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 “เล่น” ค�านี้ คงไม่มีความหมายและดูเป็นเรื่องไร้สาระในสายตาของผู้ใหญ่ท่ัว ๆ ไป 
อาจเป็นเพราะผูใ้หญ่ได้เดินจากวันเวลาของวัยเยาว์มานาน จนลมืเลอืนความรูส้กึเป็นสขุเมือ่ได้เล่น
ละเลยความส�าคัญของการเล่น ที่ครั้งหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเขา
 ส�าหรับเด็ก ๆ แล้ว การได้เล่นถือเป็นสิ่งส�าคัญส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กเลยก็ว่าได้ เพราะ
การเรยีนรูแ้ละการพัฒนาของเดก็เริม่จากการได้เล่น ยังมหีลกัฐานทางการแพทย์ยืนยันว่าการเล่น
มส่ีวนส�าคญัอย่างมากในการเปลีย่นแปลงโครงสร้างทางสมอง โดยการเล่นจะกระตุน้ให้มกีารเพ่ิมขึน้
ของการส่งสัญญาณประสาทและเพ่ิมการประสานงานระหว่างเซลล์สมอง กับการท�างานของ
ร่างกายได้ดีขึ้น
 การเล่นมีความหมายส�าหรับเด็กมาก เป็นกระบวนการการเรียนรู้อย่างมีความสุข เป็น
คุณค่าอันส�าคัญยิ่งท่ีสร้างให้มนุษย์หรือสัตว์ได้เติบโตอย่างมีวุฒิภาวะสมบูรณ์ท้ังกายและใจ 
และจิตวิญญาณ ซึ่งต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับการใช้เวลาหมกมุ่นอยู่กับสื่อและเทคโนโลยีที่เด็ก
ส่วนใหญ่ก�าลังถูกดึงดูดเข้าสู่โลกสมัยใหม่ และได้เล่นน้อยลง
 การเล่นได้สร้างสรรค์จนิตนาการ และสามารถสานต่อเป็นแรงเป็นบนัดาลใจเมือ่เขาโตข้ึน
เคยมกีารสมัภาษณ์พูดคยุกับผูใ้หญ่หลากหลายกลุม่ หลายอาชพี เช่น นกัวทิยาศาสตร์ พยาบาล
หมอ ครู ฯลฯ พบว่าสิ่งที่เขาเหล่านี้เล่นในสมัยเด็ก ๆ  มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกอาชีพของตน
เมื่อโตขึ้น

ค�าน�า
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 “กำรได้เล่น” สถานที่เล่น หรือพื้นที่เล่น เป็นส่วนประกอบส�าคัญที่ต้องค�านึงถึง สถานที่
และส่ิงแวดล้อมรอบตัวทั้งหลาย ล้วนมีบทบาทส�าคัญมากท่ีจะให้ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
หลากหลายในการพัฒนาเด็ก เป็นที่เล่นที่สนุก มีชีวิตชีวา มีความสุข ให้ประสบการณ์ชีวิตที่ดี
ซึ่งผู้ใหญ่ควรมีบทบาทส่งเสริมและสร้างประสบการณ์ผ่านการจัดสภาพแวดล้อมการเล่นท่ี
เหมาะสมท่ีจะกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการที่ดีตอบสนองต่อความต้องการของเด็กได้อย่างมี
ความสุข
 เนือ้หาของหนงัสอืเล่มนีถู้กเรยีบเรยีงจากประสบการณ์จรงิและจากงานวิจยัของต่างประเทศ
โดยได้น�ามาปรับปรุงและพัฒนาและทดลองใช้ เป็นการต่อยอดจากหนังสือเล่นเพื่อชีิวิตของเด็ก
ภาค 2 ที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ได้เคยจัดพิมพ์แล้ว เพื่อเสนอทางเลือกและแนวทาง
ส�าหรับผู้ท่ีสนใจในเรื่องการส่งเสริมการเล่นและการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเล่นของเด็ก
แบบมีส่วนร่วม
 โดยหวังจะให้เกิดคุณค่าในการเรียนรู้แก่เด็กอย่างรอบด้าน และด้วยความเชื่อที่ว่าเด็ก
ที่เติบโตในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และมีความสุข จะเป็นคนท่ีสามารถสร้างสุขให้แก่โลก
ใบนี้ได้

      มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
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เด็กกับการเล่น

 ยังจ�าได้ไหมเมือ่ยามทีค่ณุได้ยินเสยีงเด็กเล่น เสยีงหัวเราะสดใสนัน้ ท�าให้เรานึกถึงความร่าเริงแจ่มใส 
ความสนุกสนานและความสขุทีจ่ะฉายในแววตาของพวกเขา มนัสร้างความรูส้กึของคณุเก่ียวกับการเล่นในวัยเด็ก
ของคณุหรอืเปล่า
 แต่คุณอาจจะพบว่าเสียงกรีดร้อง เสียงหัวเราะที่ดังเกินเหตุ เสียงตะโกนดัง ๆ  ที่เกิดจากการทะเลาะกับ
เพ่ือน ๆ ท่ีเล่นด้วยกันจะสร้างความร�าคาญให้กับคณุ หรอืรูส้กึมโีมโหกับเสยีงพวกนัน้ต้องจดัการ สัง่สอนเด็ก 
หรือจัดการให้สงบเรียบร้อย
 ซึง่ความจรงิบรรยากาศเหล่าน้ีเกิดได้ตลอดเวลาท่ีเดก็เล่น เพราะฉะนัน้การเล่นของเดก็เป็นสงัคม ๆ หน่ึง
ท่ีมบีรรยากาศเช่นเดียวกันกับสงัคมของผูใ้หญ่ หากจะแตกต่างกันตรงในแง่ของมติพ้ืินที ่เวลา และความสมัพันธ์
ในอ�านาจต่าง ๆ ที่แวดล้อมเท่านั้น

ที่มาของการจัดสภาพแวดล้อมส�าหรบัเด็ก

บทน�า
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 ในแง่ความหมายของการเล่นของเด็กแล้ว จะพบบรรยากาศท่ียังไม่ถูกครอบง�าแบบบรรยากาศ
ทางสังคมของผู้ใหญ่ แต่บรรยากาศของเด็กจะเป็นบรรยากาศแบบมีความสุข ได้เล่น ได้ลงมือท�า ได้ทดลอง
ในสิง่ท่ีตนเองสนใจ และใช้ความคดิ จนิตนาการของเดก็ในการคดิวางแผน ตดัสนิใจ ลงมอืท�าและเกิดการเรยีนรู้
ด้วยตนเอง สัง่สมเป็นประสบการณ์ชวิีตในวัยเดก็ของพวกเขา ซึง่จากการเล่นนัน้อาจจะพบกับความท้าทาย
ความเสี่ยง อุปสรรคบ้าง แต่ก็จะเป็นบททดลองนอกห้องเรียนของเด็ก ส�าหรับโอกาสที่จะตัดสินใจ แก้ไขกับ
อุปสรรคที่จะพบเจอจากการเล่นนั้น
 อาจกล่าวได้ว่าสิ่งท่ีกล่าวข้างต้นน้ันจะก่อเกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ เป็นการเพ่ิมพูนทักษะชีวิต
แก่เดก็ในด้านของการยอมรบันบัถือในตนเอง การเหน็คณุค่าของตนเองและผูอ้ืน่ ซึง่เป็นแรงขบัเคลือ่นภายใน
จิตใจของเด็กที่จะน�าสู่พัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญานั้นเอง
 ทั้งนี้ ผู้ใหญ่ในฐานะผู้อ�านวยความสะดวกในการเล่น หรือนักจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องเข้าใจและ
มีทัศนคติในแนวคิดเรื่องการเล่นของเด็กเสมอว่า 
 • เด็กมีจินตนาการ 
 • เด็กอยากรู้อยากเห็นและอยากลอง
 • เด็กต้องการคุณเพื่อสร้างความมั่นใจและรับประกันความปลอดภัย
 • เด็กต้องการคุณให้สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอื้ออ�านวยต่อการเล่นแบบมีความสุข
ของพวกเขา
 ในสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยนั้น สถานที่ พ้ืนที่การเล่นของเด็กมีไม่มากนักเพราะ
สภาพแวดล้อมสังคมในปัจจุบัน อาทิเช่น เด็กในพื้นที่สังคมเมืองจะพบว่าพื้นที่ภายนอกบ้านของเด็กมีไม่
มากนกั อนัเนือ่งจากข้อจ�ากัดของพ้ืนทีส่่วนใหญ่ท่ีเป็นพ้ืนทีข่องตกึ บ้านเรอืน และผลจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การจราจรที่ติดขัด ความรู้สึกไม่มั่นคงและไม่ปลอดภัยในสังคมปัจจุบันและที่ส�าคัญมลภาวะทางอากาศที่
ไม่สดชื่นส่งผลต่อการสร้างพ้ืนท่ีภายนอกส�าหรับเด็ก เพราะฉะน้ันเด็กในเมืองส่วนใหญ่จึงมีข้อจ�ากัดใน
การเข้าถึงการเล่นภายนอกบ้าน เดก็ส่วนมากต้องไปเล่นในห้างสรรพสนิค้า หรือสวนสนกุ หรือเล่นริมทางเดิน
บนถนนและการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ทั้งที่บ้านและร้านเกมที่เปิดบริการให้เด็กที่พบว่ามีอยู่ทุกแห่ง ซึ่งเด็ก
สามารถเดินเข้าไปเล่นได้ง่าย ๆ เหมือนเล่นฟรี ๆ ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
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 ส�าหรับเด็กในชนบท เด็กเหล่านั้นมีพื้นที่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เด็กสามารถเข้าถึงการเล่นได้ทุกที่
ท่ีมธีรรมชาตแิวดล้อมบ้านหรอืชมุชนของตนเอง แต่พบว่าเด็กเหล่าน้ันยังขาดแคลนในเร่ืองของความปลอดภัย
การถูกปล่อยปละละเลยให้เล่นตามล�าพัง พื้นที่หรือกิจกรรมทางเลือกที่ยังมีไม่หลากหลาย ซึ่งพบว่าเคยมี
กรณีหรือข่าวที่พบว่าเด็กไปเล่นตามแม่น�้าและจมน�้าเสียชีวิต  หรือบางครั้งเด็กบางคนต้องช่วยท�างานกับ
ผูป้กครองหรอืครอบครวั ทัง้ท่ีช่วงวัยพัฒนาการและเวลาเหล่านัน้ ควรจะเป็นเวลาท่ีเป็นโอกาสทีเ่ดก็จะได้เล่น
ได้ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน หรือเกิดการเรียนรู้รวมกัน
 แนวทางปฏิบัติในการสร้างสิ่งแวดล้อมแก่เด็กต้องการสร้างความเข้าใจในแนวคิด และความเข้าใจ
ต่อการเล่นของเด็กในประเด็นต่อไปนี้คือ  “อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ที่เน้นมาตรา 31”

หลักการที่เอ้ือต่อการเล่นของเด็กๆ ประกอบด้วย 
 • เด็กทุกคนต้องมีสิทธิ์ได้เล่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมาตราที่ 31 กล่าวว่า เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่
จะเล่น พักผ่อน นันทนาการ ทั้งนี้ ผู้ใหญ่ในฐานะผู้ปกครองหรือบิดามารดา มีหน้าที่จัดหาสถานที่ให้เด็ก ๆ 
เล่น ไม่เลอืกว่าจะเป็นเดก็พิการ หรอืเดก็ด้อยโอกาส และเดก็ทุกคนจะต้องได้รบัการส่งเสรมิอย่างเท่าเทียมกัน 
 • เด็กและผู้ใหญ่ต่างมีโอกาสและสิทธิเท่าเทียมกัน และต้องรับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ เด็ก
และผู้ใหญ่จะต้องฝึกฝนที่จะฟัง ตอบโต้ บนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน
 • สภาพแวดล้อมจะต้องเอือ้ต่อการเล่นของเด็ก แม้ว่าเดก็ ๆ  พร้อมทีจ่ะเล่นท่ีไหนก็ได้ แต่สภาพแวดล้อม
ทั่วไป ควรจะต้องเหมาะสม และเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ ที่จะต้องจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมให้เด็กเล่น
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 การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเล่นของเด็กน้ัน ควรมีการพัฒนาสถานท่ีหรือพ้ืนท่ีท่ีท�าให้
เด็กได้เล่นอย่างเป็นตัวของตัวเอง ตามความสนใจและต้องการในการเล่น ให้เด็กได้รู้จักการแก้ปัญหาด้วย
วิธีการที่สนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ ที่ดี โดยค�านึงถึงสิ่งเหล่านี้
 • เป็นสถานที่ พื้นที่ ที่เด็กเล่นได้โดยอิสระเสรี  มีโอกาสเลือก และมีความยืดหยุ่น
 • มีการสอนเล่นเกมสนุก ๆ พร้อมทั้งบทเรียนสั้น ๆ
 • มีผู้ใหญ่คอยช่วยจัดการและให้การสนับสนุนอยู่ห่าง ๆ 
 • มีการแบ่งช่วงอายุของเด็กและจัดเตรียมกิจกรรม หรือมุมการเล่นตามวัยของเด็ก หรือสามารถจัด
สถานที่ให้เด็กที่มีอายุแตกต่างกันสามารถเล่นด้วยกันได้ หรือการเล่นแบบตามล�าพัง การเล่นแบบกลุ่ม ซึ่ง
ควรพิจารณาถึงความต้องการ หรือความสนใจของเด็กเป็นหลัก 

ส่ิงแวดล้อมการเล่นดี
มีผลต่อการพัฒนาเด็ก

บทที่ 2
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2.1 กระบวนการในการพัฒนาพ้ืนที่เล่นส�าหรบัเด็ก ๆ

2.2 ธรรมชาติและความต้องการในการเล่นของเด็ก
 โลกการเล่นของเด็ก ๆ ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมของเด็ก เด็กต้องการ
พ้ืนท่ี เวลาส�าหรบัการเล่น ดงันัน้ ผูใ้หญ่จงึต้องตระหนกัถึงทกุสิง่ทีอ่ยู่รอบกายเดก็  
ในเชิงจิตวิทยา ความพร้อมของเด็กที่จะเล่นขึ้นอยู่กับ เวลาและสถานที่ ซึ่ง
ประกอบด้วย
 • ลักษณะเฉพาะของเด็กคนนั้น
 • ปฏิสัมพันธ์กับชุมชน
 • ความสัมพันธ์ทางสังคม
 • การได้สัมผัสกับธรรมชาติ
 • กิจกรรมเคลื่อนไหวที่ต้องใช้ร่างกาย
 • ประเภทของการเล่นต่าง ๆ
 • การสร้างโอกาสในการเล่นในพื้นที่นั้น ๆ
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2.3 สภาพแวดล้อมในการเล่นของเด็ก
 สภาพแวดล้อมที่ดี คือส่วนประกอบต่าง ๆ ที่อยู่ล้อมรอบตัว ที่สามารถน�ามากระตุ้นประสาทสัมผัส
ทุกส่วนของมนุษย์ เช่น การได้ยิน การมองเห็น การได้กลิ่น การได้รส รวมถึงผิวสัมผัส  ที่ส�าคัญการกระตุ้น
สัมผัสให้มีอานุภาพมากย่ิงขึ้น   จะต้องมีส่วนประกอบท่ีดีคือบรรยากาศของความรักและความอบอุ่น   
บรรยากาศที่ท้าทายท�าให้อยากรู้  อยากแสวงหาค�าตอบ และบรรยากาศที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้หรือ
ได้เล่นอย่างอิสระ
 สถานท่ีเล่นส�าหรบัเดก็ต้องเป็นสถานท่ีทีเ่ด็กสามารถเล่นได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะว่ิง ขว้าง ไล่จับ
ซ่อนหา เฝ้าดู ฟัง ตะโกน โต้เถียง  หัวเราะได้อย่างอิสระเสรี หรือเป็นสถานที่ที่มีสิ่งต่าง ๆ  ให้เล่น เช่น มีต้นไม้
ให้ปีนป่าย มแีอ่งน�า้ให้เล่น มชีงิช้าให้แกว่งไกว มวัีสดุสิง่ของให้เอามาประดิษฐ์ ต่อเติมเสริมแต่ง หรือมีอปุกรณ์
ให้สร้างและทดลองประดิษฐ์ในส่ิงท่ีเด็กสนใจและต้องการ นอกจากนัน้ เดก็ ๆ ยังมจีนิตนาการอนัไร้ขดีจ�ากัด
บางครั้ง แม้ในที่เล็ก ๆ แคบ ๆ ก็สามารถเป็นที่เล่นของพวกเขาได้ ไม่ว่าจะเป็นช่องประตู หรืออาจกว้างใหญ่
ไพศาล เช่น ในท้องทุ่ง ซึง่สิง่แวดล้อมท่ีเหมาะสมส�าหรบัการเล่นของเดก็ ๆ ควรเป็นอย่างไรน้ัน ควรพิจารณา
ควบคู่กับวิถีชีวิตของเด็ก ๆ ที่เหมาะสมกับกฎเกณฑ์ วัฒนธรรม สถานการณ์ในสภาพสังคมสมัยใหม่ 
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 การพัฒนาพื้นที่การเล่นเมื่อผ่านการใช้งานไประยะเวลาหนึ่งจะเกิดประโยชน์มาก ในเบื้องต้นพื้นที่
การเล่นควรดึงดูดและเชิญชวนเด็ก ๆ ได้เข้ามาเล่น เช่นมีบ่อทรายไว้ด้วยจะเป็นการเริ่มต้นการเล่นที่ดีมาก
 ยกตวัอย่างเช่นในช่วงเปิดตวัพ้ืนทีก่ารเล่น ควรมกีารแยกส่วนระหว่างสนามหญ้า ทางเดนิ และพ้ืนทราย
ต้นไม้ที่ยังปลูกไม่เสร็จ รั้วหรือก�าแพงที่ดูแข็งทื่อ เครื่องเล่นเรียบ ๆ เด็ก ๆ อาจยังไม่คุ้นเคยกับพื้นที่เหล่านี้
ซึ่งต้องให้เวลาหรือกระตุ้นให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสในการเลือกตามที่เด็กปรารถนา 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไปเด็ก ๆ จะได้ใช้ประโยชน์และปรับพื้นที่ต่าง ๆ ตามความต้องการของ
ตนเอง ต้นไม้กลายเป็นสถานที่วิ่งเล่น รั้วหรือก�าแพงจะมีตะไคร่น�้าเกาะเมื่อโดนความชื้นมาก ๆ ปกคลุมด้วย
เหด็รา งานศิลปะและภาพวาดบนก�าแพง เครือ่งเล่นเรยีบ ๆ ถูกตกแต่งด้วยผ้า เชอืก ระบายส ีหรอืถูกต่อเติม
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสามารถปรับพื้นที่ได้ตามความสนใจและการตอบสนองของเด็ก ๆ

ความส�าคัญของพ้ืนที่การเล่น
ที่ต้องพัฒนาต่อเน่ือง

บทที่ 3
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3.1  การปรบัปรุงเปล่ียนแปลงพ้ืนที่การเล่น
 เราอาจจะมีความคุ้นเคยกับวงจรการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติตามที่เราเคยเรียนมาหรือการรับรู้
จากประสบการณ์ของแต่ละคน ฤดูกาลมีรูปแบบทั้งที่เป็นแบบธรรมดาและไม่ธรรมดา การปรับปรุง สร้าง 
และรือ้ถอน เป็นวงจรท่ีส�าคญัทีเ่กิดข้ึนในพ้ืนท่ีการเล่น ซึง่ควรจดัให้เหมาะสม เช่นเดยีวกันกับปราสาททราย
สามารถถูกน�า้ทะเลพัดทลายได้ ดงัน้ัน บนสนามเดก็เล่นก็สามารถรือ้หรอืสร้างใหม่ในระยะแรก ๆ ได้เช่นเดยีวกัน
สภาพแวดล้อมการเล่นก็สามารถผุพังได้ตามกาลเวลา หรือเด็ก ๆ อาจจะรื้อออกมาเพื่อค้นหาสิ่งใหม่ ๆ เช่น 
มีการก่อกองไฟหรือตั้งกระโจม 
 สถานท่ีทีเ่ดก็ ๆ เลอืกทีจ่ะเล่นน้ันมคีวามหมายและลกึซึง้ย่ิงนักในจนิตภาพของเดก็ แต่ในความเป็นจรงิ
สถานที่เล่นแต่ละที่ จะมีความรู้สึกที่แตกต่าง เช่น มีความน่าสนใจ น่าตื่นเต้น  น่าค้นหา รวมถึงมีความรู้สึก
กังวลใจ มีความกลัว รู้สึกแย่ สร้างความรู้สึกสับสนที่ยากจะเข้าใจต่อสถานที่นั้น ๆ ท�าให้รู้สึกหมดสนุก ไม่
ต้องการเล่นในสถานที่แห่งนั้นอีก  สิ่งส�าคัญคือเราไม่สามารถจะเลือกสถานที่การเล่นที่ดีที่สุดให้เด็กได้ แต่
สิ่งที่ผู้ใหญ่สามารถท�าได้ นั่นก็คือ การสร้างฉากการเล่น หรือการปรับสภาพแวดล้อมในสถานที่การเล่นให้
ตรงตามความต้องการของเด็กและเอื้ออ�านวยให้เด็กได้รับประโยชน์จากในพื้นที่ในการเล่นให้มากที่สุด 

3.2  สถานที่จัดสภาพแวดล้อมในการเรยีนรูข้องเด็ก
 ในสายตาของเดก็ ๆ สถานทีท่ี่เล่นได้อย่างสดุแสนจะวิเศษส�าหรบัเด็กอาจเป็นเพียงท่ีเล่นท่ีธรรมดามาก
ในสายตาผูใ้หญ่ เช่น ใต้โต๊ะ ใต้บนัได โซฟาในห้องรับแขก หรือแนวเส้นขอบฟ้าท่ีสดุแสนจะกว้างไกล อาจเป็นที่
ทีพ่ลกุพล่านไปด้วยผูค้นท้ังท่ีรูจ้กัหรอืไม่รูจ้กั หรอืเป็นสถานท่ีเปลีย่ว หรอือาจเป็นเชงิเขาท่ีมองเหน็แต่เรอืแล่น
เข้าออกจากท่าเรอื หรอืหวัมมุถนนทีม่ผีูค้นชกต่อยกัน หรอืเป็นทีท่ี่มเีสยีงหรอืกลิน่ลอยละล่องผ่านไปผ่านมา
หรืออาจเป็นสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่นที่โรงเรียน สนามหญ้า สวนครัว  ผู้ใหญ่ต้องช่วยกันคิดประเมิน
ความปลอดภัย อย่างระมัดระวังว่าสถานที่ที่ใดที่จะเหมาะสม และต้องเอื้ออ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้
เดก็เข้าถึงพ้ืนท่ีได้อย่างปลอดภัย สถานท่ีท่ีเหมาะสมส�าหรบัเดก็ ๆ การพัฒนาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเล่น
หรือการสร้างสรรค์พื้นที่การเล่นส�าหรับเด็ก ต้องเป็นสถานที่ที่มีชีวิตชีวา มีธรรมชาติ มีจุดเด่นดึงดูดความ
น่าสนใจ  มคีวามท้าทาย  น่าผจญภัย เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการและเตมิเตม็ความปรารถนาในการสร้าง
โอกาสการเล่น  ควรเป็นสถานทีท่ี่ซึง่ไม่มกีฎเกณฑ์ใด ๆ ทีจ่ะบงัคบัให้เดก็หมดสนกุในการเล่น ผูใ้หญ่ต้องประเมนิ
ถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เด็กได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่น  เข้าถึง
พ้ืนท่ีได้อย่างมีความสุขและอิสระ  เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ท้าทายผจญภัย โดยเกิดความรู้สึกมั่นใจและ
ปลอดภัยในพื้นที่  
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3.3 การใชพ้ื้นที่เล่นในที่รม่และในพ้ืนที่กลางแจ้ง
 การออกแบบพื้นที่ระหว่างในร่มกับกลางแจ้ง  ส�าหรับพื้นที่เล่นบางแห่ง มีการปรับสภาพแวดล้อม
ให้กลมกลืนอย่างสมดุล พื้นที่ในร่มและกลางแจ้ง พื้นที่บางแห่งแยกสภาพแวดล้อมพื้นที่ในร่มกับกลางแจ้ง
ออกจากกันอย่างชัดเจน แต่ไม่ว่าจะจัดอย่างไรอย่าลืมข้อควรค�านึงถึงการเข้าถึงพ้ืนท่ีแต่ละพ้ืนท่ีจะต้อง
อ�านวยความสะดวกให้กับเด็กทุกกลุ่ม  อย่างไรก็ตาม ส�าหรับเด็ก ๆ  พวกเขาจะมองพื้นที่เล่นทุกส่วนเป็น
หนึ่งเดียวกันหมด ดังนั้น การจัดแต่งให้พื้นที่เล่นในร่มกับกลางแจ้ง รวมทั้งการจัดกิจกรรม และรูปแบบ
การเล่นที่สอดคล้องกลมกลืนกัน  จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นในการวางแผนปฎิบัติจึงควรจัดกิจกรรมกลางแจ้งให้
สมดุลกับกิจกรรมการเล่นในร่ม เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างรอบด้าน การวางแผนที่จ�าเป็น เช่น 
ควรมผีูด้แูลเด็กอย่างท่ัวถึงในการอ�านวยความสะดวกระหว่างท�ากิจกรรม การพาเดก็ ๆ ออกไปเล่นกลางแจ้ง
เพื่อท�ากิจกรรมต่าง ๆ  การจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเล่นกลางแจ้ง และการจัดเตรียมโรงเก็บของ
กลางแจ้งเอาไว้เก็บของที่จ�าเป็น

3.4 การปรบัสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่การเล่นแบ่งได้ 3 ลักษณะดังน้ี
 สภาพแวดล้อมการเล่นที่มีความหลากหลายท�าให้พื้นที่การเล่นมีความยืดหยุ่น สามารถตอบสนอง 
หรอืเกิดการกระตุน้ได้ การค�านงึถึงระดบัการใช้งานจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสภาพแวดล้อมการเล่น
ที่มีศักยภาพ แบ่งพื้นที่ได้ 3 ลักษณะดังนี้
 • พื้นที่การเล่นชั่วคราว
 • พื้นที่การเล่นกึ่งถาวร
 • พื้นที่การเล่นระยะยาว

 พ้ืนที่การเล่นชัว่คราว 
 คือพื้นที่การเล่นและการท�ากิจกรรมชั่วคราวอาจจัดขึ้นเพื่อใช้งานเพียงแค่ชั่วโมง สองสามวัน หรือ
หลาย ๆ อาทิตย์ ซึง่มอีงค์ประกอบต่าง ๆ จดัข้ึนเพ่ือตอบสนองการใช้งานในพ้ืนทีก่ารเล่นทันที อาจจะมกีารใช้
สือ่ศลิปะ วัสดรุไีซเคลิ  และวัสดุทีใ่ช้แล้วเหมาะส�าหรบัการเล่นประเภทนี ้แค่เพียงใช้องค์ประกอบตามธรรมชาติ
ของพื้นที่การเล่นแค่นี้ก็เพียงพอส�าหรับจัดการเล่นแล้ว ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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 • จัดหาถุงที่ใช้บรรจุทรายที่พับเก็บมุมเรียบร้อยจ�านวนมากเพื่อสร้างเป็นกระบะทราย
 • หากจะสร้างสระเล่นน�้าขนาดใหญ่ ให้หายางรถยนต์เก่า ๆ และรองด้วยพลาสติกเพื่อกักเก็บน�้า
โดยท�าเป็นวงกลม ซึง่วัสดเุหล่าน้ีสามารถดดัแปลงรปูทรงได้ และเด็ก ๆ จ�านวนมากสามารถเข้ามาเล่นได้
 • การวางท่อพลาสตกิท่ีจดัเก็บเคลือ่นท่ีได้เพ่ือต่อระบบน�า้เข้าสระท่ีสร้างไว้และเตรียมอปุกรณ์ส�ารอง
ที่สามารถดัดแปลงแก้ไขด้วยตนเองได้
 • การจัดมุมการแต่งกาย แฟนตาซี หรือชุดประกอบ การเล่นบทบาทสมมุติ
 • การเล่นสไลด์ล่ืนบนแผ่นผ้ายาง โดยใช้สบูเ่หลวอาบน�า้ส�าหรบัเด็ก ช่วยให้สไลด์ตวัลืน่ไหลได้สนุก
สุดเหวี่ยง พื้นต้องเป็นสนามหญ้าที่นิ่ม (อย่าลืมประเมินความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย)
 • มุมการเล่นกับฟองสบู่ยักษ์ อุปกรณ์ใช้สบู่เหลวส�าหรับเด็ก และใช้ไม้แขวนเสื้อดัดให้เป็นรูปทรง
ส�าหรับเล่นฟองสบู่ยักษ์
 • การสร้างบรรยากาศ  ด้วยการเปิดเพลง อาจเป็นเพลงบรรเลงฟัง สบาย ๆ หรือมีเปลแขวนนอน
อ่านหนังสือ 
 • การเล่นกับแสงจะให้ความรูส้กึท่ีแตกต่าง เช่น ช่วงเวลากลางคนืให้ห่อกระดาษสบีนไฟนีออนตาม
ต้นไม้หรอืส่วนต่าง ๆ  ทีหุ้่มด้วยผ้า อาจให้เดก็ ๆ  จดุตะเกียงหรือคบไฟก็ได้ ในตอนกลางวันอาจประดิษฐ์กระจกสี
โดยประดับตามประตูหรือหน้าต่าง
 • มมุศลิปะประดษิฐ์ อาจใช้วัสดตุ่าง ๆ เท่าทีห่ามาได้ เช่น กล่อง ลงั  เชอืกฟาง กระดาษหนงัสอืพิมพ์
เศษกระดาษ เชือก หนังยาง กรวยจราจร ผ้า แผ่นพลาสติก และอื่น ๆ อีกมากมาย
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 พ้ืนที่การเล่นกึ่งถาวร
 ลักษณะพ้ืนที่การเล่นจะมีอายุการใช้งานประมาณ 
2-3 ปี ซึ่งอาจมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพื่อตอบสนองต่อ
การเล่นหรือมาจากความต้องการของเด็ก ๆ ลักษณะพ้ืนที่
การเล่นประเภทนี้จะประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้
 • ชิงช้าแขวนระหว่างต้นไม้
 • โครงสร้างท่ีท�าจากไม้หรือเหล็ก หรือยางรถยนต์  
สามารถปีนป่าย มุด ลอดได้  
 • บ้านไม้  บ้านเทพนิยาย บ้านเจ้าหญิงเจ้าชาย  
บ้านบนต้นไม้
 • เวทีการแสดงตอกด้วยตะปูและปูด้วยแผ่นไม้มี
ลักษณะเป็นครึ่งวงกลม
 • มีทางเดินเป็นซุ้มไม้เตี้ย ๆ  สร้างเป็นทางโค้งเพื่อให้
เด็ก ๆ จินตนาการเป็นอุโมงค์เพื่อขอพร
 • มีการจัดพื้นที่แยกเป็นสัดส่วนให้เป็นพื้นที่ส�าหรับ
เล่นรอบกองไฟ พื้นที่ศิลปะ พื้นที่การท�าสวน สนามฟุตบอล  
พื้นที่ส�าหรับเล่นดนตรี
 • มเีครือ่งเล่นดนตรปีระยุกต์ เช่น ดนตรไีม้ไผ่ กระด่ิง
กลอง แขวนไว้รอบ ๆ สนาม มกีารสร้างสะพานเชอืก มทีางเดนิ
สวนหินบ�าบัดเท้า  ทางต่างระดับ กระดานกระดก ล�าห้วย
เลก็ ๆ  น�า้ตกเปิดปิดได้  และก�าแพงส�าหรบัวัดความสงู  ปีน  ไต่
บนก�าแพงได้ 

พ้ืนที่การเล่นระยะยาว
 มส่ีวนประกอบโครงสร้างพ้ืนฐานส�าหรบัสภาพแวดล้อม
การเล่นซึ่งจะเป็นรากฐานของสภาพแวดล้อมในปีแรก ใน
ขัน้ตอนนีเ้ราควรพิจารณาภาพรวมท้ังหมดทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคต
เพื่อให้มีพื้นที่ตามธรรมชาติรอบ ๆ พื้นที่การเล่น นอกจากนี้
เราต้องค�านึงถึงการใช้งานในระยะยาวด้วย ลักษณะพ้ืนที่
แบบนี้เราควรเลือกท�าเลที่ตั้งอย่างรอบคอบ เพราะเด็ก ๆ 
ต้องเล่นไปอีกหลายปี และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อาจก่อให้
เกิดค่าใช้จ่ายจ�านวนมาก ตัวอย่างพื้นที่การเล่นในระยะยาว
หรอืพ้ืนทีถ่าวรแยกออกเป็นพ้ืนทีไ่ด้ดงัน้ี สิง่ก่อสร้างทีก่่อสร้าง
ด้วยปนู รือ้ถอนล�าบาก ไม่สามารถเคลือ่นย้ายได้   เช่น  ลานปนู
เอนกประสงค์ ทางเดิน ก�าแพงปูน รั้วต่าง ๆ ฯลฯ
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การพัฒนาการมีส่วนรว่ม
ในการเล่น

บทที่ 4

 เมื่อพูดถึง “การเล่นแบบทุกคนมีส่วนร่วม” นั้น ภาพรวมของการมีส่วนร่วมคือการที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง ผู้อ�านวยความสะดวกในการการสันทนาการ ครูผู้ให้
การศึกษาหรือจัดกระบวนการเรียนการสอนแก่เด็ก รวมท้ังเด็กท่ีหลากหลายกลุ่ม   เป็นการเล่นท่ีทุก ๆ  คน
มีสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม 
 ทั้งนี้ ค�าว่า “มีส่วนร่วม” อาจจะยังมีความหมายไม่ชัดเจนตรงกันในความคิดของแต่ละคน ดังนั้น 
จึงจ�าเป็นที่ผู้เก่ียวข้องหรือผู้ที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อม หรือสร้างพ้ืนท่ีให้
เด็กเล่นจะต้องมาร่วมกันระดมสมองว่า “การมีส่วนร่วม” ที่แท้จริงนั้น ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง ซึ่งทุกคนที่
เกี่ยวข้องอาจจะใช้แนวทางต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประกอบในการพิจาณาในประเด็นดังกล่าว
 • ความหมายกว้าง ๆ ของการมส่ีวนร่วม เช่น การเข้าสงัคม การเป็นส่วนหน่ึงของกลุม่ การมาชมุนุม
อยู่ร่วมกัน
 • ในการจัดสภาพแวดล้อม พัฒนาที่เล่นให้เด็ก ควรให้การสนับสนุนเด็กทุกคนระยะเบื้องต้น เพื่อ
ให้พวกเขาได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นโดยทั่วถึง
 • การมีส่วนร่วมของเด็ก หมายถึง เด็กยังมีอิสระที่จะเป็นตัวของตัวเอง
 • การมีส่วนร่วมของเด็กคือการที่เด็กมีอิสระที่จะเลือกอยู่หรือเล่นกับคนที่ตนพอใจ
 • การมีส่วนร่วมอาจเป็นไปไม่ได้ หรือไม่อาจเกิดขึ้นได้ เพราะบางครั้งเด็ก ๆ อาจจะไม่ยอมรับซึ่งกัน
และกัน บางครั้งพฤติกรรมบางอย่างของเด็กอาจไม่เป็นท่ียอมรับของกลุ่ม โดยธรรมชาติคนเรามักชอบ
เพ่งพิจารณาคนอื่น แล้วกีดกันคนที่ไม่ยอมรับออกไป ไม่ให้เข้ามามีส่วนร่วม
 • ความหมายของการมส่ีวนร่วมในโรงเรยีนก็คอืสิง่แวดล้อมท่ีเดก็ ๆ ทกุคนในโรงเรยีนสามารถเข้าถึง
และจะต้องเป็นสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย โปร่งใส และทุกสิ่งด�าเนินไปตามระบบ
 • ศึกษาถึงการเข้ามามีส่วนร่วม จากเอกสารต่าง ๆ เช่น นโยบายหรือคู่มือของรัฐบาลที่ก�าหนดให้
แก่บุคคลกลุ่มต่าง ๆ เช่น ผู้พิการ หรือ สิทธิของเด็ก
 • ถามเด็ก ๆ พ่อแม่ และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความหมายของการมีส่วนร่วม
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4.1 คุณค่าของการเล่นแบบทกุคนมีส่วนรว่ม 
 การเล่นแบบทุกคนมีส่วนร่วมจะช่วยให้เด็ก ๆ มี ประสบการณ์ชีวิตที่ดี มีคุณภาพ เพราะได้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมการเล่นที่เหมาะสม และท้ายสุด เด็ก ๆ ก็จะมีชีวิตที่ดี มีความสุข และมีพัฒนาการที่ดี  

ประโยชน์จากการเล่นในสภาพแวดล้อมทีพ่รอ้มและเหมาะสมโดยผูใ้หญต่ระเตรยีม
ไว้ให้เด็ก คอื

  ส�าหรบัเด็ก
  • เด็ก ๆ ได้มีความเข้าใจ ได้เรียนรู้ถึงความเหมือนและความแตกต่างของผู้คนในสังคม
  • ได้พัฒนาทศันคตขิองเด็ก ๆ ท่ีมต่ีอการเข้ากลุม่ เช่น ความอดทน การยอมรับความแตกต่าง
     การยอมรับโลกทัศน์ในการมองโลก และความคิดเห็นของคนอื่นที่นอกไปจากตัวเอง
  • สภาพแวดล้อมทางการเล่นที่หลากหลาย ภาษาในการสื่อสารที่แตกต่าง จะยิ่งท�าให้เด็ก
     มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการเล่นที่หลากหลายมากขึ้นเช่นกัน
  • เด็กจะเกิดความรู้สึกภูมิใจในตัวเอง รู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง รวมทั้งสร้างเอกลักษณ์
     ที่แท้จริงของตัวเองขึ้นมา
  • ประสบการณ์ท่ีเด็ก ๆ ได้รับ จะน�าไปสู่การพัฒนาทางประสบการณ์ท้ังทางสังคมและทาง
     อารมณ์ ความรูด้้านภาษา และความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับโลกและสทิธิของการเป็นพลเมอืง

  ส�าหรบัผูใ้หญ่
  • ทั้งผู้ใหญ่และเด็กได้เพลิดเพลินในการใช้เวลาผ่อนคลายด้วยกัน
  • เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก โดยที่ผู้ใหญ่ให้การยอมรับ 
  • ทีมงานที่ท�างานเพื่อเด็กได้เรียนรู้และพัฒนาการท�างานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
    ความเป็นจรงิมากย่ิงขึน้ รวมท้ังได้พัฒนาประสบการณ์ ทักษะ ภาษาและวัฒนธรรมด้วยเช่นกัน

  ส�าหรบัชุมชน
  • เด็ก ๆ ต่างมคีวามสมัพันธ์และความเป็นเพ่ือนท่ีดต่ีอกัน แม้จะอยู่นอกสนามเดก็เล่นแล้ว
  • ทั้งเด็กและผู้ปกครองของแต่ละครอบครัวต่างมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
  • มกีารสร้างสรรค์โอกาสทีด่ใีนการสือ่สาร และสมัพันธภาพทีดี่ สร้างความรูส้กึของการคุน้เคย
     และความผูกพัน
  • ท�าให้ผู้คนในชุมชนมีทัศนคติที่เปิดใจ ยอมรับความแตกต่างของคนที่มาจากภูมิหลัง
     สิง่แวดล้อมและวัฒนธรรมทีแ่ตกต่างกันคนในชมุชนได้แบ่งปันความสขุสนุกสนานร่วมกัน
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4.2 อิทธพิลของส่ิงแวดล้อมที่มีต่อการเล่นแบบทกุคนมีส่วนรว่ม
 แนวคดิของจดัสภาพแวดล้อม ตัง้อยู่บนพ้ืนฐานท่ีว่าผูใ้หญ่จะต้องไม่เข้าไปแทรกแซงการเล่นของเดก็
แต่ผู้ใหญ่จะมีบทบาทในการ “จัดเตรียม” สถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเล่น จากนั้น เด็ก ๆ จะ
เป็นผูท่ี้คดิค้น สร้างสรรค์การเล่นของเขาเอง รวมทัง้ใช้สติปัญญาไหวพริบ ในการสร้างความสนกุสนานบนพ้ืนที่
ที่มีการจัดเตรียมไว้ให้อย่างเป็นธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น การจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ  ไว้ให้เด็กได้เลือกเล่น
อย่างสร้างสรรค์ เช่น สร้างบ้านในจินตนาการ ท�าเต็นท์จากวัสดุที่มีอยู่ การเล่นประเภทนี้ จะท�าให้เด็กๆ ได้
เข้ามารวมกลุ่มกัน เรียนรู้จากกันและกัน สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อการเล่นของเด็กนับเป็นปัจจัยที่ส�าคัญ
จะส่งผลต่อเด็กดังนี้
 • เดก็ได้มทีางเลอืกหลาย ๆ ทางในการส�ารวจและค้นพบจดุหมายปลายทางท่ีเขาต้องการอยากเรยีนรู ้ 
 • เด็ก ๆ ได้บ่มเพาะทัศนคติและนิสัยที่ดีขึ้นในตน ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออ�านวย
ต่อการให้เด็กเล่น หรือมีแต่สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ก็จะท�าให้เด็กเกิดความเบื่อหน่าย ไม่อยากมารวมตัวกันเล่น 
หรืออาจเล่นแต่เป็นไปในทางท�าลายข้าวของ เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้ใหญ่ก็จะไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะสาเหตุจาก
ทัศนคติของผู้ใหญ่ แต่กลับโทษว่าเป็นความผิดของเด็ก และในท้ายสุด เด็กก็จะขาดโอกาสที่จะเล่น เพราะ
ผู้ใหญ่สั่งห้าม หรือจ�ากัดเวลาเล่นหรือเข้ามาเจ้ากี้เจ้าการ ด้วยการออกกฎเกณฑ์ กักบริเวณ เป็นต้น ดังนั้น 
เด็กก็จะซึมซับทัศนคติที่ว่า สิ่งที่เขาชอบหรือสิ่งที่เขาท�านั้น ไม่ได้มีคุณค่าในสายตาของผู้ใหญ่เลย

4.3 ส่ิงแวดล้อมที่มีคุณภาพส�าหรบัการเล่นที่เด็กทกุคนมีส่วนรว่ม
 สิง่แวดล้อมในการเล่น เกิดจากการผสมรวมกันระหว่างคนและสถานท่ี  บรรยากาศของสถานทีเ่ล่น
จะสื่อแสดงถึงสิ่งที่เป็น “ความรู้สึกที่จับต้องไม่ได้” แต่ในขณะเดียวกัน เป็นสิ่งที่สัมผัสได้ว่าเอื้อหรือไม่เอื้อ
ต่อการเล่นของเด็ก ๆ สิ่งที่เด็ก ๆ ต้องการจากสนามเด็กเล่นหรือพื้นที่เล่นนั้น จะแตกต่างกันไปตามอายุ 
ความสนใจ และสภาพแวดล้อมของพวกเขา แต่โดยท่ัวไปแล้ว เด็ก ๆ จะต้องการเล่นในพ้ืนท่ีทีม่คีวามหลากหลาย
(variety) ยืดหยุ่น (flexibility) มีองค์ประกอบที่เป็นธรรมชาติ (natural elements) รวมทั้งมีทั้งความเสี่ยง
และความท้าทาย (risk and challenge)
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4.4 โปรดจ�าไว้ว่าส�าหรบัเด็กพิการก็สามารถพัฒนาการมีส่วนรว่มได้
 เดก็พิการสามารถสร้างการมส่ีวนร่วมในการเล่นได้ ซึง่ผูท้ีเ่ก่ียวข้องในการจดัสภาพแวดล้อมแก่เดก็ หรอื
ทีม่เีดก็พิการอยู่ควรจะพิจารณาในประเดน็เหล่าเป็นเบือ้งต้นว่าไม่มอีะไรเป็นอุปสรรคในการจดัสภาพแวดล้อม
แก่เดก็
 • โดยทั่วไป คนเรามักจะคิดถึงบุคลิกลักษณะของเด็กพิการบางประเภทแบบตายตัว เช่น เด็กที่มี
อาการดาวน์ซนิโดรมมกัจะเป็นเดก็ท่ีมบีคุลกิภาพน่ารกัอบอุน่ เดก็ท่ีเป็นออทิสตกิ มกัจะเป็นเดก็ท่ีชอบเก็บตัว
เงียบ ๆ ซึ่งการคิดถึงบุคลิกภาพของเด็กที่เป็นแบบแผนตายตัวเช่นนี้ มักท�าให้เราพลาดที่จะจัดสิ่งแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับเด็กพิการ หรือเปิดโอกาสให้เขาได้เข้ามาสัมผัสสิ่งแวดล้อมปกติ เพื่อการพัฒนาตนเอง
 • เรามกัจะนกึถึงเด็กพิการในแง่ทางการแพทย์ว่า เดก็พิการคอืเดก็ท่ีอ่อนแอกว่าเดก็อืน่ และต้องการ
การเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ ต้องมีผู้ดูแลที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ และต้องจัดหาบริการพิเศษต่าง ๆ ให้
 • ข้อสมมุติฐานที่เกี่ยวกับเด็กพิการที่เรามักจะคิดกันก็คือ เด็กพิการต้องการการดูแลแบบตัวต่อตัว
และต้องจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษให้โดยเฉพาะ
 • การต้ังข้อสมมุติฐานหรือการมองบุคลิกภาพของเด็กตายตัว ท�าให้ผู้ใหญ่เกิดความหวาดกลัว 
ว่าเมื่อมีเด็กพิการเข้ามา ทุกอย่างจะวุ่นวายสับสน เจ้าหน้าท่ีจะต้องเสียเวลากับเด็กกลุ่มพิเศษน้ีมาก
เกินไป กลัวว่าเจ้าหน้าที่จะไม่คุ้นเคยในการรับมือกับเด็กกลุ่มพิเศษนี้ กลัวว่าเจ้าหน้าที่จะสื่อสารในแบบที่
ต่างไปจากเด็กธรรมดาไม่ได้
 • ข้อจ�ากัดทางร่างกายของเดก็ ๆ  ก็มผีลต่อข้อจ�ากัดอืน่ ๆ  ด้วย เช่น การเข้าถึงสิง่แวดล้อม หรอือปุกรณ์
ต่าง ๆ ที่จัดไว้ให้ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมด้านความรู้สึก สัมผัสต่าง ๆ เช่น แสง เสียง
 • ปัญหาและอุปสรรคของสถานที่และองค์กร ที่เป็นอุปสรรคแก่เด็กพิการ มีตั้งแต่ที่เห็นได้ชัด เช่น 
กฎเกณฑ์ในการเข้ามาร่วมในองค์กรนั้น ๆ หรือ ที่เห็นไม่ชัด เช่น เวลาที่จัดให้ไม่ยืดหยุ่นพอส�าหรับเด็ก
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แนวทางปฏิบัติในการจัดสภาพแวดล้อม 

บทที่ 5

5.1 ข้อควรค�านึงถึงในการปรบั
สภาพแวดล้อมในการเรยีนรูข้องเด็ก
 ในธรรมชาตขิองเดก็ เดก็มคีวามต้องการในการเล่น
อยากแสวงหาค�าตอบ อยากรู้อยากเห็น อยากค้นหา 
ชอบการผจญภัย ชอบความท้าทาย ความตื่นเต้น และ 
ท่ีส�าคัญชอบเล่นอย่างอิสระในโลกของเด็กเอง ผู้ใหญ่
สามารถส่งเสริมทักษะ ให้ความรู้กับเด็กผ่านการเล่นได้
และสามารถจดัสิง่แวดล้อมส่งเสรมิการเล่นให้ตอบสนอง
ความต้องการการเล่นของเด็กได้อย่างแท้จริง และเอื้อ
อ�านวยความสะดวกให้เด็กได้ให้เข้าถึงพ้ืนท่ีการเล่นได้
อย่างมีความสุข จ�าเป็นต้องน�าหลักการข้อควรค�านึงถึง
ในการปรับสภาพแวดล้อมไปใช้ในการออกแบบพ้ืนท่ี
ให้มีคุณค่าและเด็กได้รับประโยชน์สูงสุด  
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 องค์ประกอบทางประสาทสัมผสั 
 องค์ประกอบทางประสาทสัมผัส  คือ การเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมในการการเล่นของเด็ก เช่น มี
สิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์ กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้า และส่งเสริมพัฒนาการผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย 
การจัดพื้นที่การเล่น ให้มีความยืดหยุ่น และหลากหลาย ส่งเสริมการเล่น กระตุ้นประสาทสัมผัส  ซึ่งเป็น
ประโยชน์อย่างย่ิง ส�าหรบัเด็ก ๆ ทีม่ปัีญหาบกพร่องทางประสาทสมัผสัเช่น การฝึกประสาทหูและประสาทตา
และประสาทสัมผัสทางด้านสมอง   
 ตัวอย่างองค์ประกอบทางประสาทสัมผัส ได้แก่
 • พื้นผิววัสดุที่แตกต่าง เช่น อ่อนนุ่ม หยาบ ขรุขระ แหลม หรือ เป็นขนปุกปุย แสงและเงา เกิดเงา
สะท้อน เงาด�า ประกายระยิบประยับ
 • สีอ่อน สีเข้ม สีฉูดฉาดบาดตา
 • เสียงที่น่าสนใจ เช่น เสียงระฆัง กระดิ่ง เสียงน�้าไหล เสียงสิ่งของกระทบกัน เสียงกรุ๋งกริ๋ง เสียงรัว
 • เสียงกรอบแกรบ เสียงลั่นเอี๊ยดอ๊าด  เสียงวี้ดวิ้ว
 • วัสดุที่พื้นผิวขรุขระ เช่น ก้อนกรวด ก้อนหิน และทราย

 ความยืดหยุ่น
 ความยืดหยุ่นในความหมายของการเล่น หมายถึง การจัดเตรียมพ้ืนที่ไว้ในลักษณะท่ีสามารถ
ปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของเด็ก ไม่จ�าเป็นต้องมีอุปกรณ์มากมาย แต่น�ามาใช้
ดัดแปลงเล่นได้หลายแบบแล้วแต่เด็กต้องการ ทั้งนี้ มีหลักส�าคัญ 2 ประการ คือ
 • สิ่งแวดล้อมในการเล่นมีความหลากหลายและยืดหยุ่นสูง
 • ไม่มีกฏเกณฑ์ ข้อบังคับตายตัวในการเล่น ไม่มีการตัดสินว่าสิ่งใดถูกหรือผิด
 แนวคดิดังกล่าว จะช่วยให้ผูใ้หญ่ได้เรียนรู้ตวัตนของเด็กในลกัษณะท่ีเป็นตวัของตวัเอง และยังเป็น
การส่งเสริมบรรยากาศการยอมรับในสิ่งที่แตกต่าง
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 ที่ก�าบังแสงแดดและป้องกันลมและฝน
 ท่ีก�าบงัในพ้ืนท่ีเล่นจะช่วยให้เกิดศูนย์รวมความสนใจไปท่ีกิจกรรม และสามารถรองรบักิจกรรมการเล่น
ในที่ร่มได้อย่างหลากหลาย
 • ท�าให้มีทางเลือกด้านพื้นที่ส�าหรับเด็กที่มีปัญหาทางประสาทสัมผัส เช่น แสงจ้า ลมแรง
 • ความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย 
 • สามารถเป็นที่นั่งพักให้หายเหนื่อยจากการเล่น
 • ผู้ใหญ่สามารถใช้เป็นที่นั่งพัก รอคอยและเฝ้ามอง ดูแล เด็ก ๆ เล่น 

 ลักษณะการจดัพ้ืนทีก่ารเล่นทีก่ระตุน้ให้เกดิการเรยีนรูด้้วยตวัเอง
 การจัดสิ่งแวดล้อมในพื้นที่การเล่น เพื่อตอบสนองความต้องการของเด็ก ถ้าเด็กได้เล่นในพื้นที่ที่มี
สภาพแวดล้อมได้ทดลองปฎิบัติในของจริง และสิ่งประดิษฐ์  ที่เอื้อต่อการพัฒนาการ และสามารถเล่นและ
กระตุน้ให้เกิดประสบการณ์การเรยีนรูด้้วยตนเอง เช่น มีการเล่นแบบส�ารวจ ฝึกการสงัเกต ได้ฝึกทักษะการแก้ไข
ปัญหา

ตวัอยา่งของการเล่นในประเภททีม่กีจิกรรมดึงดดูความสนใจทีก่ระตุน้ให้เกดิการเรยีนรู้
ด้วยตนเอง  
 • สวนเสรมิสร้างประสาทสมัผสั (sensory garden) เช่น สวนหนิบ�าบดัเท้า สวนสมนุไพร สวนธรรมชาติ
 • สระน�้าตื้น ๆ มีลูกบอลลอยฟ่อง หรือมีสีสันสดใส
 • สไลด์ตัวกับน�้าสบู่บนพื้นผ้ายาง
 • กองทรายพร้อมด้วยถังและพลั่ว
 • กระโจม เต็นท์ กระท่อม บ้านทาร์ซาน

พ้ืนทีเ่ลน่ดงักลา่วจะท�าให้เดก็ไดส้�ารวจและเลน่ดว้ยตนเอง โดยทีเ่ขา
เป็นผูต้ดัสินใจวา่จะเข้ามามส่ีวนรว่มในระดบัไหน เชน่ อาจจะเลน่ดว้ยตนเอง

หรอืท�าตามผูอ้ืน่ หรอืออกความเห็นพูดคุยในขณะการเลน่

“
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 ลักษณะที่เป็นธรรมชาติ
 การพัฒนาพื้นที่การเล่นให้มีลักษณะทางธรรมชาติเกี่ยวข้อง เช่น ต้นไม้ สนามหญ้า น�้า ก้อนหิน
ดนิ ทราย ท่อนไม้ สวนดอกไม้ นบัเป็นสิง่ของส�าคญัทีช่่วยกระตุน้ให้เดก็เกิดจนิตนาการความคดิสร้างสรรค์
สามารถเล่นได้อย่างหลากหลายและยืดหยุ่น รวมทั้งเป็นที่ก�าบังหรือเป็นจุดดึงดูดความสนใจกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้
 
 บรรยากาศของการยอมรบัและ “ความรูสึ้กของสถานที่”                        
 สิ่งแวดล้อมในการเล่นไม่ได้มีเฉพาะองค์ประกอบทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังหมายถึงบรรยากาศ
และอทิธิพลทีจ่ะมผีลต่อเดก็อกีด้วย ในการเล่นของเดก็ เขาอาจจะเล่นในพ้ืนทีท่ี่ก�าหนดให้เป็นท่ีเล่นของเดก็ ๆ
ซึ่งจัดเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และเมื่อเด็ก ๆ เข้าไปเล่นแล้ว พวกเขาจะเป็นผู้สร้างบรรยากาศ หรือ
จิตวิญญาณของสถานที่นั้นขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นการเล่นป่ายปีนต้นไม้ ขุดดิน สร้างถ�้าจ�าลอง เด็ก ๆ อาจตั้งชื่อ
ให้สิ่งของหรือสิ่งที่เขาเล่น  ซึ่งท�าให้สถานที่นั้น เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความรู้สึก นอกจากนั้น สิ่งของต่าง ๆ 
ที่เด็ก ๆ ประดิษฐ์หรือที่เป็นผลพวงจากการเล่น เช่น ตุ๊กตาดินปั้น รูปแกะสลัก รูปภาพ ล้วนแต่กลายเป็น
สิ่งแวดล้อมที่สร้างบรรยากาศและความรู้สึกเช่นเดียวกัน

 การเข้าถึงพ้ืนที่
 การจัดสิ่งแวดล้อมในพื้นที่การเล่นของเด็ก ต้องออกแบบพื้นที่และรูปแบบกิจกรรมที่ค�านึงถึงผู้เล่น
เป็นกรณีด้วย เช่น เด็กพิเศษ หรือเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือเด็กออทิสติก ออกแบบพื้นที่ให้มี
การอ�านวยความสะดวกให้เข้าถึงพื้นที่เล่นได้มากที่สุด จะช่วยลดปัญหาการเข้าถึงพื้นที่เล่นส�าหรับเด็กด้วย
เช่นกัน โดยเฉพาะการเข้าถึงพื้นที่ของเด็กพิการ เช่น ทางส�าหรับ รถเข็น ประตู รั้ว ฯลฯ  

 ความเส่ียงและความทา้ทาย
 โดยเฉพาะปัจจุบัน เด็กส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเล่นแบบไม่โลดโผน ชอบเล่นในบ้านมากกว่าที่จะ
ออกไปเล่นหัวหกก้นขวิดอยู่นอกบ้าน หรือบางกรณีเด็กอาจประสบปัญหาไม่ได้รับการยอมรับจากชุมชน 
และครอบครวั มคีวามกังวลถึงความปลอดภยัมากเกินไป และเดก็บางคนมข้ีอจ�ากัดด้านการเล่นแบบเสีย่ง ๆ
และท้าทาย ผจญภัย มีการแบ่งแยกกีดกัน หรือเด็กพิการอาจประสบปัญหาไม่สามารถเล่นแบบเสี่ยงและ
ท้าทายได้ เนื่องจากสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม หรือได้รับการปกป้องดูแลที่มากเกินไป อย่างไรก็ตาม เด็ก ๆ 
แทบทุกคน ก็มีสัญชาตญาณในการเล่นแบบเสี่ยงและผจญภัย 



31แนวทางจัดสภาพแวดล้อมการเล่นส�าหรบัเด็ก

 ประโยชน์ของการเล่นแบบเส่ียงและทา้ทาย
 • เพื่อทดสอบและพัฒนาความสามารถของตัวเอง
 • เพ่ือเรยีนรูป้ระเมนิความเสีย่งและผลของการเล่นแบบเสีย่ง ๆ
 • เพื่อหาประสบการณ์ทางอารมณ์ที่หลากหลาย 
 • เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจกล้าตัดสินใจ
 • สามารถฝึกการจัดการ การแก้ปัญหา และหาทางออกกับ
ความท้าทายต่าง ๆ

5.2  การแสวงหาความรว่มมือจากกลุ่มคนต่าง ๆ
 การสร้างการมส่ีวนร่วม แสวงหาความร่วมมอืจากกลุม่บคุคล เพ่ือให้เข้ามามส่ีวนร่วมพัฒนาในโครงการ
พื้นที่เล่นส�าหรับเด็ก พลังของกลุ่มบุคคล องค์กร หน่วยงาน ต่าง ๆ มีความส�าคัญมากที่จะขับเคลื่อนให้เกิด
ในการด�าเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เล่นส�าหรับเด็กได้จริง
 ตวัอย่างประเภทของบคุคล  องค์กร หน่วยงาน ทีค่วรจะแสวงหาความร่วมมอืในการพัฒนาโครงการดงันี้

 คณะกรรมการและคณะท�างาน 
 ในการด�าเนินโครงการส่วนใหญ่ จ�าเป็นจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อผลักดันและก�ากับ
ดูแล พร้อมท้ังตั้งคณะท�างานข้ึนมาเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเป็นผู้มีอ�านาจท่ีเกี่ยวข้อง
ในโรงเรยีน ได้แก่ ครใูหญ่หรอืผูช่้วยครใูหญ่ คณะคร ู ตวัแทนนกัเรยีนในแต่ละกลุม่ หรอืแต่ละชัน้  ตวัแทน
ผูป้กครอง และผูแ้ทนชมุชนหรอืผูท่ี้สนใจทัว่ไป ในการจดัรปูแบบทางการบรหิาร ควรมกีารตัง้กลุม่ข้ึนมาจาก
บุคคลหลาย ๆ ประเภทในสังคม โดยอาจใช้วิธีประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจ จากนั้น จึงเลือกตั้งคณะกรรมการ
เพื่อร่วมกันท�าหน้าที่ระดมทุนในการพัฒนาโครงการต่อไป

 ผูเ้ชีย่วชาญทางด้านศิลปะ และการออกแบบ
 การแสวงหาความร่วมมือจากกลุ่มคนหรือบุคคลในการท�างานด้านศิลปะ  ท�าให้โครงการมีสีสัน และ
ได้รับความคิดเห็นแปลกใหม่  ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่การเล่นให้เข้าประยุกต์ใช้ทรัพยากรและสภาพพื้นที่จริง 
ซึง่อาจจะเป็นความคดิท่ีหลากหลาย นอกกรอบและไร้ขดีจ�ากัด  ตัวอย่างเช่น การน�าผลงานทางศลิปะท่ีน�ามา
จดัตกแต่งในพ้ืนท่ีเล่นกลางแจ้ง เช่น รปูป้ัน รปูสลกั ท่ีสอดคล้องกับแนวคดิของการเล่นจะท�าให้เด็ก ๆ ได้เกิด
จินตนาการได้อย่างลงตัวและลึกซึ้งในความงามของศิลปะ เกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณค่ามากขึ้น
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 วิศวกร หรอื สถาปนิกภมิูทศัน์ (Landscape architects)
 สภาพแวดล้อมในการเล่นของเด็ก เป็นพื้นฐานส�าคัญในการพัฒนาเด็ก  เด็ก ๆ สามารถเล่นได้เกือบ
ทกุแห่ง สภาพแวดล้อมมบีทบาทส�าคญัในการสนับสนุนหรอืแสวงหาหนทางในการเล่นของเดก็ และบทบาท
ส�าคญัถ้ามผีูเ้ชีย่วชาญในการพัฒนาสภาพแวดล้อม การวางแผนภูมทิศัน์ในการเล่นของเด็ก สถาปนิกภูมทิศัน์
จะเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดเพราะจะมองภาพรวมออก จะเข้าใจในการออกแบบพื้นที่เล่นกลางแจ้งและในร่ม
ได้ดี เช่น การวางผัง ออกแบบ และจัดแต่งพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเล่นของเด็ก  ในการออกแบบจะต้องมี
ทั้งความสวยงามและการสร้างสรรค์  โดยเฉพาะในพื้นที่นั้น จ�าเป็นต้องมีการใช้วัสดุให้เหมาะสม เช่น พื้นที่
เป็นอาคาร ทางลม ทางระบายน�้า หรือ ส่วนประกอบอื่น ๆ

 ชา่งฝีมือ ชา่งเชือ่ม ชา่งไม้ และชา่งก่อสรา้ง
 การมีช่างฝีมือเข้ามาร่วมงานอยู่ในทีมงาน จะท�าให้พ้ืนท่ีเล่นท่ีคุณออกแบบมีความประณีตและ
ดึงดูดใจให้เด็ก ๆ อยากเข้าไปเล่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการออกแบบที่สวยและสะดุดตา การตกแต่ง อาจจะ
ใช้ของเก่า ๆ สะสม หรอืจากวสัดเุหลอืใช้ มาจัดแต่งให้เหมาะสม และกลายเป็นของใหม่ท่ีน่าต่ืนเต้นส�าหรบัเดก็
ถ้าในพื้นที่เล่น คุณได้ออกแบบให้มีองค์ประกอบต่าง ๆ จ�าพวก สะพานไม้ ทางเดินไม้ หรือป้อมปราการ  
ถ�า้จ�าลอง บ้านบนต้นไม้ ฯลฯ คุณจ�าเป็นต้องอาศยัฝีมอืช่างในทักษะต่าง ๆ เช่น ช่างเชือ่ม ช่างไม้ และช่างก่อสร้าง
เพ่ือให้ก่อสร้างและประดษิฐ์สิง่ท่ีคณุออกแบบเอาไว้ให้กลายเป็นของจรงิส�าหรบัเดก็ ๆ ในการก่อสร้าง เดก็ ๆ 
และผู้ปกครองสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการก่อสร้างหรือท�างานด้วยได้เท่าที่เขาจะพอท�าได้

 กลุ่มอาสาสมัคร
 พลังของกลุ่มอาสาสมัคร นับว่ามีส่วนส�าคัญในการช่วยให้งานส�าเร็จลุล่วงไปได้ อย่างไรก็ตาม 
อาสาสมัครในที่นี้จะเป็นใครก็ได้ที่สนใจในการพัฒนาเด็ก อาสาสมัครแต่ละคนอาจจะมีความสามารถที่
แตกต่าง มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาเด็กและพัฒนาพ้ืนท่ีในการเล่นของเด็ก เช่น ผู้ปกครอง 
นักศึกษา คนท�างานด้านต่าง ๆ ฯลฯ สิ่งที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งก็คือคุณควรระบุประเภทของงานที่
คุณวางแผนไว้ และต้องการให้อาสาสมัครเข้ามาช่วยให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งก�าหนดเวลาที่ต้องการให้งาน
ส�าเร็จ
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 ผูดู้แลเด็กในการเล่น  (Playworkers)
 ผู้ดูแลเด็กในการเล่นหรือผู้น�าการเล่น นับเป็นบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความส�าคัญ เพราะพวกเขา
จะมทีกัษะ ประสบการณ์ ในการพัฒนาเดก็ ทีจ่ะสามารถช่วยเอือ้อ�านวยความสะดวกให้เดก็ ๆ ได้รบัประโยชน์
จากการเล่นและเข้าถึงพ้ืนทีก่ารเล่นอย่างสนุกสนานและเป็นอสิระ โดยเฉพาะอย่างย่ิงจะมทัีกษะและเทคนคิ
ในการจัดสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองต่อความต้องการของเด็ก เช่นการจัดการเล่นในพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติ หรือ
สวนแห่งการเรยีนรู ้ หรอืสวนผจญภัย และสามารถจดักิจกรรมในพ้ืนทีเ่ล่นกลางแจ้งและพ้ืนทีใ่นร่มในกรณีท่ี
เด็ก ๆ ไม่สามารถออกไปเล่นกลางแจ้งได้

 ผูผ้ลิตอุปกรณ์การเล่น 
 อุปกรณ์การเล่น อาจไม่ใช่ทางเลือกหลักส�าหรับพื้นที่เล่นหรือสวนสนุกของคุณ แต่บางทีการติดต่อ
กับบุคคลกลุ่มนี้ อาจช่วยให้คุณได้ความคิดใหม่ ๆ หรืออาจได้อุปกรณ์ที่สามารถน�ามาใช้ในพื้นที่เล่นที่คุณ
ก�าลังสร้างให้เด็ก ๆ  ได้บ้าง ในการติดต่อผู้ผลิต ควรน�าร่างแบบพื้นที่เล่นไปให้พวกเขาดูด้วย เพื่อที่เขาอาจจะ
ให้ค�าแนะน�าบางอย่างหรือมองเห็นบางจุดที่เขาสามารถจัดหาอุปกรณ์ให้คุณได้ ข้อส�าคัญ อย่าเริ่มต้นด้วย
การไปเลือกดูรูปแบบเครื่องเล่นส�าเร็จรูป เพราะคุณอาจจะได้ของที่ไม่เหมาะกับพื้นที่ หรือได้อุปกรณ์ที่ไม่มี
ความจ�าเป็นน�ากลับไปไว้ในพื้นที่ จะเกิดปัญหาเพิ่มให้กับพื้นที่ เพราะท�าให้คับแคบ กีดขวางการเล่นของเด็ก

 เจ้าหน้าที่ทอ้งถ่ิน
 เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ณ ที่นี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  อ�าเภอ เจ้าหน้าที่เทศบาล
ซึ่งมีหน้าที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการเล่นหรือเก่ียวกับเด็ก ๆ เน่ืองจากการเล่นต้องเก่ียวข้องกับมิติทางสังคม
หลายประการ เช่น การนันทนาการ วัฒนธรรม การปลกูสร้างอาคาร การศกึษา สขุภาพ การใช้ทีส่าธารณะ
และสวนสาธารณะ ดังนั้น คุณควรต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ท้องถ่ินด้านต่าง ๆ เพ่ือขอการสนับสนุนและ
ความช่วยเหลือในสิ่งที่จ�าเป็น ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจช่วยคุณได้ในเรื่องดังต่อไปนี้    
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 • ให้ค�าแนะน�าทั่วไปและให้การสนับสนุน
 • ให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าในการออกแบบ
 • เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท�างาน
 • ช่วยรณรงค์หาทุนในการสนับสนุนพัฒนาโครงการ
 • ให้ค�าแนะน�าเฉพาะด้าน เช่น การท�างานประสานความร่วมมือจากชุมชน
 • ให้ยืมอุปกรณ์ และจัดหาทรัพยากรต่าง ๆ
 • ช่วยในขั้นตอนที่เป็นทางการ ท�าให้การด�าเนินงานรวดเร็วขึ้น
 • แนะน�าคุณให้รู้จักกับบุคคลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
 • ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่และกฎระเบียบบางอย่างในการประสานงาน
 • ช่วยในการเลือกซื้อ จัดซื้อ และติดตั้งอุปกรณ์

 ศิลปินนักรอ้งและนักดนตรี
 ศิลปินนักร้องและนักดนตรี มีส่วนร่วมช่วยให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ เด็กจะได้รับแรงบันดาลใจใน
การค้นพบตัวเองทางด้านศิลปะของการใช้เสียงร้องและดนตรี บางครั้ง อุปกรณ์ดนตรีอาจเป็นส่วนหนึ่ง
ของพ้ืนที่เล่น  ท่ีดึงดูดความสนใจให้เด็ก ๆ เข้ามาเล่น อย่างไรก็ตาม การใช้เสียงในการเล่น อาจไม่
เจาะจงเฉพาะเครื่องดนตรีและการร้องเพลงเท่านั้น บางครั้ง คุณอาจใช้อุปกรณ์ประยุกต์ ให้เกิดเสียงต่าง ๆ 
เช่น รูปปั้นที่มีเสียงร้องหรือกรงนกจ�าลองที่มีนกส่งเสียงร้อง เสียงกระดิ่งกรุ๋งกริ๋ง  เสียงจากกระบอกไม้ไผ่
ประยุกต์ จากอุปกรณ์ครัว จากถัง กาละมัง หรือเสียงต่าง ๆ จากธรรมชาติ  ดึงดูดความสนใจ ให้เกิดความ
อยากรู้อยากเห็นได้เช่นกัน 
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ข้ันตอนลงมือจัดสภาพแวดล้อม
เพ่ือสรา้งพ้ืนที่แก่เด็ก

บทที่ 6

ความร่วมมือสนับสนุนสร้างพ้ืนที่เล่น โดยจัด
การพูดคยุรบัฟังความคดิเห็นจากเด็ก พ่อแม่ เด็ก
ชาวชมุชน และผูเ้ก่ียวข้อง โดยเฉพาะการเปิดเวที
ให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเล่นเมื่อสมัย
เป็นเด็ก จะช่วยให้ผู้ใหญ่ในชุมชนหวนระลึกถึง
ความสขุขณะเล่นในวัยเดก็ และเกิดความเข้าใจ
เดก็ถึงความต้องการ และความจ�าเป็นในการได้
เล่นของเด็กยิ่งขึ้น

ข้ันตอนในการพัฒนาส่ิงแวดล้อมในการเล่นของเด็ก
 การพัฒนาสิง่แวดล้อมในการเล่นเพ่ือการเรยีนรูข้องเด็กนัน้ จ�าเป็นต้องมคีณะกรรมการและคณะท�างาน
ท่ีเป็นตวัแทนชมุชนจากส่วนท้องถ่ิน การสร้างความร่วมมอื จากเด็ก จากผูป้กครอง ชาวชมุชนนัน้ มส่ีวนส�าคัญมาก
ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อน ด�าเนินการให้เกิดพื้นที่เล่นได้จริง 

ข้ันตอนที่ 1   ค้นหารูปแบบการพัฒนาเด็ก และสรา้งการรบัรูโ้ครงการในชุมชน
 การสร้างพื้นที่เล่นส�าหรับเด็กในชุมชนใด ๆ ก็ตาม  หัวใจส�าคัญ คือ ต้องท�าให้ชุมชนมีความรู้สึก
เป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อให้เกิดพลังชุมชน ท�าหน้าที่ดูแลรักษา พัฒนาให้พื้นที่ของเด็ก คงอยู่อย่างมีคุณภาพ   
เราต้องเริ่มต้นประชาสัมพันธ์ ให้ชุมชนได้รับทราบถึงโครงการสร้างพื้นท่ีเล่นของเด็ก ให้ชุมชนได้รับรู้ถึง
ความส�าคัญ ถึงประโยชน์และคุณค่าในการเล่นเพื่อพัฒนาสมองและศักยภาพของเด็กโดยรวมที่เด็กจะได้รับ
ควรให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่การเริ่มต้น ท�าโครงการจะได้เกิดความเข้าใจ
และเกิดความรกั ความผกูพันต่อโครงการรูส้กึได้ว่าเป็นเจ้าของร่วมกัน และช่วยกันดแูลพ้ืนท่ีการเล่นตลอดไป

ข้ันตอนที่ 2   การลงมติรว่มกันของคนในชุมชน เรือ่งการสรา้งพ้ืนที่เล่นให้เด็ก
 จดัประชมุผูท่ี้เก่ียวข้อง เช่น ชาวชมุชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพูดคยุและลงมตร่ิวมกัน (อาจมี
การเซ็นสัญญาก็ได้) ในเรื่องการสร้างสถานที่เล่น จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนในชุมชนเห็นชอบและยินดีที่จะให้
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 ในการด�าเนนิโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ จะให้โครงการเข้มแขง็จ�าเป็นต้องมกีารต้ังคณะกรรมการ
ขึ้นมาผลักดันและก�ากับดูแล พร้อมทั้งตั้งคณะท�างานขึ้นมาเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเป็น
ผู้มีอ�านาจที่เก่ียวข้อง เช่น เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน อบต. หรือหน่วยงานเทศบาล ในโรงเรียน
ได้แก่ ครใูหญ่หรอืผูช่้วยครใูหญ่ คณะคร ูตวัแทนนักเรยีน  ตวัแทนผูป้กครอง ผูแ้ทนผูน้�าชมุชนและชาวชมุชน
หรอืผูท้ีส่นใจทัว่ไป  การจดัรปูแบบทางการเพ่ือการบริหาร ควรมกีารต้ังกลุม่ขึน้มาจากบคุคลหลาย ๆ ประเภท
ในสังคม โดยอาจใช้วิธีประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจ จากนั้น จึงเลือกตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมกันท�าหน้าที่
ระดมทุนให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ตัวอย่าง การจัดกระบวนการให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเล่นเมือ่สมยัเป็นเด็ก 
 เพ่ือให้ผูเ้ข้าร่วมเห็นความส�าคญัของการเล่นในมมุมองของเดก็ และเข้าใจในธรรมชาตขิองเดก็ทกุคน
ว่าต้องการเล่น และเล่นอย่างอิสระ ซึ่งเกิดจากความต้องการภายในของเด็ก แรงขับจากภายใน  ไม่มีใครมา
บอกให้เล่น  ดงัน้ัน เมือ่เราได้ย้อนนึกถึงการเล่นในวัยเดก็ เราจะเข้าใจในธรรมชาติ และความต้องการของเด็ก
มากขึ้น
 • แจกกระดาษให้เดก็และผูใ้หญ่ท่ีเข้ามาระดมความคดิเห็น พร้อมท้ังแจกอปุกรณ์วาดเขียนให้ตาม
ที่สมาชิกกลุ่มต้องการ เช่น ดินสอ สีเมจิก สีถ่าน สีไม้ สีน�้า ดินสอ 
 • ให้สมาชิกแยกย้ายกันไป แล้วใช้เวลา 20 นาที ในการร�าลึกถึงการเล่นที่น่าประทับใจของตนเอง
ในอดีต รวมทั้ง สถานที่ ประสบการณ์ ช่วงเวลา ความรู้สึก และเพื่อนร่วมเล่น 
 • ใช้อุปกรณ์วาดเขียนที่แจกเขียนเรื่อง หรือวาดภาพเพื่อเล่าเรื่องความประทับใจนี้
 • จากนั้นให้สมาชิกกลับมารวมกลุ่มแล้วแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน
 • ผู้น�ากระบวนการ สรุปประเด็นหลัก ๆ ที่ทุกคนน�าเสนอคล้าย ๆ กัน ซึ่งส่วนมากมักจะได้แก่
  - ความรู้สึกอิสระ เสรี และความตื่นเต้นขณะการเล่น
  - องค์ประกอบของการเล่นที่เสี่ยงและเป็นอันตราย
  - การเล่นในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ
  - การแอบผู้ใหญ่ไปเล่น และการเล่นตามสถานที่ลับต่าง ๆ
  - ความเป็นอิสระเสรีในโลกของเด็กจากการเข้ามาสอดส่องดูแลของผู้ใหญ่
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ข้ันตอนที่ 3   ส�ารวจพ้ืนที่ ทรพัยากร รวมถึงข้อจ�ากัดในการพัฒนาพ้ืนที่การเล่น 
 เป็นการส�ารวจและประเมนิพ้ืนท่ีทางกายภาพ เพ่ือน�ามาวางแผนออกแบบสถานท่ีเล่นให้เหมาะสม
ควรค�านึงถึงการใช้พื้นที่การเล่นในระยะยาว ในขั้นตอนนี้เราควรพิจารณาภาพรวมทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ซึง่มส่ีวนประกอบโครงสร้างพ้ืนฐานส�าหรบัสภาพแวดล้อมการเล่น จะเป็นรากฐานของสภาพแวดล้อม
ในปีแรก วางแผนให้มีพื้นที่ตามธรรมชาติรอบ ๆ พื้นที่การเล่น นอกจากนี้จ�าเป็นต้องค�านึงถึงการใช้งานใน
ระยะยาวด้วย ลกัษณะพ้ืนท่ีแบบนีเ้ราควรเลอืกท่ีต้ังของพ้ืนท่ีอย่างรอบคอบ เพราะเด็ก ๆ ต้องเล่นไปอีกหลายปี
และในการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ บางอย่างอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายจ�านวนมาก   

 การเริม่ตน้ส�ารวจพ้ืนทีค่วรจะวาดรูปแผนผงัพ้ืนทีล่งในกระดาษโดยลงรายละเอยีด
ทีส่�ารวจพบในพ้ืนทีน้ั่น ๆ เชน่
 • ลกัษณะทางกายภาพ ต้นไม้ รัว้ ทางเดนิปนู สนามหญ้า สภาพของดนิ (แขง็ เหนียว) เป็นเนิน หรอื
หลุมบ่อ
 • บอกถึงการสัมผัสกับธรรมชาติ   ระยะร่มเงา  แสงอาทิตย์   ลม  
 • สาธารณูปโภค  เช่น ทางระบายน�้า  ที่วางหลุมขยะเปียก   ขยะแห้ง  
 • บริเวณของสถานท่ีการเล่น เช่นอาจจะอยู่ในชุมชน เป็นบ้านเรือน ย่านธุรกิจ  ถนน หรือ   
สวนสาธารณะ ต้องประเมินว่าคนรอบข้างที่เล่น จะเกิดความร�าคาญหรือกังวลว่าเด็กจะส่งเสียงดังรบกวน
หรือไม่  เพื่อป้องกันข้อขัดแย้ง ที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน 
 • การส�ารวจพ้ืนท่ีควรให้เดก็และชาวชมุชนมส่ีวนร่วมส�ารวจด้วย  ท�าให้เกิดความเป็นเจ้าของร่วมกัน
จะได้ช่วยกันดูแลพื้นที่เล่นต่อไป
 การส�ารวจพ้ืนท่ี การออกแบบแผนผังของพ้ืนที่  ต้องช่วยกันตัดสินใจเลือกสิ่งแวดล้อมบางส่วน
ทีม่อียู่แล้วว่าจะคงไว้เหมอืนเดิมหรอืเลอืกเอาออก เช่น ต้นไม้ ทางเดนิ สวนดอกไม้ ขอนไม้ ท่อนไม้ เครือ่งเล่น
ที่ผุพัง ฯลฯ  

ข้ันตอนที่ 4  ประชุมวางแผน ส�ารวจความต้องการในการเล่นของเด็ก
 ในขั้นตอนนี้ ต้องปล่อยให้ผู้เข้าร่วม เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง แสดงความคิดเห็นออกมาให้มากที่สุด
โดยยังไม่ต้องคิดถึงข้อจ�ากัดว่าจะท�าไม่ได้ การพูดคุยอาจจบลงด้วยรายการยาวเหยียดในแต่ละหมวด ก็ให้
เริม่ในข้ันต่อไป คอื การจดัล�าดบัความส�าคญัของสิง่ท่ีต้องการในแต่ละหมวด เราก็จะได้รายการท่ีมคีวามส�าคญั
อนัดบัแรก เพ่ือน�าไปสร้างพ้ืนท่ีเล่นต่อไป การระดมความคดิเห็นเรือ่งความต้องการของเด็ก จะต้องค�านงึถึง
รปูแบบกิจกรรมทีเ่ดก็ต้องการอย่างแท้จรงิและรวมถึงการได้รบัประสาทสมัผสัทัง้ห้า ในการส่งเสรมิพัฒนาการ
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 การส�ารวจความต้องการในพ้ืนท่ีการเล่นของเด็ก การตัง้ประเดน็ค�าถาม ให้เชือ่มโยงประเดน็ เพ่ือกระตุน้
ให้เกิดการคิดการเชื่อมโยง และการเปิดโอกาสให้เด็กที่เป็นผู้เล่นนั้น มาช่วยกันระดมความต้องการ เช่น 
โดยใช้ค�าถามสัมภาษณ์เด็ก เช่น เด็กต้องการให้ท่ีมีการเล่นเป็นอย่างไรบ้าง ? อยากเล่นอะไรมากท่ีสุด ?    
การส�ารวจความต้องการนี ้ควรรวมถึงผูใ้หญ่ พ้ืนที ่สมาชกิชาวชมุชน และคนท่ีเกีย่วข้องมาช่วยออกความเหน็ด้วย
โดยการระดมความคิดเห็น  ใช้ค�าถามดังต่อไปนี้

 • ในพ้ืนทีก่ารเลน่ ควรจะมทีรพัยากรหรอือุปกรณ์ในการเลน่ทีเ่ป็นธรรมชาติอะไรบา้ง?
และน�ามาท�าอะไรได้บ้าง ?
 ตวัอยา่ง ค�าตอบ เชน่ มดีนิทราย น�า หิน ไมไ้ผ ่ไมอ้ืน่ ๆ ขอนไม ้เมลด็พันธุพื์ช ดอกไม ้ 
ตน้ไม ้เปลอืกไม ้เถาวลัย ์ฯลฯ
 • มีวัสดุอุปกรณ์เหลือใช ้หรอือุปกรณ์รไีซเคิลที่หางา่ยในทอ้งถิ่น มีอะไรบ้าง? น�ามา
ท�าอะไรเลน่ไดบ้า้ง ?
 ค�าตอบ ม ีป๊ีบ ลงักระดาษ กลอ่ง กระป๋อง เชอืก กระดิ่ง เศษรถจกัรยาน ผา้ ชุดบง่บอก
อาชพีตา่ง ๆ ทีไ่มใ่ชแ้ลว้
 • อยากให้มีโครงสรา้งชิน้ใหญ่ในการเล่นหรอืโครงสรา้งการเล่น หรอืเครือ่งเล่น มี
อะไรบ้าง ?
 ค�าตอบ เชน่ มุมเลน่น�า ศิลปะประดษิฐ ์การแสดงแตง่กายแฟนซ ีการเลน่กบัฟองสบูย่กัษ์
ปลกูผกั ชงิชา้  ไมก้ระดก  บา้นบนตน้ไม ้ทีปี่นป่าย  ถ�า  เวท ี สะพาน

ข้ันตอนที่ 5   ออกแบบพ้ืนที่เล่น 

 การออกแบบพ้ืนที่เล่นส�าหรบัเด็ก
 การจดัหาและพัฒนาพ้ืนท่ีเล่นส�าหรบัเดก็ ๆ ในหลาย ๆ กรณี มกัเริม่จากทรพัยากรหรอืพ้ืนท่ีท่ีเรามอียู่
และต้องเริม่ต้นจากจดุนัน้ ในการปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง ให้กลายเป็นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมดัง่ใจเราต้องการ ดงัน้ัน
การพัฒนาพื้นที่เล่นส�าหรับเด็ก จึงประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้คือ

 เริม่จากส่ิงทีค่ณุมอียู่
 พ้ืนท่ีที่แตกต่างกันก็ท�าให้มีศักยภาพท่ีต่างกันด้วยเช่นกัน จุดเริ่มต้นที่ชัดเจนที่สุด น่าจะได้แก่ 
ท�าการประเมินว่าพื้นที่ที่คุณมีอยู่เป็นอย่างไร สอดคล้องกับความต้องการของเด็กหรือไม่ และแผนงานที่
คุณต้องการท�านั้นจะอยู่ในระดับใหญ่เล็กเท่าใด  ตัวอย่างพ้ืนที่ท่ีคุณสามารถน�ามาดัดแปลงเพ่ือให้เป็น
สถานที่เล่นที่เหมาะสมส�าหรับเด็ก ๆ เป็นต้นว่า
 • สนามโรงเรียน ซึ่งสามารถพัฒนาให้กลายเป็นโอกาสในการเล่นที่ดีส�าหรับเด็ก ๆ และสามารถ
สร้างสรรค์สิง่แวดล้อมทีด่ใีห้เกิดขึน้ได้ รวมท้ังน�ามาช่วยส่งเสริมในการท�ากิจกรรมหลกัท่ีคณุจะจัดให้กับเดก็
 • ลานปูนเอนกประสงค์ ที่สามารถน�ามาจัดแบ่งเป็นโซน ๆ แยกพื้นที่ได้
 • ที่รกร้างมีต้นไม้ขึ้นปกคลุม ซึ่งสามารถน�ามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเล่นผจญภัยของเด็ก ๆ 
ขณะเดียวกันก็มีความปลอดภัย
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 • สนามหญ้ากว้าง ๆ ที่ยังไม่มีผู้ใดเข้าใช้ประโยชน์ สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ การปลูกต้นไม้เพื่อประดับ
หรือให้ร่มเงาบ้าง
 • กระท่อมหรอืบ้านเลก็ ๆ  ในทีว่่าง ๆ ซึง่เดก็ ๆ อาจใช้เป็นรงัพักผ่อน และเป็นสถานท่ีทีเ่ขารูส้กึว่ามัน่คง
ปลอดภัย
 • สนามดินกว้าง ๆ ที่สามารถดัดแปลงเป็นสนามให้เด็กเล่นผจญภัยได้
 • สนามเดก็เล่นท่ีมเีคร่ืองเล่นตดิตัง้คงท่ี แต่ควรจดัให้ดดูงึดดูและให้เด็กทกุคน ทุกกลุม่ สามารถ
เล่นได้อย่างมีส่วนร่วม
 • สถานท่ีเป็นแปลงย่อย ๆ ภายในชุมชน ท่ีแต่ละจุดสามารถเชื่อมต่อกันได้ และท�าให้เด็ก ๆ เกิด
ความตื่นเต้นในการผจญภัยจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

 และไม่ว่าสถานที่เหล่านั้น จะเป็นประเภทไหน ค�าถามที่คุณจะต้องถามตัวเอง ในการพัฒนาพื้นที่
ให้เป็นสนามเด็กเล่น คือ
 1. การให้โอกาสความต้องการในการเล่นของเดก็ คณุจะสามารถพัฒนาพ้ืนท่ีนัน้ให้เข้ากับความต้องการ
ของเด็กได้อย่างไร หรือสถานที่นั้นสอดคล้องกับโอกาสในการเล่นแบบใด
 2. สถานที่นั้นมีศักยภาพในการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กหรือไม่แตกต่างหรือ
สอดคล้องกับโอกาสในการเล่นของเด็กอย่างไร
 3. ในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว มีเสียงต่อต้านหรือสนับสนุนอย่างไรบ้าง
 4. ต้องใช้เทคนิคความรู้พิเศษใดบ้างในการปรับปรุงพัฒนา  

ตวัอย่างการสรา้งการมส่ีวนรว่มระหว่างเดก็และผูใ้หญใ่นการออกแบบพ้ืนทีใ่นการเล่น
 • การเริ่มต้นควรจะวาดรูปแปลน แผนผังพื้นที่ลงในกระดาษแผ่นใหญ่โดยลงรายละเอียดบันทึก
เป็นภาพวาด วาดรูประบายสี พื้นที่การเล่นที่จะใช้ในระยะยาวหรือพื้นที่ถาวร  สิ่งก่อสร้างที่ก่อสร้างด้วยปูน 
รื้อถอนล�าบาก ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้  อาคาร  ลานปูนเอนกประสงค์  ต้นไม้  ทางเดิน   ก�าแพงปูน   รั้ว
ต่าง ๆ ต้องตดัสนิใจเลอืกสิง่แวดล้อมบางส่วนท่ีมอียู่แล้วว่าจะคงไว้เหมอืนเดมิหรอืเลอืกเอาออก  ตดัรปูท่ีวาด
เสร็จน�ามาจัดวางทีละชิ้นจัดลงบนแปลน
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 • ให้เด็กหรือผู้ใช้พื้นที่การเล่น มีส่วนร่วมในการออกแบบ โดยวาดรูปความต้องการที่จะเล่น ตาม
จินตนาการ จัดวางลงในแบบแปลนตามความต้องการ  คนที่ไม่ถนัดวาดรูปก็ให้ช่วยออกความเห็น
 • รวบรวมข้อมูลจากการระดมความคิดเห็นของเด็ก และจากรูปวาดในแบบแปลน  ผู้ใหญ่หรือ
ผู้รับผิดชอบโครงการต้องตัดสินใจคัดเลือกความต้องการของเด็กที่เด็กระดมความคิดเห็นให้เหมาะสมกับ
พื้นที่ เก็บส่วนอื่น ๆ ที่ไม่ได้คัดเลือกเอาไว้ใช้ในการปรับสิ่งแวดล้อมครั้งต่อไป 
 • ส่งแบบแปลนภาพรวมทัง้หมดท่ีวาดแบบไว้คร่าว ๆ ให้กับนกัออกแบบหรอืผูเ้ชีย่วชาญ  ผูเ้ชีย่วชาญ
ควรเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในธรรมชาติการเล่นของเด็ก  และค�านึงถึงประโยชน์ในการใช้พื้นที่และเอื้ออ�านวย
ให้เด็กได้เรียนรู้
 ค�านงึถึงการพัฒนาสิง่แวดล้อม ลงมอื และออกแบบพ้ืนท่ีเล่นให้เหมาะสมกับกลุม่ผูใ้ช้พ้ืนที ่ โดยเน้น
การส่งเสริมสนับสนุนให้ประโยชน์สุขแก่เด็กมากที่สุด และเป็นแผนผังที่ใช้ลงมือปฏิบัติได้จริง

ข้ันตอนที่ 6   การระดมทรพัยากร (เงนิ อุปกรณ์ ส่ิงของ และอาสาสมัคร ฯลฯ) 
 ทรัพยากรท่ีเก่ียวข้องกับการเล่นของเด็กนั้นมีอยู่มากมาย  เช่น  อุปกรณ์  สถานท่ี  ความรู้  และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง การจัดหาทรัพยากรส�าหรับการเล่นของเด็กก็มีหลายวิธีการ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง 
การขอรับบริจาค การจัดท�าขึ้นเอง 
 จากประสบการณ์การท�าสนามเดก็เล่นในชมุชนแห่งหนึง่ การระดมทรพัยากร  ด้านบคุลากร/องค์ความรู,้
และด้านอุปกรณ์/งบประมาณ สามารถสรุปเป็นวิธีการ ได้ดังต่อไปนี้
 • ค้นหาบคุคลท่ีเก่ียวข้อง กับการเล่นของเด็กอยู่ก่อนแล้ว และชกัชวนให้เป็นอาสาสมคัรในการท�างาน
ด้านการพัฒนาเด็ก
 • จัดอบรมความรู้เรื่องการพัฒนาเด็กผ่านการเล่นให้แก่กลุ่มคน อาสาสมัคร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความตระหนัก และเห็นความส�าคัญของกิจกรรมนี้จนน�าไปสู่การสนับสนุนการเล่นของเด็กให้เกิด
ขึ้นจริงในชุมชน
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 • น�าเสนอแนวคดิการพัฒนาเดก็ผ่านการเล่น ต่อชาวชมุชน และแกนน�า ในเวทปีระชมุประจ�าเดือน
ของชุมชนโดยอาสาสมัคร  ท�าให้ชาวชุมชนพร้อมใจกัน สนับสนุนการพัฒนาเด็กผ่านการเล่น โดยเลือกท�า
สนามเด็กเล่นให้กับเด็ก ๆ  ในชุมชน
 • การจัดเวทีประชาคมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น  เด็ก  ผู้ปกครอง  ชาวชุมชน  แกนน�าชุมชน  อบต.  
เทศบาล  วัด โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก เป็นต้น  เพื่อระดมความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ  เช่น การวางแผนการจัดท�า
สนามเดก็เล่น แนวทางดแูลรกัษา การแบ่งบทบาทหน้าที ่ การระดมทุนและอปุกรณ์ การจดัระเบยีบการเล่น
 • การขอรับบริจาคอุปกรณ์ เช่น ไม้ ยางรถยนต์ ใบจาก เชือก อุปกรณ์รีไซเคิล
 • การระดมทุนจากองค์กรต่าง ๆ เช่น การเขยีนโครงการเสนอขอทุน การทอดผ้าป่าสามคัคี  

ข้ันตอนที่ 7  ลงมือปฏิบัติสรา้งฝันของเด็กให้เป็นจรงิ
 ในขั้นตอนนี้ อย่าลืมว่าต้องระดมพลคนมาช่วย ให้มีส่วนร่วมในการปฎิบัติร่วมกัน   และทุกขั้นตอน
ถูกด�าเนินงาน ตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ต้องมีความพร้อมอุปกรณ์ คนท�างาน รวมถึงต้องมีแผนผังรูปแบบ
ภาพรวมของกิจกรรม และแผนที่ ก�าหนดจุดในการท�างานการปฎิบัติแต่ละจุดควรท�าอะไร มีแผนอย่างไร 
มีขั้นตอนอย่างไร ใช้อุปกรณ์อะไร และที่ส�าคัญควรจะมีผู้รู้ควบคุมดูแลการท�างานในแต่ละจุด 
 • ต้องก�าหนดภาพรวมวันเวลาในการด�าเนินงาน  เช่น การก่อสร้างท�าโครงสร้างชิน้ใหญ่ และก�าหนด
เวลาการท�างานร่วมกับช่าง อาจจะก�าหนดวันเวลา 2-3 วัน แล้วแต่รูปแบบโครงสร้าง ความยากง่ายและ
จ�านวนคนช่วย
 • ผูท่ี้จะมส่ีวนร่วมมาสร้างฝัน ท�าสนามเดก็เล่นให้เดก็ คอื เดก็ เยาวชน ผูป้กครอง สมาชกิชาวชมุชน
และจากหน่วยงานในท้องถ่ิน และบคุลอืน่ ๆ ท่ีสนใจ นอกจากน้ี อย่าลมืมองหาอาสาสมคัร ผูท่ี้มคีวามช�านาญ
เฉพาะทาง  เช่น ช่างไม้ ช่างก่อสร้าง ช่างศลิป์  งานบางอย่างก็ต้องอาศยัภูมปัิญญาชาวบ้าน และควรมวิีศวกร
หรือผู้เชี่ยวชาญงานช่าง ซึ่งเป็นชาวชุมชนหรือคนภายนอกก็ได้  เป็นผู้ดูแลงานก่อสร้างในภาพรวม  เป็น
ผู้ตัดสินใจการท�างานตามแผนที่วางไว้  ต้องเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการท�างานตั้งแต่แรก
 • วางแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่การเล่น   ก�าหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของงานที่ต้องท�า  เช่น  
ฝ่ายงานช่าง  อาสาสมัครผู้ช่วยช่าง  งานทาสี  เลื่อยไม้ ท�าความสะอาด ล้างเก็บอุปกรณ์ ที่ส�าคัญควรจะมี
ฝ่ายบริการ  ดูแลความเรียบร้อย อ�านวยความสะดวกตลอดทั้งงาน  จัดหาอุปกรณ์ อาหาร น�้าดื่ม ฯลฯ
 • การจัดหาทรัพยากร  เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแต่เนิ่น ๆ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ทั้งหมด  เช่น  ไม้  ค้อน 
ตะปู มีด  เลื่อย  จอบ เสียม  ยางรถยนต์  สี พู่กัน  เชือก ลวด เชือกฟาง  ฯลฯ  อุปกรณ์บางอย่างไม่จ�าเป็น
ต้องซื้อ สามารถหยิบยืมจากคนในชุมชนได้
 • เริ่มแผนปฏิบัติการ  ประชุมแบ่งงานตามกลุ่มผู้ที่สนใจ  ลงมือสร้างตามขั้นตอน ตามแผนภาพ
หรือแผนผังที่ออกแบบไว้จากผู้เชี่ยวชาญ
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ข้ันตอนที่ 8   พิธเีปิดสนาม  จัดงานเล้ียงขอบคุณผูม้ีส่วนรว่มทกุคน   
 หลังจากพัฒนาพื้นที่การเล่นท�าฝันให้เป็นจริงแล้ว ก็ได้เวลาที่จะต้องมีพิธีเปิดสนามเด็กเล่นอย่าง
เป็นทางการ โดยการเรยีนเชญิทกุคนท่ีมส่ีวนร่วมทุกภาคส่วน  และสร้างสรรค์บรรยากาศให้ครืน้เครง มอีาหารกิน
น�้าดื่มเลี้ยงต้อนรับ ถือโอกาสขอบคุณทุก ๆ ท่านที่มาสร้างพื้นที่การเล่นในฝันของเด็กให้เป็นจริง
 • เชิญผู้ให้การสนับสนุน ผู้ใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และที่ส�าคัญ คือ เด็ก ผู้ปกครอง และชาวชุมชน 
ไปจนถึงชุมชนใกล้เคียง รวมถึงสื่อมวลชน  (ถ้าเป็นไปได้)  งานนี้เป็นโอกาสที่จะได้ขอบคุณทุกคน ที่ช่วยกัน
ท�าให้เกิดพื้นที่การเล่นที่สร้างสรรค์ เป็นสนามเด็กเล่นที่สมบูรณ์  ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานชิ้นใหญ่
แห่งการมีส่วนร่วมของชุมชน   
 • สร้างความภาคภูมิใจ มีผลงานร่วมกัน  และเป็นก�าลังใจให้ผู้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์พื้นที่การเล่น
การเรียนรู้  และเป็นตัวอย่างที่ดีเผยแพร่ให้กับชุมชนอื่น ๆ ที่สนใจ
 • เปิดสนามหรือพื้นที่การเล่น  ให้เด็กได้ทดลองเล่น  สร้างสีสัน บรรยากาศการเล่นที่ครื้นเครง เช่น
เพิ่มกิจกรรมเสริมทักษะจัดมุมการเล่นในรูปแบบชั่วคราวดังที่กล่าวมา   เราจะทราบว่าสนามเด็กเล่นแห่งนี้ 
ประสบความส�าเร็จหรือไม่   ก็ให้สังเกตจากเสียงหัวเราะ และรอยยิ้มของผู้เล่นนั่นเอง
 • รูปแบบพิธีการเปิดพื้นที่ ขึ้นอยู่กับความต้องการแต่ละพื้นที่ เช่น บางพื้นที่ ก็ท�าพิธีรดน�้ามนต์ 
บายศรีสู่ขวัญ  ท�าบุญตักบาตร เป็นขวัญและก�าลังใจให้ลูกหลานได้เล่นอย่างมีความสุข
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ข้ันตอนที่ 9   วางแผนกิจกรรมสรา้งความสุขในการเล่นส�าหรบัในระยะยาว  
 • ควรมีการวางแผนเพ่ือเพิ่มประสบการณ์การเล่นที่หลากหลาย ในกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่าง ๆ 
ลงในแผน ประจ�าวัน  ในวันหยุดสัปดาห์ หรือวันหยุดพิเศษ 
 • มกีารประชมุระดมความคดิเห็นร่วมกนัวางแผนกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ให้เดก็
ตวัอย่างเช่น กิจกรรมของอาสาสมคัรผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ถ่ายทอดภูมิปัญญา การแสดงวัฒนธรรมในท้องถ่ิน การละเล่น
ในท้องถิ่น กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์  การท�าอาหาร ปลูกต้นไม้  ท�าของเล่น  กิจกรรมสุนทรียภาพ  การเข้าใจ
ตนเองเข้าใจผูอ้ืน่ กิจกรรมเสรมิพลงัการอยู่ร่วมกัน กิจกรรมทีไ่ด้สมัผสักับธรรมชาติ  การอ่าน และแต่งบทกวี
กิจกรรมศิลปะ   การแต่งเพลง    ฯลฯ   
 • การใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องระหว่างสถานที่ทั้งในร่มและพื้นที่กลางแจ้ง
 • การบ�ารุงรักษา เป็นส่วนส�าคัญ เมื่อจัดสภาพแวดล้อมในการเล่นแล้วต้องบ�ารุงรักษาไม่ปล่อยให้
เก่าผุพังไปตามวันเวลา  ต้องพัฒนาให้มีชีวิตชีวาและปลอดภัย
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ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่สรา้งสรรค์
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เดก็เลน่
เสียงหัวเราะสดใส
ท�าให้เรานึกถึง

ความรา่เรงิแจ่มใส
ความสนกุสนาน
และความสขุ

ที่ฉายในแววตาของพวกเขา
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