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การเสวนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานเทศกาลเดิ่นยิ้มเบ่งบาน ตอน “เล่นเปลี่ยนโลก” 
ระหว่างวันท่ี 18 -19 มกราคม 2563 ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์และลานย่าโม จ.นครราชสีมา 

 

******************************************* 
 

การเสวนาและแลกเปลี่ยนเรื่อง “เล่นเปลี่ยนโลก” วันท่ี 18 มกราคม 2563 
ผู๎รํวมเสวนา  

1. คุณประสพสุข โบราณมลู ผู๎แทนเครือขํายเลํนเปลี่ยนโลก 
2. แพทย๑หญงิพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
3. คุณ Kathy Wong รองประธานสมาคมการเลํนนานาชาติ International Play Association (IPA)  
4. คุณเข็มพร วิรุณราพันธ๑ ผู๎อ านวยการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ด าเนินการเสวนา 
5. คุณปิยะกันต๑ (เบียร๑) ลํามแปลภาษา 

 
คุณเข็มพร  

เราจะเห็น วําการ เลํนให๎ความสุข ท าไมการ เลํนจึ ง เป็นเรื่ องที่ เ ราต๎องให๎ความส า คัญมากๆ                
ท าไมตํางประเทศจึงให๎ความส าคัญ วันนี้เรามีวิทยากรที่พิเศษมากๆ ทั้งจากภาคสังคม ภาครัฐ และระดับสากล 
ชํวงแรกจะขอเริ่มต๎นที่คุณประสพสุข ในฐานะของผู๎บุกเบิกการเลํนกับเด็กที่อยูํภาวะหรือพื้นที่ที่ยากล าบาก  

คุณประสพสุข  
          เลํนอิสระ ในทีนี้ เราเน๎นเรื่องเลํนอิสระ ส าหรับที่มาที่ ไป ท าไมเราจึงต๎องท าเรื่องนี้ มูลนิธิเพื่อ              
การพัฒนาเด็ก เราเริ่มต๎นทดลอง มาตั้งแตํ 2542 โดยเริ่มต๎นจากคุณเทเรซํา เครซี่ ซึ่งตอนนี้รู๎สึกทํานจะเป็นอดีต
ประธานสมาคมการเลํนนานาชาติ และมาเป็นอาสาสมัครกับเราและมารํวมกันพัฒนา เนื่องจาก เราท างานกับ     
เด็กกลุํมอยูํในสภาวะยากล าบาก เป็นกลุํมที่ชุมชนแออัด ใน 3 จังหวัดชายแดนใต๎ ในกลุํมเด็กแรงงาน สํวนใหญํ    
ไมํถูกกฎหมาย ด๎อยโอกาส ถูกทอดทิ้งให๎อยูํกับคนแกํ  กับกลุํมที่อยูํสภาวะยากล าบากนี้ เราเริ่มต๎นโดยใช๎         
การเลํนอิสระ เริ่มที่ชุมชมวัดดวงแข เป็นชุมชนแออัด ไมํมีที่เลํนเลย ตอนแรกเราคิดวําให๎เด็กๆได๎มีที่เลํน ปรากฏวํา
พอเราท า เราเริ่มต๎นให๎เด็กเป็นศูนย๑กลาง มีใต๎ถุนเล็กๆให๎เด็กๆเลํน ให๎เด็กๆออกแบบวําอยากจะเลํนอะไร         
แล๎วก็เลํน ปรากฏวํา อาทิตย๑แรกที่ท า เราเห็นวํา..นี่ไมํใชํเรื่องเลํนๆแล๎ว ไมํเพียงแคํเป็นที่ให๎เด็กเลํน 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 ถ๎าโดยปกติเราต๎องให๎เขาออกไป แตํก็เลยทดลองให๎เขาลองเลํนทุกอยําง เอานวมมาให๎    
เด็กเตะตุ๏บๆๆๆ หลังจากนั้น 2 เดือน มีเด็กตัวเล็กๆเวลามาเลํนแล๎ว ชักมีด ถํมน้ าลายใสํตัวโต  มาเลํนแล๎ว        
ไมํแบํงเพื่อน  ยอมเพื่อนไมํได๎ นักศึกษา 3 คน ดึงเด็กนี้ไว๎ เราต๎องอุ๎มเด็กเล็กว่ิงเอาไปซํอนไว๎ (เพราะเด็กโตไมํยอม 
จะเอาให๎ตาย) แล๎วกลับมา เด็กน้ าตาไหลพราก นี่เป็นเหตุการณ๑ที่ท าให๎เราสังเกตและบอกกับเราวํานอกจากจะจัด
พื้นที่เลํนให๎เด็กได๎เลํน การเลํนนอกจากจะท าใหเ๎กิดความสขุแล๎ว การเลํนยังชํวยบ าบัดด๎วย จึงท าให๎เห็นวําการเลํน
ส าคัญมากและเริ่มผลักดัน นี่คือที่มาที่ไปวําท าไมเราจึงท าสิ่งนี้ และใช๎การเลํนในการพัฒนาเด็กทุกกลุํมเราท างาน
มาตลอด เรามีองค๑ความรู๎ มีโมเดล มีกระบวนการ โดยแนวคิดของการเลํนอิสระ คือ เลํนได๎ทุกอยําง เลํนเมื่ อไหรํ   
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ก็ได๎ เวลาเราเห็นเด็กๆเลํน เราจะท าให๎เห็นศักยภาพที่เราจะชํวยดึงออกมาได๎ เด็กจะได๎ค๎นพบตัวเองและน าไปสูํ
การเปลี่ยนตัวเองข๎างใน เปลี่ยนจากเด็กมาสูํผู๎ใหญํด๎วยคํะ 

ในปี 2562 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กได๎รํวมกับเครือขําย มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา กลุํมไม๎ขีดไฟ 
we are happy และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน เราได๎รับการสนับสนุนจาก สสส.ให๎ขับเคลื่อนเรื่องนี้ให๎เกิดข้ึนได๎
จริง โดยใช๎การเลํนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กได๎จริงๆ ตอนนี้เราเติบโตเป็นผู๎ใหญํ เรามักจะลืมวํา                
“เรามีความสุขด๎วยอะไร อะไรท าให๎เรามีความสุข เราหลงลืมไปวําเด็กต๎องการอะไร การเลํนถูกลืมไป โดยเฉพาะ
ในสังคมยุคดิจิทัล ยุคสื่อ พํอแมํไมํมีเวลา เกิดปัญหาเด็กติดเกม ดังนั้น การเลํนจึงเป็นทางเลือกที่ส าคัญและต๎อง
ชํวยกันขับเคลื่อนนโยบาย และกลไก ตอนนี้คือผู๎ใหญํ กรมอนามัย สมัชชาสุขภาพที่ เห็นความส าคัญของการเลํน 
แตํเรายังเคลื่อนไปไกลไมํได๎ เพราะยังเครือขําย ต๎องขอช่ืนชมกรมอนามัยที่เห็นถึงความส าคัญของการเลํน        
และมารํวมกับเรา ชํวยเกื้อหนุนให๎เกิดข้ึน เราจะเป็นกลไก  และในขณะเดียวกันอีกกลไกหนึ่งคือ การเลํน           
ในพื้นที่ตํางๆ ไมํวําจะเป็นการเลํนในศูนย๑เด็กเล็ก ในชุมชนยังไปไมํถึงพํอแมํ ดังนั้น เราจึงจะใช๎การเลํน             
ในการเช่ือมโยงไปสูํครอบครัวและใช๎การเลํนเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู๎ให๎กับเด็กๆด๎วย ในสํวนของ      
กลุํมเด็กยากล าบาก เราก็อยากให๎เข๎าถึงทุกกลุํมด๎วย เพราะการเลํนก็ยังเป็นสิทธิเด็กด๎วยนะคะ เปูาหมายของเรา   
ก็คืออยากให๎เด็กปฐมวัยได๎เข๎าถึงการเลํนมากข้ึน  

ผู๎ใหญํมุํงการเรียนรู๎ คาดหวังสิ่งที่จะได๎รับจากการเลํน  เลํนแล๎วได๎อะไร แตํเด็กต๎องการเลํนให๎สนุก         
เรื่องการเรียนรูเ๎ปน็สิ่งที่ซํอนอยูํ ดังนั้น เราจึงอยากขอเวลาเลํนอิสระให๎กับเด็ก การท างานสร๎างการตระหนัก สสส.
สนับสนุนเรา ผู๎ดูแลการเลํนต๎องเข๎าใจแนวคิด ซึ่งตอนนี้เรามีเครือขํายการเลํนนําจะประมาณ 150 กวําคนแล๎ว     
ในประเทศไทย รวมถึงทุกทํานที่มาในวันนี้ด๎วย ไมํวําจะเป็นกลุํมครู ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ ก ชุมชน นักศึกษา           
เราท างานผํานโมเดลทั้ง 4 คือ  
 โมเดลแรก การเลํนในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก ครูในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กนี้ก็จะไปอบรมแนวคิดนี้             

ให๎กับครอบครัว ชุมชน เรียนรู๎รํวมกัน เป็นวันเลํน หรือเป็นช่ัวโมงให๎กับเด็กๆ (แสดงภาพ เลํนรองเท๎า เลํน
ดิน น้ า ไฟ) เราจะเห็นวําเลํนได๎ทุกอยําง เลํนรองเท๎า ดิน ทราย ทุํงนา ปุาเขาที่เรามี ในซอก ในซอย       
มีครู ผู๎ปกครองมาเป็นผู๎ดูแลการเลํน สิ่งเหลํานี้ถูกซึมซับและท าให๎เห็นความส าคัญของการเลํนอิสระ    
มากขึ้น  ลดเวลาการใช๎สื่อโซเชียล และสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีให๎กับครอบครัวมากขึ้น  

 โมเดลที่ 2 เป็นการเลํนในโรงเรียน ลักษณะคล๎ายๆกัน คือ ครูในโรงเรียนก็จะไปถํายทอดแนวคิดให๎กับ
ผู๎ปกครองและครอบครัว และสร๎างวันเลํนด๎วยกัน (ยกตัวอยํางโรงเรียนเมืองคง) และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม
การเลํนให๎กับเด็กด๎วยนะคะ เลํนแล๎วเก็บ... เราไมํต๎องซื้ออะไรแพง เราสามารถออกแบบการเลํน          
ได๎ทั้งหมด ที่ส าคัญเราต๎องเข๎าใจวําเด็กต๎องการการเลํน การเลํนเคือความสุขของเด็ก การเลํนจะน าไปสูํ
การพัฒนาทุกด๎าน เพราะมนุษย๑ทุกคนเวลาที่เรามีความสุข เราจะสามารถเรียนรู๎ได๎ดีและมีผลตํอ
พัฒนาการการเช่ือมโยง และก็ยังมีโมเดลในชุมชนนะคะเลํนที่ไหนก็ได๎ ในชุมชน ตรอก ซอย ในชุมชน      
ที่ยังไมํมีงบประมาณ เมื่อชุมชนเข๎าใจในความคิด ก็สามารถท าได๎ แล๎วก็เลํนได๎ทุกอยําง (ยกตัวอยํางภาพ
การเลํน) ชุมชนบางที่มีคุณตา คุณยายมาน่ังเฝูาด๎วย  เวลาที่ท างานกับชุมชนจากเรือ่งเลํนของเด็กกลายมา
เป็นพื้นที่ของชุมชนด๎วย กระบวนการท างานแบบนี้ขอยกตัวอยํางที่โคราชคํะ เป็นการจัดพื้นที่เลํนแบบ  
Inclusive city คือ เป็นพื้นที่ส าหรับทุกคน คือ เริ่มต๎นจากเรื่องเลํน (ภาพนี้) เป็นการเลํน 3 จังหวัด     
เลํนกับวิถีชีวิต เลํนเป็นอาชีพ เลํนจนท ากินได๎ (นํารักมากๆ)  

 โมเดลที่  3 คือสถานประกอบการคํะ อันนี้ เป็นซอกตึกที่มีน้ า ไหล มีน้ า ขัง  พอเราไปคุยกับ               
สถานประกอบการ เขาให๎ที่ตรงนี้เราเลย แล๎วก็ให๎เราท ากระบวนการกับชุมชน นี่เป็นชุมชนพมําทั้งหมด
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เลยคํะ ปรากฎวํา ยังไมํทันได๎ท าพื้นที่ เลํนเสร็จเลยคํะ เด็กๆก็มาเลํนแล๎ว กลายเป็นพื้นที่ส าหรับ          
ชุมชนจริงๆ พอท าพื้นที่เสร็จก็มีกลํอง มีลัง ... ของเลํนเต็มไปหมด เมื่อชุมชนมีแนวคิดแล๎ว ชุมชนจะพา
เด็กๆเลํนได๎ 

 โมเดลที่ 4 เราเป็นสร๎างความตระหนักเรื่องพื้นที่สาธารณะ บ๎านเรียนหรือเป็นพื้นที่การเรียนรู๎ตํางๆ     
เราท างานกับกลุํมบ๎านเรยีน เป็นกลุํมที่จะชํวยเราขับเคลื่อนองค๑ความรู๎ให๎กับผู๎ปกครอง (ยกตัวอยํางงานที่ 
MBK) ครั้งนั้นการสร๎างผลกระทบ สื่อให๎ความสนใจมากๆ เราพยายามถํายทอดวําสามารถเลํนได๎ทุกที่    
แม๎มุมเล็กๆในเมืองก็เลํนได๎ อันน้ีที่พิษณุโลก เป็นศุนย๑บ๎านเรียนให๎ชุมชน โรงเรียนแถบนั้นเข๎ามาใช๎พื้นที่ 
และที่อุดรธานีจัดที่สวนสาธารณะ และกลุํมไม๎ขีดไฟ  

การเลํนคือความสุขของเด็ก ความสุขน าไปสูํการเรียนรู๎ที่ดี การเลํนเป็นพื้นฐานในชีวิตของเด็ก อยากจะให๎ทุก
ทํานเข๎าใจแนวคิดเรื่องนี้ ย๎อนกลับไปคิดวํา ตอนวัยเด็กเราเติบโตมาอยํางไร การเลํนท าให๎เรามีความมั่นคง และ
เป็นเราได๎อยํางไร ไมํได๎ความวํา เราจะใช๎การเลํนทั้งหมด แตํโดยบริบทของเราควบคํูไปกับการเรียนรู๎ในศูนย๑       
ในโรงเรียน ในชุมชนได๎ “ขอเวลาอิสระให๎กับเด็กๆได๎เลํน ได๎ค๎นหาตัวเอง ได๎เห็นตัวเองในอนาคต  

แพทย๑หญงิพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย 
แนวคิดการขับเคลื่อนนโยบาย 
ตอนนี้ก็เห็นประเด็นที่มีความส าคัญ ตอนที่เราน าเสนอนโยบายตํอทํานรัฐมนตรีวํานโยบายอะไรบ๎างที่

กระทรวงอยากจะเสนอนะคะ การเลํนนี่เป็นหนึ่งใน 3 นโยบายที่เราน าเสนอผู๎ใหญํ ตอนนี้เราเปิดตัวเรื่องนี้กํอน 
เดือนหน๎าเราจะเปิดนโยบายวิวาห๑สร๎างชาติ คือ กํอนที่จะมีผลผลิตเป็นเด็ก เราก็หวังอยํางยิ่งวําจะมีการวางแผน
ครอบครัว ประเทศไทยเข๎าใจเรื่องการวางแผนครอบครัววําเป็นการคุมก าเนิด จนลืมไปวําจริงๆแล๎งการวางแผน
ครอบครัว คือ การตัดสินใจของคํูที่จะมีครอบครัว การมีลูกคือการตัดสินใจของการใช๎ชีวิตคํู ถ๎าเขาตัดสินใจวําจะ
อยากจะเดินหน๎าตํอ … กลับมาเรื่องของเรา คือ  เรื่องเลํน เป็นโอกาสอันดียิ่ ง เป็นเรื่องส าคัญ พํอแมํ                 
ก็ให๎ความสนใจ อยากให๎ลูกพัฒนาดีที่สุด พํอแมํสนใจให๎ลูกเกํง ฉลาด หาสิ่งที่ดีๆให๎ลูก ซึ่งก็ไมํใชํเรื่องผิดของพํอแมํ
ที่มีความตั้งใจอยํางนั้นกับลูกของตัวเองการท างานด๎วยการขับเคลื่อนทุกอยํางผํานกระบวนการเรียนรู๎ของเด็ก     
เป็นการสร๎างสมองและการพัฒนาส าหรับเขา โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ที่เรารู๎กันดีวําเป็นชํวงเวลาส าคัญ คนไทยนิยาม
ดีนะคะ เหมือนกับที่เราปลูกต๎นไม๎แล๎วเราก็คํอยๆเห็นต๎นไม๎ต๎นนี้เติบโต จริงๆสมองของเด็กก็คือ การถักทอ        
ต๎องอาศัยการเสริมพัฒนาการหลายๆด๎าน เด็กใช๎ปราสาทการเรียนรู๎ทุกด๎าน การเรียนรู๎ของเด็กเขาใช๎ประสาท
สัมผัสทั้งหมดในการเรียนรู๎ เขาไมํได๎ใช๎หูอยํางเดียว ต๎องคอยฟังวําเราจะบอกวําอะไร หรือไมํบอกเขาวําอะไร       
แตํจริงๆเด็กใช๎ประสาททั้งหมดในการเรียนรู๎ เพราะฉะนั้นการเลํนส าหรับเด็กจึงมีความส าคัญอยํางมาก           
แนวคิดของเราตอนน้ีเราใช๎ 3 F คือ family -free – fun  ถ๎ามองค าวํา family จะมีสองความหมาย คือ 1. เด็กใน
ครอบครัวที่ควรจะได๎มีความสุข ที่จะเติบโตและได๎เปน็กับคนในครอบครัว แตํจริงๆแล๎วค าวํา family ของพวกเรา
ยังหมายถึงคนในชุมชนด๎วย ตลอดเวลาที่ท างานกับครอบครัว ชุมชนและเด็กด๎วย เราพบวํา ความรู๎สึกวําเราเป็น
ครอบครัวเดียวกัน การเลํนส าหรับเด็กจึงต๎องขอความสุขส าหรับเด็กด๎วย  

เราเคยท าเรื่อง แฟเมลี่ แอนด๑ สคูล ทูเกตเตอร๑ ท ากันที่วัดหัวล าโพง มีกิจกรรมอันหนึ่งที่เราท าคือ      
“เลํนตามลูก”  ไมํนําเช่ือ ประหลาดใจวําท าไมเราเลํนตามลูกไมํได๎  ท าไมการเลํนมันหายไปจากชีวิตเด็กถ๎าให๎ทุก
ทํานนึกถึงวัยเด็ก ทํานจะนึกถึงตอนไหนคะ ตอนที่เราเล็กที่สุด หากย๎อนไปวําเมื่อเราเป็นเด็ก เราเลํนอะไร จ าได๎วํา
สมัยเราเป็นเด็กเวลาเลํนแลว๎มีความสุข (นะ) และก็เรียนรู๎ทุกสิ่งทุกอยําง แตํตอนน้ีมันหายไปไหน เมื่อกํอนการเลํน
มาพร๎อมกับการเติบโตและก็อยูํในชุมชน มาพร๎อมกับครอบครัว แตํวันน้ีเราก็ต๎องยอมรับเมื่อสถานการณ๑เปลี่ยนไป 
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เราพบวําครอบครัวที่อยูํแบบโดดเดี่ยวและอยูํล าพังมีมากข้ึนเรื่อยๆ บางครอบครัวเหลือสมาชิกในครอบครัวแคํ
ผู๎ใหญํ 1 คน กับเด็กอีก 1 หรือ 2 คน และก็เป็นผู๎ใหญํที่อาจจะต๎องท าอีกหลายสิ่งหลายอยํางในชีวิตของเขา       
ในท๎ายที่สุดท าอะไรไมํได๎ก็ให๎ลูกอยูํเฉยๆ นิ่งๆ สํวนหนึ่งคนแกํต๎องเป็นผู๎ดูแล ความเข๎าใจในมุมมองของพํอแมํและ
ผู๎ใหญํ สมัยกํอนก็ยังดีใจที่พํอแมํยังสนใจการเลี้ยงลูก สนใจการเจริญเติบโตทางกาย เลี้ยงให๎โต แตํการสนใจแตํ
เลี้ยงให๎โตอยํางเดียวโดยที่ไมํสนใจอารมณ๑ สังคมอยํางอื่น  

ทุกวันนี้เด็กถูกทอดทิ้ง ข๎อมูลลําสุดที่ world bank มาท านาย ประเทศไทยเราเสียศักยภาพเรื่องการ
เติบโตของเด็กของเด็กไทยใน 3 ปีแรก ด๎านโภชนาการ นี่แสดงวําตอนนี้แม๎กระทั่งจะเลี้ยงให๎โตก็ไมํมีแล๎วคํะ 
เพราะฉะนั้นโปรดชํวยกันนะคะอยําให๎การเรยีนรู๎และการสรา๎งบรรยากาศอื่นๆหายไปด๎วยอีก เรื่องการศึกษาเราอยํู
กันอยูํแล๎ววํามีความกดดัน เทคโนโลยีที่มาแทนที่ด๎วย อีกสิ่งหนึ่งที่อยากพูดถึงอยากชวนคิด คือ เรื่องพื้นที่ปลอดภัย
ส าหรับเด็ก วันน้ีแทบไมํกล๎าปลํอยลูกออกจากบ๎าน หลายคนใช๎วิธีอยํางออกไปเลย คิดวําอยูํในบ๎านจะปลอดภัย 
แตวัํนน้ีต๎องคิดตํอไปวําพื้นที่ที่จะให๎เลํน ปลอดภัยหรือไมํ ถ๎าข๎างทางเป็นคูคลองอยํางนั้นเราจะปลํอยให๎เด็กไปเลํน
ได๎อยํางไร ในขณะที่เด็กจะได๎ประโยชน๑จากการเลํนอยํางมหาศาล การเรียนรู๎ของเด็กไมํมีขีดจ ากัด ในสมัยโบราณ
สอนเราวํา 1 ขวบ ต๎องท านี่ได๎ 2 ขวบต๎องท านี่ได๎ วันนี้เด็กไมํได๎ติดอยูํที่ตัวเลขอายุนะคะ เด็กสามารถเรียนรู๎บน
ความท๎าทายที่ถูกออกแบบให๎กับเขาที่จะเรียนรู๎  ที่ส าคัญคือการแลํน คือ การจัดการตัวเอง คือ การพัฒนาตัวเอง 
คือ การดูแลตัวเอง ความมั่นใจในตัวเองและความสุขของเด็กที่เขาต๎องการ และที่ส าคัญที่สุด คือ ความสัมพันธ๑
แบบกลุํม เด็กจะเรียนรู๎วําเขาต๎อรวมกลุํม เขาต๎องแบํงปัน เรียนรู๎การตํอรองแบบ พวกเราทุกคนรู๎ดีวําการเลํนชํวย
เด็กให๎ได๎เรียนรู๎วิธีแก๎ปัญหาและอยูํด๎วยสันติวิธี นี่เป็นความตั้งใจที่สัญญาวําเราจะเดินทางไปด๎วยกัน  

วันน้ี เราก าลังพูดถึงท าพื้นที่ต๎นแบบ ทุกทํานที่นั่งอยูํที่นี่เราก าลังท าพื้นที่ต๎นแบบเพื่อจะบอกให๎ผู๎คนได๎
เปลี่ยนแนวคิด ได๎เปลี่ยนมุมมอง เรายังเช่ือมั่นวําถ๎าเราเดินหน๎าไปด๎วยกัน  เราก าลังวางmapping ไปด๎วยกัน    
พื้นที่ต๎นแบบจะขนาดไหน และพื้นต๎นแบบมีเพียงพอหรือไมํส าหรับเด็กในประเทศไทย  
             ประการถัดไปคือครอบครัว เราจะท าอยํางไรให๎พื้นที่ต๎นแบบเหลํานี้แทรกซึมลงไปในวิถีชีวิตระดับ
ครอบครัว ซึ่งก็ยังมั่นใจวําครอบครัวยังเป็นหนํวยหลักที่จะท าให๎เกิดการเลํน ซึ่งตรงนี้ก็จะตามไปด๎วยการท า
เครื่องมือในฐานะองค๑กรภาครัฐที่จะใช๎เครื่องของการพัฒนาศักยภาพของ หนํวยงาน  โดยเฉพาะseting              
ที่เป็นระบบภาครัฐไมํวําจะเป็นศูนย๑พัฒนาเด็กในชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล รวมทั้งองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 
รํวมกันเพื่อในที่สุดแล๎วเราจะมีคนดูแลการเลํนให๎กับเด็ก ซึ่งหวังวําจะเป็นครอบครัว ต๎องมีผู๎อ านวยการเลํน     
จัดการเรื่องเหลําน้ีให๎กับเรานะคะ ของคุณเครือขํายเป็นอยํางยิ่งนะคะ หวังเป็นอยํางยิ่งเราจะได๎รํวมแรง รํวมใจ   
จะไดม๎าเจอกันอีกทีด๎วยรอยยิ้มที่เบิกบาน เมื่อเราได๎ท าสิ่งที่เป็นประโยชน๑ ชํวยกันขับเคลื่อนและเกิดพลังตํอไป   

คุณเข็มพร  
เราจะเห็นวําการเลํนมีความส าคัญต๎อง เด็ก ครอบครัว ชุมชนและสังคมของเรามากมาย และ              

ก็เป็นที่นํายินดีวําภาครัฐเห็นความส าคัญและขับเคลื่อนผํานกลไกตํางๆเพื่อให๎แนวคิดไปถึงชุมชนและขยายออกไป
มากมาย และมีพลังมาก ชํวงตํอไปเราจะได๎ฟังในระดับสากลวําประเทศอื่นๆเขาท างานเรื่องนี้อยํางไรบ๎าง ซึ่งทราบ
วํามีการท ามาอยํางยาวนาน คุณแคที่ วอง ทํานเป็นผู๎อ านวยการขององค๑กรภาคสังคมที่ฮํองกงที่ท างานเรื่องนี้มา 
30 กวําปี มีเจ๎าหน๎าที่ร๎อยกวําคน ท าเรื่องเลํนอยํางเดียวเลยคํะ เป็นองค๑กรที่ช่ือวําสิทธิการเลนํและปัจจุบันเธอเป็น
รองประธานสมาคมการเลํนนานาชาติ เป็นองค๑กรที่เกิดจากการรวมตัวกันจากหลายๆประเทศ ทํานจะมาเลําให๎ฟัง
วําท าอะไรบ๎าง  
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Khathy wong  
แนวอิสระในระดับสากล คิดเรื่องการเล่น 
ขอขอบคุณที่เชิญมาในวันนี้ เมื่อสักครูํ คุณเข็มพรได๎แนะน าตัวเรียบร๎อยแล๎ว ฉันท างานที่นี่มาถึง 23 ปี    

จ าได๎เนื่องจากนับตามอายุของลูกชาย (24 ปี) ฉันมีลูกชาย 1 คน ลูกสาว 1 คน ลูกชายก าลังเรียนปริญญาเอก      
ที่ลอนดอน เรียนเกี่ยวกับทางด๎านฟิสิกส๑ ซึ่งก็ไมํคํอยเข๎าใจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย๑  เขาไมํคํอยเข๎าใจ            
เรื่องพลังงาน ในตอนที่ลูกชายจะเข๎ามหาลัย เขาบอกแมํวําเขาจะเรียนฟิสิกส๑เพราะจ าได๎วําตอนเด็กชอบเลํน      
บันไดเลื่อน จ าได๎วําตอนที่สไลซ๑ลง เรียนรู๎แรงดึงดูดของโลก และนอกจากที่จะเลํนแล๎ว เขายังลองปลํอยวัตถุอื่นๆ
ให๎ตกลงบนพื้นด๎วย และสังเกตความเร็วที่วัตถุตกลงพื้น สํวนลูกสาวคนเล็ก เพิ่งเข๎ามหาวิทยาลัย ก าลังเรียนแพทย๑ 
เข๎ารํวมโครงการ เพลย๑ไลฟ์ ,แฮปปี้แบร๑ หรือหมีน๎อยที่มีความสุข ท าให๎เห็นวําเวลาที่เด็กๆเลํนจะชํวยลดความ
เจ็บปวดหรือความเจ็บปุวยทางรํางกายได๎ ตอนท างานฉันได๎เข๎ารํวมกับองค๑การนานาชาติ และเห็นวําเน็ตเวิร๑คหรือ
องค๑กรตํางๆทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ท าให๎เห็นวํามีความเข๎าใจ หรือปัญหาตํางๆในเรื่องการเลํนเหมือนกัน  
กํอนที่จะเริ่มขอตั้งค าถามวํา วัยเด็กของแตํละคนเป็นอยํางไรกันบ๎าง  อยากให๎ลองคิดวําตอนเราเด็กๆ เราชอบเลํน
อะไรมากที่สุด ตอนเลํนใครอยูํกับเราบ๎าง เราอยูํที่ไหน และลองคิดถึงวําเด็กๆในสมัยนี้ เขาท าอะไรกันบ๎างท า
กิจกรรมอะไรกันบ๎าง เขาเลํนอะไรกันบ๎าง ตํางจากเราหรือไมํ (นี่คือภาพวาดหาร๑ตูนที่นําสนใจ) เมื่อกํอนเวลาเลํน
ลูกบอลกัน จะบอกวํา “โยนลูกบอลมา” แตํวันน้ี “ขอรีโมทด๎วย”  

ปัญหาเกี่ยวกับเด็กที่ทั่วโลกมีคล๎ายๆกัน ยูนิเซฟส ารวจและช้ีแจงปัญหาของโลก คือ การขาดแคลน
สารอาหาร เด็กๆหิว ปัญหาน้ีลดลงแตํกลับเริม่มีปญัหาเรือ่งความอ๎วนหรอืน้ าหนักเกนิและเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ในอัตราที่
รวดเร็ว (ไทยเหมือนกันไหม) สํวนในออสเตรเลีย ไดม๎ีการส ารวจพบวํา เด็กๆไมํคํอยได๎ออกก าลังกายหรอืใช๎รํางกาย
ในการท ากิจกรรมตํางๆ และคิดวําไทยก็จะประสบปัญหาน้ีเหมือนกัน นอกจากปัญหาทางรํางกายแล๎วยังมีปัญหา
ด๎านอารมณ๑และจิตใจ ในปัจจุบันเด็กทั่วโลกถึง 20 เปอร๑เซ็นต๑ที่มีปัญหาด๎านจิตใจ จากสถานการณ๑เหลําน้ีประเทศ
ฮํองกงก็ให๎ความส าคัญ และมีการตั้งกรรมการเพื่อพูดคุยและชํวยกันแก๎ปัญหาน้ี  

จากรายงานความสุขทั่วโลกในปีที่แล๎ว จริงๆประเทศไทยไมํได๎แยํนะคะ ไทยอยูํล าดับ 52 ฮํองกงก็เชํนกัน  
แตปํัญหาขณะนี้คือเราก าลังตกลงไปเรื่อยๆ ดังนั้น เราจึงอยากให๎เด็กมีความสุขมากข้ึน มีวัยเด็กที่ดีกวํานี้ จึงเป็น
ที่มาของโครงการ “เลํนเปลี่ยนโลก”   

องค๑การอนามัยโลก ได๎แถลงวําถ๎าอยากให๎เด็กมีสุขภาพที่ดีข้ึนควรจะให๎นั่งนิ่งๆน๎อยลง แตํเลํนให๎มากข้ึน 
เพราะธรรมชาติของเด็กคือการเลํน เราไมํควรขัดขวางการเลํนของเด็กหรือดึงให๎หํางออกไป มีนักวิชาการจาก
สหรัฐอเมริกา มิสเตอร๑เกรย๑ได๎เขียนหนังสือ เรื่อง free to learn …บอกวําปัจจุบันเด็กๆมีภาวะของการซึมเศร๎า 
หรือมีปัญหาทางด๎านจิตใจมากขึ้น สาเหตุเพราะไมํมีโอกาสที่จะได๎เลํน  

องค๑กรวิชาการของแพทย๑เด็กในสหรัฐอเมริกา ได๎ระบุมาวําจริงๆแล๎ว “การเลํนคือยา” ของเด็กๆทุกคน 
ในใบสั่ งยาหมอจะระบุ วํา เด็กๆต๎อง เลํนให๎มาก ข้ึน ซึ่ งนอกจากผลทางด๎านกายภาพและจิตใจแล๎ว  
ยังมีความส าคัญและมีสํวนชํวยในการพัฒนาและสร๎างเสริมสมองด๎วย จะเห็นวําประโยชน๑มีมากมาย  
ไมํเพียงแตํการเลํนจะมีคุณคําตํอเด็ก แตํจริงๆแล๎วการเลํนเป็น “สิทธิของเด็ก” ด้วย “เรารู้ว่าการเล่นส าคัญ     
แต่อยากจะทราบการเล่นคืออะไร …”ยกตัวอย่างภาพการเล่น เช่น เป่ายิ่งฉุบ …(ใครแพ้นั่งอยู่กับที่ ใครชนะยืน
ข้ึน) ….ทุกคนลองเล่น  เล่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เร็วข้ึนเรื่อยๆ 

ส าหรับพวกเราแล๎ว เลํนแล๎วได๎อะไร ….(ทุกคนตอบ สนุก ความสุข) ทุกคนชอบเลํนแบบนี้ รวมทั้งผู๎ใหญํ
ด๎วย แตํจริงๆแล๎วส าหรับเด็กแล๎วเป็นอยํางไร เด็กๆอยากจะเลือกเลํนเอง ถ๎าไมํได๎เลือกเลํนเองก็จะไมํสนุก       
วันน้ี อยากให๎ทบทวนแนวคิดของเรากันใหมวํําเป็นอยํางไร การเลํนมีหลายๆแบบ (เน๎นการเลนํอิสระ) และปกติเรา
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มักจะคิดวําการเลํนจะให๎ประโยชน๑อะไร และพยายามหาโครงสร๎างของการเลํน เมื่อเลํนเพื่อท าให๎เกิดการเรียนรู๎ 
เรามักจะนึกถึงกิจกรรม เกม ที่มีก าหนดเงื่อนไขไว๎เรียบร๎อย  มีจุดมุํงหมายก าหนดไว๎แล๎ว เชํน เพื่อการเรียนรู๎     
เพื่อความสุข หรือเพื่อผํอนคลาย แตํมีการเลํนอยํางหนึ่ง คือ การเลํนอิสระ  ซึ่งเด็กๆจะเลือกเลํนเอง โดยปราศจาก
มุมมองของผู๎ใหญํ หรือข๎อก าหนดของผู๎ใหญํ จริงๆทั้ง 2 ลักษณะ มีความส าคัญด๎วยกันทั้งนั้น หมายความวําเราเอง
ก็คงยังอยากให๎ทุกอยํางมีจุดประสงค๑ มีจุดมุํงหมาย ไมํอยากให๎หายไป … 

นี่คืออะไรคะ (กลํอง ) ปกติเราใช๎กลํองไว๎เก็บของ แตํส าหรับกลํองหนึ่งใบส าหรับเด็กแล๎ว ท าได๎หลาย
อยําง เป็นหุํนยนต๑ เป็นรถ เป็นบ๎าน เป็นทีวี อะไรๆหลายอยําง ในชุมชน สามารถเป็นไดห๎ลายอยําง -เป็นเขาวงกต 
เป็นทางเช่ือมที่สนุกๆที่ทั้งเด็กและผู๎ใหญํเลํนด๎วยกันได๎ สิ่งส าคัญของการเลํนอิสระ คือ การเลํนจากมุมมอง        
ของเด็กเอง…ท าไมเราจึงพูดถึงเรื่องเลํนอิสระ…จากการแถลงองค๑การสหประชาชาติในปี 2013 (6 ปี ที่ผํานมา)   
พูดถึงสิทธิของเด็ก เชํน สิทธิในการพักผํอน การเลํน การแถลงการณ๑ส าหรับนานาชาติคราวนั้น มีการระบุไว๎วําการ
เลํนอิสระคืออะไร ที่เดํนๆและเน๎นเลย การเลํนอิสระ คือการที่เด็กๆคิดมาเอง เลํนเอง ขับเคลื่อนการเลํนด๎วย
ตัวเอง ด๎วยแรงบันดาลใจของเขาเอง การเลํนเป็นเรื่องสนุก ไมํจ าเป็นต๎องมีจุดมุํงหมายใดๆ เป็นเรื่องที่ท๎าทาย 
เปลี่ยนแปลงได๎ ยืดหยุํนได๎ และที่ส าคัญไมํต๎องมีการสร๎างสรรค๑ใดๆหรือผลผลิตใดๆ  และคราวนี้ เราจะมาท าการ
เลํนได๎อยํางไร น าความสนุกสนานกลับมาสูํ ชี วิตของเด็กๆทุกคนได๎ยํางไร  ยกตัวอยําง ที่ท าในฮํองกง               
ในการก าหนดนโยบายและการปฏิบัติที่จะสรํงการเปลี่ยนแปลงมี 3 ด๎าน ตัวอยํางแรก คือ   

1.สร๎างโอกาสในการเลํน  
2. พัฒนาผู๎ใหญํ  
3. สํงเสริมและสรํงแรงจูงใจเพื่อท าให๎เกิดการเลํน 

ในการสร๎างโอกาสในการเลํน อยํางแรก เราต๎องตั้งโจทย๑วําเด็กๆจะอยูํที่ไหนบ๎าง อยูํในชุมชน ในโรงเรียน 
หรือในบ๎าน โรงพยาบาลหรือสถาบันอื่นๆ ซึ่งการเลํนควรจะเกิดข้ึนในทุกที่เลย  ที่ฮํองกงมีโครงการหลายๆแบบ
และคิดวําอาจจะเป็นตัวอยําง เชํน มีการเลํนในสวนสาธารณะที่ทุกคน ทุกเพศทุกวัยมาเลํนได๎ มีการเลํนในชุมชน
ของการเลํนข้ึนมา และเมื่ออยากให๎มีการเลํนเกิดข้ึนที่บ๎านเราก็มีการอบรมพํอแมํชอบเลํน มีมุมเลํนในบ๎าน          
มกีารเผยแพรํงานวิชาการในสื่อตํางๆ  

สํวนการเลํนในโรงเรียน …. เขามีคํูมือเลยวํา การเลํนในโรงเรียนอนุบาลควรเลํนอยํางไรบ๎าง ควรจัดการ
อยํางไรบ๎าง (รัฐบาลจัดท าคํูมือ) การเลํนในโรงเรียนจะมีการก าหนดเวลาเลํน มีพื้นที่ที่เปิดกว๎าง (ภาพตัวอยําง    
การเลํน) การจะท าให๎ เกิดโอกาสการเลํน ผู๎มีบทบาทส าคัญเลย คือ ผู๎ใหญํ มีการอบรมผู๎ดูแลการเลํน                
ให๎ประกาศนียบัตร อบรมให๎เป็น play worker ซึ่งได๎รับความรํวมมือกับสหราชอาณาจักร  

สมาคมการเลํนนานาชาติ หรือ IPA มีองค๑กรเครือขําย 50 ประเทศทั่วโลกที่ท างานขับเคลื่อนสิทธิในการ
เลํนของเด็ก  เราท างานตามอนุสัญญาที่กลาํวถึงเมือ่กํอนน้ี ในปีที่ผํานมา สิ่งที่เราท างานคือเรือ่งเกี่ยวกับการเลํนใน
สถานการณ๑วิกฤต มีคํูมือส าหรับผู๎ที่ท างานการเลํนในพื้นที่วิกฤต มีโปรเจคหนึ่งที่วําด๎วยสิทธิเด็กกับการเลํน
เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อม และทุกๆสามปีจะมีการประชุมซึ่งปีนี้จัดที่อินเดีย จะเห็นวําประเทศไทยมีเครือขํายด๎านนี้มาก
และสามารถเป็นตัวอยํางที่ดีได๎ เพราะฉะนั้นถ๎าไปประชุมในครั้งนี้ก็จะน าไปแบํงปันในที่ประชุมนี้ด๎วย จริงๆเรื่อง
การเลํนนี้มีอีกหลายที่ ซึ่งนอกจากที่เลําในวันนี้ยังมีที่อื่นๆ เชํน ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด๑ ไต๎หวัน         
แตกํารท างานทั่วโลกที่จับมือรํวมกันกับ IPA จุดมุํงหมาย คือ อยากจะสํงเสริมสิทธิการเลํนของเด็กและอยากจะ
บอกวําให๎เด็กเลํนเถอะ” มาเข๎ารํวมเป็นสมาชิกการเลํนนานาชาติด๎วยกันนะคะ มีสมาชิก 10 คน ข้ึนไปก็สมัครเป็น
สมาชิกได๎เลย 
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ซักถามและแลกเปลี่ยน  

นักวิชาการสาธารณะสุข ส านักงานสาธารณสุขโนนสูง 
ในสถานการณ๑การเลํนที่มีความเสี่ยงจะท าอยํางไร (แวดล๎อมของเด็กไมํได๎อยูํในที่ปลอดภัยอยํางไร        

จะท าอยํางไรให๎เด็กเลํนอยํางปลอดภัยอยํางไร) 

Kathy Wong   
(การเลํนที่อาจจะท าให๎เด็กบาดเจ็บได๎ใชํไหมคะ) จากมุมมองของการเลํน เราอยากให๎เด็กมีประสบการณ๑

ผํานการเลํน ปัญหาที่มีอยูํตอนน้ี คือ เด็กๆได๎รับการปกปูองมากเกินไป มีโอกาสพบความท๎าทายน๎อย เด็กควรได๎
อยูใํนภาวะความเสี่ยงบ๎าง จะได๎เกิดการเรียนรู๎ ตอนนี้อยากให๎มีพื้นที่การเลํนแบบผจญภัยมากข้ึน เชํน ในอเมริกา 
ญี่ปุุน เพลย๑เวิร๑คเกอร๑จะเป็นผู๎ดูแลการเลํน และชํวยลดความอันตราย  

แพทย๑หญงิพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย  
บางครั้งเราต๎องให๎เด็กเรียนรู๎ความเสี่ยงที่เขาต๎อเรียนรู๎ ขอเลําประสบการณ๑ที่เคยเจอ ยกตัวอยําง         

เด็กไมํรู๎จักเมล็ดฝรั่ง เพราะไมํเคยเห็น เพราะแมํท าให๎ทุกอยําง ปกปูองทุกอยําง นี่เกิดจากอะไร  นีเ่ราก าลังท าร๎าย
เด็ก ประเด็นที่ 2 คือ หากบริเวณโดยรอบที่มีความเสี่ยง นี่ถือเป็นหน๎าที่ของเราที่จะจัดการความเสี่ยง เชํน         
ในพื้นที่ที่มีน้ า พอเด็กไปเลํนน้ าก็จะจมน้ า ประเด็นที่ 3 ส าคัญคือ การเลํน เป็นเรื่องชํวยให๎เด็กรู๎จักฝึกจัดการความ
เสี่ยงเอง แตํถ๎าหากมีภาวะเกิดวิกฤตการณ๑จริงๆ หรืออยูํในภาวะเสี่ยง ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่นําสนใจ            
จะท าอยํางไร? จะชํวยให๎เด็กแก๎ปัญหาหรืออยูํกับภาวะวิกฤตได๎อยํางไร?  

ผู๎แชร๑ประสบการณ๑   
ในขณะที่ศูนย๑เด็กอยูํดี กินดี มีพื้นที่สะอาด แตํเมื่อเราไปเยี่ยมเด็กที่บ๎าน บ๎านกลับไมํสะอาด การกินอยูํ

หลับนอนอยูํกับฝุุน ซึ่งเป็นสิ่งแวดล๎อมที่แตกตํางกับศูนย๑เด็กเล็ก จึงเป็นความแตกตํางกัน  

คุณประสพสุข  
เนื่องจากเราท างานกับชุมชนแออัด จึงอยากแลกเปลี่ยนวํา สิ่งที่เราก าลังท าคือ เราใช๎การเลํน เพื่อสอนให๎

เด็กๆน าพฤติกรรมดีที่ได๎เรียนรู๎จากการเลํนไปใช๎ในบ๎าน เชํน การไมํพูดค าหยาบเมื่อเลํนกับ เพื่อน การมีวินัย       
การแบํงปัน รวมทั้งการเลํแล๎วเก็บให๎สะอาด หากใครมีพฤติกรรมที่ไมํดีจะไมํได๎เลํนสักช่ัวเวลาหนึ่ง ตัวอยํางหนึ่ง     
ไมํอาบน้ าเพราะจะพาไปขอทาน เราใช๎วิธีให๎อาบน้ าผํานการเลํน (เลํนอาบน้ า)  

คุณณัฐยา จาก สสส.  
(ตื่นเต๎นที่ได๎ฟัง) มี 2 ค าถาม 1. ถามทํานอธิบดี เวลาฟังคอนเซ็ปเรื่อง ฟรีเพลย๑ ที่ให๎เด็กออกแบบ        

การเลํนเอง การเปลี่ยนวิธีคิดผํานโครงสร๎างระบบราชการให๎เป็นสาธารณะได๎จะท าอยํางไร  2. ถามคุณแคที่วํา 
จากประสบการณ๑ที่ท าเรื่องเลํนมา พอจะเลําเคสของประเทศตํางๆได๎ไหม วําประเทศไหนที่ท าแล๎ วส าเร็จ        
ปัจจัยส าคัญที่ท าให๎ส าเร็จคืออะไร และประเทศทีไมํส าเร็จ 

แพทย๑หญงิพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย  
จะเริ่มการออกแบบกัน โดยจะเริ่มไปที่จุดต้ังต๎นของประเทศที่ประสบผลแล๎ว และมีความเช่ือวําการเลํน

จะเปลี่ยนโลกได๎ เช่ือวําถ๎ามีเครื่องมือที่ออกแบบได๎ดี เช่ือวําจะชํวยเปลี่ยนโลกผู๎ใหญํได๎ด๎วย  
 
 



8 
 

Kathy Wong   
ความส าเร็จที่เกิดข้ึนในระดับโลก ตั้งแตํปี 2008 การเลํนการเป็นเรื่องส าคัญ มีการวิจัยและศึกษา 

จนกระทั่งปี 2013  บรรจุเรื่องเลํนอิสระเข๎าไป ดังนั้น ใช๎เวลา 5 ปี ที่เราขับเคลื่อนเรื่องเลํนอิสระอยํางจริงจัง     
และเปลี่ยน mindset ของคน สิ่งที่ยากมาก คือ การเลํนแบบผจญภัย จริงๆแล๎วเริ่มตั้ง แตํสงครามโลกครั้ง 2      
แตํหายไป และเริ่มฟื้นข้ึนมา อีกสาเหตุมาจากเราหํวงเรื่องความเสี่ยง รัฐบาลก็หํวงเรื่องความรับผิดชอบตํางๆ 
ถึงแม๎จะใช๎เวลายาวนานมาก แตํเราก็มาถูกทางแล๎ว ไมํใชํวําไมํส าเร็จ แตํอาจจะต๎องใช๎เวลา 

ผู๎ถาม คุณภูมิ ประสาทไทย หัวหน๎าองค๑กรพฒันาเดก็และครอบครัวจังหวัดนครราชสมีา  
เราเจอกระแสการเลํนตามวิถีชีวิตปัจจุบัน เชํน มือถือ เด็กๆไมํได๎ออกก าลังกาย ติดมือถือ (อยากถาม    

คุณแคที่วํามีตัวอยํางดีๆจากตํางประเทศไหมครับที่ลดปัญหาเรื่องนี้ได ๎

Kathy Wong   
เป็นปัญหาทั่วโลกคํะ แตํประเทศหนึ่ง คือ ฝรั่งเศส มีหมอคนหนึ่งเจอเคสวํา มีเด็กออทิสติก แตํเป็น     

ออทิสติกปลอมที่เกิดจากเด็กเลํนเครื่องมือสื่อสารมากเกินไป ไมํพูดกับใคร แตํเมื่อน าการเลํนมาใช๎ เด็กมีอาการดี
ข้ึน และการที่เราจะประสบความส าเร็จได๎ คือ การก าหนดนโยบาย กรมอนามัยโลกได๎ ระบุวําการติดเครื่องมือ
สื่อสารเป็นโรคอยํางหนึ่ง อีกเคสหนึ่ง คือ ในฮํองกง มีการจัดพื้นที่ให๎เด็กเลํน โดยในพื้นที่เลํนนั้นมีทั้งการเลํนแบบ
อิสระและมีเครื่องมือสื่อสารด๎วย ปรากฏวําเด็กเลํนเครื่องมือสื่อสารน๎อยที่สุด เพราะพื้นที่นั้นมีอยํางอื่นให๎เด็กเลํน
มาก นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเรื่องการใช๎เครื่องมือสื่อสารวําเราจะจัดการอยํางไร เรื่องนี้ไมํใชํเรื่องช่ัวร๎าย            
แตํจะจัดการและเลือกใช๎ประโยชน๑กับเครื่องมือเหลํานี้อยํางไร  
แพทย๑หญงิพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย 

ปัจจุบันพํอแมํเหมือนจะไมํมีทางเลือก แตจํริงๆแล๎วเรามีทางเลือกให๎ผู๎ปกครอง ซึ่งการเลํนนี้คือทางเลือก
อยํางหึ่ง ส าหรับคุณพํอคุณแมํแล๎วต๎องให๎ก าลังใจ และมาชํวยกันหาอยํางอื่นให๎ลูกเลํนแทนมือถือได๎  

/////////////////////////////////////////ปดิเสวนา ///////////////////////////////// 
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การเสวนาและแลกเปลี่ยนเรื่อง “เล่นเปลี่ยนโลก” วันท่ี 19 มกราคม 2563 
ชมภาพยนตร์สารคดี  Childhood “โรงเรียนริมป่า” โรงเรียนออโรล่าวอลดรอป ประเทศนอรเวย์  

Barndom childhood อนุบาลแห่งน้ียึดหลัก “การเล่นคืองานของเด็ก” ประเด็นแลกเปลี่ยน : การสร้างแรง
บันดาลใจสู่การสร้างโอกาสให้เด็กได้เล่นอิสระ (วิทยากรรํวมแลกเปลี่ยน = คุณเข็มพร คุณแคที่วอง               
คุณณัฐยา บุญภักดี) จากการชมหนังเรารู๎สึกอยํางไร มีอะไรมาสัมผัสเรา 

หลังชมภาพยนตร์แล้ว … 
 ความคิดเห็นที่ 1 “รับรู๎ความรู๎สึกเลยวํา ครูคนน้ันที่อยูํในหนังเลี้ยงเด็กเป็นเหมือนลูกคนหนึ่ง ซึ่งหนังเก็บ

ภาพทุกอยํางตั้งแตํเด็กเข๎ามาในโรงเรียน ประมวลภาพทุกอยําง เราสะท๎อนเหมือนกันวําที่ศูนย๑ ของเรา 
เมื่อวันหนึ่งเด็กๆจบไป เราก็ใจหาย (เสียงสั่น)”  

 ครูเอริณ จากโรงเรียนเมืองคง จ.ศรีสะเกษ “ที่มองเห็น ที่เขาจัดกิจกรรม ผจญภัย กิจกรรมซึ้งๆ (จัดงาน
วันเกิด) ครูใช๎วิธีพูด ใช๎ค าวํา “ปิดเทอม” แทนค าวําต๎องไปเข๎าโรงเรียนในระบบ / ครูใช๎เพลงช๎าๆ         
ใช๎ดนตรีที่อํอนโยน ซึ้งๆ เพื่อให๎เด็กอํอนโยน คนดูหนังก็มีความสุขไปด๎วย 

 โรงเรียนเทศบาล 3 ยมราสามัคคี จ.นครราขสีมา จากหนงัทีไ่ด๎ดู ท าให๎เห็นความสุขของครู ที่พยายามจะ
ถํายทอด สอนเด็กๆใหร๎ู๎จักการเรียนรู๎จากการเลํน ไมํวําจะการใช๎พื้นที่ที่อยูํในห๎องเรียน สิง่แวดล๎อมรอบๆ
โรงเรียน ทีจ่ะชํวยในการพฒันาเด็กๆ ได๎เห็นความผูกพันระหวํางครูกบัลกูศิษย๑ รู๎สึกมีความสุขมากๆเลย
คํะที่ไดห๎นังเรื่องนี ้

 ครูวาสนา โรงเรียนเมืองคงคาวิทยา จากที่ดูหนัง การจัดกิจกรรมของครู เป็นความผูกพัน ให๎เด็กได๎เรียนรู๎
จากธรรมชาติซึ่งเป็นพื้นฐานที่เด็กๆทุกคนต๎องได๎เรียนรู๎ /สังเกตวําในโรงเรียนอนุบาลของเรา เราจะบอก
เด็กไมํให๎เลํนของมีคม แตํจริงๆแล๎ว สิ่งเหลํานี้ต๎อวเกิดข้ึนกับเด็ก เด็กต๎องได๎เรียนรู๎อยูํแล๎ว และอีก
ความรู๎สึกหนึ่งคือ ความผูกพันของเด็กกับครู เหมือนคนในครอบครัว เมื่อต๎องจากไปก็เศร๎า อาลัยอาวรณ๑ 
ไมํอยากให๎จากไปรู๎สึกตืน้ตัน น้ าตาซึมตามไปกับคุณครูที่อยูํในหนังด๎วย 

 คุณวรนัน สาธารณะสุข อ. โนนสูง ในชีวิตการท างานยังไมํเคยเห็นอะไรในลักษณะแบบนี้ (ยังไมํเคยผําน
การอบรมแบบนี้)  เรามาเห็นแล๎วโอ๎โห วิเศษมากเลยคํะ โดยเฉพาะจินตนาการของเด็กแตํละคน          
จะไวมาก ถ๎าจะสังเกตเด็กแตํละคนจะเห็นอะไรที่ออกมาจากเด็กเยอะมาก โดยที่เราทึ่งเลย เด็กสามารถ
เป็นอัจฉริยะได๎ทุกด๎าน เด็กจะไมํเหมือนกัน ในหนังครูให๎แก๎ปัญญาเอง จะไมํเข๎าไปยุํง นึกย๎อนไปเราก็
เลี้ยงลูกผิดวิธี และอีกอยํางหนึ่งคือการให๎พี่ เพื่อนชํวยกันประคับประคอง สอนให๎เด็กชํวยเหลือตัวเอง 
เชํน ตอนที่เด็กเลํนขาโถกเถกเด็กคนนั้นก็ฝึกเองจนได๎ ก็อยากจะฝากถึงทุกทําน ทั้งในระดับผู๎บริหาร ที่
สามารถผลักดันนโยบายนี้ให๎ขยายไปถึงท๎องถ่ิน น ารํองที่เขามีความพร๎อมให๎ครบทุกมิติ ให๎เป็นเหมือน    
จิ๊กซอว๑ทุกมุมทุกด๎าน (แสดงความรู๎สึกประทับใจ ซึ้งมาก) 

 น๎องเชียร๑ จากบ๎านฟักทอง ขอพูดในฐานะของเด็กคนหนึ่งที่ดูด๎วยนะคะ เทําที่ดูทั้งหมด จะเห็นวําในหนัง
จะเน๎นทุกด๎านเลย ทั้งด๎านศิลปะ การเอาชีวิตรอด อาหาร อีกมากมาย…ครูจะให๎เด็กลองท าให๎ครบด๎าน
และพยายามหาวําเด็กชอบอะไร ครูและเด็กๆพูดคุย ครูให๎เด็กเลําเรื่องราว ในหนังมีเด็กชอบมาเลําสิ่งที่
เขาได๎พบเจอมาให๎ครูฟัง เหมือนกับที่เราโตมา พํอแมํก็จะให๎ เราเลําเรื่องราวที่เราไปเจอมาในแตํละวัน     
ซึ่งเป็นการเรยีนรู๎อยํางหนึ่งที่หนูคิดวําส าคัญมาก ก็คือการพูดคุย ท าให๎เด็กเกิดความคิด วิเคราะห๑แยกแยะ
และเป็นกันเอง ไว๎ใจคนในครอบครัว ชอบเรื่องนี้มากคํะ 
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 Kathy wong เป็นหนังที่สัมผัสความรู๎สึกมากๆ ฉันอยากจะสะท๎อน 3 เรื่อง สิ่งแรกที่หนังพูด คือ การเลํน 
เป็นงานของเด็ก ซึ่งเป็นเรื่องจริง ส าหรับเด็กๆการเลํน คือ ความสนุกสานาน แตํก็เป็นเรื่องจริงจัง  เราจะ
เห็นวําเด็กๆอยากท าทุกสิ่งทุกอยํางเพื่อการค๎นพบ และที่เราเห็นในหนังแสดงให๎เห็นวําไมํได๎อยูํที่เนื้อหา
หรือสิ่งที่เด็กอยากจะได๎จากการเรียนรู๎ แตํอยูํที่แรงจูงใจ ความต๎องการอยากจะเลํนของเด็ก ในหนังจะ
สังเกตวิธีการของเด็กที่จะเรียนรู๎ คือ การทดลองชิมของเด็กๆ เชํน ลองชิมไม๎ ชิมหิมะ ฉันคิดวําจริงๆแล๎ว
สิ่งที่เด็กๆขาดไปไมํใชํเนื้อหาหรือความรู๎ที่จะได๎รับ แตํสิ่งที่ครูจะต๎องจัดเตรียม คือ การเตรียมความพร๎อม
ของเด็กๆ เพิ่มความอยากรู๎อยากเห็น นี่คือคุณคําของการเลํน ประเด็นที่ 2 ที่ได๎จากการดูหนัง     คือ 
ความไว๎ใจของครูที่มีตํอเด็ก ครูไว๎ใจวําเด็กจะจัดการความเสี่ยงของเขาเองได๎  ในหนังครูให๎เด็กปีนต๎นไม๎
เอง ตัดไม๎เอง ซึ่งตํางจากปัจจุบันของที่อื่นๆ ที่กลัววําจะเกิดอันตราย  จริงๆแล๎วสิ่งนี้ คือ ทักษะชีวิต 
ในขณะที่ปกติแล๎วโรงเรียนมีจุดประสงค๑ที่อยากให๎เด็กๆท า ซึ่งก็ส าคัญเหมือนกัน ดังนั้น เราจึงต๎องจัด
ความสมดุลระหวํางสิ่งที่ผู๎ใหญํอยากให๎เด็กเรียนรู๎และอะไรคือสิ่งที่เด็กอยากเรียนรู๎ด๎วยตัวของตัวเอง
ประเด็นที่ 3 คือ เรื่อง wifi  ในหนังไมํเห็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส๑ใดๆในหนังเลย แตํ wifi ในหนังที่      
สปีดแรงมากๆเลย คือ connection ระหวํางครูกับเด็กๆ ระหวํางเด็กกับธรรมชาติ การสื่อสารเหลํานี้
ส าคัญกับหารเติบโตของเด็กๆมาก เพราะวําเด็กๆจะได๎เรียนรู๎วําจะเคารพครูอยํางไร จะเคารพการอยูํกับ
เพื่อนๆอยํางไร รวมทั้งเคารพตํอธรรมชาติอยํางไรบ๎าง ประการส าคัญ คือ เรื่องความส าคัญของครูทุกทําน  
ยกตัวอยํางในหนัง ที่เด็กสร๎างเรื่องข้ึนมาเรื่องปีศาจ แล๎วครูก็ถามวําเราจะแก๎ปัญหาอยํางไร เด็กตอบวําจะ
แก๎ด๎วยความรักที่มองไมํเห็น ซึ่งความคิดน้ีได๎มาจากการหลํอหลอมจากโรงเรียนอนุบาลและจากคุณครู 

 คุณณัฐยา (คุณผึ้ง) ตอนจบเหมือนเศร๎า แตํก็มีความรู๎สึกมีความมั่นใจวําเด็กจะคํอยๆปรบัตัวกับโลกใบใหมํ  
ภาพโรงเรียนในหนังไมํใชํโรงเรียน แตํเป็นโรงเลํนที่มีครบทุกมิติ ที่ไมํได๎ใสํต าราลงไปในแตํละคาบเรียน 
เป็นวิธีการออกแบบที่ดี เราไมํได๎ยินครูพูดเลยวํา “อยํา หยุด”  และไมํได๎ยิน “เกํงจัง เยี่ยมมา”    และไมํ
มกีารเปรียบเทียบเด็ก หรือการออกค าสั่ง แตํกลับเป็นการเชิญชวน ให๎เด็กๆท าอะไรบางอยําง เลยท าให๎
นึกถึงเด็กๆอนุบาลที่ครูออกค าสั่ง ให๎นั่งเป็นระเบียบ อยําเสียงดัง เราเข๎าใจแล๎ววําท าไมเด็กจึงมีปัญหา
สุขภาพ เด็กๆ มีธรรมชาติของการอยากรู๎ อยากเห็น อยากผจญภัย อยากทดลอง  ครูต๎องคอยให๎ก าลังใจ 
สังเกตอยูํหํางๆ ครูต๎องสรํงมั่นใจวําเด็กจะไมํหนาวตาย มีความอบอุํน มีอาหารร๎อนๆอุํนๆที่มีประโยชน๑ 
สังเกตสิ่งที่ครูเอามาท าให๎เด็กกิน คือ ให๎เด็กๆท าเยอะ ครูท าน๎อยมาก ที่เหลือเป็นการเรียนรู๎ของเด็ก แตํ
ในความน๎อยของครู คิดวําครูต๎องคิดมาก เตรียมมาเยอะ / สุดท๎ายท าให๎เราได๎เห็น การที่เราท างานกับ 
สสส. มนุษย๑น๎อยๆคนหนึ่งเป็นคนที่มีสุขภาวะจากข๎างใน มีความผาสุข ท าให๎เด็กมีความสุขจากข๎างใน     
ในหนังมีฉากที่ครูให๎เด็กระบายสี ครูบอกแคํวํากํอนเอาพูํกันไปจุํมสีอื่นให๎ล๎างน้ ากํอน แล๎วก็ปลํอยให๎เด็ก
วาดและระบายสี แตํครูไมํวิจารณ๑งาน ไมํมีการให๎คะแนน แตํครูจะเซ็นช่ือให๎ทุกคน แสดงถึงการยอมรับ 

อีกเรื่องนึง คือ เรื่องการเป็นครอบครัวเดียวกัน การสร๎างความรู๎สึกเป็นชุมชนเดียวกัน และเด็กๆ
ได๎เรียนรู๎ทักษะการใช๎ชีวิต ชํวยกันท าอะไรบางอยําง เชํน  เรียนรู๎วิวัฒนาการชีวิตของสัตว๑ เห็นชีวิตของนก 
ตัง้แตํเกิดจนตายและน าไปฝัง สิ่งนี้ท าให๎เด็กไดเ๎รียนรู๎เรื่องชีวิต ท าให๎เข๎าใจชีวิตอยํางเป็นรูปธรรม ตัวเอง
ไมํได๎ท างานกับเด็ก ไมํมีลูก แตํเมื่อดูหนังเรื่องนี้ท าให๎เข๎าใจการเลนํอยํางเป็นรปูธรรม เมือวานที่ทํานอธิบดี
มาประกาศนโยบายเป็นเรื่องที่ดี ท าให๎อยากไปท าโรงเลํนเดี๋ยวนี้เลย แตํก็ยังไมํสามารถท าเดี่ยวนี้ได๎เลย 
ดังนั้น การสร๎างทางเลอืกใหมํใหเ๎กิดข้ึน เรามีโรงเรียนอนุบาลแล๎ว เรามีศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กแล๎ว มีโรงเรียน
ประถม มัธยมแล๎ว แตํยังไมํมี คือ โรงเลํน สิ่งนี้นําจะเป็นสิ่งที่ท าได๎ ชํวยกันคํอยๆท าโรงเลํนให๎เด็กๆ 
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(ถาม มีใครท าโรงเล่นไว้แล้วบ้าง ยกมือหน่อยค่ะ = พ่ีกุ๋ย มพด.) /มาสร้างอาชีพใหม่ “อาชีพเพลย์เวิร์คเกอร์” 
เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับผู้ปกครอง 

 สสส. อยากเห็น เราจะรณรงค๑การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือตรงนี้เราอยากเห็นมาก คือ เราเป็น สสส .      
ที่แทนที่เราจะไปรณรงค๑ให๎คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงตํางๆ ซึ่งยากมากในสากลโลกบอกให๎เรารู๎อยํง
ชัดเจนแล๎วมาพฤติกรรมเชิงบวก หรือการยับยั้ง  ช่ัวใจต๎องท าตั้งแตํวัยทารกเลย ใช๎วิธีที่ เหมือน             
ครูคริสโตเฟอร๑ท า (ในหนัง)        เราจะได๎คนที่เติบโตข้ึนมาเป็นผู๎ใหญํที่เลือกเป็น อยูํเป็น ยับยั้ง ช่ังใจได๎  

 ปูากันต๑ we are happy  ขอเสียงปรบมอืจากน๎องๆนะคะ เพื่อให๎ก าลังใจตัวเอง กํอนเราจะมีความสุข เรา
ต๎องท าให๎เรามีความสุขกํอน หลังจากดูหนังแล๎ว ท าให๎เรามีความหวัง (เลําเรื่องเพื่อนในเฟส) เมื่อสักครูํได๎
คุยกับคุณผึ้ง เนื่องจากตัวเองดูแลครูพี่ประถมวัย พบวํา ภาระของครูเยอะมากมายแล๎ว ทุกอยํางลงไปที่ครู
หมด ถ๎าเราจะท าอะไรข้ึนมาอีกสักอยําง สองอยําง สามอยํางก็ตาม ถ๎าเราคิดเหมือนเดิม เรื่องราวก็คงจะ
คล๎ายเดิม ดังนั้น นําจะคิดใหมํ เชํน การมีโรงเลํน เราก็ควรเปลี่ยนความคิดเลยดีไหม เห็นด๎วยที่จะเกิด
อาชีพใหมํ 

 พี่กุ๐ย ผมมองอะไรบางอยํางในหนัง ครูได๎มอบหมายงานให๎เด็ก สิ่งที่งอกงาม คือ ทุกครั้งที่เด็กเลํน มันมี
อะไรเกิดข้ึนตามมา ยกตัวอยําง การจัดงานเลํนเมื่อวาน ที่เด็กๆไสของเลํนกระป๋องไม๎มา แล๎ว ผู๎ปกครอง
เกือบพูดวําระวังเสี้ยน เรื่องนี้ ท าให๎สังเกตวําเราอยําสั่งกันเยอะ เป็นสังคมของการสั่งสอน เรา (ผู๎ใหญํ)  
ไมํคํอยรอ ท าตัวเป็นผู๎รู๎มาก พูดมาก เด็กก็จะไมํเกิดการเรียนรู๎ ไมํงอกงาม ในโรงเรียนอาจจะยังไมํต๎องเอา
แนวคิดนี้ไปเต็มรูปแบบ แตํอยํางน๎อยขอเวลารอคอยให๎เด็กงอกงาม เด็กจะเป็นอยํางไร อยูํที่ครูด๎วย       
ครูเป็นอยํางไร เด็กเป็นเหมือนครู ขอบคุณครับ 

 คุณครู แลกเปลี่ยนเรื่องการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเลํน อยากจะปรึกษาครูๆ วํา อาคารเรียนของเทศบาลที่
เหลือ วําง อยากขอพื้นที่เหลําน้ันมาท าเป็นโรงเลํนได๎ไหม  

 คุณณัฐยา เลําถึงต าบลออนใต๎ สันก าแพง ที่เชียงใหมํ มีศูนย๑เด็กเล็กอยูํ 3 แหํง แหํงหนึ่งก็มีครู 2- 3 คน 
ครูอยากเรียนรู๎  อยากฝึกอบรม อบต. ท าเรื่องพื้นที่โรงเรียนร๎างให๎เกิดเป็นศูนย๑เรียนรู๎ที่ใหญํข้ึน ตอนนี้ 
อบต. ออนใต๎ เชียงใหมํ กลายเป็นศูนย๑ดูงาน มีการศึกษาเรียนรู๎ /อีกที่  คือ ที่ จ. แพรํ โรงเรียนโดนยุบ
เหมือนกัน อบต.ก็ท าเรื่องโอนที่มา  ท างานเรื่องเด็กมานาน โดยระดมความรํวมมือสภาเด็กและเยาวชน 
และอื่นๆ ชํวยกันปรับโรงเรียนร๎างให๎เป็นโรงเลํนและเป็นพื้นที่สร๎างสรรค๑ได๎  

 อาจารย๑สมพร เช็งเครือ อาจารย๑ มหาวิทยาลัยวงศ๑ชวลิตกุล วันนี้ไมํโดดเดี่ยว การเลํนนี้ส าคัญที่สุด ใน
ช่ัวโมงสอนเน๎นหลักการเลํนให๎นักศึกษา วันนี้  ดิฉันดีใจที่มา (เมื่อวานไมํได๎มาเพราะไปงานแตํงหลาน)  
วันน้ี ดิฉันดีใจที่มีคนมีอุดมการณ๑เดียวกัน ที่จะพัฒนาให๎เด็กมีความสุข ได๎ดูหนังเรื่องนี้แล๎วได๎เครื่องมือ
น าไปตํอยอดความคิดให๎กับนักศึกษาปฐมวัย 

 คุณเอ จากกลุํมไม๎ขีดไฟ หนังเรื่องนี้ท าให๎เรา ผู๎ใหญํ รู๎วํา “ครูต๎องเช่ือมั่นในเด็ก” ไมํเพียงแคํครูที่ต๎อมีวิธี
คิดแบบนี้ ต๎องรวมถึงในระดับนโยบายด๎วย ผู๎บริหารเองก็ต๎องมีความเช่ือมั่นในความคิดน้ีด๎วย   

 คุณเข็มพร จากลานเลํนของเราเมื่อวานนี้  มุมทราย มุมแปูง ที่เด็กไมํยอมกลับบ๎าน จนแมํบอกวําแปูงมัน
ธรรมดา เดี๋ยวแมํกลับไปท าให๎ที่บ๎าน (นี่เกิดตัวช้ีวัดแล๎ว) นี่แสดงให๎เห็นวํา เด็กๆชอบเลํน และสามารถ
เปลี่ยนเด็กเปลีย่นพํอ แมํ และเปลี่ยนโลกได๎  ทุกอยํางเลํนได๎ รีไซเคิลมาเลํนได๎ ของเลํนเหลําน่ีชํวยเปลี่ยน
โลกได๎ ลดโลกร๎อนได๎ด๎วย วันน้ี จะจบด๎วยการอยากให๎หัวใจของพวกเราทุกคนฟู พองโต ในการที่จะไป
สร๎างโอกาสการเลํนให๎เด็กๆ ด๎วยกันนะคะ(แนะน าหนังสือของคุณหมอประเสริฐ 
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