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สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้อ านวยการเล่น (Play worker) เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก 
ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2563 

ณ ห้องประชุมอาคารทีปังกรการุณยมิตร สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  
 

1. ประธานเปิดการประชุม 
นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย 

2. กล่าวรายงาน 
แพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรา ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  

3. ผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย นักวิชาการจากส านักส่งเสริมสุขภาพ, กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ และนักวิชาการ 

ครูผู้ดูแลเด็กจากสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ รวมทั้งส้ิน จ านวน 70 คน   

4. วัตถุประสงค์การประชุม 
 เพื่อพัฒนาทักษะผู้อ านวยการเล่น (Play worker) ให้กับครูผู้ดูแลเด็ก ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

5. สรุปประชุมระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2563 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563    
 ประธานเปิดการประชุม : นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า           

กรมอนามัยมีภารกิจหลักในการดูแลส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยและดูแลอนามัยส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การมีสุขภาพดี ของประชาชน เด็กปฐมวัยเป็นวัยท่ีต้องการการเรียนรู้จากส่ิงแวดล้อมรอบ ๆ ตัว        
ท้ังจากบิดามารดา บุคคลรอบข้างและส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพัฒนาการท่ีเป็นรากฐานของ
บุคลิกภาพ อุปนิสัย การเจริญเติบโตท้ังร่างกาย จิตใจ สมอง และสติปัญญา การพัฒนาต้นแบบ
เด็กไทยเล่นเปล่ียนโลกส่งผลให้เกิดการผลักดันนโยบายในการส่งเสริมการเล่นของเด็กปฐมวัย       
โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย เพื่ อสร้างเด็กไทยให้ เป็นเด็ก ท่ีมี ทักษะชีวิตพึ่ งตนเอง                 
การเจริญเติบโตสูงดีสมส่วน และมีพัฒนาการสมวัยอย่างรอบด้าน 
 

 Workshop : PART 1 ธรรมชาติและความต้องการของเด็ก /ความส าคัญและประโยชน์ของการเล่น 
กิจกรรมสถานีความคิด  

วัตถุประสงค์ : เพื่อระดมความคิดเห็น ทัศนคติของผู้เข้าร่วมประชุมท่ีมีต่อการเล่นอิสระ
ส าหรับเด็ก และเพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็ก  

1. ละลายพฤติกรรม และแบ่งกลุ่มเป็น ๕ กลุ่ม  
2. ใหแ้ต่ละกลุ่มเวียนกันระดมความคิด ๕ เรื่อง (5 สถานี กลุ่มละ ๓ – ๕ นาที) ได้ดังนี้  

 



2 
 

    
 

 การเล่นอิสระมีลักษณะอย่างไร : การเล่นแบบไม่มีกฎเกณฑ์  ได้ทุกท่ี ทุกเวลา         
เล่นอะไรก็ได้ ท่ีสร้างสรรค์ มีจินตนาการ ปลอดภัย มีความสุข โดยมีครูพี่เล้ียง/ผู้ดูแลเด็ก 
เป็นผู้สังเกต      
 ของเล่น/การเล่นอะไรบ้างที่ส่งเสริมพัฒนาการ และมีประโยชน์กับเด็ก : ไม้บล็อก 
จ๊ิกซอว์ ร้อยเชือก ก่อทราย ปั้นดิน เล่นจับคู่สี กล่องกระดาษ การละเล่นแบบไทย เป็นต้น 
 เด็กในชุมชนเราชอบเล่นอะไร : ทราย ปีนป่าย น้ า ไม้กระดก เล่นขายของ ปลูกผัก 
ปลูกข้าว เล่นท่ีสนามหญ้า เช่น เตะฟุตบอล วิ่งเล่น 
 ใครส าคัญที่สุดในการเล่นของเด็ก : คนส าคัญท่ีสุดท่ีบ้านคือ พ่อแม่ และคนในครอบครัว
ทุกคน ส่วนคนส าคัญท่ีสถานพัฒนาอนามัยเด็ก/โรงเรียน คือ ครูพี่เล้ียง/ผู้ดูแลเด็ก  
 ความคาดหวังในการอบรม : ผู้เข้าร่วมประชุมคาดหวังว่าจะมีความรู้ ทักษะ 
เกี่ยวกับการเล่นในรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีสอดคล้องกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ New normal  
ท่ีจะน าไปต่อยอดในการปฏิบัติงานจริงในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กได้รับ
ความสนุกสนาน พร้อมท้ังช่วยส่งเสริมพัฒนาการ 
 

   
 

3. ใหอ้อกมาน าเสนอทีละกลุ่ม วิทยากรชวนสรุปแลกเปล่ียน และเช่ือมโยงความเข้าใจร่วมกัน  
 

   

สิ่งที่ได้รับ : ผู้เข้าร่วมประชุมได้ช่วยกันระดมความคิด พร้อมท้ังแลกเปล่ียนทัศนคติ เกี่ยวกับ
การเล่นของเด็กของแต่ละคน 
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เรียนรู้ธรรมชาติและความต้องการของเด็ก และการเล่นอิสระ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจธรรมชาติและเห็นความส าคัญของการเล่น        

ในมุมมองของเด็ก และมีความเข้าใจถึงการเล่นอิสระคืออะไร การเล่นกับกิจกรรม ว่ามีความแตกต่าง
กันอย่างไร  

1. วิทยากรชวนให้ผู้เข้าร่วมประชุมย้อนกลับไปช่วงวัยเด็ก (ช่วงวัยไหนก็ได้) เราเล่นอะไร        
ท าอะไรในวัยเด็กแล้วมีความสุข       

2. ใหทุ้กคนวาดภาพ ความสุขในวัยเด็กของแต่ละคน (เวลา ๓๐ นาที) 
3. ตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอภาพวาดความสุขในวัยเด็ก พร้อมเล่าเรื่องราวการเล่น 

ความรู้สึกในขณะท่ีเล่น  
 

   
 

4. วิทยากรน าพูดคุยแลกเปล่ียน และเขียนสรุปลงกระดาษบรู๊ฟ ซึ่ง 5 หัวข้อ ตอนเด็ก คือ 
๑) เล่นอะไร ๒) เล่นท่ีไหน ๓) เล่นกับใคร ๔) เล่นและรู้สึกอย่างไร และ5) เล่นได้อะไร  

 

   
 

5. วิทยากรชวนสรุปแลกเปล่ียน รู้สึกอย่างไรเมื่อเล่า และนึกถึงการเล่นในวัยเด็ก  
6. วิทยากรพูดเช่ือมโยงถึง “การเล่นอิสระคืออะไร” การเล่นของเด็ก มันเกิดมาจากแรงผลักดัน

ภายใน จะผลักดันจากภายในท่ีเด็ก ๆ ทุกคนต้องถูกระบายออกวิธีการเล่นของเด็ก คือ การเล่นอิสระ  
 การเล่น คือการเรียนรู้  
 การเล่น คือ เรียน  
 เรียน คือ การเล่น  
 การเล่น คือ งานของเด็ก  

7. วิทยากรถามแลกเปล่ียนผู้เข้าร่วมประชุมว่า การเล่น กับ กิจกรรม คืออะไร? และ            
มีความแตกต่างกันอย่างไร? 
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สิ่งที่ได้รับ : ผู้เข้าร่วมประชุมได้ย้อนวัยกลับไปยังความสุขช่วงวัยเด็กของตัวเอง โดยได้       
มีการส่ือสารผ่านการวาดภาพ และเล่าเรื่องราวความสุขในช่วงวัยนั้น ท าให้เกิดความเข้าใจธรรมชาติ
และเห็นความส าคัญของการเล่นในมุมมองของการเป็นเด็กมากยิ่งขึ้นขึ้น พร้อมท้ังได้เรียนรู้           
ท าความเข้าใจว่าการเล่นอิสระคืออะไร ความหมาย และความแตกต่างระหว่างการเล่นกับกิจกรรม 
“การเล่นเกิดจากความต้องการภายในของเด็ก ซ่ึงขอบเขตการเล่นเด็กเป็นผู้ก าหนดเอง          
แต่กิจกรรมเกิดจาดความต้องการ ของผู้จัด และผู้จัดก าหนดขอบเขตกับให้เด็ก” 

 
ความส าคัญและประโยชน์ของการเล่น โดยใช้ทฤษฎี Loose parts 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าประชุมเห็นความส าคัญให้เด็กได้เล่นกับช้ินส่วนท่ีหลากหลาย 
เป็นการส่งเสริมการเล่นแบบปลายเปิด และสามารถน าไปประยุกต์จัดในบ้าน และในโรงเรียนได้   

1. ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมเศษวัสดุธรรมมาคนละ 1 – 2 ช้ิน  
2. วิทยากรให้แต่ละกลุ่มเลือกของเศษวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ น ามาประดิษฐ์เป็นของเล่นต่าง ๆ    

เป็นการออกแบบการประดิษฐ์ของเล่นต่าง ๆ อย่างน้อย กลุ่มละ ๓ ช้ิน  
3. ให้แต่ละกลุ่มเขียนบอกว่าของเล่นแต่ละช้ิน  สามารถเล่นและท าอะไรได้บ้าง และ           

มีประโยชน์อะไรกับเด็ก (เวลา ๒๐ นาที)  
4. แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอ ของเล่นท่ีประดิษฐ์สามารถเล่นและท าอะไรได้บ้าง และ        

มีประโยชน์อะไรกับเด็ก  
 

   
 

5. วิทยากรชวนแลกเปล่ียนการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุธรรมชาติ และอุปกรณ์ต่างๆ 

สิ่งที่ได้รับ : ผู้เข้าประชุมได้ประดิษฐ์ของเล่นจากส่ิงของเหลือใช้ ช้ินส่วนเศษวัสดุจากธรรมชาติ 
(Loose parts) หลายรูปแบบ ท่ีมปีระโยชน์ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านต่าง ๆ และผู้เข้าร่วมประชุม
ยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน และท่ีบ้านได้ เป็นการส่งเสริม
การเล่นของเด็ก 
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การเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงการเล่นตามช่วงวัย สามารถออกแบบการเล่น

และกิจกรรมได้เหมาะสมตามช่วงวัย  
 “สายใยพัฒนาการเด็ก”  

  1. วิทยากร แบ่งกลุ่มเป็น 5 ช่วงวัย ดังนี้ 0-2/ 3-6/ 7-12/ 13-15 และ 16-18 ปี    
2. ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดในแต่ละช่วงวัยท่ีกลุ่มได้รับ ตามหัวข้อดังนี้ ชอบกินอะไร 

ชอบเล่นอะไร ชอบท าอะไร และการเปล่ียนแปลงตามช่วงวัย โดยให้เขียนลงในบัตรค า 1 ใบ          
แล้วน ามาติดกับเชือกร้อยเป็นสายยาว (เวลา 20 นาที)   

 

   

4. ให้แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอในแต่ละหัวข้อตามช่วงวัยที่กลุ่มได้รับ  
 

   

5. วิทยากรสรุปเพิ่มเติม เกี่ยวกับพัฒนาการ และการส่งเสริมพัฒนาการ พร้อมท้ังตัวอย่าง
การเล่นท่ีช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัย 

        

สิ่งที่ได้รับ : ผู้เข้าร่วมประชุมได้เรียนรู้ และท าความเข้าใจเด็กในแต่ละช่วงวัยว่า เด็กชอบกิน
อะไร ชอบเล่นอะไร ชอบท าอะไร และการเปล่ียนแปลงตามช่วงวัยเป็นอย่างไร อะไรควรส่งเสริม อะไร
ควรหลีกเล่ียง เมื่อเข้าใจเด็กในแต่ละวัยแล้ว ก็จะสามารถออกแบบการเล่น และจัดกิจกรรมท่ีช่วย
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 
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วันที่ 2 กรกฎาคม 2563    
 Workshop : PART 2 คุณค่าของการเล่น /ผู้อ านวยการเล่น (PLAY WORKER)  

คุณค่าของการเล่น 
วัตถุประสงค์ : สามารถเข้าใจความหมายเรื่องคุณค่าของการเล่น 
1. วิทยากรยกตัวอย่างภาพทีละ 2 ภาพ ให้ผู้เข้าประชุมแสดงความคิดเห็นว่า ภาพไหนท่ีมี

คุณค่ามากกว่ากัน อย่างไร (ภาพประมาณ 3 – 4 ชุด)  
 

   
 

2. วิทยากรสรุปเช่ือมโยงอธิบายคุณค่าของการ คุณค่าของของเล่นขึ้นอยู่กับเด็ก เด็กแต่ละคน
มีประสบการณ์การเล่นท่ีไม่เหมือนกัน ของเล่น สนามเด็กเล่น ท่ีเป็นปลายเปิด และไม่ส าเร็จรูป       
จะมีคุณค่ามากเสมอ ผู้ใหญ่และเด็กย่อมมีความคิดในการเล่นแตกต่างกัน ส าคัญคือ ความเข้าใจ       
การเห็นความส าคัญในความคิดของเด็ก คุณค่าของการเล่นย่อมเพิ่มขึ้น 

3. ให้ผู้เข้าประชุมเลือกอุปกรณ์ช้ินส่วนต่างๆ (Loose Parts) มาท าของเล่นให้กับเด็กคนละ 1 ช้ิน 
ให้ทดลองเล่น และคุณค่าของการเล่น ว่ามีคุณค่าอย่างไร อยู่ในระดับใด (สูง กลาง ต่ า) เพราะอะไร  

 

    
 

4. วิทยากรเพิ่มเติมความรู้เรื่องการเล่นกับช้ินส่วนหลากหลาย (Loose parts)  
 

   
 

 

สิ ่งที ่ได ้รับ : ผู ้เข ้าประชุมได้เร ียนรู ้ และท าความเข้าใจเกี ่ยวกับคุณค่าของการเล่น 
ประโยชน์ของการเล่นกับช้ินส่วนหลากหลาย (Loose parts) “ของเล่นท่ีเป็นช้ินส่วน Loose parts 
ช่วยสร้างจินตนาการให้เด็กอย่างไม่มีของเขต” 
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ผู้อ านวยการเล่น (Play Worker) 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบว่าใครคือบุคคลส าคัญต่อการเล่นของเด็ก เข้าใจ

คุณลักษณะ คุณสมบัติ และบทบาทของผู้อ านวยการเล่น 
1. วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมประชุมท้ัง 5 กลุ่ม เลือกเพื่อนท่ีมีความเป็นผู้น ามา 1 คน ให้สมมุติ

เป็นทูตการเล่น โดยให้ทุกคนในกลุ่มช่วยกันการออกแบบการแต่งกาย มีอุปกรณ์ต่าง ๆ วางไว้ให้     
เลือกตามความต้องการ  

2. ทุกคนในกลุ่มช่วยกันระดมความคิดว่า คุณลักษณะ คุณสมบัติ และบทบาทของ
ผู้อ านวยการเล่นเป็นอย่างไร ต้องการให้เป็นแบบไหน ให้ เขียนข้อความส้ัน ๆ ลงไปท่ีกระดาษสี      
แล้วเอาไปติดท่ีทูตการเล่น และใหแ้ต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอ  

  

   
 

3. วิทยากรสรุปคุณลักษณะ คุณสมบัติ และบทบาทของผู้อ านวยการเล่น พร้อมเน้นย้ า     
ให้เห็นความส าคัญให้มีความเช่ือว่าการเล่นช่วยพัฒนาเด็กได้  ให้มีความเข้าใจเรื่องธรรมชาติ         
ของการเล่นน าไปพัฒนาเรื่องอื่นๆได้  

 

        
 

สิ่งที่ได้รับ : ผู้เข้าประชุมได้เข้าใจถึงคุณสมบัติ ลักษณะ และบทบาทหน้าท่ีของผู้อ านวยการเล่น 
ว่าผู้อ านวยการเล่น คือ พ่อแม่ ครู ญาติพี่น้อง เพื่อน คนในชุมชน ซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญต่อการ
เล่นของเด็ก เพราะเป็นผู้ที่สร้างโอกาสให้เด็กได้เล่นอย่างมีความสุข สนุกสนาน ปลอดภัย และ
ส่งเสริมพัฒนาการรอบด้าน โดยผู้อ านวยการเล่นต้องเหมือนเป็นเพื่อน ท าให้เด็กๆรู้สึกอบอุ่น      
แล้วเด็กก็จะเข้าหาเรา ต้องช่างสังเกต เคารพในสิทธิของเด็ก ให้เด็กได้อย่างเล่นอิสระในทุกท่ี 
(โรงเรียน บ้าน ชุมชน) ต้องเข้าใจช่วงวัยแต่ละวัย รู้พื้นอารมณ์เด็ก ไม่ตัดสินเด็กด้วยพื้นฐาน          
การเล้ียงดูของครอบครัว และให้มีการท าข้อตกลงร่วมกันในการเล่น เพื่อให้การเล่นอย่างมีความสุข
“เม่ือเด็กได้เล่นจะไม่เกิดการแบ่งแยก สอนเด็กให้เห็นคุณค่า และบริหารจัดการ การเล่นช่วยจะ
เปลี่ยนโลกข้างในของเด็ก และเปลี่ยนโลกภายนอกได้ด้วย” 
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การประเมินความเสี่ยง  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจในบทบาทผู้อ านวยการเล่น และสามารถ       

เป็นผู้ประเมินความเส่ียงในการเล่นได้ และมีวิธีเทคนิคในการแทรกแซงการเล่นท่ีเส่ียงของเด็ก      
แบบท่ีเด็กไม่รู้สึกว่าถูกแทรกแซง 

1. วิทยากรได้แบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วน คือ เส่ียงมากประโยชน์น้อย เส่ียงมากประโยชน์มาก
เส่ียงน้อยประโยชน์น้อย และเส่ียงน้อยประโยชน์มาก 

2. วิทยากรอธิบายความเส่ียงในแต่ละช่อง แล้วให้ผู้เข้าร่วมประชุมดูภาพท่ีเด็กก าลังเล่น     
ทีละภาพ แล้วให้ทุกคนตัดสินใจ อยู่ในความเส่ียงระดับไหน ให้ไปยืนท่ีช่องนั้น ๆ พร้อมให้มีตัวแทน
แสดงความคิดเห็น มุมมองการประเมินความเส่ียงและวิธีการในการจัดการความเส่ียง แลกเปล่ียน
วิธีการตัดสินใจแทรกแซงการเล่นของเด็ก  

 

      
 

3. วิทยากรเพิ่มเติมเรื่องแนวทางการประเมินความเส่ียงในการเล่นของเด็ก  
 

     
สิ่งที่ได้รับ : ผู้เข้าประชุมได้เรียนรู้ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของผู้อ านวยการเล่น 

ในการประเมินเส่ียงในการเล่นของเด็ก ว่าควรท าอย่างไร ในแต่ละสถานการณ์การเล่นของเด็ก      
การประเมินความเส่ียงของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน แต่ส่ิงส าคัญคือ ต้องไม่ห้าม ไม่ดุ เด็กต้องไม่
รู้สึกว่าเขาก าลังถูกแทรกแซงการเล่น    

 
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็ก  

วัตถุประสงค ์: เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทดลองออกแบบพื้นท่ีเล่นและจัดมุมเล่น สอดคล้อง
กับองค์ประกอบพื้นฐานในการสร้างส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีเล่น 4 ประการ   

1. วิทยากรอธิบายการออกแบบโมเดลพื้นท่ีเล่น ท่ีมีองค์ประกอบพื้นฐานในการสร้าง
ส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีเล่น 4 ประการ คือ 1)วัสดุส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติ เช่น น้ า ทราย วัสดุจากไม้ 
55%, 2)ช้ินส่วนองค์ประกอบของเล่น  20%, 3)โครงสร้างและเครื่องเล่นต่าง ๆ  15% และ          
4)ท่ีเก็บของ 10%             
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2. วิทยากรให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดออกแบบพื้นท่ีเล่นอิสระให้แก่เด็ก โดยมอบท่ีดินกลุ่มละผืน 
(กระดาษบรู๊ฟ 1 แผ่น) ออกแบบให้มีมีโซนพื้นท่ีเล่นของเด็ก ๆ โซนท่ีเล่นแล้วเก็บมีกิจกรรม มีของเล่น
อะไรบ้าง ใหว้าดรูปลงในกระดาษขาว กระดาษสี แล้วตัดแปะท่ีกระดาษบรู๊ฟ (เวลา 60 นาที)  

3. ใหแ้ต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอพื้นท่ีเล่นท่ีได้ช่วยกันออกแบบ และวิทยากรสรุปการเรียนรู้  
 

   
 

สิ่งที่ได้รับ : ผู้เข้าประชุมได้เรียนรู้ และได้ทดลองออกแบบพื้นท่ีเล่นให้เด็ก ตามองค์ประกอบ
พื้นฐานในการสร้างส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีเล่น 4 ประการ ท่ีเช่ือมโยงกับการส่งเสริมพัฒนาการ สามารถ
น าไปปรับใช้ได้ท้ังท่ีบ้าน และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน  

 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563    
 Workshop : PART 3 ผู้อ านวยการเล่น (PLAY WORKER) /วันเล่นสนุก (PLAY DAY)  

ทบทวนกิจกรรม ทดลองการเป็นผู้ดูแลการเล่นและจัดการเล่นอิสระ  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสรุป ทบทวนกิจกรรม และส่ิงท่ีน าเอาไปท าต่อไป 

พร้อมท้ังได้ทดลองจัดการเล่นอิสระ    
1. วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิด สรุปและทบทวนกิจกรรม

ท่ีได้ท าใน 2 วันแรก  
2. ให้ตัวแทนออกมาน าเสนอ 1 คน 
 

   
 

3. วิทยากรให้ชมภาพบรรยากาศการจัด PLAY DAY ท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
4. สาธิตการท าแป้งหรรษา และฟองสบู่ พร้อมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทดลองท า  
5. ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเขียนความรู้สึก และส่ิงท่ีน าเอาไปท าต่อไป (ตัวแทน 1 คนออกมาพูด)  
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 บรรยาย “นโยบายและแนวคิดเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก”  
  โดย  พญ.นนธนวนัณท์ สุนทรา ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  : การให้

ความส าคัญของการเล่นกับลูกของพ่อแม่ ผู้เล้ียงดูเด็ก กับสภาพสังคมสมัยปัจจุบันท่ีเปล่ียนไป การใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เล้ียงลูก ปัญหาทางด้านพัฒนาการในแต่ละด้านโดยเฉพาะด้านการเคล่ือนไหว สติปัญญาและ
ภาษา รวมถึง ศักยภาพด้านการเรียนรู้ของเด็กไทย ล้วนส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยท่ีจะเติบโต
เป็นมนุษย์ ท่ีมี ศักยภาพในอนาคตและเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายประเทศไทย  4.0               
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ และต้องการการจัดการ อย่างเร่งด่วน เด็กไทยในวันนี้ กับสถานการณ์ท่ีต้องเจอใน
อนาคต นอกจากการเข้าสู่วัยแรงงานท่ีต้องรับภาระผู้สูงอายุท่ีมี จ านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคตประเทศไทย    
มีก าลังในการพัฒนาประเทศ  ท่ีมีจ านวนลดลง เมื่อเทียบกับวัยภาวะพึ่งพิงแล้วนั้น โลกในอนาคตยังเป็นโลกท่ี
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้เกิดขึ้นมาพร้อมกับ การเติบโต     
ของเด็กไทยยุคใหม่ในวันนี้   กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความร่วมมือ 4 กระทรวง ได้เห็นความส าคัญ            
ของการพัฒนาเด็กปฐมวัยไทยในทุกระดับ โดยการเติมเต็มศักยภาพของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นท่ีเมือง และส่งเสริม
พัฒนาเด็กปฐมวัยในเขตพื้นท่ีทุรกันดาร ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีความสามารถ เป็นคนไทยคุณภาพในการพัฒนา
ประเทศในอนาคต จึงเริ่มต้นท่ีผู้ใหญ่ในวันนี้ร่วมมือกันพัฒนาเด็กปฐมวัยไทย ด้วยการเติมเต็มการเรียนรู้       
ผ่านการเล่นตามแนวคิด “เด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก” 
   สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้เกิดแนวคิดการขับเคล่ือน 
“เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก Model” การเล่นรูปแบบใหม่ท่ีพัฒนาขึ้นโดยใช้ concept 3F ประกอบด้วย Family 
Free Fun ซึ่ งมี  4 องค์ประกอบ ได้แก่  1. ผู้อ านวยการเล่น  (Play worker) 2. พื้ นท่ี เล่น (Space) 3. 
กระบวนการเล่น (Play process) และ 4. หน่วยบริหารจัดการการเล่น (Play Management Unit) ใน
ปีงบประมาณ 2563 ได้ด าเนินงานเพื่อขับเคล่ือนนโยบาย “เด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก” โดยได้มีการลงพื้นท่ี       
4 ภาค ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาให้เกิดเป็นพื้นท่ีต้นแบบน าร่อง “เด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก” ใน
ระดับพื้นท่ี จนน าไปสู่การขยายผลใน 77 จังหวัดท่ัวประเทศ และ ได้พัฒนาคู่มือผู้อ านวยการเล่น (Play 
worker) เด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก ท่ีจะช่วยสนับสนุนการเล่นของเด็ก ให้เกิดความสุขสนุกสนาน ความปลอดภัย 
ตลอดจนช่วยพัฒนาศักยภาพ ทักษะชีวิตต่างๆ ให้เด็กสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพ  
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 บรรยาย “การเล่นเพื่อส่งเสริมพัมนาการตามช่วงวัย”  
   โดย  พญ.ธนิกา สุจริตวงศานนท์ รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ :           
การเล่นมีความส าคัญต่อเด็ก ท าให้เด็กได้สัมผัสบรรยากาศของการเรียนรู้ท่ีสนุกและมีความสุข ก่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นแรงจูงใจท่ีท าให้เด็กรู้จักฝึกฝนตนเอง และการเล่นท่ีเหมาะกับช่วงวัยหรือ
พัฒนาการของเด็กส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ท่ีต่อเนื่อง  และท่ีส าคัญพ่อแม่ต้องมีส่วนร่วม         
ในการเล่นกับลูกด้วย การเล่นจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย  ด้านจิตใจและอารมณ์           
ด้านสติปัญญา รวมทั้งด้านสังคมและศีลธรรม  

ลักษณะการเล่นท่ีแตกต่างกันตามช่วงวัย 
 เด็กช่วงอายุ 0-1 ปี : ดูเด็กอื่นเล่น เล่นลักษณะท่ีเป็นการตอบสนองระบบประสาท
สัมผัสแบบตรงไปตรงมา เช่น เล่นจ๊ักจ๋ี สนใจของเล่นท่ีมีสีสดใส ของเล่นท่ีเคาะแล้ว    
เกิดเสียงดังสนใจการเล่นในแต่ละครั้งไม่เกิน 3-5 นาที 
 เด็กอายุ 1-2 ปี : ชอบเล่นคนเดียว ไม่ค่อยสนใจและไม่ค่อยร่วมเล่นกับคนอื่น มีความ
สนใจในการเล่นประมาณ 5-7 นาทีในแต่ละกิจกรรม 
 เด็กอายุ  2 -3  ปี  : เล่น แบบ คู่ขนาน  คือ  เล่นของเล่น เหมื อนกัน  ด้วยวิ ธี เล่น                
ท่ีคล้ายๆกัน แต่ต่างคนต่างเล่น ชอบดูเพื่อนข้างๆเล่น และเล่นเป็นพัก ๆ ส่วนใหญ่      
จะสนใจเฉพาะกิจกรรมท่ีตนเองท า  
 เด็กอายุ 4-5 ปี : เริ่มเล่นกับเพื่อนแบบมีความสัมพันธ์เบื้องต้น คือ เล่นกับคนอื่นแต่
เป็นไปในแนวทางท่ีตน ต้องการ มีส่วนร่วมกับกิจกรรมบางส่วน แต่ไม่แบ่งหน้าท่ีกัน
ชัดเจน เช่น วิ่งไล่จับกันไปมา เริ่มมีการเล่นสมมติท่ีเกี่ยวข้องกับคนรอบตัว เช่น        
เล่นสมมติเรื่องครอบครัว เล่นขายของ เด็กจะมีช่วงเวลาการเล่นประมาณ 10-15 นาที    
 เด็กช่วงอายุ 5-8 ปี : เล่นอย่างมีปฏิสัมพันธ์ เล่นแบบรวมกันเป็นกลุ่ม แบ่งบทบาท
หน้าท่ีกันชัดเจนในการเล่น เช่น เล่นซ่อนหา เล่นต่ีจับ  

  
ความรู้สึกของผู้เข้าร่วมประชุม 

1. กระบวนการอบรมมีความเหมาะสม อยากให้จัดการอบรมในรูปแบบนี้อีกครั้ง 
2. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็นอย่างดี   
3. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะต่าง ๆ ได้ดี โดยเน้นกิจกรรมท่ีเป็นการฝึกปฏิบัติทอด

แทรกเนื้อหาวิชาการบ้าง ท าให้ไม่เครียด มีความสุข สนุกสนาน ภูมิใจ อบอุ่น มีก าลังใจ และเกิดแรง
บันดาลใจในการท างาน  

4. ได้พัฒนาความรู้ และทักษะเกี่ยวการเล่นเพิ่มข้ึน สามารถน าไปใช้ต่อยอดในการจัดการเล่นกับเด็ก
ท้ังท่ีท างานและท่ีบ้านได้  

5. ได้ความรู้เรื่องเล่นเปล่ียนโลก และแนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการเล่นกับเด็ก เข้าใจความ
แตกต่างของเด็กในแต่ละช่วงวัยที่มากขึ้น  

6. เรียนรู้เทคนิคในการท าส่ือให้เด็กเล่นท่ีประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น การประดิษฐ์ช้ินส่วนจากธรรมชาติ 
การท าของเหลวของแข็ง  
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สิ่งที่ได้รับ/สิ่งที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้  
1. น าเทคนิคในการจัดการเล่น และรูปแบบการเล่นตามช่วงวัยที่หลากหลาย ไปปรับใช้และต่อยอดใน

การท างาน และน าไปใช้กับบุตรหลานท่ีบ้าน 
2. น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการอบรม เรื่องการเล่นอิสระ, คุณค่าของการเล่น, คุณสมบัติ

ของผู้อ านวยการเล่น (Play worker), การจัดพื้นท่ีการเล่น, การประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติและ
ส่ิงของเหลือใช้ ไปใช้กับเด็กเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ และมีพัฒนาการท่ีดียิ่งขึ้น 

3. พัฒนาตนเองให้เป็นผู้อ านวยการเล่น (Play worker) ท่ีดี  
4. จัดพื้นท่ี ท่ีเอื้อให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระ โดยมีเราเป็นผู้ดูแลความปลอดภัยให้เด็ก  

5. ถ่ายถอดให้ผู้ปกครอง และเพื่อนร่วมงานท่ีดูแลเด็กด้วยกัน ให้น ากิจกรรมการเล่นรูปแบบใหม่ ๆ 
ไปใช้กับเด็ก  

6. ได้ความรู้ ความเข้าใจ และเข้าใจวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเล่นเปล่ียนโลกมากข้ึน  
 

6. สรุปผลการประเมิน การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้อ านวยการเล่น (Play worker) เด็กไทย
เล่นเปลี่ยนโลก 

การประเมินผลใช้แบบประเมินความรู้ และความเข้าใจก่อน – หลังประชุม และแบบประเมิน     
ความพึงพอใจ โดยมีผลการประเมิน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  ผู้ท าแบบประเมินท้ังหมดเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 100.0) ส่วนใหญ่มีต าแหน่งครูพี่เล้ียง/ผู้ช่วย       

/ผู้ดูแลเด็ก (ร้อยละ 87.5) เกือบครึ่งมีวุฒิการศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (31.0) เกินครึ่ง               
มีอายุ 41 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 51.9) และมีประสบการณ์ในการท างาน 5 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 61.9)  

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความรู้ และความเข้าใจก่อน – หลังประชุม 
ผู้เข้าร่วมประชุมมีคะแนนความรู้ความเข้าใจก่อนการประชุมสูงสุด 10 คะแนน ต่ าสุด 6 คะแนน   

ค่าเฉล่ียคะแนนอยู่ท่ี 8.1 คะแนน และหลังการประชุม มีคะแนนความรู้ความเข้าใจสูงสุด 12 คะแนน            
ต่ าสุด 8 คะแนน มีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 9.2 คะแนน  
 

 

(คะแนนเต็ม 14)  
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ส่วนที่ 3 ผลการประเมินความพึ่งพอใจ  
ผู้เข้าร่วมประชุมมีคะแนนความพึ่งพอใจมากท่ีสุด ด้านวิทยากร เรื่อง ความรอบรู้ ในเนื้อหาของ

วิทยากร ร้อยละ 54.8  

ข้อค าถามความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด
(ร้อยละ) 

1. ขั้นตอนกระบวนการ 

1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ 23.8 57.1 16.7 2.4 0.0 

1.2 ความเหมาะสมของสถานท่ี 31.0 64.3 4.7 0.0 0.0 

1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลา และช่วงเวลา 33.3 61.9 4.8 0.0 0.0 

1.4 การจัดล าดับข้ันตอนของกิจกรรม 40.5 57.1 2.4 0.0 0.0 

2. วิทยากร 

2.1 ความรอบรู้ ในเนื้อหาของวิทยากร 54.8 45.2 0.0 0.0 0.0 

2.2 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 48.8 51.2 0.0 0.0 0.0 

2.3 ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม 42.9 54.8 2.3 0.0 0.0 

3. การอ านวยความสะดวก 

3.1 เอกสาร/อุปกรณ์ 31.0 61.9 4.8 2.3 0.0 

3.2 โสตทัศนูปกรณ์ 31.0 61.9 4.8 2.3 0.0 

3.3 เจ้าหน้าท่ีโครงการในการสนับสนุนงาน 21.4 64.4 7.1 7.1 0.0 

3.4 อาหาร เครื่องด่ืมและสถานท่ี 11.9 16.7 47.6 9.5 14.3 

4. ประโยชน์ที่ได้รับ 
4.1 ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและ
ประสบการณ์ใหม่ จากประชุม 

48.8 51.2 0.0 0.0 0.0 

4.2 ท่านสามารถน าส่ิงท่ีได้รับจากโครงการนี้
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

47.6 52.4 0.0 0.0 0.0 

4.3 ส่ิงท่ีท่านได้รับจากโครงการครั้งนี้ตรงตาม
ความคาดหวังของท่าน 

40.5 59.5 0.0 0.0 0.0 

4.4 การประชุมเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และ
พัฒนาความสามารถของท่าน 

38.1 59.5 2.4 0.0 0.0 

 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดประชุมรูปแบบนี้เพื่อพัฒนาทักษะอื่น ๆ ให้กับครูผู้ดูแลเด็กรูปแบบ  
2. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการเล่นได้ดี ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถน าไปใช้

ได้จริงในการท างาน 


