
 เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก 
 

ปัญหาของเด็กปฐมวัย 
  1. ปัญหาด้านสังคมและการเล้ียงดูของผู้ปกครอง : ปัจจุบันสถานภาพของครอบครัวไทยเปล่ียนแปลง
ไปมาก จากการท่ีประเทศเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ท่ีทันสมัย                 
ท าให้ครอบครัวมีฐานะความเป็นอยู่ ท่ีดีขึ้น โดยเฉพาะในชุมชนเมืองใหญ่ ๆ ท้ังพ่อและแม่ทางานหนัก          
เพื่อจัดหาเครื่องอ านวยความสะดวกสบายนานาชนิด ตามค่านิยมใหม่ท่ีเน้นในทางวัตถุและความภูมิฐาน        
ในสังคม ส่ิงเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อความคาดหวังของพ่อแม่ ท่ีมี ต่อ ลูก ซึ่งนับวันจะแปรเปล่ียนไป                    
ในลักษณะท่ีเร่งเด็กให้คร่ าเคร่งกับการเรียนรู้วิชาการต่าง ๆ อย่างหนัก และมุ่งเน้นพัฒนาการทางด้าน
สติปัญญาเพียงด้านเดียว ด้วยความหวังให้ลูกเป็น “เด็กเก่ง” “เด็กฉลาด” โดยท่ีพ่อแม่ลืมนึกถึงความสุขและ
ความต้องการท่ีแท้จริงของเด็ก โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัย ซึ่งเป็นระยะท่ีสมองมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
เด็กมีวุฒิภาวะทางร่างกายและจิตใจเพิ่มมากขึ้นทีละเล็กละน้อย เป็นวัยท่ีเด็กเริ่มเรียนรู้การรู้จักช่วยเหลือ
ตนเอง มีความอยากรู้อยากเห็นและสนใจส ารวจทดสอบทดลองส่ิงต่าง ๆ รอบตัว มี การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการ รู้จักการใช้ภาษาส่ือความหมายและส่ือสารกับผู้อื่น ส่ิงหลักในช่วงวัยนี้คือ                       
เด็กควรได้รับการสนับสนุนการเล่นท่ีกระตุ้นประสาทสัมผัสและโอกาสของกา รเรียนรู้ ส่ิง ต่าง ๆ                                  
ในชีวิตประจ าวัน ผ่านกระบวนการเล่น ตามวัย หากเด็กไม่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างเต็มท่ีในทุก ๆ ด้าน
อย่างเท่าเทียมกันและด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติของเด็ก ก็อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อการเจริญเติบโต
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กในอนาคตได้ ซึ่งพบว่า เด็กไทย 1 ใน 5  ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่               
ผู้ให้ก าเนิด คิดเป็นร้อยละ 22.7 เมื่อพิจารณารายภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเด็กท่ีไม่ได้อาศัยอยู่
กับพ่อและแม่ ผู้ให้ก าเนิดสูงถึงร้อยละ 33.2 จากการวิจัยเรื่องการอบรมเล้ียงดูเด็กตามวิถีชีวิตไทย                     
(สุมน อมรวิวัฒน์ และคณะ 2534 : 203-238) พบว่า เด็กปฐมวัยเล่นกับส่ิงของต่างๆรอบตัวท่ีเด็กหาได้      
โดยผู้ใหญ่ปล่อยให้เด็กเล่นอย่างอิสระ ในขณะท่ีตนเองท างาน และผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ปกครอง
ต่อการเล่นของเด็ก พบว่า ผู้ปกครองให้ความส าคัญกับการเล่าเรียนอย่างจริงจังของเด็กก่อนวัยเรียนท่ีโรงเรียน
มากกว่าการเล่นเพื่อพัฒนาการ โดยท่ีครูตระหนักถึงความส าคัญของการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กมากกว่าการเรียน 
ซึ่งการท่ีเด็กมีโอกาสอยู่กับพ่อแม่น้อยลง โดยเฉพาะเด็กในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนแหว่งกลางนั้น                  
มีผลกระทบต่อการศึกษาและความเป็นอยู่ของเด็ก ถ้าเด็กไม่อยู่กับพ่อแม่โอกาสของเด็กผู้ชายจะเรียนต่อ
มหาวิทยาลัยลดลงร้อยละ 25 และโอกาสของเด็กผู้หญิงจะเรียนต่อมัธยมปลาย ลดลงร้อยละ 0.2  

2. ปัญหาพัฒนาการด้านการเคล่ือนไหว และพฤติกรรมเล่นโทรศัพท์มือถือ  : สถานการณ์การตรวจ 
กรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีงบประมาณ 2559-2561. พบว่า เด็กมีพัฒนาสมวัยในครั้งแรก มีแนวโน้มลดลง 
คือ ปี 2559 ร้อยละ 86.22 , ปี 2560 ร้อยละ 83.61 และปี 2561 ร้อยละ 78.82 ซึ่งไม่สมวัยท้ังด้าน         
การเคล่ือนไหว (GM) และ ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก (FM) หลังได้รับการส่งเสริมกระตุ้นซ้ าในภาพรวม                     
ต่างก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ปกครอง หรือผู้เล้ียงดูเด็ก ใช้เวลาเล่นกับเด็กน้อย โดยพบว่าใช้เวลาเล่นกับ
เด็กมากกว่า 30 นาทีต่อครั้ง มีเพียงร้อยละ 19.7 และใน 1 สัปดาห์เล่นกับเด็กเกิน 3 วัน มีเพียงร้อยละ 37.90 
เท่านั้น และพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้เล้ียงดูเด็กมีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเล่นและท ากิจกรรมต่าง ๆ    
กับเด็กมีถึงร้อยละ 67.30  โดยมีระยะเวลาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเล่นและท ากิจกรรมต่าง ๆ           
กับเด็กมากกว่า 1 ครั้งต่อวันมีถึงร้อยละ 88.1 ซึ่งสอดคล้องกับการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2558-2559 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ร้อยละ 50.9 ของเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ท่ีเล่นอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเลต เครื่องเล่นเกม ท าให้เด็กเคล่ือนไหวน้อย  



3. ปัญหาระดับสติปัญญาเด็กไทย ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก : การส ารวจสถานการณ์ระดับ
สติปัญญาเด็กไทย ความฉลาดทางอารมณ์ ภาวะขาดสารไอโอดีน และภาวะโลหิตจางของเด็กไทย ปี2557 
พบว่า จากการส ารวจ IQ นักเรียนไทยท่ัวประเทศ เมื่อปี 2554 พบ IQ เฉล่ีย 98.59 ซึ่งต่ ากว่าค่ากลาง
มาตรฐานสากล (IQ=100) และเมื่อดูในภาพรวมของประเทศ พบว่า เด็กเกือบครึ่ง (48.5%) มีระดับสติปัญญา
อยู่ในเกณฑ์ต่ า (IQ<100) รวมทั้งมีระดับสติปัญญาบกพร่อง (IQ<70) อยู่ถึง 6.5% ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานสากลท่ี
ไม่ควรเกิน 2% ขณะท่ีระดับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กไทยวัย 3-5 ปี ท่ีส ารวจเมื่อ ปี 2545 พบว่า มี
เกณฑ์ปกติ 139-202 คะแนน และลดลงเป็น 125-198 คะแนน ในปี2550 ด้านท่ีลดลง คือ ด้านการปรับตัวต่อ
ปัญหาและความกระตือรือร้น ส่วนเด็กวัย 6 -11 ปี มีเกณฑ์ปกติ 148-225 คะแนน จากการส ารวจ             
เมื่อปี 2545 และลดลงเป็น 129-218 คะแนน ในปี 2550 ด้านท่ีลด คือ ด้านความมุ่งมั่นพยายาม 

จากสถานการณ์ดังกล่าว ช้ีให้เห็นปัญหาสังคม การให้ความส าคัญของการเล่นกับลูกของพ่อ แม่           
ผู้เล้ียงดูเด็กกับสภาพสังคมสมัยปัจจุบันท่ีเปล่ียนไป การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เล้ียงลูก ปัญหาทางด้านพัฒนาการ 
ในแต่ละด้านโดยเฉพาะด้านการเคล่ือนไหว สติปัญญาและภาษา รวมถึงศักยภาพด้านการเรียนรู้ของเด็กไทย   
ล้วนส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยท่ีจะเติบโตเป็นมนุษย์ท่ีมีศักยภาพในอนาคตและเป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายประเทศไทย 4.0 ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ และต้องการการจัดการอย่างเร่งด่วน 

ประชากรไทยมีอัตราการเจริญพันธุ์รวมอยู่ในระดับต่ า โดยจ านวนการเกิดโดยรวมของประเทศลดลง
อย่างต่อเนื่องขณะท่ีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นและประเทศไทยก าลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ 
ประกอบกับปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ                       
ได้เกิดขึ้นมาพร้อมกับการเติบโตของเด็กไทยยุคใหม่ ทักษะและพฤติกรรมของเด็กยุคนี้ จึงแตกต่าง                
จากยุคก่อนๆ มีการเรียนรู้เร็ว ใช้ชีวิตอยู่กับโลกดิจิตอล มีความอดทนต่ า สมาธิส้ัน และเป็นตัวของตัวเองสูง     
การพัฒนาเด็กปฐมวัยไทยให้มีทักษะท่ีเข้ากับโลกท่ีเปล่ียนแปลง มี IQ ท่ีสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม          
ให้โลกควบคู่กับ EQ และ EF มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกท่ีดี ช่วยเหลือสังคม เป็นเด็กไทยท่ีเติบโต          
อยู่ในโลกท่ีเปล่ียนแปลงได้อย่างชาญฉลาด เปล่ียนโลกให้ก้าวล้ าด้วยเทคโนโลยี และเป็นโลกท่ีน่าอยู่        
สวยงามได้นั้น จึงเริ่มต้นท่ีผู้ใหญ่ในวันนี้ร่วมมือกันพัฒนาเด็กปฐมวัยไทย ด้วยการเติมเต็มการเรียนรู้               
ผ่านการเล่นตามแนวคิด “เด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก”เด็กไทยในวันนี้ กับสถานการณ์ท่ีต้องเจอในอนาคต  
นอกจากการเข้าสู่วัยแรงงานท่ีต้องรับภาระผู้สูงอายุท่ีมีจ านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคตประเทศไทยมีก าลังใน
การพัฒนาประเทศท่ีมีจ านวนลดลง เมื่อเทียบกับวัยภาวะพึ่งพิงแล้วนั้น โลกในอนาคตยังเป็นโลกท่ี
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้เกิดข้ึนมาพร้อมกับการเติบโตของ
เด็กไทยยุคใหม่ในวันนี้  

การเล่นเกิดจากความต้องการภายในของเด็ก หรือแรงขับจากภายในตัวเด็ก โดยธรรมชาติเด็กทุกคน
จึงต้องการการเล่นและได้เล่นอย่างอิสระ (Free Play) การเล่นอิสระ เป็นการเล่นท่ีเด็กๆ สนุกสนาน        
เพราะการเล่นแบบนี้เด็กจะมีส่วนร่วมในการออกแบบการเล่นด้วยกันเอง การเล่นมีความส าคัญส าหรับเด็กมาก       
เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นคุณค่าส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างให้มนุษย์ได้เติบโตอย่างมีวุฒิ
ภาวะสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ การเล่นได้สร้างจินตนาการและสามารถสานต่อแรงบันดาลใจ
ในการใช้ชีวิต เพราะประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีได้จากการเล่น ช่วยส่งเสริมประสบการณ์ในการใช้ชีวิตให้กับ
เด็กตั้งแต่แรกเกิด  



ความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยไทยในทุกระดับ โดยการเติมเต็มศักยภาพของเด็กปฐมวัย       
ในเขตพื้นท่ีเมืองและส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยในเขตพื้นท่ีทุรกันดาร ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีความสามารถ เป็น
คนไทยคุณภาพในการพัฒนาประเทศในอนาคต ภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย          
4 กระทรวง ตามมาตรการ 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการท่ี1: การเกิดอย่างมีคุณภาพ มาตรการท่ี2 :                   
การเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ มาตรการท่ี3 : เด็กมีพัฒนาการสมวัย  

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก 
1. พัฒนารูปแบบการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยไทยให้มีพัฒนาการสมวัย มี IQ EQ EF ดี และส่วนสูง

สมส่วนท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
2. ผลักดันนโยบายการเล่นเปล่ียนโลกเป็นวาระแห่งชาติ 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องด้านการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยไทยให้มี

พัฒนาการสมวัย มีIQ EQ EF ดีและส่วนสูงสมส่วน 
 

ข้อเสนอเชิงมาตรการ เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก 
พัฒนาทักษะผู้อ านวยการเล่น (Play worker) ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดในการสนับสนุน    

การเล่นของเด็ก ตามรูปแบบเด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก เพื่อให้เกิดพื้นท่ีต้นแบบ “เด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก”             
ใน 77 จังหวัด ท่ัวประเทศ 

 

ข้อเสนอแนะเชิงประเด็นความรู้  
 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับชุมชนใน ครู  ครูพี่เล้ียง พ่อแม่/ผู้ปกครอง ผ่านคู่มือผู้อ ำนวยกำรเล่น 
(play worker)  
 

การขับเคลื่อนนโยบาย “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก”   
ในปี 2562 เครือข่ายเล่นเปล่ียนโลก ซึ่งประกอบด้วย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก สถานบันส่ือเด็กและ

เยาวชน มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา กลุ่ม We are happy และกลุ่มไม้ขีดไฟ ได้มีการด าเนินงานท่ี
เกี่ ยวข้องกับเ ด็กไทยเล่นเปล่ียนโลกในระดับพื้น  จ านวน 34 แห่ ง  16 จังหวัด ท่ัวประเทศไทย                          
(ข้อมูลการด าเนินงานของเครือข่ายเล่นเปล่ียนโลกในปี 2562 รายละเอียดตามลิงค์ท่ีแนบมาพร้อมนี้
http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=497)  และ ในปี  2563  กรมอนามั ย  ร่ วมกั บ
เครือข่ายเ ด็กไทยเ ล่นเป ล่ียน โลก  ไ ด้มี การพัฒนาแนว คิด  “ เ ด็กไทย  เ ล่น เป ล่ียน โลก  Model”                           
เพื่อช่วยเติมเต็มการพัฒนาเด็กปฐมวัยไทยให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 พัฒนา IQ EQ EF ผ่านการเล่น            
ซึ่งเป็นการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดของเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ท าให้เกิดพื้นท่ีเล่นท้ังในบ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และชุมชน 2. สร้างความรอบรู้ของครอบครัวต่อการเล่นของลูก 3. ท าให้เกิดกระแสการเล่นและให้ทุกคน   
เห็นความส าคัญของการเล่นของเด็ก 4. สร้างกลุ่มอ านวยการเล่นให้การเล่นคงอยู่ตลอดไป ซึ่งการด าเนินงาน
ตามแนวคิด  “เด็กไทย เล่นเปล่ียนโลก Model” การเล่นรูปแบบใหม่ ท่ีพัฒนาขึ้นโดยใช้  concept 3F 
ประกอบด้วย 

Family คือ กำรเล่นกับครอบครัว/เพื่อน พ่อแม่ ผู้เล้ียงดูเด็ก ท่ีมีทักษะ/สร้ำงแรงจูงใจในกำรเล่น  
Free คือ กำรเปิดโอกำสให้เด็กเล่นอิสระตำมควำมต้องกำรอยำกจะเล่น โดยมีมุมเล่น ลำนเล่น    

สนำมเด็กเล่น ท่ีบ้ำน โรงเรียน ชุมชน ให้เด็ก “เล่นท่ีไหนก็ได้ขอให้ปลอดภัย” 
Fun คือ กำรเล่นให้สุข สนุก โดยมีกิจกรรม/ส่ือของเล่นหลำกหลำย หำง่ำย ไม่ซับซ้อน เป็นไปตำมวัย 

เน้นธรรมชำติ 

http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=497


 

Concept 3F มีองค์ประกอบส ำคัญ 4 องค์ประกอบท่ีจะท ำให้เกิด “ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก” 
ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้อ ำนวยกำรเล่น (play worker) คือ ผู้ท่ีสนับสนุนกำรเล่นของเด็ก โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลำง     
ดูแลเด็กเล่น และเล่นสนุกสนำนไปกับเด็กในบำงครั้ง อ ำนวยกำรเล่นของเด็กให้เกิดควำมสุข สนุกสนำน           
และควำมปลอดภัย มีส่วนช่วยในกำรพัฒนำศักยภำพ ทักษะชีวิตต่ำง ๆ ท้ังร่ำงกำย จิตใจ ควำมคิด                
ท่ีเป็นพื้นฐำนต่อกำรใช้ชีวิตในอนำคตของเด็ก ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภำพ ช่วยเสริมสร้ำงคุณค่ำ          
ควำมภำคภูมิใจในตนเอง และเกิด self esteem โดยครูผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข          
จะมีบทบำทในกำรสร้ำง SOFT SKILL ให้กับเด็ก ดังนี้ 

1.1  ผู้อ ำนวยกำรเล่นช่วยเพิ่มกำรเรียนรู้ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ส่ิงใหม่ให้กับเด็ก (Creator) 
1.2 ผู้อ ำนวยกำรเล่นช่วยจัดกระบวนกำรเรียนรู้ เพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจและส่งเสริม

บรรยำกำศกำรเรียนรู้ของเด็ก (Facilitator)   
   1.3 ผู้อ ำนวยกำรเล่นช่วยเติมเต็มกำรเรียนรู้ให้แก่เด็กอย่ำงต่อเนื่อง (Learner) 

1.4 ผู้อ ำนวยกำรเล่นช่วยพัฒนำทักษะกำรส่ือสำรกำรเจรจำพูดคุยกับเด็กอย่ำงเข้ำใจด้วย
เหตุและผล (Communication) 

   1.5 ผู้อ ำนวยกำรเล่นส่งเสริมควำมสำมำรถของเด็กได้อย่ำงเต็มศักยภำพ (Developer) 
1.6 ผู้อ ำนวยกำรเล่นช่วยให้เด็กทุกคนปลดปล่อยผ่อนคลำยภำวะกดดันภำยในด้วยตัวเอง  

รู้สึกปลอดภัยทำงด้ำนจิตใจ และมีตัวตน (Resilience) 
1.7 ผู้อ ำนวยกำรเล่นช่วยให้ได้รับควำมปลอดภัยระหว่ำงกำรเล่น (Safe area) 
 

2. พื้นท่ีเล่น (Space)  
  2.1 พื้นท่ีเล่นสร้ำงสรรค์ตำมบริบทพื้นท่ี สภำพแวดล้อมรอบตัวเด็กต้องกระตุ้นกำรเรียนรู้ 

บรรยำกำศในกำรเล่น มีควำมรักและควำมอบอุ่น (play space) 
2.2. สถำนท่ีปลอดภัย (Safety)  

   2.3. พื้นท่ีเล่นเข้ำถึงได้ง่ำย (Accessibility) ไม่ถูกจ ำกัดด้วยกฎระเบียบหรือข้อห้ำมในกำร
เข้ำถึง “เล่นได้ทุกท่ี ทุกช่วงเวลำ 
 



3. กระบวนกำรเล่น (Play process) 
   3.1 กำรเล่นอิสระ เด็กเป็นผู้น ำกำรเล่น มีโอกำสเลือกและมีควำมยืดหยุ่น เด็กได้เล่น           
อย่ำงเป็นตัวของตัวเอง 
   3.2 กำรเ ล่น ท่ีครอบครัวมี ส่วนร่วม ภำยใต้แนว คิด Home-based program และ        
Positive parenting  

   3.3 กำรเล่นด้วยกิจกรรมทำงกำย กำรเล่นท่ีส่งเสริมสุขภำพทำงกำย/กำรเจริญเติบโต เช่น 
กำรคลำน ยืน เดิน วิ่ง กระโดด ขว้ำง ปีนป่ำย ว่ำยน้ ำ เดินขึ้นที่สูง ขึ้น-ลงบันได วิ่งเป้ียว วิ่งเก็บของ เป็นต้น 

 

4. หน่วยบริหำรจัดกำรกำรเล่น (Play Management Unit) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของครอบครัว
และชุมชน เป็นองค์ประกอบท่ีส ำคัญท่ีจะท ำให้เกิดควำมต่อเนื่องและยั่งยืน โดยควำมส ำเร็จของกำรเป็น 
ต้นแบบ “เด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก” เกิดจำกควำมร่วมมือกันใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่  

4.1 บ้ำน/ครอบครัว 
4.2 สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย/หน่วยบริกำรสำธำรณสุข 
4.3 องค์กรปกครองส่วนถิ่น และชุมชน  

 
 
 
 



สถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ กรมอนำมัย ร่วมกับ ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ (สสส.) มูลนิธิ เพื่อกำรพัฒนำเด็ก (มพด.) และสถำบันส่ือเด็กและเยำวชน (สสย.) เครือข่ำย                
เล่นเปล่ียนโลก ได้ด ำเนินงำนภำยใต้โครงการพัฒนาต้นแบบ “เด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก” สู่การบูรณาการ    
อย่างยั่งยืน ประจ าปี 2563 เริ่มต้นด้วยกำรมุ่งเน้นให้เกิดพื้นท่ีต้นแบบเด็กไทยเล่นเปล่ียนโลกในสถำนพัฒนำ      
เด็กปฐมวัย และให้มีผู้อ ำนวยกำรเล่น (Play worker) ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีส ำคัญท่ีสุดในกำรสนับสนุน     
กำรเล่นของเด็ก ตำมรูปแบบเด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก พร้อมท้ังมีกำรจัดท ำคู่มือท่ีจะช่วยพัฒนำทักษะ 
ผู้อ ำนวยกำรเล่น (Play worker) เพื่อให้เป็นผู้ท่ีพัฒนำเด็กให้มีทักษะและควำมสำมำรถด้ำน SOFT SKILL  
ช่วยพัฒนำศักยภำพให้เป็นเด็กไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 โดยได้ด ำเนินงำน เพื่อขับเคล่ือนนโยบำย “เด็กไทยเล่น
เปล่ียนโลก” ดังนี้    

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร 
1 ประชุมแนวทำงกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนเด็กไทย

เล่นเปล่ียนโลกครั้งท่ี1 
๒ ธันวำคม ๒๕62  

2 ประชุมแนวทำงกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนเด็กไทย
เล่นเปล่ียนโลกครั้งท่ี2 

๔ ธันวำคม ๒๕62  

3 ประชุมแนวทำงกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนเด็กไทย
เล่นเปล่ียนโลกครั้งท่ี3 

๑๓ ธันวำคม ๒๕62  

4 ประชุม VDO conference กับ ศอ 1-12 และ สสม.
เพื่อส่ือสำรนโยบำย และกิจกรรม "เด็กไทยเล่น
เปล่ียนโลก" 

25 ธันวำคม 2562  

5 ประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรจัดแถลงข่ำว “เด็กไทย 
เล่นเปล่ียนโลก” 

8 มกรำคม ๒๕63  

6 Kick off ร่วมกับสมำคมเล่นเปล่ียนโลกนำนำชำติ  
(กำรเสวนำและกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ งำนเทศกำล
เด่ินยิ้มเบ่งบำน ตอน “เล่นเปล่ียนโลก” ณ โรงแรม
ฟอร์จูน รำชพฤกษ์และลำนย่ำโม จังหวัดนครรำชสีมำ) 

18 - 19 มกรำคม 2563  

7 ประชุมแนวทำงกำรขับเค ล่ือนกำรด ำ เนินงำน 
“เด็กไทย เล่นเปล่ียนโลก” ครั้งท่ี 4 

14 กุมภำพันธ์ 2563  

8 เย่ียมพื้นท่ีต้นแบบ 12 แห่ง (เขตละ 1 แห่ง) 
(ลงพื้นท่ีพัฒนำต้นแบบ “เด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก”) 
ด ำเนินลงพื้นท่ีด ำเนินกำรได้ 4 แห่ง 

2 - 3 มีนำคม 2563 (ศูนย์พัฒนำเด็ก
บ้ำนหัวช้ำง ต.หัวช้ำง อ.อุ ทุมพรพิ สัย      
จ.ศรีสะเกษ) 
10 – 11 มีนำคม 2563 (ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กวัดพุทธกำญจนนิมิต วัดวังด้ง       ต.
วังด้ง อ.เมือง จ.กำญจนบุรี) 
12 – 13 มีนำคม 2563 (ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กเทศบำลเมืองสตูล อ.เมือง จ.สตูล) 

  17 – 18 มีนำคม 2563 (โรงเรียนอยู่
เมืองแกลง เทศบำลต ำบลเมืองแกลง 
อ ำเภอแกลง จังหวัดระยอง) 



 กิจกรรมขับเคล่ือนให้เกิดพื้นท่ีต้นแบบเล่นเปล่ียนโลก 
77 จังหวัดร่วมกับภำคีเครือข่ำย  
(ครูผู้ดูแลเด็กเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุขผ่ำนกำรอบรม 
ร้อยละ 90) ยังไม่สำมำรถ ด ำเนินกำรได้ 

เมษำยน 2563  
 

 เยี่ยม 4 ภำคเพื่อติดตำมและประเมินผล (สถำน
พัฒนำเด็กปฐมวัยต้นแบบเล่นเปล่ียนโลกจังหวัดละ 
1 แห่ง 77 แห่ง) ยังไม่สำมำรถ ด ำเนินกำรได้ 

กรกฎำคม 2563 
 

ในกิจกรรมเยี่ยมพื้นท่ีต้นแบบ 12 แห่ง (ลงพื้นท่ีพัฒนำต้นแบบ “เด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก”)      
สำมำรถด ำเนินลงพื้นท่ีด ำเนินกำรได้เพียง 4 แห่ง ส ำหรับกิจกรรมขับเคล่ือนให้เกิดพื้นท่ีต้นแบบเล่นเปล่ียนโลก 
77 จังหวัดร่วมกับภำคีเครือข่ำย และกิจกรรมเยี่ยม 4 ภำคเพื่อติดตำมและประเมินผล ยังไม่สำมำรถ 
ด ำเนินกำรได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีมีการระบาด
ใหญ่ (Pandemic) ไปท่ัวโลก รวมท้ังในประเทศไทยด้วย ท าให้การด าเนินงานตามแผน ไม่สามารถด าเนินการ
ได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ท้ังหมด และจากการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารงบประมาณ ปี 2563       
วันท่ี 30 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 4 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
จึงได้มีการปรับแผนการด าเนินงานรอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2563 โดยผู้บริหารมีนโยบายให้ยกเลิก
โครงการท่ีก าหนดกิจกรรม จัดประชุม/อบรม/สัมมนา/นิเทศ/เยี่ยมเสริมพลัง โดยให้ปรับมาท ากิจกรรมอื่นๆ   
ท่ีสามารถด าเนินการได้ภายใต้ความเส่ียงดังกล่าว 

กำรด ำเนินงำนภำยใต้โครงการพัฒนาต้นแบบ “เด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก” สู่การบูรณาการอย่างยั่งยืน      
ประจ าปี 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง) มีดังนี้ 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรTeleconference ยกร่ำงคู่มือ

ผู้อ ำนวยกำรเล่น เด็กไทย เล่นเปล่ียนโลก”  
เมษำยน - พฤษภำคม 2563  

2 ผลิตส่ือประชำสัมพันธ์ เรื่องคู่มือ ผู้อ ำนวยกำรเล่น 
(play worker)  

พฤษภำคม - มิถุนำยน 2563 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะผู้อ ำนวยกำรเล่น 
(play worker) “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” 

กรกฎำคม 2563 

4 จัดงำนแถลงข่ำวกิจกรรมเด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก กรกฎำคม – สิงหำคม 2563  
 

กำรด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำรพัฒนำต้นแบบ “เด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก” สู่กำรบูรณำกำรอย่ำงยั่งยืน      
ประจ ำปี 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง) สถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ กรมอนำมัยร่วมกับส ำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) มูลนิธิเพื่อกำรพัฒนำเด็ก (มพด.) และสถำบันส่ือเด็กและเยำวชน 
(สสย.) เครือข่ำยเล่นเปล่ียนโลก ได้จัดท ำคู่มือผู้อ ำนวยกำรเล่น (Play worker) เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำร
พัฒนำทักษะผู้อ ำนวยกำรเล่น (Play worker) พร้อมท้ังผลิตส่ือประชำสัมพันธ์ เรื่องคู่มือ ผู้อ ำนวยกำรเล่น (play worker) 
(รำยละเอี ยดตำมลิ งค์ ท่ี แนบมำพร้ อมนี้  http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=779&filename=child_play)         
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำเด็กปฐมวัยไทยให้มีทักษะ ท่ีเข้ำกับโลกท่ีเปล่ียนแปลง มี IQ ท่ีสำมำรถสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมควบคู่กับ EQ และ EF ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหำดังนี้  1) ท่ีมำเด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก Model,             

http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=779&filename=child_play


2) องค์ประกอบส ำคัญ, 3) ผู้อ ำนวยกำรเล่น, 4) บทบำทผู้อ ำนวยกำรเล่น และ 5) คู่มือผู้อ ำนวยกำรเล่น       
และได้ด ำเนินจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะผู้อ ำนวยกำรเล่น (play worker) “เด็กไทยเล่น
เปลี่ยนโลก” ระหว่ำงวันที่ 1 – 3 กรกฎำคม 2563 (สรุปผลกำรประชุมรำยละเอียดตำมลิงค์ที่แนบมำ
พร้อมนี้ http://nich.anamai.moph.go.th/download/2563/Play/Play_19.pdf) พร้อมทั้งได้จัดท า
วีดีโอกระบวนการพัฒนาทักษะผู้อ านวยการเล่น (Play worker) (รายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้
https://www.youtube.com/watch?v=plJ_kxMXDJE) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำควำมรู้ ทักษะควำมสำมำรถ
ด้ำน SOFT SKILL ของครูผู้ดูแลเด็กในสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ให้เป็นผู้อ ำนวยกำรเล่นท่ีส่งเสริม สนับสนุนกำรเล่น
ส ำหรับเด็กปฐมวัยในระดับต่ำง ๆ เกิดต้นแบบองค์ควำมรู้ท่ีเป็นรูปธรรม ถ่ำยทอดไปยังพ่อแม่ ผู้ปกครอง    
ผู้เล้ียงดูเด็กให้เห็นควำมส ำคัญของกำรเล่นกับลูกหลำน  ในครอบครัว ชวนลูกเล่น สร้ำงเด็กไทยให้เป็นเด็ก
ท่ีมีพัฒนำกำรสมวัย มีทักษะชีวิตท่ีพึ่งตนเอง สูงดีสมส่วน และเด็กได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ สำมำรถ
น ำพำประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตำมยุทธศำสตร์ ของประเทศในอนำคตต่อไป  

และสถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ ได้จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์ “โครงกำร 10 ล้ำน ครอบครัวไทย 
ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ” เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้ครอบครัว (พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุตรหลาน)     
ออกก าลังกายร่วมกันภายใต้ concept 3F (Family Free Fun) (รายละเอียดตามลิงค์ที่ที่แนบมาพร้อมนี้ 
http://nich.anamai.moph.go.th/download/2563/Play/Play_18.pdf) 
 

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