ย น = คุ ณ เข็ ม พร คุ ณ แคที่ ว อง
คุณณัฐยา บุญภักดี) จากการชมหนังเรารู๎สึกอยํางไร มีอะไรมาสัมผัสเรา










หลังชมภาพยนตร์แล้ว …
ความคิดเห็นที่ 1 “รับรู๎ความรู๎สึกเลยวํา ครูคนนั้นที่อยูํในหนังเลี้ยงเด็กเป็นเหมือนลูกคนหนึ่ง ซึ่งหนังเก็บ
ภาพทุกอยํางตั้งแตํเด็กเข๎ามาในโรงเรียน ประมวลภาพทุกอยําง เราสะท๎อนเหมือนกันวําที่ศูนย๑ ของเรา
เมื่อวันหนึ่งเด็กๆจบไป เราก็ใจหาย (เสียงสั่น)”
ครูเอริณ จากโรงเรียนเมืองคง จ.ศรีสะเกษ “ที่มองเห็น ที่เขาจัดกิจกรรม ผจญภัย กิจกรรมซึ้ง ๆ (จัดงาน
วันเกิ ด) ครู ใช๎วิธี พู ด ใช๎คาวํา “ปิ ดเทอม” แทนคาวําต๎องไปเข๎าโรงเรียนในระบบ / ครูใช๎ เ พลงช๎า ๆ
ใช๎ดนตรีที่อํอนโยน ซึ้งๆ เพื่อให๎เด็กอํอนโยน คนดูหนังก็มีความสุขไปด๎วย
โรงเรียนเทศบาล 3 ยมราสามัคคี จ.นครราขสีมา จากหนังทีไ่ ด๎ดู ทาให๎เห็นความสุขของครู ที่พยายามจะ
ถํายทอด สอนเด็กๆให๎รู๎จักการเรียนรู๎จากการเลํน ไมํวําจะการใช๎พื้นที่ที่อยูํในห๎องเรียน สิง่ แวดล๎อมรอบๆ
โรงเรียน ทีจ่ ะชํวยในการพัฒนาเด็กๆ ได๎เห็นความผูกพันระหวํางครูกบั ลูกศิษย๑ รู๎สึกมีความสุขมากๆเลย
คํะที่ได๎หนังเรื่องนี้
ครูวาสนา โรงเรียนเมืองคงคาวิทยา จากที่ดูหนัง การจัดกิจกรรมของครู เป็นความผูกพัน ให๎เด็กได๎เรียนรู๎
จากธรรมชาติซึ่งเป็นพื้นฐานที่เด็กๆทุกคนต๎องได๎เรียนรู๎ /สังเกตวําในโรงเรียนอนุบาลของเรา เราจะบอก
เด็ก ไมํ ให๎เลํนของมี คม แตํจ ริง ๆแล๎ว สิ่ง เหลํานี้ต๎ อวเกิ ดขึ้นกั บ เด็ก เด็ก ต๎องได๎เ รียนรู๎อยูํแล๎ว และอีก
ความรู๎สึกหนึ่งคือ ความผูกพันของเด็กกับครู เหมือนคนในครอบครัว เมื่อต๎องจากไปก็เศร๎า อาลัยอาวรณ๑
ไมํอยากให๎จากไปรู๎สึกตืน้ ตัน น้าตาซึมตามไปกับคุณครูที่อยูํในหนังด๎วย
คุณวรนัน สาธารณะสุข อ. โนนสูง ในชีวิตการทางานยังไมํเคยเห็นอะไรในลักษณะแบบนี้ (ยังไมํเคยผําน
การอบรมแบบนี้) เรามาเห็นแล๎ วโอ๎ โ ห วิเ ศษมากเลยคํะ โดยเฉพาะจินตนาการของเด็ ก แตํ ล ะคน
จะไวมาก ถ๎าจะสังเกตเด็กแตํละคนจะเห็นอะไรที่ออกมาจากเด็กเยอะมาก โดยที่เราทึ่งเลย เด็กสามารถ
เป็นอัจฉริยะได๎ทุกด๎าน เด็กจะไมํเหมือนกัน ในหนังครูให๎แก๎ปัญญาเอง จะไมํเข๎าไปยุํง นึกย๎อนไปเราก็
เลี้ยงลูกผิดวิธี และอีกอยํางหนึ่งคือการให๎พี่ เพื่อนชํวยกันประคับประคอง สอนให๎เด็กชํวยเหลือตัวเอง
เชํน ตอนที่เด็กเลํนขาโถกเถกเด็กคนนั้นก็ฝึกเองจนได๎ ก็อยากจะฝากถึงทุกทําน ทั้งในระดั บผู๎บริหาร ที่
สามารถผลักดันนโยบายนี้ให๎ขยายไปถึงท๎องถิ่น นารํองที่เขามีความพร๎อมให๎ครบทุกมิติ ให๎เป็นเหมือน
จิ๊กซอว๑ทุกมุมทุกด๎าน (แสดงความรู๎สึกประทับใจ ซึ้งมาก)
น๎องเชียร๑ จากบ๎านฟักทอง ขอพูดในฐานะของเด็กคนหนึ่งที่ดูด๎วยนะคะ เทําที่ดูทั้งหมด จะเห็นวําในหนัง
จะเน๎นทุกด๎านเลย ทั้งด๎านศิลปะ การเอาชีวิตรอด อาหาร อีกมากมาย…ครูจะให๎เด็กลองทาให๎ครบด๎าน
และพยายามหาวําเด็กชอบอะไร ครูและเด็กๆพูดคุย ครูให๎เด็กเลําเรื่องราว ในหนังมีเด็กชอบมาเลําสิ่งที่
เขาได๎พบเจอมาให๎ครูฟัง เหมือนกับที่เราโตมา พํอแมํก็จะให๎ เราเลําเรื่องราวที่เราไปเจอมาในแตํละวัน
ซึ่งเป็นการเรียนรู๎อยํางหนึ่งที่หนูคิดวําสาคัญมาก ก็คือการพูดคุย ทาให๎เด็กเกิดความคิด วิเคราะห๑แยกแยะ
และเป็นกันเอง ไว๎ใจคนในครอบครัว ชอบเรื่องนี้มากคํะ
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 Kathy wong เป็นหนังที่สัมผัสความรู๎สึกมากๆ ฉันอยากจะสะท๎อน 3 เรื่อง สิ่งแรกที่หนังพูด คือ การเลํน
เป็นงานของเด็ก ซึ่งเป็นเรื่องจริง สาหรับเด็กๆการเลํน คือ ความสนุกสานาน แตํก็เป็นเรื่องจริงจัง เราจะ
เห็นวําเด็กๆอยากทาทุกสิ่งทุกอยํางเพื่อการค๎นพบ และที่เราเห็นในหนังแสดงให๎เห็นวําไมํได๎อยูํที่เนื้อหา
หรือสิ่งที่เด็กอยากจะได๎จากการเรียนรู๎ แตํอยูํที่แรงจูงใจ ความต๎องการอยากจะเลํนของเด็ก ในหนังจะ
สังเกตวิธีการของเด็กที่จะเรียนรู๎ คือ การทดลองชิมของเด็กๆ เชํน ลองชิมไม๎ ชิมหิมะ ฉันคิดวําจริงๆแล๎ว
สิ่งที่เด็กๆขาดไปไมํใชํเนื้อหาหรือความรู๎ที่จะได๎รับ แตํสิ่งที่ครูจะต๎องจัดเตรียม คือ การเตรียมความพร๎อม
ของเด็กๆ เพิ่มความอยากรู๎อยากเห็น นี่ คือคุณคําของการเลํน ประเด็นที่ 2 ที่ได๎จากการดูหนัง คือ
ความไว๎ใจของครูที่มีตํอเด็ก ครูไว๎ใจวําเด็กจะจัดการความเสี่ยงของเขาเองได๎ ในหนังครูให๎เด็กปี นต๎นไม๎
เอง ตัดไม๎ เอง ซึ่งตํางจากปั จ จุบั นของที่ อื่นๆ ที่ กลัววําจะเกิดอันตราย จริงๆแล๎วสิ่งนี้ คือ ทัก ษะชีวิต
ในขณะที่ปกติแล๎วโรงเรียนมีจุดประสงค๑ที่อยากให๎เด็กๆทา ซึ่งก็สาคัญเหมือนกัน ดังนั้น เราจึงต๎องจัด
ความสมดุล ระหวํางสิ่งที่ผู๎ใหญํอยากให๎เด็ก เรียนรู๎และอะไรคือสิ่งที่เ ด็กอยากเรียนรู๎ด๎วยตัวของตัวเอง
ประเด็นที่ 3 คือ เรื่อง wifi ในหนังไมํเห็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส๑ใดๆในหนังเลย แตํ wifi ในหนัง ที่
สปีดแรงมากๆเลย คือ connection ระหวํางครูกับเด็กๆ ระหวํางเด็กกับ ธรรมชาติ การสื่อสารเหลํานี้
สาคัญกับหารเติบโตของเด็กๆมาก เพราะวําเด็กๆจะได๎เรียนรู๎วําจะเคารพครูอยํางไร จะเคารพการอยูํกับ
เพื่อนๆอยํางไร รวมทั้งเคารพตํอธรรมชาติอยํางไรบ๎าง ประการสาคัญ คือ เรื่องความสาคัญของครูทุกทําน
ยกตัวอยํางในหนัง ที่เด็กสร๎างเรื่องขึ้นมาเรื่องปีศาจ แล๎วครูก็ถามวําเราจะแก๎ปัญหาอยํางไร เด็กตอบวําจะ
แก๎ด๎วยความรักที่มองไมํเห็น ซึ่งความคิดนี้ได๎มาจากการหลํอหลอมจากโรงเรียนอนุบาลและจากคุณครู
 คุณณัฐยา (คุณผึ้ง) ตอนจบเหมือนเศร๎า แตํก็มีความรู๎สึกมีความมั่นใจวําเด็กจะคํอยๆปรับตัวกับโลกใบใหมํ
ภาพโรงเรียนในหนังไมํใชํโรงเรียน แตํเป็นโรงเลํนที่มีครบทุกมิติ ที่ไมํได๎ใสํตาราลงไปในแตํละคาบเรียน
เป็นวิธีการออกแบบที่ดี เราไมํได๎ยินครูพูดเลยวํา “อยํา หยุด” และไมํได๎ยิน “เกํงจัง เยี่ยมมา” และไมํ
มีการเปรียบเทียบเด็ก หรือการออกคาสั่ง แตํกลับเป็นการเชิญชวน ให๎เด็กๆทาอะไรบางอยําง เลยทาให๎
นึกถึงเด็กๆอนุบาลที่ครูออกคาสั่ง ให๎นั่งเป็นระเบียบ อยําเสียงดัง เราเข๎าใจแล๎ววําทาไมเด็กจึงมีปัญหา
สุขภาพ เด็กๆ มีธรรมชาติของการอยากรู๎ อยากเห็น อยากผจญภัย อยากทดลอง ครูต๎องคอยให๎กาลังใจ
สังเกตอยูํหํางๆ ครูต๎องสรํงมั่นใจวําเด็กจะไมํหนาวตาย มีความอบอุํน มีอาหารร๎อนๆอุํนๆที่มีประโยชน๑
สังเกตสิ่งที่ครูเอามาทาให๎เด็กกิน คือ ให๎เด็กๆทาเยอะ ครูทาน๎อยมาก ที่เหลือเป็นการเรียนรู๎ของเด็ก แตํ
ในความน๎อยของครู คิดวําครูต๎องคิดมาก เตรียมมาเยอะ / สุดท๎ายทาให๎เราได๎เห็น การที่เราทางานกับ
สสส. มนุษย๑น๎อยๆคนหนึ่งเป็นคนที่มี สุขภาวะจากข๎างใน มีความผาสุข ทาให๎เด็กมีความสุขจากข๎างใน
ในหนังมีฉากที่ครูให๎เด็กระบายสี ครูบอกแคํวํากํอนเอาพูํกันไปจุํมสีอื่นให๎ล๎างน้ากํอน แล๎วก็ปลํอยให๎เด็ก
วาดและระบายสี แตํครูไมํวิจารณ๑งาน ไมํมีการให๎คะแนน แตํครูจะเซ็นชื่อให๎ทุกคน แสดงถึงการยอมรับ
อีกเรื่องนึง คือ เรื่องการเป็นครอบครัวเดียวกัน การสร๎างความรู๎สึกเป็นชุมชนเดียวกัน และเด็กๆ
ได๎เรียนรู๎ทักษะการใช๎ชีวิต ชํวยกันทาอะไรบางอยําง เชํน เรียนรู๎วิวัฒนาการชีวิตของสัตว๑ เห็นชีวิตของนก
ตัง้ แตํเกิดจนตายและนาไปฝัง สิ่งนี้ทาให๎เด็กได๎เรียนรู๎เรื่องชีวิต ทาให๎เข๎าใจชีวิตอยํางเป็นรูปธรรม ตัวเอง
ไมํได๎ทางานกับเด็ก ไมํมีลูก แตํเมื่อดูหนังเรื่องนี้ทาให๎เข๎าใจการเลํนอยํางเป็นรูปธรรม เมือวานที่ทํานอธิบดี
มาประกาศนโยบายเป็นเรื่องที่ดี ทาให๎อยากไปทาโรงเลํ นเดี๋ยวนี้เลย แตํก็ยังไมํสามารถทาเดี่ยวนี้ได๎เลย
ดังนั้น การสร๎างทางเลือกใหมํให๎เกิดขึ้น เรามีโรงเรียนอนุบาลแล๎ว เรามีศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กแล๎ว มีโรงเรียน
ประถม มัธยมแล๎ว แตํยังไมํมี คือ โรงเลํน สิ่งนี้นําจะเป็นสิ่งที่ทาได๎ ชํวยกันคํอยๆทาโรงเลํนให๎เด็กๆ
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(ถาม มีใครทาโรงเล่นไว้แล้วบ้าง ยกมือหน่อยค่ะ = พี่กุ๋ย มพด.) /มาสร้างอาชีพใหม่ “อาชีพเพลย์เวิร์คเกอร์”
เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ปกครอง
 สสส. อยากเห็น เราจะรณรงค๑การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือตรงนี้เราอยากเห็นมาก คือ เราเป็น สสส.
ที่แทนที่เราจะไปรณรงค๑ให๎คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงตํางๆ ซึ่งยากมากในสากลโลกบอกให๎เรารู๎อยํง
ชั ด เจนแล๎ ว มาพฤติ ก รรมเชิ ง บวก หรื อ การยั บ ยั้ ง ชั่ ว ใจต๎ อ งท าตั้ ง แตํ วั ย ทารกเลย ใช๎ วิ ธี ที่ เ หมื อ น
ครูคริสโตเฟอร๑ทา (ในหนัง)
เราจะได๎คนที่เติบโตขึ้นมาเป็นผู๎ใหญํที่เลือกเป็น อยูํเป็น ยับยั้ง ชั่งใจได๎
 ปูากันต๑ we are happy ขอเสียงปรบมือจากน๎องๆนะคะ เพื่อให๎กาลังใจตัวเอง กํอนเราจะมีความสุข เรา
ต๎องทาให๎เรามีความสุขกํอน หลังจากดูหนังแล๎ว ทาให๎เรามีความหวัง (เลําเรื่องเพื่อนในเฟส) เมื่อสักครูํได๎
คุยกับคุณผึ้ง เนื่องจากตัวเองดูแลครูพี่ประถมวัย พบวํา ภาระของครูเยอะมากมายแล๎ว ทุกอยํางลงไปที่ครู
หมด ถ๎าเราจะทาอะไรขึ้นมาอีกสักอยําง สองอยําง สามอยํางก็ตาม ถ๎าเราคิดเหมือนเดิม เรื่องราวก็คงจะ
คล๎ายเดิม ดังนั้น นําจะคิดใหมํ เชํน การมีโรงเลํน เราก็ควรเปลี่ยนความคิดเลยดีไหม เห็นด๎วยที่จะเกิด
อาชีพใหมํ
 พี่กุ๐ย ผมมองอะไรบางอยํางในหนัง ครูได๎มอบหมายงานให๎เด็ก สิ่งที่งอกงาม คือ ทุกครั้งที่เด็กเลํน มันมี
อะไรเกิดขึ้นตามมา ยกตัวอยําง การจัดงานเลํนเมื่อวาน ที่เด็กๆไสของเลํนกระป๋องไม๎มา แล๎ว ผู๎ ปกครอง
เกือบพูดวําระวังเสี้ยน เรื่องนี้ ทาให๎สังเกตวําเราอยําสั่งกันเยอะ เป็นสังคมของการสั่งสอน เรา (ผู๎ใหญํ)
ไมํคํอยรอ ทาตัวเป็นผู๎รู๎มาก พูดมาก เด็กก็จะไมํเกิดการเรียนรู๎ ไมํงอกงาม ในโรงเรียนอาจจะยังไมํต๎องเอา
แนวคิดนี้ไปเต็มรูปแบบ แตํอ ยํางน๎อยขอเวลารอคอยให๎เด็กงอกงาม เด็ก จะเป็นอยํางไร อยูํที่ครูด๎วย
ครูเป็นอยํางไร เด็กเป็นเหมือนครู ขอบคุณครับ
 คุณครู แลกเปลี่ยนเรื่องการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเลํน อยากจะปรึกษาครูๆวํา อาคารเรียนของเทศบาลที่
เหลือ วําง อยากขอพื้นที่เหลํานั้นมาทาเป็นโรงเลํนได๎ไหม
 คุณณัฐยา เลําถึงตาบลออนใต๎ สันกาแพง ที่เชียงใหมํ มีศูนย๑เด็กเล็กอยูํ 3 แหํง แหํงหนึ่งก็มีครู 2- 3 คน
ครูอยากเรียนรู๎ อยากฝึกอบรม อบต. ทาเรื่องพื้นที่โรงเรียนร๎างให๎เกิดเป็นศูนย๑ เรียนรู๎ที่ใหญํขึ้น ตอนนี้
อบต. ออนใต๎ เชียงใหมํ กลายเป็น ศูนย๑ดูงาน มีการศึกษาเรียนรู๎ /อีกที่ คือ ที่ จ. แพรํ โรงเรียนโดนยุบ
เหมือนกัน อบต.ก็ทาเรื่องโอนที่มา ทางานเรื่องเด็กมานาน โดยระดมความรํวมมือสภาเด็กและเยาวชน
และอื่นๆ ชํวยกันปรับโรงเรียนร๎างให๎เป็นโรงเลํนและเป็นพื้นที่สร๎างสรรค๑ได๎
 อาจารย๑สมพร เช็งเครือ อาจารย๑ มหาวิทยาลัยวงศ๑ชวลิต กุล วันนี้ไมํโดดเดี่ยว การเลํนนี้สาคัญที่สุด ใน
ชั่วโมงสอนเน๎นหลักการเลํนให๎นักศึกษา วันนี้ ดิฉันดีใจที่มา (เมื่ อวานไมํได๎ม าเพราะไปงานแตํงหลาน)
วันนี้ ดิฉันดีใจที่มีคนมีอุดมการณ๑เดียวกัน ที่จะพัฒนาให๎เด็กมีความสุข ได๎ดูหนังเรื่องนี้แล๎วได๎เครื่องมือ
นาไปตํอยอดความคิดให๎กับนักศึกษาปฐมวัย
 คุณเอ จากกลุํมไม๎ขีดไฟ หนังเรื่องนี้ทาให๎เรา ผู๎ใหญํ รู๎วํา “ครูต๎องเชื่อมั่นในเด็ก” ไมํเพียงแคํครูที่ต๎อมีวิธี
คิดแบบนี้ ต๎องรวมถึงในระดับนโยบายด๎วย ผู๎บริหารเองก็ต๎องมีความเชื่อมั่นในความคิดนี้ด๎วย
 คุณเข็มพร จากลานเลํนของเราเมื่อวานนี้ มุมทราย มุมแปูง ที่เด็กไมํยอมกลับบ๎าน จนแมํบอกวําแปูงมัน
ธรรมดา เดี๋ยวแมํกลับไปทาให๎ที่บ๎าน (นี่เกิดตัวชี้วัดแล๎ว) นี่แสดงให๎เห็นวํา เด็กๆชอบเลํน และสามารถ
เปลี่ยนเด็กเปลีย่ นพํอ แมํ และเปลี่ยนโลกได๎ ทุกอยํางเลํนได๎ รีไซเคิลมาเลํนได๎ ของเลํนเหลํานี่ชํวยเปลี่ยน
โลกได๎ ลดโลกร๎อนได๎ด๎วย วันนี้ จะจบด๎วยการอยากให๎หัวใจของพวกเราทุกคนฟู พองโต ในการที่จะไป
สร๎างโอกาสการเลํนให๎เด็กๆ ด๎วยกันนะคะ(แนะนาหนังสือของคุณหมอประเสริฐ
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