


สรุปรายงานการประชุม  
ประชุม VDO Conference ในการท า VDO Clip เร่ือง ผู้อ านวยการเล่น (Play worker)   

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา ๑3.30 – 16.30 น.  
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย  

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

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. แพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรา     ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ   
2. แพทย์หญิงธนิกา  สุจริตวงศานนท์  รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  
3. ร้อยเอกหญิงฐาปนพร  สิงหโกวินท์ หัวหน้ากลุ่มสร้างเสริมศักยภาพฯ ส านักส่งเสริมสุขภาพ  
4. นางประภาภรณ์  จังพานิช  ส านักส่งเสริมสุขภาพ  
5. นางสาวอุษา  วาทวี   ส านักส่งเสริมสุขภาพ  
6. นายวัชรินทร์  แสงสัมฤทธิ์ผล  กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ  
7. นายเศวต  เซี่ยงล่ี   กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ  
8. นายธวัชชัย  ทองบ่อ   กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ  
9. นางสาวปทุมรัตน์  สามารถ  กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ  
10. นางสาวภูริยา  ศรีนวล  ศูนย์ส่ือสารสาธารณะ  
11. นางบุญชอบ  เกษโกวิท  ศูนย์อนามัยท่ี 4 สระบุรี  
12. นางนภาพร  มอญวัต   ศูนย์อนามัยท่ี 4 สระบุรี   
13. ผู้แทนศูนย์อนามัยท่ี 3 นครสวรรค์  
14. นางเปรมฤทัย  เกตุเรน  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  
15. นางทับทิม  ศรีวิไล   สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  
16. นางสาวพรชเนตต์  บุญคง  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  
17. นางสุภิญญา เกียรติพานิชกิจ  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  
18. นางพรทิพย ์วรวิชญ์   สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  
19. นางสาวอนัญญา  รักปัญญา  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  
20. นางสาวชาณิภา  เจริญรัตน ์  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  
21. นางสาวชลธิชา  ชัยหนองแปน  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  
22. นายธีรยุทธ  ชูพุทธพงศ์  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  

  
เร่ิมประชุม ๑3.30 น.  

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ     
แพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรา กล่าวถึง ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้มีนโยบายเด็กไทยเล่นเปล่ียน

โลกเกิดขึ้น และในขณะนี้เราท างานร่วมกับเครือข่ายท่ีท างานเรื่องเล่นเปล่ียนโลกมาหลายปี คือ มูลนิธิ              
เพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) โดยเราก็ได้ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ในงานแถลงข่าวนโยบายเด็กไทย
เล่นเปล่ียนโลก ท่ีจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2563 หลังจากนั้นเราก็ได้ลงท่ีตามเป้าหมาย
...........        

ท่ีก าหนด... 
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ท่ีก าหนดในปีนี้ว่า จะเกิดเป็นพื้นท่ีต้นแบบเด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก หนึ่งจังหวัด 1 พื้นท่ีต้นแบบ และกรมอนามัย
ได้เลือกพื้นท่ีในเขตจังหวัดพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาซึ่งมีอยู่ 6 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยได้ลงพื้นท่ีไป 4 แห่ง 
พบว่าส่วนท่ีพื้นท่ียังขาด และเราจะต้องเติมเต็มให้เกิดเป็นพื้นท่ีเด็กไทยเล่นเปล่ียนโลกท่ีสมบูรณ์นั้นคือ
ผู้อ านวยการเล่น จึงได้เป็นท่ีมาของการจัดท าคู่มือผู้อ านวยการเล่นขึ้น  
  
วาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

- ไม่มี  
  
วาระที่ 3 เร่ืองเพื่อพิจารณา  

ร่างการท า VDO Clip เร่ืองผู้อ านวยการเล่น (play worker)   
  คุณทับทิม ศรีวิไล : สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย ได้ร่วมกับผู้เช่ียวชาญ จากส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)  สถาบันส่ือเด็กและเยาวชน 
(สสย.) เครือข่ายเล่นเปล่ียนโลก และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมมือกันจัดท าร่างคู่มือผู้อ านวยการเล่น         
(Play worker) ขึ้นมา โดยมีองค์ประกอบของเนื้อหาดังนี้   

1. เด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก Model  
1.1  แนวคิดการขับเคล่ือนเด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก Model   
1.2  บทบาทของผู้อ านวยการเล่น (Play Worker)  

2. การเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัย  
3. กระบวนการพฒันาทักษะผู้อ านวยการเล่น  

3.1  กิจกรรมท่ี 1 สถานีความคิด  
3.2  กิจกรรมท่ี 2 เรียนรู้ธรรมชาติและความต้องการของเด็ก  
3.3  กิจกรรมท่ี 3 ความส าคัญและประโยชน์ของการเล่น  
3.4  กิจกรรมท่ี 4 เล่นตามช่วงวัย  
3.5  กิจกรรมท่ี 5 การพัฒนาส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาเด็ก  
3.6  กิจกรรมท่ี 6 คุณสมบัติ และบทบาทของผู้อ านวยการเล่น  
3.7  กิจกรรมท่ี 7 พัฒนาทักษะผู้อ านวยการเล่น  
3.8  กิจกรรมท่ี 8 การประเมินความเส่ียง  
3.9  กิจกรรมท่ี 9 โมเดลเล่นเปล่ียนโลก  

4. ภาคผนวก  
4.1  ตัวอย่างการเล่นในครอบครัว ตาม concept 3F  
4.2  ตัวอย่างการเล่น “เด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก”  
4.3  ตัวอย่างแบบบันทึกกิจกรรม “เด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก”  
4.4  กรอบการอบรมกระบวนการพฒันาทักษะผู้อ านวยการเล่น (Play worker)  
4.5  แผนการอบรมกระบวนการพฒันาทักษะผู้อ านวยการเล่น (Play worker)  

 
    การจัดท า… 
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การจัดท าคลิปวีดีโอนี้จัดท าเพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูพี่เล้ียง หรือผู้ดูแลเด็ก ได้เห็นความส าคัญ
เกี่ยวกับเกี่ยวกับการเล่นของเด็ก รวมท้ังการถ่ายทอดวิธีการเล่นกับเด็กว่าควรเล่นอย่างไรให้เห็นชัดเจน โดยจะ
จัดท า Clip VDO คู่มือผู้อ านวยการเล่น (Play worker) 2 Clip ดังนี้    

Clip VDO   วัตถุประสงค์  เวลา  
1. Clip VDO ซีรีย์ ต่อจาก Clip VDO เปิดตัว “เด็กไทยเล่นเปล่ียน
โลก” https://www.youtube.com/watch?v=JyJl1nBotU0    

เพื่อสร้างความรอบรู้เรื่อง
การเล่นส าหรับพ่อแม่  

ประมาณ   
2-3 นาที  

2. Clip VDO Intro เรื่องคู่มือผู้อ านวยการเล่น (Play worker)  เพื่อสอนครูพี่เล้ียง/ผู้ดูแล
เด็ก,พ่อแม ่ 

ประมาณ   
15 นาที  

โดย Clip VDO Intro เรื่องคู่มือผู้อ านวยการเล่น (Play worker)  ได้จัดท าร่างเนื้อหาไว้ดังนี้   
วัตถุประสงค์ : เพื่ออธิบาย ความเป็นมา ความหมาย และบทบาทของผู้อ านวยการเล่น (Play worker)  
เป้าหมาย : ครูพี่เล้ียง/ผู้ดูแลเด็ก, พ่อแม่/ผู้ปกครอง  
ความยาว VDO : ประมาณ ไม่เกิน 15 นาที  

ล าดับ เนื้อหา  ภาพ+ข้อความ  เวลา 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

1. 

เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยไทยให้มีทักษะท่ีเข้ากับโลก      
ท่ีเปล่ียนแปลงมี IQ ท่ีสามารถสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
ควบคู่กับ EQ และ EF ผ่านการเล่น กรมอนามัยได้
จับมือกับกรมสุขภาพจิต ประสานความร่วมมือกับ
เครือข่ายสมาคมการเล่นนานาชาติ ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) และสถาบันส่ือเด็ก
และเยาวชน (สสย.) เครือข่ายเล่นเปล่ียนโลก ได้เกิด
แนวคิดการขับเคล่ือน “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก 
Model” 

Intro  
- ความเป็นมาของเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก Model  

“เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก Model”การเล่นรูปแบบ
ใหม่ท่ีพัฒนาขึ้นโดยใช้concept 3F ซึ่งประกอบด้วย
Family Free Fun 

  
  
  
  
  
 

 
 

 
 

  

 - Family คือ เล่นกับครอบครัว  
 - Free คือ เล่นอิสระ  
 - Fun คือ เล่นให้สุข สนุก   
(ข้อความ+คนพูด+ภาพ/VDO
ประกอบ ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหา)    

  

https://www.youtube.com/watch?v=JyJl1nBotU0
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ล าดับ เนื้อหา ภาพ+ข้อความ เวลา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

- 4 องค์ประกอบที่ส าคัญ 
 พื้นท่ีเล่น (Space)  
 กระบวนการเล่น (Play process) 
 หน่วยบริหารจัดการการเล่น (Play 

Management Unit)  
 ผู้อ านวยการเล่น (play worker)  

 
 
 
 

       
 พื้นท่ีเล่น (Space) *ภาพมุมเล่น     

ลานเล่น สนามเด็กเล่น 
 กระบวนการเล่น (Play process) 

*ภาพ concept 3F 
 หน่วยบริหารจัดการการเล่น  

(Play Management Unit) *
ภาพ 3 setting หลัก บ้าน 
ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ผู้อ านวยการเล่น (play 
worker)  

(ข้อความ + คนพูด + ภาพ/VDO
ประกอบท่ีสอดคล้องกับเนื้อหา)                                
* พูดถึงเนื้อหาส่วนใด ส่วนนั้นจะเด่น
ขึ้นมา  

 

2.  ผู้อ านวยการเล่น (play worker) คือ ข้อความ + คนพูด + ภาพ/VDO
ประกอบท่ีสอดคล้องกับเนื้อหา 

 

3.  บทบาทผู้อ านวยการเล่น  
 

1.1  ผู้อ านวยการเล่นช่วยเพิ่มการเรียนรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ให้กับเด็ก 
(Creator)  
1.2 ผู้อ านวยการเล่นช่วยจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ เพื่ อสร้ างแรงบันดาลใจและ
ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็ก 
(Facilitator)   
 1.3 ผู้อ านวยการเล่นช่วยเติมเต็มการ
เรียนรู้ให้แก่เด็กอย่างต่อเนื่อง (Learner) 
1.4 ผู้อ านวยการเล่นช่วยพัฒนาทักษะ
การส่ือสารการเจรจาพูดคุยกับเด็กอย่าง
เข้าใจด้วยเหตุและผล (Communication) 
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ล าดับ เนื้อหา ภาพ+ข้อความ เวลา  
  1.5 ผู้อ านวยการเล่นส่งเสริมความสามารถ

ของเด็กได้อย่างเต็มศักยภาพ (Developer) 
1.6 ผู้อ านวยการเล่นช่วยให้เด็กทุกคน
ปลดปล่อยผ่อนคลายภาวะกดดันภายใน
ด้วยตัวเอง  รู้สึกปลอดภัยทางด้านจิตใจ 
และมีตัวตน (Resilience) 
1.7 ผู้อ านวยการเล่นช่วยให้ได้รับความ
ปลอดภัยระหว่างการเล่น (Safe area) 
ข้อความ + คนพูด + ภาพ/VDO
ประกอบท่ีสอดคล้องกับเนื้อหา (ภาพ
จ าลองสถานการณ์ การเล่นท่ีสอดคล้อง
กับบทบาทผู้อ านวยการเล่นในแต่ละข้อ) 
 

 

4. คู่มือผู้อ านวยการเล่น (play worker) 

 

 
(ข้อความ + คนพูด + ภาพ/VDO
ประกอบ ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหา)                        
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ล าดับ เนื้อหา ภาพ+ข้อความ เวลา  
5. แผนการอบรมกระบวนการพัฒนาทักษะ

ผู้อ านวยการเล่น (Play worker) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
( ข้ อ ค ว าม  +  คน พู ด  +  ภ าพ / VDO
ประกอบ ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหา)                                 

 

6. ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก พื้นท่ีพัฒนาต้นแบบ เด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก  
 ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหัวช้าง ต.หัว

ช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุทธกาญ

จนนิมิต วัดวังด้ง ต.วังด้ง อ.
เมือง จ.กาญจนบุรี 

 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองสตูล อ.เมือง จ.สตูล 

 ณ โรงเรียนอยู่เมืองแกลง 
เทศบาลต าบลเมืองแกลง อ าเภอ
แกลง จังหวัดระยอง  

(ข้อความ + คนพูด + ภาพ/VDO
ประกอบ ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหา)                                 

 

 

ข้อเสนอแนะในที่ประชุม  
คุณประภาภรณ์ จังพานิช : วัตถุประสงค์ของ Clip VDO นี้ ต้องการส่ือถึงอะไร? หากดูแล้วยังต้อง           

ไปอบรมเพิ่มอีกไหม? Clip VDO นี้ เป็นการแนะน าคู่มือการเป็น  Play worker อย่างเดียวไหม? เพราะ               
ท่ีจริงแล้ว Play worker มีท้ังพ่อแม่ ผู้ปกครอง เราน่าจะใช้ประโยชน์ตรงนี้ด้วย ความยาว Clip VDO 15 นาที ถึง 
30 นาที จะสามารถดึงดูดความสนใจได้ขนาดไหน? ยาวเกินไปไหม? ต้องดูว่าเราต้องการส่ืออะไร? กลุ่มเป้าหมาย
ของเราคือใคร? ไม่ต้องโชว์โมดูลของคู่มือฯ แต่อาจจะท าคลิปเพื่อเชิญชวนว่าอยากเป็น  Play worker ไหม?         
เรามีหลักสูตรสอนนะ สนใจเรียนท่ีได้ท่ีไหน? ส่วนนี้อาจต้องเพิ่มอีก 1 Clip   

 

                                                                     แพทยห์ญิงธนิกา…   
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แพทย์หญิงธนิกา สุจริตวงศานนท์ : การดู Clip VDO หรือเรียนรู้ Online ด้วยตัวเองไม่สามารถ ปฏิบัติ
หรือเป็น Play worker ได้เลย เพราะ Concept ของ Play worker คือ การเปล่ียน Mindset ของคนปกติคนนึ่ง
เพื่อให้มี Idea ท่ีจะพัฒนาตัวเองมาเป็นผู้อ านวยการเล่นได้ เพราะซะนั้นต้องมีอบรม ซึ่งเดิมทีได้ก าหนด
ระยะเวลาไว้ประมาณ 2 วัน โดย Clip VDO ในเวลา 15 นาที ถึง 30 นาที ไม่สามารถทดแทนการอบรมแบบ
Workshop ได้ ดังนั้นส่ิงท่ีจะท าในคลิปวีดีโอนี้คือ การ Intro ว่า ผู้อ านวยการเล่นคืออะไร มีองค์ประกอบ
อะไรบ้าง มีบทบาทอย่างไรแล้วพัฒนาไปสู่การเป็นผู้อ านวยการเล่น และต้องมีวิทยากร ในการอบรม ส่วนหน้า
โมดุลค่อนข้างละเอียดไป ลองให้ในท่ีประชุมช่วยกันพิจารณา และก่อนพูดถึงเนื้อหาของ ผู้อ านวยการเล่น         
ก็ต้องมีการพูดถึงท่ีมาของเด็กไทยเล่นเปล่ียนโลกก่อนสักนิด 

คุณอุษา วาทวี : จากท่ีแพทย์หญิงธนิกา ได้ให้ข้อเสนอแนะ รูปแบบก็จะชัดเจนขึ้นว่า Clip VDO นี้      
จะจัดท าขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ว่า Play worker คืออะไร โดยในส่วนของรายละเอียดเนื้อหา เราจะพิจารณา
ร่วมกันในครั้งนี้เลยหรือว่าเป็นครั้งต่อไป เพราะว่าดูจากร่าง Scrip นี้เนื้อหาค่อนข้างเยอะ   

คุณภูริยา ศรีนวล : ขอทราบกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ช่องทางการเผยแพร่ท่ีชัดเจน ได้ไหม               
หาก Clip VDO จะเผยแพร่ทาง Social หรือ Online ควรมีความกระชับ ดึงดูดความสนใจ ส่วนเนื้อหาค่อยลง
รายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง  

คุณทับทิม ศรีวิไล : Play worker คือครูพี่เล้ียง ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง ความยาว Clip VDO 
ประมาณ 15 นาที ช่องทางการเผยแพร่คือ YouTube และประชาสัมพันธ์ผ่านศูนย์อนามัยท้ัง 12 ศูนย์            
โดยจากเดิมจะใช้รูปแบบการน าเสนอโดยใช้ Info graphic animation แต่ได้พิจารณาร่วมกับคณะท างาน        
เห็นว่า หากใช้การถ่ายท าเป็น Clip VDO น่าจะมีความเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีน าเสนอมากกว่า   

คุณภูริยา ศรีนวล : การถ่ายท า Clip VDO สามารถถ่ายท าไ ด้เป็น 1 เทปยาวได้ และเนื้อหา                 
ท่ีถ่ายท าท้ังหมดก็มาตัดเป็นคลิปส้ันๆ 2 - 3 นาทีได้ เพื่อน าไปเผยแพร่ได้เช่นเผยแพร่ทาง Facebook หรือทาง 
YouTube เพื่อใช้เป็นการเชิญชวนให้เกิดความน่าสนใจ 

ร้อยเอกหญิงฐาปนพร สิงหโกวินท์ : ประเด็นท่ี 1 การจัดท า Clip VDO เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ
ประเด็นท่ี 2 ควรจัดท า Clip VDO ท่ีเป็นหลักสูตรเฉพาะการสอนอีก 1 Clip  

คุณวัชรินทร์ แสงสัมฤทธิ์ผล : การจัดท าคู่มือผู้อ านวยการเล่น (Play worker) ท าให้นโยบายเด็กไทยเล่น
เปล่ียนโลกเริ่ ม เห็น เป็นรูปธรรมท่ี ชัดเจนขึ้น  ส าหรับการ จัดท า  Clip VDO อยากให้ เพิ่ ม  Clip VDO                    
ในการขับเคล่ือนนโยบายตาม Concept 3F Family Free Fun เพราะจากท่ีลงพื้น ท่ีเ จ้าหน้าท่ียังขาด          
ความเข้าใจ และสับสนว่า Family คืออะไร? Free คืออะไร? Fun คืออะไร? ต้องขับเคล่ือนอย่างไร ขอเสนอว่า
จะต้องมี Clip VDO ท่ีการพูดถึง Concept 3F ขับเคล่ือนนโยบายเด็กไทยเล่น 1 Clip และส่วนท่ีเป็นเนื้อหาของ
คู่มือผู้อ านวยการเล่น 9 กิจกรรม อยากให้จัดท าเป็นรูปเล่ม ในรูปแบบเล่มเล็ก 9 กิจกรรม และกระจายไปยัง
ศูนย์อนามัยก่อน  

        แพทย์หญิงนนธนวนัณท์... 
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 แพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรา : สรุปคือต้องการท า 2 Clip ใช่ไหม? คือ 1. เล่าถึงเล่นเปล่ียนโลก   
คืออะไร 2. เนื้อหาผู้อ านวยการเล่น แต่ตามท่ีร่างมาก็มีครบแล้ว แต่ต้องตัดให้มีความกระซับมากขึ้น 

คุณทับทิม ศรีวิไล : ส าหรับการจัดท า Clip อีก 1 เรื่อง ท่ีได้คิดไว้ก่อนน่านี้คือจะจัดท า Clip VDO             
ซีรีย์ ต่อจาก Clip VDO เปิดตัว “เด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก” ซึ่งจะมีความยาวประมาณ 2 – 3 นาที โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรอบรู้เกี่ยวกับการเล่นให้กับพ่อแม่ และให้เกิดความเข้าใจ และเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น 

แพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรา : จากท่ีฟังคุณทับทิมเสนอ ในปัจจุบันนี้มีคลิปไหมลักษณะนี้             
สถาบันราชานุกูลเคยท าไว้แล้ว และกองกิจกรรมทางกายก็เคยท าไว้เช่นกัน หากเราจะท าต้องท าให้เกิดการเล่นท่ี
เห็นผลลัพธ์จริง แต่ด้วยงบประมาณท่ีเรามี เราอาจจะต้องเลือกว่าเราจะให้ความส าคัญกับอะไรก่อน และท าให้
เกิดความน่าสนใจมากท่ีสุด  

คุณเปรมฤทัย เกตุเรตุ : เห็นด้วยท่ีคุณวัชรินทร์ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีแนวทางในการขับเคล่ือน
เด็กไทยเล่นให้กับพื้นท่ีได้รับทราบ ว่าพื้นท่ีเองจะด าเนินงานตามนโยบายได้อย่างไร ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะท่ีต้อง
ด าเนินการต่อไป   

คุณประภาภรณ์ จังพานิช : เห็นด้วยเรื่องการท า Clip VDO แนะน าเด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก และตามท่ีคุณ
ทับทิมได้น าเสนอการท า Clip VDO เพื่อสร้างความรอบรู้เรื่องการเล่นส าหรับพ่อแม่ โดยตาม Concept ของ 3F    
มีค าว่า Family อยู่แล้ว เราน่าจะท า Clip VDO  1 เรื่อง ท่ีบุคลากรหรือพ่อแม่ดูแล้วรู้ว่าจะเล่นกับลูกอย่างไรให้
เกิด Free รวมทั้งเราต้องเขียนเนื้อหาให้ครอบคลุมทุก setting และมีความกระซับให้มากท่ีสุด 

คุณทับทิม ศรีวิไล : เห็นด้วยท่ีทุกท่านได้ให้ข้อเสนอแนะข้างต้น และตามเนื้อหาร่างการจัดท า  
Clip VDO  ท่ีได้น าเสนอ ค่อนข้างท่ีจะครอบคลุมถึงเรื่องนโยบายเด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก , Concept 3F และ
บทบาทของผู้อ านวยการเล่น (Play worker) เราอาจจะท ารวมกันเป็น 1 Clip   

ร้อยเอกหญิงฐาปนพร สิงหโกวินท์ : การท าส่ือเราต้องมีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีชัดเจน ส าหรับ    
ครูพี่เล้ียง ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ผู้ ปกครอง นั้น เป็นคนละกลุ่มเป้าหมาย เราควรเลือกกลุ่มเป้าหมายหลักท่ีเรา
ต้องการมากท่ีสุด อีกท้ังการท าส่ือเพื่อให้ความรู้ และใช้เพื่อการฝึกอบรมนั้นก็จะมีความแตกต่างกัน  

นางสาวปทุมรัตน์  สามารถ  : การขับเคล่ือนนโยบายเด็กไทยเล่นในระดับพื้น อาจใช้รูปแบบ               
การท าหนังสือแจ้งให้พื้นท่ีทราบถึงรายละเอียด ส่วนการจัดท า  Clip VDO ควรเน้นท่ีเรื่องผู้อ านวยการเล่น      
(Play worker) เพียงอย่างเดียว  

คุณบุญชอบ  เ กษ โกวิท  : จากร่ า งก าร จัดท า  Clip VDO รายละเอี ยดเนื้ อหาค่อนข้ าง เยอะ                         
เราต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน หากต้องการประชาสัมพันธ์ต้องท าให้เป็น  Clip VDO ส้ันๆ ถ้าเราจะท า
เรื่องเด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก จะต้องท าให้เห็นว่าท าเพื่ออะไร ประโยชน์เป็นอย่างไร เพื่อเด็กหรือเพื่อใครบ้าง และ
ใครบ้างท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยก าหนดให้มันชัดเจน  

            คุณวัชรินทร์… 
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คุณวัชรินทร์ แสงสัมฤทธิ์ผล : บทบาทของผู้อ านวยการเล่น (Play worker) 7 ข้อ เราสามารถท าเป็น
อักษรเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายข้ึนได้ไหม   

แพทย์หญิงธนิกา สุจริตวงศานนท์ : จากท่ีทุกท่านเสนอมา ในร่างการจัดท า Clip VDO มีเนื้อหาตามท่ี
เสนอมาเกือบ 90% แล้ว แต่อาจยังไม่เห็นชัดเจน เพราะว่ายังอยู่ในรูปแบบท่ีเป็นข้อความในกระดาษ                 
ถ้าหากออกมาเป็น  Clip VDO ท่ีมีการลงรายละเอียด ตามท่ีทุกท่านได้ เสนอมาท้ังหมดไม่ว่ าจะ เป็น                 
ท่ีมาของโครงการ เล่นเปล่ียนโลกคืออะไร Concept 3F องค์ประกอบ บทบาทผู้อ านวยการเล่น ท่ีมีเนื้อหา
ครบถ้วน และเราก็อาจจะย่อให้ความยาวของคลิปน้อยลงได้อีก ส าหรับการใช้ภาษาย่อนั้น ยิ่งย่อยิ่งจะท าเกิด
ความไม่เข้าใจมากขึ้น เพราะแต่ละค ามาจากภาษาอังกฤษ หากเราอ่านค าภาษาอังกฤษจะเข้าใจได้ง่าย                   
ซึ่งต้นก าเนิดของ Play worker เป็นของต่างประเทศ เมื่อเขียนเป็นภาษาไทยอาจจะท าให้รู้สึกเข้าใจยาก         
แต่ใน Clip VDO ก็จะขึ้นค าอธิบายส้ัน ๆ ให้เข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบ 

คุณอุษา วาทวี :  เราต้องก าหนดวัตถุประสงค์ว่าเราต้องการอะไร เป้าหมายของเราคืออะไร              
ควรก าหนด Time line และกรอบการด าเนินงานก่อน แล้วค่อยก าหนดรูปรูปแบบของ Clip VDO แบบใด        
ท่ีสามารถส่ือได้ชัดเจนแล้วมีผลกระทบต่อเป้าหมายของเรามากท่ีสุด 

คุณประภาภรณ์ จังพานิช : ขอสรุปแบบคร่าวๆ จากงบประมาณท่ีก าหนดไว้ น่าจะท าได้ประมาณ 2 Clip 
คือ 1. Clip VDO เพื่อส่ือสารให้ทราบถึงเด็กไทยเล่นเด็กไทยเล่นเปล่ียนโลกคืออะไร บุคลากรในพื้นท่ีจะ
ขับเคล่ือน 3F อย่างไร 2. Clip VDO เกี่ยวกับผู้อ านวยการเล่น (Play worker) คืออะไร รายละเอียดตามร่างการ
จัดท า Clip VDO จนถึงบทบาทผู้อ านวยการเล่น 7 ข้อ และช่วงท้ายอาจจะมีเนื้อหาว่า ถ้าสนใจสามารถเข้ารับ
การอบรมได้ท่ีไหนอย่างไรบ้าง ควรเพิ่มรายละเอียดส่วนนี้ด้วย 

คุณบุญชอบ เกษโกวิท : บทบาทผู้อ านวยการ 7 ข้อ ท่ีถอดมาจากภาษาอังกฤษเราสามารถ                
ท าเป็นตัวย่อ คือ 4ส 2ป 1ต ได้ไหม เพื่อให้จดจ าได้ง่าย อยากให้ใน Clip VDO แสดงให้เห็นว่าในแต่ละบทบาท
ของผู้อ านวยการเล่นจริง ๆ ว่าแต่ละบทบาทท าอย่างไร และ Clip VDO ท่ีใช้ประชาสัมพันธ์ ไม่จ าเป็นต้องใส่
แผนการอบรม เพราะแผนการอบสามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอด แนะน าว่า Clip VDO ต่าง ๆ ท่ีจะท าอาจจะใช้ 
SAM ช่วยในการส่ือสารเพื่อถามเขาว่าคุณพร้อมหรือยังในการท่ีคุณจะมาเปล่ียนแปลงการเล่นเปล่ียน 

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบผู้เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 
 ก าหนดวั ตถุประสง ค์ ก ลุ่มเป้าหมาย กรอบการด า เนิน งานการจัดท า                

VDO Clip เสนอท่ีประชุมในครั้งต่อไป 
 จัดท า Scrip การถ่ายท า VDO Clip  
 บทบาทผู้อ านวยการเล่น 7 ข้อ เพิ่มการใช้ตัวย่อ 4ส 2ป 1ต ใน VDO Clip 
 จัดท ารูปเล่มคู่มือผู้อ านวยการเล่น (Play worker) ในรูปแบบ E-book   

 
 

วาระท่ี 3... 
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วาระที่ 3 อื่น ๆ (ถ้ามี) 

- ไม่มี 

ปิดการประชุม 16.30 น.    
 

          นางสาวชลธิชา ชัยหนองแปน  ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                              
          นางทับทิม ศรีวิไล             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


