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 กำรเล่นเป็นกระบวนกำรอย่ำงอิสระของเด็ก ที่เกิดขึ้นจำกแรงจูงใจภำยใน เด็กจะก�ำหนด
เลือก และออกแบบกำรเเล่นด้วยตัวเองท้ังหมด ไม่มีเป้ำหมำย หรือไม่เห็นแก่รำงวัลใดๆ    
เม่ือเด็กได้เล่น เด็กเกิดควำมสุข สนุกสนำน ท้ำทำย ยืดหยุ่น เล่นแล้วอยำกเล่นอีก
จินตนำกำรเชือ่มโยงอย่ำงไร้ขอบเขต ส�ำรวจและเรยีนรูตั้วเอง ผู้คน สงัคม สิง่มีชวีติอ่ืน ธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในพื้นฐำนกำรพัฒนำชีวิต และสุขภำวะของเด็ก เด็กจะ
เล่นได้ทุกที่ทุกหนทุกแห่ง เล่นได้ทุกวัน เล่นได้ตลอดเวลำ ทุกอย่ำงเป็นของเล่นเด็ก (อะไรก็
เล่นได้)  “กำรเล่นจึงเป็นชีวิตเด็ก” 

 กำรเล่นของเด็กเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ทุกคนในครอบครัว ชุมชน สังคม ทว่ำกำรคิด
เรื่องกำรเล่นของเด็กกับผู้ใหญ่แตกต่ำงกัน เด็กไม่เคยมองผลลัพธ์ที่เกิดจำกกำรเล่น แต่ผู้ใหญ่
จะมองเรื่องผลลัพธ์ส�ำคัญ “เล่นแล้วได้อะไร?” และส่วนใหญ่มองว่ำไร้สำระ ซึ่งนั่นเป็นสำเหตุ
ท�ำให้กำรเล่นอิสระของเด็กปัจจุบันมีเวลำลดน้อยลง และกำรเล่นขำดหำยไปจำกชีวิตเด็ก 
ในขณะเดยีวกันผู้ใหญ่ คือ คนส�ำคัญท่ีสดุ ท่ีจะท�ำให้เดก็เข้ำถงึโอกำสกำรเล่น เรยีนรูอ้ย่ำงอิสระ
และเต็มศักยภำพ   

 คู่มือแปลภำษำไทย “กำรเล่นลูสพำร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ำยได้ (Loose parts play)” นี้
ได้รับอนุญำตแปลอย่ำงเป็นทำงกำรจำกผู้เขียน คุณ Theresa Casey คุณ Juliet Robertson 
และรฐับำลสก็อตแลนด์ ซ่ึงเป็นผูส้นบัสนุนกำรจัดท�ำคู่มือฉบบัภำษำอังกฤษ จึงขอขอบพระคณุ
อย่ำงสูงไว้ ณ ที่นี้ คู่มือแปลเล่มนี้จะช่วยให้คนท�ำงำนด้ำนกำรเล่นอิสระ ได้มีมุมมองเชิงลึก
เกี่ยวกับกำรเล่นกับลูสพำร์ทในสถำนกำรณ์ของโลกปัจจุบัน ผลลัพธ์ที่น่ำอัศจรรย์ แนวทำง
และเครื่องมือกำรส่งเสริมกระบวนกำรเล่นอิสระลูสพำร์ท กำรจัดกำรเพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่อง 
บทบำทของผู้อ�ำนวยกำรเล่น (Play workers) กำรประเมินควำมเสี่ยงและกรณีศึกษำต่ำง ๆ
กำรจัดท�ำงำนกำรเล่นระดับนโยบำย ที่สำมำรถมองเชื่อมโยง และประยุกต์ในบริบทของสังคม
บ้ำนเรำได้ 

 
       มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยำวชน (สสย.)
           เครือข่ำยเล่นเปลี่ยนโลก 

ค�าน�า
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สารบัญ
ค�าน�ามูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน ( สสย. )

บทน�าจากผู้เขียน 

บทที่ 1 การเล่นลูสพาร์ท: ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้
ทฤษฎีของชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้
การเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ – แนวทางการฝังไว้ในหลักสูตร
การเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ – การเล่น “ที่ใช่” ส�าหรับเด็กทุกคน 
การเล่าเรื่องกับชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ 
การประโยชน์ที่ได้จากการเล่นแบบชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ – 
แผนที่ความคิด (Mind Map)
แนวคิดหลัก (Theme) ของการเล่น และการเล่นลูสพาร์ท : 
ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ 

บทที่ 2  แนวทางการปฏิบัติในการเริ่มต้น 
เริ่มต้นด้วย
การประเมินสถานะปัจจุบันของสิ่งที่มีอยู่
ตัวอย่างจดหมายหรือใบปลิวส่งถึงผู้ปกครอง
ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ที่มีการน�ามาทดลองและทดสอบในการเล่น
การจัดหาชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ในจ�านวนมาก ๆ 
การเก็บรักษา 
การตรวจสอบชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ก่อน ระหว่าง และหลังการเล่น
การเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ – ข้อแนะน�าในการยกและจับวาง
การดูแลรักษา

บทที่ 3 การเอื้ออ�านวยให้เกิดการเล่นแบบชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ 
บทบาทของผู้ใหญ่
การเอื้ออ�านวยให้เกิดการเล่น – จากทักษะสู่การปฏิบัติ 
การสังเกตการณ์ 
คิวการเล่น 
ช่วงการเล่นแบบทดลอง
การสร้างสภาวะให้การเล่นเป็นกิจวัตรประจ�าวัน
การท�าให้เกิดแรงผลักดัน (Momentum) อย่างต่อเนื่อง 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เล่นอย่างง่าย ๆ เพื่อให้การเล่นด�าเนินต่อไป
การใช้เครื่องมือ
กรณีศึกษา Tinkertown
โครงสร้างการเล่นแบบกึ่งถาวร
การใช้ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ระหว่างการสอนแบบเป็นทางการ
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บทที่ 4   การวางแผน นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติ
การพัฒนาค�าประกาศแห่งการเล่นหรือนโยบาย
ขั้นตอนในการพัฒนาค�าประกาศหรือนโยบายเกี่ยวกับการเล่น
การพัฒนาแผนปฏิบัติการ 
แชมเปียนส์แห่งการเล่น
การประเมินความเสี่ยง-ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเล่นลูสพาร์ท :
ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้
ประโยชน์ของการผจญภัยกับความเสี่ยงและความท้าทายในการเล่น
การเฝ้าระวังและการประเมินผลกระทบของการจัดเตรียมการเล่นลูสพาร์ท : 
ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้
เอกสารอ้างอิง

บทที่ 5  ภาคผนวก
การพัฒนาการเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ 
– ประสบการณ์และผลลัพธ์ 
ค�าแถลงของสหพันธ์การเล่นและการเรียนรู้กลางแจ้งแห่งสก็อตแลนด์
ค�าแสดงความขอบคุณ
เกี่ยวกับผู้เขียน
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 คู่มือกำรเล่นลสูพำร์ท : ชิน้ส่วนเคลือ่นย้ำยได้ (Loose Parts Play Toolkit)” เล่มน้ี
เป็นกำรแปลจำกต้นฉบับภำษำอังกฤษท่ีตีพิมพ์เป็นครั้งที่ 2 โดยปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมใหม่จำกฉบับแรกซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2559 โดยหน่วยงำน Scotland’s Play 
Strategy ในประเทศสก็อตแลนด์
 ในปัจจุบัน เรำจะพบว่ำมีกำรเล่นลูสพำร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ำยได้ (Loose 
Parts Play) แพร่หลำยอยู่มำกในหลำยท่ี ท้ังโรงเรยีน สถำนรบัเลีย้งเดก็  สนำมเดก็เล่น
สถำนท่ีกำรเรยีนรู้นอกห้องเรยีน และสถำนท่ีต่ำง ๆ นักกำรศกึษำและผูท้�ำงำนด้ำนกำรเล่น
ของเด็กก�ำลังร่วมมือกันสร้ำงองค์ควำมรู้ และหำแนวทำงจัดกำรกับควำมท้ำทำยท่ี
ก�ำลงัเกิดขึน้กับกำรเล่นของเดก็ ซึง่กำรเผยแพร่คู่มือเรือ่งกำรเล่นชิน้ส่วนเคลือ่นย้ำยได้
เล่มนี้ให้แพร่หลำยและเป็นที่เข้ำใจในวงกว้ำงมำกขึ้นก็จะเป็นอีกทำงหนึ่ง

บทน�าจากผู้เขียน
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 การจัดพิมพ์คู่มือฉบับปรับปรุงใหม่นี้ ได้สะท้อนถึง
บรบิททีเ่ปลีย่นแปลงไปในปัจจบุนั  และพยายามท�าให้เกิด
ความเข้าใจเรื่องการเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้
ให้ลึกซึ้งในวงกว้างมากขึ้น โดยเนื้อหาจะเต็มไปด้วยข้อมูล
ประสบการณ์การเรียนรูแ้ละพัฒนาจากบคุลากรและองค์กร
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ผูเ้ขยีนได้เสนอประเด็นส�าคญัท่ีแตกต่าง
จากเล่มแรกดังนี้ 
 • การมุ่งเน้นให้เห็นถึงทักษะส�าคัญที่ผู้ใหญ่ควรมี 
เพื่อให้ตระหนักถึงความส�าคัญ ความเข้าใจและสามารถ
สนับสนุนการเล่นลูสพาร์ท: ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้มากขึ้น 
 • การเชื่อมโยงเรื่องการเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วน
เคลื่อนย้ายได้ กับการเรียนรู้ หลักสูตร และความเป็นอยู่ 
ให้สอดคล้องกับบรบิทของการดูแลเด็กและบรบิททางสังคม 
 • การน�าเสนอตัวอย่างและกรณีศึกษา ที่แสดง
ให้เห็นถึงการประยุกต์ทฤษฎีการเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วน
เคลื่อนย้ายได้ ให้ใช้ได้ในชีวิตจริง
 • มีการพิมพ์ ถ่ายเอกสาร และแบ่งปันต้นฉบับ
มากขึ้น 
 คูม่อืการเล่นลสูพาร์ท : ชิน้ส่วนเคลือ่นย้ายได้ฉบบัแรก
ได้มีการเผยแพร่ออกไปทั่วโลกและมีเสียงที่ตอบรับท่ีดี
แสดงให้เห็นว่าประเทศต่าง ๆ ก�าลงัสนใจและมกีารเคลือ่นไหว
เรื่องการเล่นแนวนี้
 คูม่อืฯ ได้มกีารอ้างอิงถึงนโยบายและข้อเสนอแนะ
ที่บูรณาการในเรื่องหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนผ่าน
การเล่น (play-based pedagogies) การเล่นกลางแจ้ง 
(outdoor playing) กับการเรียนรู้ของเด็กในบริบทสังคม
ของสก็อตแลนด์ อย่างไรก็ตามผู้เขียนหวังว่าคู่มือเล่มนี้
จะเป็นประโยชน์กับประเทศอื่น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการน�าไป
ปรบัใช้ให้เข้ากับบรบิททางสงัคมและวัฒนธรรมของตนเอง

จุดมุ่งหมายของคู่มือนี้
 • มีจ�านวนเด็กและวัยรุ่นที่สามารถเข้าถึงการเล่น
ลสูพาร์ท : ชิน้ส่วนเคลือ่นย้ายได้ มากข้ึน และเป็นส่วนหนึง่
ของการเล่นในชีวิตประจ�าวันของพวกเขา
 • เพ่ิมความมั่นใจให้กับผู้ใหญ่ท่ีจะน�าการเล่น
ลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ ไปเผยแพร่สู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้ในภาคปฐมวัยและศูนย์ดูแลเด็กเล็ก

(childcare) ภาคการศึกษา ภาคการดูแลด้านสุขภาพ 
ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม และภาคชุมชน
 • สร้างความตระหนกัถึงคุณค่าของการเล่นลูสพาร์ท :
ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ ที่มีต่อการเล่นของเด็ก ๆ
 • ให้ข้อแนะน�าในเชิงปฏิบัติเก่ียวกับการเล่น
ลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้  แก่บุคลากรที่ท�างานกับ
เด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย

คู่มือเล่มนี้เหมาะกับใคร
 • บุคลากรที่ท�างานโดยตรงกับเด็กและวัยรุ่นใน
สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ
 • บคุลากรทีเ่ก่ียวข้องในการมบีทบาทในด้านบรหิาร
และผู้น�า
 • สมาคมหรือหน่วยงานของชุมชนและเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการเล่น

ข้อสังเกตส�าหรับโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้
และการดูแลเด็ก
 การเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ เป็นการ
เรยีนรูโ้ลกตามความเป็นจรงิของเด็กและเยาวชน กระบวนการ
ในการจัดการเล่นและการเล่นกับร่วมเด็กจ�าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนความคิด การแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจร่วมกัน การเล่นลูสพาร์ท : ชิน้ส่วนเคล่ือนย้ายได้
จะสร้างการเปล่ียนแปลงเชิงบวกที่เป็นวงจรฝังลึกใน
ด้านสุขภาวะและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
 ภาคผนวกแรก ได้ให้ข้อมูลวิธีการ เก่ียวกับ
การท�าอย่างไรให้การเล่นลูสพาร์ท เป็นส่วนหน่ึงในหลกัสตูร
หลักของโรงเรียน เพื่อที่จะท�าให้หลักสูตรนั้นเป็นหลักสูตร
ที่ดีเยี่ยม (Curriculum for Excellence) เพราะการเล่น
แบบนี้จะท�าให้เกิดการสร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย
และได้ผลลัพธ์ดี โดยเฉพาะด้านสุขภาพและสุขภาวะ

ในการเรียนคาบแรกที่มีเวลา 40 นาที ครูสังเกตเห็นเด็กนักเรียนคนหนึ่ง เขาขะมักขะเม้น
ในการสร้างสรรค์ ต่อเติม และประยุกต์ดัดแปลงสิ่งต่าง ๆ ตลอดเวลา เดี๋ยวก็เอาเชือก
มาผูกโบว์ เดี๋ยวก็แต่งเรื่องเล่า เดี๋ยวก็เล่นนับเงินทอน ท�ารายรับรายจ่าย แล้วก็ส�ารวจแมลง 
การที่ครูได้เห็นสิ่งเหล่านี้ท�าให้ต้องปรับตารางสอนใหม่ทันที โดยพานักเรียนไปเดินป่า
ไปเล่นชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ในธรรมชาติ”
(Susan Humble, สมาคมการเล่นแห่งโลเธียนตะวันออก (East Lothian Play Association, ELPA) ร่วมมือกับโรงเรียนประถม 
Loretto RC (Loretto RCPrimary School)
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การเล่นลูสพาร์ท: ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ 
ในบทนี้ท่านจะได้พบกับ
• ทฤษฎีของชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ (the theory of loose Parts)
• การเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้  : วิธีการแทรกและฝังไว้ในหลักสูตร
• การเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้  : การเล่น “ที่ใช่” ส�าหรับเด็กทุกคน 
• การเล่าเรื่อง ด้วยชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้
• ประโยชน์ที่ได้จากการเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้  และ
แผนที่ความคิด (Mind Map)
• แนวทางการเล่น (Theme) และการเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ 
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 ชิ้นส่วนเคลื่อนย้าย หรือ Loose Parts สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ล�้าค่าส�าหรับ
เดก็ ๆ เพราะเป็นการท�าให้พวกเขาสามารถท�าในสิง่ท่ีต้องการ ส่ิงทีต่นเองสนใจ และสามารถ
ไปยังที่ ๆ ตัวเองรู้สึกใคร่ครวญสงสัย
 ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยชิ้นส่วนเคลื่อนย้าย (Loose Parts) เส้นแบ่งระหว่าง 
“การเรียนรู้”และ “การเล่น”จะไม่ชัดเจน ซึ่งท�าให้เด็ก ๆ มีโอกาสได้ทดลอง เพลิดเพลินไป
กับการค้นหาสิ่งที่เขาสนใจ

ทฤษฎีของชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้

 ค�าว่า “ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้” (loose parts) มี
การใช้กันมากข้ึน หลงัจากท่ีมกีารพิมพ์บทความของ ไซมอน
นิโคลสัน (Simon Nicholson) เรื่อง “ทฤษฎีของชิ้นส่วน
เคลื่อนย้ายได้ :ท�าอย่างไรจึงจะไม่โกงเด็ก” (The Theory 
of Loose Parts : How Not to Cheat Children)   ไซมอน
ได้เสนอว่า ยังไม่มีหลักฐานใดที่จะยืนยันได้ว่าเด็กบางคน
เกิดมาก็เพ่ือเป็นเลิศในทางสร้างสรรค์และประดิษฐ์คิดค้น 
และบางคนไม่ได้เกิดมาเพ่ือสิง่น้ัน แทนทีเ่ราจะเชือ่แบบน้ัน
ในทางตรงกันข้าม เราควรจะตระหนักว่า เด็กทุกคนล้วน
ต้องการท่ีจะสร้างสิง่ใดสิง่หน่ึงขึน้มาด้วยตวัของเขาเอง
เด็กต้องการเล่นกับของเหลว น�้า ไฟ หรือเล่นกับสิ่งที่มีชีวิต
ต่างๆ รวมทั้งเล่นกับ “ทุก ๆ สิ่งที่สามารถเติมเต็มความรู้สึก
อยากรู้อยากเห็น และท�าให้เกิดความปิติยินดีกับผลลัพธ์
ของการค้นพบและการประดิษฐ์คิดค้นนั้น”
 นิโคลสัน อธิบายว่า ชิน้ส่วนเคลือ่นย้ายได้ จะมลีกัษณะ
ที ่“ผนัแปร เปลีย่นแปลงได้” (variables) ตัวอย่าง เช่น วัสดุ
กับการแปรเปลี่ยนเรื่องรูปร่างที่แตกต่างกันออกไป  กลิ่นที่
หลากหลายนานาชนิด  ปรากฏการณ์ทางกายภาพของวัตถุ
เช่น ไฟฟ้า แม่เหล็ก และแรงโน้มถ่วง สถานะของตัวกลาง

ในรูปของก๊าซและของเหลว ปฏิกิริยาทางเคมีต่าง ๆ  เสียง 
ดนตรี การเคลื่อนที่ การท�าอาหารและไฟ มนุษย์ สัตว์ พืช 
ถ้อยค�า แนวคดิ และความคดิ ฯลฯ สิง่เหล่านี ้จะท�าให้เดก็สนุก
ชอบเล่น  รักการค้นคว้า ชอบการทดลอง การสร้างสรรค์ 
และชอบการประดิษฐ์คิดค้น 
 อกีท้ังนิโคลสนัได้สงัเกตพฤตกิรรมและลกัษณะนสัิย
ของเด็ก ๆ จากลักษณะข้างต้นตามแนวทางปรัชญาท่ีมี
ความลึกซึ้งและตามสภาพแวดล้อมที่เราจัดสรรให้กับเด็ก
โดยได้สรุปว่าการเล่นกับช้ินส่วนเคลื่อนย้ายได้น้ันเป็น 
“ปรากฏการณ์ของมนุษย์” 
 เขายังได้น�าทฤษฎีของการเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วน
เคล่ือนย้ายได้  ขยายเข้าไปสู่ด้านอืน่ ๆ เช่น พ้ืนทีป่ฏิสมัพันธ์
และการมีส่วนร่วมของชุมชน  การวางแผนและออกแบบ
พฤติกรรมมนุษย์ (behaviour planning and design) 
การพัฒนาหลกัสตูร และการศกึษาด้านสิง่แวดล้อม แต่อาจจะ
กล่าวได้ว่าทฤษฎีนี้สร้างผลกระทบสูงมากที่สุดต่องานด้าน
การเล่น และที่ชัดเจนมากคือการตื่นตัวและความสนใจที่
น�าแนวคิดนี้เข้าไปสู่การสร้างสนามเด็กเล่นแบบผจญภัย

ในสภาพแวดล้อมใด ๆ ก็ตาม ระดับของการสร้างสรรค์และการประดิษฐ์คิดค้น รวมทัง้การค้นพบ
สิ่งใหม่ ๆ จะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนตาม “จ�านวน”และ”ความแปรผันที่หลากหลาย” ของสิ่งที่อยู่ใน
สภาพแวดล้อมนั้น ๆ
(Nicholson, S. 1971:30-34)
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ผู้บุกเบิกการเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วน
เคลื่อนย้ายได้  
 การเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ ส�าหรับ
เด็ก ๆ จะเป็นสภาพแวดล้อมพื้นฐานที่อยู่ในสนามเด็กเล่น
แบบผจญภัย (adventure playground) ดูได้จากตัวอย่าง
สนามเดก็เล่นทีเ่รยีกว่า “สนามเด็กเล่นขยะ” (junk playground)
หรือสนามเด็กเล่นกลางแจ้งที่ให้เด็กเล่นกับสิง่ของเหลือใช้ 
(skrammellegeplad หรอื byggelegeplad) ซึ่งได้มสีร้าง
เป็นครั้งแรกโดยสถาปนิกภูมิทัศน์ ชื่อ C.Th. Sørenson
ในเมือง Emdrup ประเทศเดนมาร์ก เมื่อปี ค.ศ.1943
 ในยุคหลังสงคราม มักจะพบเด็ก ๆ เข้าไปเล่นใน
พ้ืนทีร่กร้าง หรอืลานท่ีเต็มไปด้วยกองสิง่ของท่ีคนน�าเอามาท้ิง
ไว้มากมาย ทว่ากองสิ่งของไร้ค่าเหล่านั้นกลับสร้างโอกาส
ในการเล่นสนุกแบบไม่รู้จบให้กับเด็ก ๆ จากจุดเริ่มต้นใน
อดีตนี้เอง สนามเด็กเล่นแบบผจญภัยจึงถูกพัฒนาขึ้นใน
ช่วงกลางศตวรรษที่ 20
 เครอืข่ายสนามเด็กเล่นแบบผจญภัยได้มกีารก่อตัง้
และเติบโตขึ้นในสหราชอาณาจักร นับตั้งแต่ปลายทศวรรษ
ท่ี 1950 และ 1960 โดยได้รบัแรงบนัดาลใจจากทางประเทศ
แถบสแกนดเินเวีย โดยผูท้ีม่บีทบาทส�าคัญ คือ เลด้ีแอลเลน
เฮร์ิตวูด (Lady Allen of Hurtwood) ซึง่เธอได้ให้ความส�าคญั
กับโอกาสในการเล่นของเด็กพิการอีกด้วย (IPA, 2011)
 เมือ่เรว็ ๆ น้ี ผู้บกุเบกิเรือ่งการเล่นท่ัวสหราชอาณาจกัร
ได้สาธิตคณุค่าของการเล่นจากวัสดุเหลอืใช้ (scrap material)
ในสิง่แวดล้อมของสนามเดก็เล่นในโรงเรยีน และได้สนับสนนุ
ให้มีการขยายการเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ ใน
ช่วงเวลาเล่นของเด็กที่โรงเรียน
 หลายศตวรรษทีผ่่านมา นกัทฤษฎีด้านเด็กปฐมวัย
และผู้บกุเบกิเรือ่งการเล่น ได้ร่วมแรงร่วมใจเรยีกร้อง สนบัสนุน
ให้เด็ก ๆ ในวัยเยาว์ได้มีโอกาสเล่นกลางแจ้ง เล่นดินโคลน
เล่นทราย เล่นน�า้ และใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติบ่อย ๆ  ท�าให้
สถานรับดูแลเด็กต่าง ๆ ได้น�าการเล่นแบบกลางแจ้งมา
ขยายผลให้มากขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
สก็อตแลนด์
 การเล่นสิ่งของที่มีอยู่ในบ้านนั้นเป็นธรรมเนียม
มีมานานแล้ว  เช่น  การเล่นอุปกรณ์ท�าสวน งานไม้  โต๊ะ
วางของอุปกรณ์ (tinkering tables)  ซึ่งเด็ก ๆ ก็สามารถ
ทดลองเล่นได้  หรือส�าหรับเด็กเล็กมาก ๆ ก็มีการเล่นแบบ
ค้นคว้า (heuristic play) ซึง่รเิริม่โดย Elinor Goldschmied
ได้สร้าง “ตะกร้ามหาสมบัติ” ซึ่งบรรจุสิ่งของธรรมดา ๆ 
เช่น ช้อนไม้ ม้วนส�าลี เพื่อให้เด็กทารกและเด็กเล็ก ๆ เล่น
ส�ารวจด้วยการใช้มือและปาก 

 มีแนวคิดทางด้านการศึกษาหลายแนวทางที่
สอดคล้องและสนับสนุนแนวคิดการเล่นน้ี เช่น Steiner 
Waldorf หรอื Montessori  สนบัสนุนการใช้ประสบการณ์จรงิ
เพื่อให้เด็กเรียนรู้ทักษะชีวิต (life skills) 

ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นวิถี
ชีวิตประจ�าวันของเด็ก
 ตามทฤษฎีชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ของนิโคลสัน ถ้า
หากน�ามาเขียนเป็นรายการ (lists) ส่ิงของท่ีน�ามาเล่นได้น้ัน
จะมีอยู่มากมายไม่รู้จบ ประกอบไปด้วย
 • สิ่งของจากธรรมชาติ เช่น ฟาง โคลน เมล็ดพืช 
 • วัสดุก่อสร้างและเครื่องมือ เช่น ท่อนไม้  ตะปู  
ฆ้อน
 • วัสดุเหลือทิ้งต่าง ๆ เช่น ยางรถเก่า ๆ  เศษท่อน�้า
ที่ตัดเป็นชิ้น ๆ
 • ปรากฏการณ์ที่เกิดตามธรรมชาติต่าง ๆ เช่น น�้า 
น�้าแข็ง หิมะ ใยแมงมุม แสง-เงา และสายรุ้ง
 • มนุษย์และสิ่งมีชีวิต
 • สิ่งของทั่วไป
(ส�าหรบัรายการส่ิงของสามารถอ่านเพิม่เตมิได้หน้า 26)

 เหตุผลหน่ึงท่ีท�าให้การเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วน
เคลือ่นย้ายได้ เป็นสิง่ทีน่่าสนใจส�าหรบัเด็ก ๆ คอื เป็นการเล่น
เดก็ไม่ต้องท�าตามค�าสัง่ แต่เป็นการเล่นอะไรก็ได้ทีไ่ร้ขอบเขต
ยกตัวอย่างเช่น ไม้ท่อนหนึ่ง อาจกลายเป็น:
 • คันเบด็ตกปลาทีอ่าจจะใช้เล่นกับคูคลองจรงิ ๆ ได้
หรือจินตนาการเอาเอง
 • ทัพพีไม้ใช้คนข้าวต้มดินโคลน
 • เครื่องมือที่ใช้เขี่ยลูกบอลที่ขึ้นไปค้างบนต้นไม้
 • ของที่เอาไว้ขว้าง ลอยน�้า หักเล่น ดัดงอ สร้าง
เสียงประกอบ เอาไปซ่อน เอาไปวางสุมเป็นกอง เอาไปเผา 
ใช้ผูกติดกับสิ่งอื่น ๆ เอามารื้อแยกจากกัน ท�าง่ามหนังสติ๊ก 
หรือ เอาไว้โยนเล่น
 สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ เช่น ป่า หาดทราย 
ล้วนเป็นสถานที่ที่อุดมไปด้วยชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ ท�าให้
เกิดโอกาสในการเล่นที่มากขึ้น มากกว่าสนามเด็กเล่นหรือ
พื้นที่เล่นที่สร้างจากเครื่องเล่นส�าเร็จรูป เช่น สนามเด็กเล่น
ในโรงเรยีน หรอืสวนสาธารณะทีจ่ดัระเบยีบเรยีบร้อยในเมอืง
อย่างไรก็ตาม สถานที่ดังกล่าวนั้น ก็สามารถจะจัดหาวัสดุ
สิ่งของที่เคลื่อนย้ายได้มาเพิ่มเติมให้เด็กเล่นได้
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ทฤษฎีความสามารถที่จะท�าได้
(Affordance theory)
 เมือ่เดก็ ๆ เล่นในพ้ืนท่ีใด ๆ หรอืเล่นกับสิง่ของต่าง ๆ
แต่ละคนจะมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร แทนที่จะเป็น
ไปตามเป้าหมายที่ตั้งใจหรือคาดการไว้ เด็ก ๆ จะมองมัน
ในอีกรูปแบบหนึ่ง คือการมองว่าพื้นที่นั้นหรือสิ่งของนั้น 
สามารถให้อะไรได้ เป็นอะไรได้บ้าง หรอืเอาไปท�าอะไร
ได้บ้าง (affordances)  นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ชื่อ เจมส์ 
กิ๊บสัน (James J.Gibson) (1979) แนะน�าว่า สิ่งแวดล้อม
และวัตถุแต่ละชิ้นในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ มีคุณค่าและ
ความหมายที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการรับรู้หรือมุมมอง
ของแต่ละคน
 “ความสามารถที่จะท�าได้ (Affordances)” ของ
“วัตถุ” หรือ “พื้นท่ี” น้ัน คือการท่ีวัตถุหรือพื้นท่ีนั้นมี 
“ศกัยภาพ” ท่ีจะให้ท�าอะไร หรอืจะเป็นอะไรก็ได้ ตวัอย่าง
เช่น ก�าแพงอฐิทีถ่กูสร้างข้ึน อาจจะมเีป้าหมายเพ่ือก้ันเขตแดน
ระหว่างทางเท้าและสวน แต่ส�าหรับเด็ก ๆ หลายคนแล้ว 
ส่ิงนั้นอาจจะกลายเป็นที่นั่งเล่น ท่ีขึ้นไปเดิน ที่เอาไว้ใช้
ทรงตัว ที่ไว้แอบซ่อน หรือที่ไว้กระโดดข้ามไปมา ก�าแพง
จึงเป็นได้มากกว่าที่ผู้ใหญ่คิด
 เมื่อน�าแนวคิดทฤษฎีเรื่อง “ความแปรเปลี่ยน
หลากหลาย” และ “ความสามารถท่ีจะท�าได้” ของวัตถุและ
พื้นที่นี้ ไปใช้ในชีวิตจริง จะเกิดการเล่นกันไปมา ระหว่าง
เดก็กับชิน้ส่วนเคลือ่นย้ายท่ีแปรเปลีย่นหลากหลาย การเล่น
กับพ้ืนทีท่ี่มรีปูทรงและภูมทิศัน์ไม่เหมอืนกัน มอีงค์ประกอบ
ไม่ซ�า้กัน และยังมฤีดูกาลต่าง ๆ เข้ามาเป็นปัจจยัในการเล่น
ซึ่งจะช่วยสร้างสรรค์พ้ืนท่ีเล่นให้มีชีวิต มีการหมุนเวียน
เปลีย่นแปลง เตบิโตอย่างไม่หยุดน่ิงได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่เด็ก ๆ ชอบ  อีกทั้ง
เดก็ ๆ จะได้รบัประสบการณ์การเข้าถึงอสิรภาพ เข้าถึงพ้ืนที่
และพบตวัตนทีเ่ชือ่มเข้ากับท่ีท่ีเขาอยู่ด้วยความผกูพันลกึซึง้

บทบาทของผู้ใหญ่ในสิ่งแวดล้อมการเล่น
ลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ 
 ส�าหรบัผูใ้หญ่ การส่งเสรมิสนับสนุนให้เกิดการเล่น
ลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้  ต้องมีความละเอียดอ่อน
และต้องตระหนักถึงกระบวนการการเล่นของเด็ก ให้อิสระ
กับพวกเขา ไม่เร่งเร้า หรอืก้าวเข้าไปแทรกแซงเรว็หรือบ่อย
เกินไป
 จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า การจัดกระบวนการเล่น
ลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ ให้กับเด็กนั้น คือการ
เปลีย่นแปลงบทบาทของผูใ้หญ่ไปจากเดิมทีเ่คย ๆ ท�ากันมา 

 เฮเลนา แมคฮิวก์ (Helena McHugh) ครูใหญ่
โรงเรียนประถมเซ็นต์แมรี่ส์ อาร์ซี (St Marys RC Primary
School ) ในเมอืงฮดัดงิตนั (Haddington) ประเทศสกอตแลนด์
ให้ค�าแนะน�าไว้ว่า 

 
 เครือข่ายการเล่นอจัฉรยิะ (Smart Play Network)
เป็นองค์กรแห่งชาติท่ีให้การสนับสนุนบริการการเล่นใน
สก็อตแลนด์โดยใช้ระบบเครือข่ายสมาชกิ ให้บริการการฝึก
อบรม และท�าโครงการเล่นต่าง ๆ ผู้จดัการด้านการฝึกอบรม
ของหน่วยงานนี้  Mar Sanchez ให้ข้อสังเกตว่า

การจัดการเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้
ให้เกิดขึ้นภายในสนามเด็กเล่นของโรงเรียน 
เป็นการท�าให้การเรียนรู้ของเด็กมีความก้าวหน้า
ขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่าจะค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไปก็ตาม 
ในช่วงแรก ๆ เราจะสับสนงกับการเล่นแบบนี้ที่ดู
อึกทึกวุ่นวาย จนเรากลัวว่ามันจะเลยเถิดเกินไป 
แต่เราควรจัดการตัวเองให้ก้าวถอยออกมา และ
คอยเฝ้าดู

เราได้พูดคุยกับเด็ก ๆ ในแต่ละห้อง เพื่อเตือนให้
พวกเขาตระหนักถึงข้อตกลงเกี่ยวกับชิ้นส่วน
เคลื่อนย้ายได้ และแนวทางของโรงเรียนที่ด�าเนิน
การกับสิ่งเหล่านั้น  มันเข้าใจได้เลยว่าอะไรที่เป็น
ของใหม่ ในสนามเด็กเล่นจะสร้างความตื่นเต้น
ให้เด็กมากขนาดไหน  แต่ท้ายสุดแล้วมันเริ่มหมด
ความตื่นเต้นไป อย่างไรก็ตาม อย่าตื่นตกใจ
ลองให้เวลาสักนดิในเฝ้าดแูละประเมนิ อย่าด่วนสรุป
หรอืรบีเข้าไปแทรกแซงเกนิไป”

การเล่นกลางแจ้งส่งผลดต่ีอร่างกายและอารมณ์
จิตใจทั้งของครูและนักเรียน  เราสังเกตพบว่า 
การเล่นแบบอิสระช่วยให้ครูได้มองเห็นเด็ก ๆ ใน
แง่มุมทีไม่เคยเห็น และท�าให้สายสัมพันธ์ระหว่าง
ครูกับนักเรียนแน่นแฟ้นขึ้น

ครตู้องมกีรอบวธิคีดิของการเป็น “ผูด้แูลการเล่น”
(playworker’s frame of mind) พวกเขาจะต้อง
เรยีนรูท้ีจ่ะก้าวถอยออกมาห่าง ๆ  และเข้าไป
แทรกแซงกต่็อเมือ่จ�าเป็นเท่าน้ัน ต้องรู้จกัสังเกต
และรูว่้าควรจะมปีฏสิมัพันธ์อย่างไรต่อพฤติกรรม
หรอืแรงจงูใจของเดก็ในระหว่างเล่น  รูว้ธิกีารทีจ่ะ
สร้างความท้าทายและการมส่ีวนร่วมของเด็กกบั
พืน้ท่ีเล่นนัน้”

(อ่านเพิม่เตมิหน้า 37-43 บทบาทของผู้ใหญ่ในการอ�านวย
ความสะดวกการเล่นลูสพาร์ท : ชิน้ส่วนเคล่ือนย้ายได้ ) 
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 คู่มือเล่มนี้ เราเชื่อมโยงแนวคิดหลักของนิโคลสันในหลายประเด็น การเล่นไม่ใช่สิ่งที่
เกิดขึ้นเพียงแค่ในสถานที่หนึ่ง ๆ หรือช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เท่านั้น แต่การเล่นคือกระบวนการ 

การเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้  – 
แนวทางการฝังไว้ในหลักสูตร

 การเล่นหล่อหลอมเป็นพฤติกรรมของเด็ก ๆ เช่น 
การท่ีเด็กได้เลือกอย่างอิสระ ก�าหนดสิ่งต่าง ๆ  ด้วยตนเอง 
และเกิดจากแรงจงูใจภายในตนเอง การเล่นเกิดขึน้โดยไม่มี
เป้าหมายหรอืรางวัลภายนอกมาล่อใจ แต่เป็นพ้ืนฐานและ
เป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการและสุขภาวะ  ไม่ใช่เพ่ือเด็ก
คนใดคนหนึง่เท่านัน้ แต่หมายรวมถึงสงัคมทีพ่วกเขาอาศยั
อยู่ด้วย
 คณุลกัษณะเด่นหลกั ๆ  ของการเล่น คอื ความสนุก
ความไม่แน่นอน ความท้าทาย ความยืดหยุ่น และ
การไม่คาดหวงัถงึผลลพัธ์ท่ีจะเกิดขึน้ การเล่นอาจเกิดข้ึน
ท้ังในอาคารหรือกลางแจ้ง และอาจจะมีหรือไม่มีผู้ใหญ่
อยู่ด้วยก็ได้ รวมถึงสามารถเกิดขึ้นได้ทุกแห่งหน ทุกวัน 
ท้ังในสิ่งแวดล้อมที่มีการออกแบบไว้ส�าหรับการเล่น หรือ
ในสถานที่ที่เด็ก ๆ หรือเยาวชนเลือกจะเล่นเอง (Scottish 
Government, 2013: 10)

การเล่น การเรียนรู้ ในบริบทสิทธิเด็ก
 คณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิเด็ก
(The UN Committee on the Rights of the Child) ได้ก�าหนด
แนวทางไว้อย่างชดัเจนในมาตรา 23 ของอนุสญัญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) ในการ
สนับสนุนการเล่นและการเรียนรู้ของเด็ก (CRC, 2013) ซึ่ง
ได้เชื่อมโยงสิทธิของเด็กกับความต้องการพิเศษเพ่ิมเติม 
และคณะกรรมาธิการได้ตระหนักถึงคุณค่าของการเล่น
แบบทกุคนมส่ีวนร่วม ซึง่เป็นท้ังสทิธิของเด็กและเป็นวิถีทาง
ที่เด็กจะบรรลุการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

 สิทธิในการเล่น ได้ถูกการกล่าวไว้ในอนุสัญญาฯ  
ตามมาตรา 31 รวมถึงในมาตรา 28 และ 29 ที่ได้ระบุว่า
เด็ก ๆ มีสิทธิที่จะได้รับการศึกษา
 คณะกรรมาธิการเน้นว่าสทิธิเดก็ท่ีกล่าวในมาตรา 31
สร้างประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาและสิทธิของเด็ก 
ข้อความในมาตราน้ีได้ครอบคลมุการศกึษาท่ีมุง่สูก่ารพัฒนา
บคุลกิภาพ สตปัิญญา ความสามารถทางอารมณ์และทางกาย
อย่างเต็มศักยภาพของเด็ก
 คณะกรรมาธิการเน้นความส�าคัญของการศึกษา
และการเล่นท่ีเด็กทุกคนสามารถเข้าถึงว่าสองเรื่องนี้ควร
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน และควรมีการสนับสนุนให้เกิดขึ้นใน
เนื้อหาการเรียนในทุก ๆ วัน ไม่เพียงเฉพาะในการศึกษา
หรือการดูแลเด็กปฐมวัยเท่านั้น ควรจะรวมถึงเด็กประถม
และมัธยมด้วยเช่นกัน 
 เมือ่เชือ่มโยงสทิธิเด็กในมาตรา 31 เข้ากับเรือ่งสขุภาพ
ความเป็นอยู่ทีด่ ี การสร้างสรรค์ จนิตนาการ ความตระหนัก
ในคุณค่าตนเอง ความสามารถในตัวเอง การมีส่วนร่วม 
และการเป็นที่ยอมรับ คณะกรรมาธิการตระหนักว่า

การเล่นเป็นมิติพื้นฐานที่ส�าคัญของความสุข
ในวัยเด็ก และเป็นองค์ประกอบส�าคัญของ
การพัฒนา ทั้งทางกาย สังคม ปัญญา
(cognitive) อารมณ์ และจิตวิญญาณ” 
(2013:6)
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การเล่นในหลักสูตรการศึกษา
 ในหลกัสตูรการศกึษาเพ่ือความเป็นเลศิของสก็อตแลนด์ 
(Scotland ‘s Curriculum for Excellence) การเล่นนบัเป็น
เรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องให้คุณค่าเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นครู
หรือนักปฏิบัติการทั้งหลาย รวมทั้งเด็ก ๆ เอง ยกตัวอย่าง
เช่น การเรียนรู้ผ่านการลงมือท�าในเด็กปฐมวัย (Active 
Learning in the Early Years) (Scottish Executive, 2007)
ตระหนักถึงความจ�าเป็นท่ีจะต้องมหีลกัสตูรส�าหรบัเดก็ปฐมวัย
ที่ท�าให้มั่นใจได้ว่าเด็กเล็กจะมีเวลาในการเล่นท่ีเพียงพอ 
หรือกระท้ังเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยหรือแม้แต่วัยรุ่นก็ต้องการ
เวลาว่าง ที่จะได้เป็นตัวของตัวเอง ได้เข้าสังคม และได้เล่น
เพื่อความสุขและสนุกเช่นกัน

 หลักการและเหตุผลความส�าคัญของการเล่น 
สามารถแทรกอยู่ในหลักสูตรส�าหรับเด็กปฐมวัย หรือใน
โรงเรียนระดับต่าง ๆ และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
การจัดท�าประกาศหรือพัฒนานโยบายเรื่องการเล่น   

อ่านเพิ่มเติมหน้า 16 ส�าหรับ Mind Map แสดงประโยชน์
ของการเล่นลูสพาร์ท : ชิน้ส่วนเคล่ือนย้ายได้ 

อ่านเพิ่มเติมหน้า 14 ส�าหรับการเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วน
เคล่ือนย้ายได้  – ท�าให้ถกูต้องส�าหรับเดก็ทกุคน

การฝังเรื่องการเล่นในหลักสูตร  (Embedding play)– เราต้องการไปสู่จุดไหน
คุณค่า ความเป็นหนึ่งเดียวกับหลักสูตร การเรียนและการสอน

• โรงเรียนของเราคือสถานที่ที่เด็กมี
สิทธิที่จะเล่น 
• เด็กทกุคนสามารถท่ีจะมปีระสบการณ์
และความสุขกับการออกข้างนอก
ไปเรียนรู้จากธรรมชาติ
• เราให้คุณค่ากับการช่วยเหลือ การมี
ส่วนร่วมของทีมงาน เพื่อมั่นใจได้ว่า
เด็กมีสิทธิที่จะเล่น  

• การเล่นคือองค์ประกอบหลักของ
หลักสูตรที่ไม่เป็นทางการของเรา
• เราตระหนักถึงคุณค่าของการเล่น
ตามที่มันเป็น 
• เราใช้แนวทางความยั่งยืน การมี
ส่วนร่วม และเต็มไปด้วยพลังเพื่อให้
การเล่นเข้าไปฝังอยู่ในหลักสูตร

• เราให้การสนบัสนนุทมีงานในการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ และความเข้าใจเรื่อง
การเล่น   
• เราสนับสนุนเด็ก ๆ ให้เรียนรู้ผ่าน
การเล่น ในแบบที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของเด็ก ๆ  

ความเป็นหนึ่งเดียวกับหลักสูตร ความเป็นหนึ่งเดียวกับหลักสูตร สิทธิ

• เราตระหนกัและมหีลกัฐานว่าการเรยีนรู้
เกิดขึ้นตลอดการเล่น (ดูภาคผนวกแรก)
• เราตระหนักถึงประโยชน์ของธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ที่ให้
ประสบการณ์มากมาย ซึ่งช่วยพัฒนา
อัตลักษณ์เชิงนิเวศ (ecological identity) 
ของเด็ก ๆ  

ความรับผิดชอบ
• เราให้ความใส่ใจในชิน้ส่วนเคลือ่นย้ายได้
และสิ่งแวดล้อมในการการเล่น  
ผู้เรียนรู้ที่ประสบความส�าเร็จ 
• เราได้รบัแรงจงูใจ มส่ีวนร่วม และเรยีนรู้
ผ่านการเล่นได้เป็นอย่างดี
ความมั่นใจในระดับปัจเจกบุคคล  
• เราได้รับอิสระและความมั่นใจผ่าน
ประสบการณ์การเล่นของพวกเรา  
ผู้อุทิศเรี่ยวแรงอย่างมีประสิทธิภาพ 
• พวกเราคือนักคิดเชิงวิเคราะห์ และ
นักแก้ปัญหา ผู้ซึ่งสามารถถ่ายทอด
ทักษะระหว่างการเรียนแบบเป็นทางการ
และการเล่น  

• เด็กและวัยรุ่นของเรามีเวลาและมีพื้นที่
ในการเล่นอย่างเพียงพอ ใช้เวลานอกห้อง
ในช่วงพัก และรบัประทานอาหารกลางวัน
ซึ่งจะเกิดขึ้นในทุกฤดูกาลตลอดทั้งปี 
เพื่อที่เด็กสามารถเข้าถึงสถานที่ เข้าถึง
วัตถุ โครงสร้างต่าง ๆ และทรัพยากรตาม
ธรรมชาติแบบปลายเปิดไม่บังคับ ซึ่งเป็น
การส่งเสริมการเล่นแบบอิสระ

การสนับสนุนส่วนบุคคล หลักการ  การประเมินผลและการเฝ้าระวัง  

• ประโยชน์ของการเล่นถูกให้ความตระหนกั
และใช้ในการส่งเสริมตามเป้าหมาย
ส�าหรับเด็กแต่ละคน
• ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการแบบ
องค์รวม (holistic approach) ท่ีจะน�าไปสู่
 “การท�าให้ถูกต้องส�าหรับเด็กทุกคน” 
(Getting it Right for Every Child) 
การเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ 
สามารถส่งเสริมเด็กและเยาวชนผ่าน
ตัวชี้วัดด้านความเป็นอยู่ที่ดี 

• หลักการในการออกแบบหลักสูตรจะ
ช่วยสนับสนุนวิธีการในการเล่นของเรา  
• การได้อยู่กลางแจ้งจะท�าให้เด็ก ๆ มี
ประสบการณ์ในการเลือก การมีอิสระ
ของตนเอง กล้าเสี่ยงด้วยตัวเอง และท�า
ในสิ่งที่ท้าทาย  

• เราเฝ้าระวังและประเมินคุณภาพ
จัดระดับและการให้โอกาสในการเล่น 
รวมทั้งจัดให้มีสิ่งแวดล้อมในการเล่น 
เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนได้มีโอกาสเข้ามา
ร่วมในประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ 
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 การเล่น “ท่ีใช่” ส�าหรบัเดก็ทุกคน เป็นโครงการระดบัชาตทิีมี่จดุมุง่หมายเพือ่การปรบัปรงุ
ผลลพัธ์ทีเ่กดิข้ึนกับเด็กและเยาวชนทุกคน ในฐานะทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของแนวทางแบบองค์รวม
ของโครงการ การเล่น “ที่ใช่” ส�าหรับเด็กทุกคน การเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้  
สามารถส่งเสริมเดก็และเยาวชนด้านความเป็นอยู่ทีด่ขีึน้ตามตวัชีว้ดั (wellbeing indicator)
ดังนี้ 

การเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้
 -  การเล่น “ที่ใช่” ส�าหรับเด็กทุกคน 

เดก็และเยาวชน มีโอกาสทีจ่ะเข้าใจ และพฒันาทกัษะ
ด้านความปลอดภยัของตวัเอง  สามารถตัดสนิใจ 
จัดการกบัความเสีย่ง  ความท้าทาย และการเรียนรู้
ทกัษะชวีติ

ด้านความปลอดภัย (Safe)

เดก็มีเสรภีาพในการเล่นอย่างเต็มที ่มคีวามกระตอืรือล้น
ได้เคลือ่นไหวทุกส่วนของร่างกาย กล้ามเนือ้แขง็แรง
มคีวามคล่องแคล่ว และความแข็งแกร่งจากการเล่น
กับชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้   

มีความพร้อม -คล่องแคล่ว (Active)   

เด็กและเยาวชน มีโอกาสที่จะได้เล่นกับชิ้นส่วน
เคลื่อนย้าย กลางแจ้งในทุกวัน   ได้มีโอกาสสัมผัส
ธรรมชาตติลอดทัง้ปี ได้สมัผสัสภาวะดินฟ้าอากาศ
ในทุกฤดูกาล เพื่อส่งเสริมให้เกิดสุขภาพดีโดยรวม  

ด้านสุขภาพดี (Healthy)

เด็กได้รับการเคารพเรื่องสิทธิการเล่น และได้รับ
สนับสนุนให้ได้เล่น มีโอกาสมีส่วนร่วมในการรักษา  
ประเมนิ และพฒันาข้อก�าหนดท่ีเกีย่วข้องกบัการเล่น
ลูสพาร์ท:ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ รวมถึงการได้รับ
การยอมรับ รับฟังความคิดเห็นทุกด้าน  

การได้รับการเคารพ และยอมรับ
(Respected)  

เดก็และเยาวชน ได้รบัการสนบัสนนุให้มปีระสบการณ์
การเล่นที่ท้าท้าย เสี่ยง และผจญภัย ท�าให้เกิด
ความรู้สึกของการบรรลุผล ประสบผลส�าเร็จ และ
ความเบกิบานใจ มโีอกาสท่ีจะสร้างสรรค์ มยุีทธศาสตร์
การแก้ปัญหา มีการคดิเป็นล�าดบัขัน้มากขึน้ รวมทัง้
มีการสื่อสาร และจินตนาการที่ดีขึ้น  

การบรรลุผล (Achieving)

เด็กและเยาวชน มีโอกาสได้ร่วมมือกับผู้อื่น และ
มีความรับผิดชอบ ต่อผู้อื่น ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม

ความรบัผิดชอบ (Responsible)

เดก็และเยาวชน มีพืน้ทีท่ีมี่ความหมายต่อเขา รู้สกึ
ปลอดภัย และท�าให้เกดิความรูส้กึมีอสิระ เป็นเจ้าของ
กับสถานทีน่ัน้ ๆ (place-attachment) และมีผูใ้หญ่
อยูร่อบ ๆ คอยให้การสนับสนุนกระบวนการเล่น
อย่างเคารพ และใส่ใจ ได้มีโอกาสสวมใส่เสื้อผ้า 
รองเท้าทีเ่หมาะสมกบัการเล่นกบัชิน้ส่วนเคลือ่นย้ายได้
ในกลางแจ้งตลอดทั้งปี   

ได้รับการบ�ารุงเลีย้ง (การดแูลเอาใจใส่)
(Nurtured) เด็กและเยาวชน  ได้มีโอกาสเล่นตามวิถี และจังหวะ

ที่ได้เลือกเอง ได้ท�าตามความสนใจของตนเอง   
ได้รับการยอมรับให้เล่นตามล�าพัง หรือ กับกลุ่ม
เล็กๆ ได้เล่นกับเด็กที่มีช่วงอายุที่หลากหลาย  หรือ
เล่นรวมกันทั้งชุมชน  ได้รับการช่วยเหลือ และ
สนับสนุนให้ได้เล่นตามความต้องการ  

มคีวามรูส้กึเป็นส่วนหนึง่ของชมุชน 
(Included)
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 ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ เหมาะอย่างยิ่งในการน�ามาประกอบการเล่าเรื่องและ
ท�าให้การอ่านหนงัสอืของเดก็เลก็ ๆ มชีวิีตชวีาข้ึน ในการจดักจิกรรมของเดอะยาร์ด
(The Yard – หน่วยงานอิสระเพื่อการกุศลในสก็อตแลนด์ตะวันออก) ท�าให้เกิด
การเล่นแบบผจญภัย ความสนุกสนาน และมิตรภาพส�าหรับเด็กพิการด้อยโอกาส
และครอบครัว  การที่ได้มีโอกาสเล่นเชิงกายภาพในเรื่องราวต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น จะ
ท�าให้เด็กเหล่านี้เกิดความสนใจ เขาจะไม่ได้มองภาพแต่เพียงในหนังสือเท่านั้น แต่
จะออกไปโลดแล่นกับการเดินทางผจญภัยด้วย
 เราได้อ่านเรื่อง “Not a Box” และได้รับความสนุกสนานจากกระดาษลัง
จนิตนาการว่าเราคอืหุ่นยนต์และรถ ได้ออกไปล่าหมหีลายครัง้ ได้สร้างสถานการณ์
ให้เกดิพายหุมิะขึน้ด้วยเศษกระดาษแหว่งวิน่ สร้างถ�า้มดืทบึด้วยผ้า และได้สร้างป่า
ด้วยกิ่งไม้และไม้ไผ่
 การใช้ชิน้ส่วนเคลือ่นย้ายได้ในการเล่นท�าให้เดก็ ๆ หลงใหล และช่วยเปิดประตู
แห่งจนิตนาการของพวกเขาให้เปิดกว้างขึน้ ที ่The Yard การใช้ชิน้ส่วนเคล่ือนย้ายได้
ในการเล่าเรื่องนั้นท�าให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กัน เกิดการพัฒนาในการเข้าสังคมและ
สร้างมิตรภาพมากมาย
 ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ยอดนิยมของพวกเรา คือ
 • กระดาษลัง
 • วัสดุหลากสีสันและพื้นผิวที่หลากหลาย
 • ลังหรือกล่องใส่สมบัติ
 • ไม้กลิ่นหอม เช่น สมุนไพรและใบไม้
 • เศษพรมชิน้เลก็ ๆ แผงหญ้าเทยีม เพ่ือใช้เปลีย่นพืน้ผวิของพ้ืนทีท่ีใ่ช้ในการเล่น

(Danielle Campbell, ผู้น�าทีมการเล่นส�าหรับเด็กวัยตอนต้น, The Yard)
www.theyardscotland.org.uk

การเล่าเรื่องกับชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้
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ประโยชน์ทีไ่ด้จากการเล่นแบบชิน้ส่วน
เคลือ่นย้ายได้ – แผนท่ีความคิด (Mind Map)

หนงัสือคูม่อืเล่มนีไ้ด้ให้ตวัอย่างทีแ่สดงว่าเด็ก ๆ และผูใ้หญ่รอบตวัเขาได้รบัประโยชน์จากการเล่น
ลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้  โปรดพิมพ์หรือถ่ายเอกสารหน้านี้ แล้วช่วยกันเติมตัวอย่าง
ของประโยชน์ทีคุ่ณค้นพบ คณุอาจจะแปะกระดาษแผ่นนีล้งบนกระดาษแผ่นทีใ่หญ่กว่า คณุอาจจะ
เติมรูปภาพ  เติมข้อความอ้างอิง (quotes) ข้อสังเกต และหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้จากการวิจัย 

• Getting it Right for Play: The Power of Play: an evidence base. Play Scotland, 2012
http://www.playscotland.org/getting-right-play/getting-it-right-for-play
• Play Types Toolkit - Bringing more play into the school day. Play Scotland, 2017
https://www.playscotland.org/playful-learning/play-types-toolkit-bringing-play-school-day/
• https://www.childrenandnature.org
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ประโยชน์ท่ีได้จากการเล่นแบบชิน้ส่วน
เคลือ่นย้ายได้ – แผนท่ีความคิด (Mind Map)

 แนวคิดของชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ และการน�าไปใช้สามารถร้อยเรียงเชื่อมโยงกันได้
ด้วยการศึกษาที่ว่า เด็กเล่นข้างนอกหรือกลางแจ้งอย่างไร โดยเฉพาะในสิ่งแวดล้อมที่
เป็นธรรมชาติ ซึ่งดูเหมือนว่ารูปแบบการเล่นของเด็ก ๆ จะหลากหลาย โดยจะไม่เกี่ยวข้อง
กับสภาพดินฟ้าอากาศ วัฒนธรรม ห้องเรียน เพศ ระดับพัฒนาการ หรืออายุ สิ่งเหล่านี้
เชื่อมโยงเข้ากับวิถีที่มนุษยชาติเติบโตและมีความต้องการท่ีจะแสดงอัตลักษณ์การยึดติด
และความรู้สึกของเด็กในการท่ีจะเชื่อมโยงกับสถานที่หรือผู้คน ทั้งน้ีในท่ามกลางโลกท่ี
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เด็กต้องการโอกาสในการพัฒนาความรู้สึกของการเป็น
เจ้าของและการอยู่กับธรรมชาตินั่นเอง

แนวคดิหลกั (Theme) ของการเล่น และ
การเล่นลสูพาร์ท : ชิน้ส่วนเคล่ือนย้ายได้ 

 Jane White (2014: 235-244) ได้ส�ารวจงาน
ศึกษาของ Appleton (1975) ของ Sobel (2008) และ
ของ Pelo (2013) และพบว่างานศึกษาของทั้งสามท่าน มี
ความคล้ายคลึงกันในเรื่องของความคิด จากการศึกษาใน
ช่วงเวลาของทศวรรษที่แตกต่างกัน และกับกลุ่มเด็กและ
เยาวชนท่ีมอีายุแตกต่างกัน เธอได้เสนอว่า สาระของการเล่น
สามารถน�ามารวมกันและสร้างกรอบแนวคิดขึ้นได้เพ่ือใช้
ในการอ้างอิง

 ซึ่งกรอบแนวคิดที่พัฒนาขึ้นจากงานศึกษาของ 
White สามารถท�าให้เกิดประโยชน์ได้ดังต่อไปนี้
 • เพ่ิมพูนความเข้าใจของผู้ใหญ่ว่าเดก็เล่นอย่างไร
 • แนะน�าวธีิการสนับสนนุให้เด็กผูกพันกับธรรมชาติ
และสถานที่
 • แนะน�าสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจส�าหรับการเล่นกับ
ลสูพาร์ท 
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หัวข้อการเล่น
ความเป็นไปได้ของข้อก�าหนดในการจัดการเล่นลูสพาร์ท : 
ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้   

การผจญภัย

แสวงหำสิ่งที่ไม่รู้ สร้ำงโอกำสแห่งควำมเป็นไปได้
ให้เกิดขึ้น ประเมินควำมเสี่ยงแบบมีกำรค�ำนวณ
สถำนกำรณ์ กำรค้นพบ และกำรประดิษฐ์คิดค้น

• ส�ารวจโดยอิสระที่พ้นจากสายตา (หรือการรับรู้) ของผู้ใหญ่ 
• สร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการผจญภัยและความไม่แน่นอน
ต่าง ๆ
• สร้างพื้นที่ที่มีหลายระดับชั้นเพื่อการค้นพบต่าง ๆ
• ให้เวลาในการรับฟังประสบการณ์ของเด็กหากเขาต้องการ
จะแบ่งปันประสบการณ์ของเขา

พื้นที่ปิด ถ�้าลับ (Dens) และพื้นที่พิเศษต่าง ๆ

กำรสร้ำงพืน้ท่ี พืน้ท่ีก�ำบงั พืน้ท่ีม่ันคงปลอดภยั พืน้ท่ีลบั
เอำไว้หลบซ่อน พืน้ท่ีอพยพ อำณำจกัรและขอบเขต

• ทรัพยากรในการสร้างถ�้าลับ
• อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาการเล่นในถ�้าลับ หรือที่ลับ  
• เศษกระดาษลัง และวัสดุเครื่องเขียนส�าหรับการสร้าง
เครื่องหมายต่าง ๆ (signs)
• ซอก โพรง (nooks and crannies) ต้นไม้ และพุ่มไม้ หรือ
สิ่งก�าบังไว้ส�าหรับแอบซ่อนหรือปลีกวิเวกตามล�าพัง
• กล่องกระดาษขนาดใหญ่และชิ้นส่วนวัสดุ ทั้งโปร่งใสและ
ทึบแสง 

มุมมอง (จากที่สูง)

กำรค้นหำจำกที่สูง กำรเฝ้ำมองอย่ำงระมัดระวัง
กำรส�ำรวจภูมิทัศน์และแผนที่

• ขึ้นที่สูง – บนเนินเขา
• ปีนต้นไม้ หินก้อนใหญ่ และวัตถุอื่น ๆ  
• การทรงตัวบนสิ่งต่าง ๆ
• การเล่นในพื้นที่ต่างระดับ 
• ช่องสอดแนม สอดส่องช่องว่างทีม่องลอดผ่าน รวมท้ังหน้าต่าง
และช่องประตู   

ทางเดินและการเดินทาง

ควำมต้องกำรท่ีจะส�ำรวจ ท�ำแผนท่ีพืน้ท่ีน้ันๆ
ในหลำย ๆ ทำง หำทำงลดั และเส้นทำงลบั ท�ำอุโมงค์ 
เรยีนรูจ้กัพืน้ท่ีท้องถิน่ของตน ท�ำเครือ่งหมำยในภมิูทัศน์ 

• จัดท�าแผนที่ทั้งแบบกระดาษและดิจิทัล 
• สร้างเส้นทางเดินเท้าจากวัสดุจากธรรมชาติ และอุปกรณ์
ต่าง ๆ เช่น เชือก ชอล์ก  
• เสรีภาพในการส�ารวจและท�าความรู้จักพื้นที่ท้องถิ่น  
• ค้นหาวิถีทางของตนเอง

การเป็นผู้ล่า – ผู้รวบรวม

กำรค้นหำ กำรค้นพบ กำรรวบรวม กำรซ่อนและกำรกักตนุ 
กำรล่ำสมบตั ิเกมแบบเดมิๆ เช่น ซ่อนหำ ตำมล่ำหำอำหำร 
(foraging) ทักษะกำรอยู่ป่ำ (bush craft skills) กำรก่อกองไฟ 
กำรใช้เครือ่งมือต่ำงๆ

• เวลาในการประดิษฐ์และเล่นเกม 
• การรวบรวมและการใช้วัสดุธรรมชาติ  
• ภาชนะบรรจุ เช่น กระเป๋ากางเกง กระเป๋าถือ ตะกร้า และถัง 
• การใช้เครื่องมือจริง ในการสร้าง ประดิษฐ์ และรื้อถอน
ชิ้นส่วนต่าง ๆ  
• ประสบการณ์ในการก่อกองไฟ  
• กิจกรรมการอยู่ป่าแบบต่าง ๆ เช่น การแกะสลักร่องรอย
/สัญลักษณ์ (whittling) การตกปลา และการหาอาหาร 
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เป็นเพื่อนกับสัตว์
ความเป็นไปได้ของข้อก�าหนดในการจัดการเล่นลูสพาร์ท : 
ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้   

การผจญภัย

น�ำเอำตัวเองเข้ำไปสัมผัสกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ  เพื่อให้เกิด
ควำมรู้สึกเห็นใจกับพืช สัตว์ ทุกชนิด เป็นกำรพัฒนำ
ควำมเชื่อมโยงควำมรู้สึกส่วนตัวกับสัตว์ป่ำและพรรณพืช
ผ่ำนประสบกำรณ์ตรง และจินตนำกำร และควำมส�ำคัญ
ของกำรรู้จักชื่อของสัตว์ต่ำง ๆ

• เพื่อให้มั่นใจว่ามีเวลาและพื้นที่ในการค้นพบชีวิตสัตว์ป่าและ
พรรณพืชตามเงื่อนไขของเด็ก ๆ  
• มีการสร้างสรรค์สถานที่เพื่อการหลบซ่อนและเฝ้าสังเกต
สัตว์ป่าและพรรณพืช สร้างสถานที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับ
สัตว์ป่าและพรรณพืช เช่น ที่นกเกาะ กล่องรังนก เป็นต้น
• อุปกรณ์ประกอบแบบง่าย ๆ ใช้ในการแต่งตัวเป็นสัตว์ 

จินตนาการ พรรณนาเล่าเรื่อง (นิทาน จินตนาการและจินตนาการเพ้อฝัน) 

สร้ำงควำมรูส้กึในกำรสร้ำงโลกผ่ำนทำงจนิตนำกำรเพ้อฝัน
กำรแสดงในโลกสมมุตเิลก็ ๆ และสร้ำงสรรค์เรือ่งรำวท่ี
ช่วยสร้ำงประสบกำรณ์ท่ีเชือ่มโยงท�ำให้มิตรภำพและ
สมัพนัธภำพระหว่ำงเดก็ ๆ และสถำนท่ี สร้ำงควำมทรงจ�ำ
และเน้นย�ำ้ให้เกิดควำมเป็นระเบยีบและมีควำมหมำย

• สร้างและรื้อโลกจ�าลองเล็ก ๆ ภายนอก หรือ ภายใน 
• แต่งกายให้เหมาะกับการอยู่ภายในบ้านและนอกบ้านด้วย
อุปกรณ์มากมายที่ไร้ขอบเขต เช่น วัสดุที่แห้งเร็วและเรียบง่าย 
เครื่องประดับแนวอิสระ การทาหน้าหรือเพนต์หน้าหรือร่างกาย  
• ท�าหรือสร้างตัวละครเชิงจินตนาการเพ้อฝันขึ้นมา  
• ฟังการเล่านิทานที่เด็กเล่า รวมทั้งบันทึกเสียงไว้ตาม
ความเหมาะสม  
• ท�าให้มั่นใจว่าให้เวลาการเล่นเด็กอย่างเพียงพอ เพื่อให้เด็ก
เกิดความสนุกสูงสุดและปลดปล่อยตัวเองให้มากที่สุด

สร้างพิธีการ (rituals)

สร้ำงกิจกรรมที่ดูขลัง เป็นพิธี ควำมหมำย เต็มไปด้วย
พลังในกำรเปลี่ยนแปลงที่มำจำกภำยใน (metaphysical 
or transformational intent) สร้ำงและมีส่วนร่วมรำยบุคคล
หรือกลุ่ม ให้เกรียติหรือเฉลิมฉลองกิจกรรม สถำนที่
กำรแสดงผ่ำนทำงศิลปะ ดนตรี กำรเต้นร�ำ และบทบำท
สมมุติ รวมทั้งกำรให้และกำรรับของขวัญ

• ให้ความสนใจ ยกย่องให้เกียรติ และสนับสนุนการพัฒนา
พิธีการที่ดูเรียบง่าย แต่มีความส�าคัญต่อเด็ก ๆ   
• จัดหาพื้นที่ เวลา เสรีภาพ ส�าหรับเด็ก ๆ ที่จะเต้นร�า เล่นดนตรี
ส�ารวจงานศิลปะทั้งภายในและกลางแจ้ง
• เฉลิมฉลองกับการเล่น  
• เย่ียมเยียนสถานทีต่่าง ๆ บางแห่ง เช่น พ้ืนท่ีสเีขียวของท้องถ่ิน
อย่างสม�่าเสมอ 

นั่งเอนกายและเฝ้ามองความเป็นไปของการเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้

• East Lothian Play Association http://elpa.org.uk/loose-parts-play/
• Scrapstore Playpod® http://www.youtube.com/watch?v=nqi1KyJJeKg
• Learning through Landscapes http://www.youtube.com/watch?v=_pot8Eh
KUdI&list=FLpswP_hu8apF1Sw1P15cRtA&index=3&feature=plpp_video
• Playtime Revolution – a series of twelve videos that are part of a training package offered by
Learningthrough Landscapes https://youtu.be/u3yvHysI5Gc
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แนวทางการปฏิบัติในการเริ่มต้น
ในบทนี้ท่านจะได้พบกับ
• การเริ่มต้น
• การประเมินสถานะปัจจุบัน 
• ตัวอย่างจดหมายหรือใบปลิวที่ส่งถึงผู้ปกครอง
• ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ที่มีการน�ามาทดลองและทดสอบในการเล่น
• การจัดหาชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ในจ�านวนมาก ๆ  
• การเก็บรักษา (Storage)
• การตรวจสอบชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ ก่อน ระหว่าง และหลังการเล่น  
• การเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้  – ข้อแนะน�าในการยกและการจับวาง 
• การดูแลรักษา
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เริ่มต้นด้วย
• พิจารณาการน�าวัสดุเคลื่อนย้ายได้มาใช้ใน
การเล่นโดยรวม  
• ประเมินการจัดหาที่มีอยู่ คุณอาจให้เด็ก ๆ 
และวัยรุ่นเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละข้ันตอน
ด้วยวิธีการที่สนุกและน่าสนใจ
• จัดท�าแผนปฏิบัติการ 
• จัดแนวทางในการประเมินอย่างถูกต้อง
นับแต่เร่ิมแรก ควรมีหลักฐานแสดงความ
แตกต่างระหว่าง “ก่อน” และ “หลัง” การน�า
ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้มาแนะน�าให้เด็กเล่น
• ให้ทีมงาน ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเข้ามามี
ส่วนร่วม และให้ความรูพ้วกเขา เกีย่วกบัการใช้
และประโยชน์ของชิน้ส่วนเคลือ่นย้ายได้  จัดท�า
คลปิสัน้ออนไลน์ เยีย่มชมดูงานและนทิรรศการ
ต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นวิธีการที่
เป็นประโยชน์มาก
• เปิดโอกาสให้มกีารเข้ารบัการอบรม ส�าหรบั
ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ และ
ความมั่นใจ 
• จัดท�าคู่มือการท�างานส�าหรับการคัดเลือก 
การจัดการ และการใช้วัสดุเคลื่อนย้ายได้  และ
ควรท�าการทบทวนคู่มือนี้เป็นระยะ ๆ 

• หาวิธีว่าจะเก็บวัสดุเคลื่อนย้ายได้ไว้ที่ไหน 
และอย่างไร
• ท�าการประเมินความเส่ียง-ประโยชน์ทีจ่ะได้รบั
จากการเล่นลสูพาร์ท : ชิน้ส่วนเคล่ือนย้ายได้  
อ่านเพิม่เตมิหน้า 58 อาจมกีารปรับเปล่ียนไป
หากคุณและเด็ก ๆ มีประสบการณ์มากขึ้น
• รวบรวมจ�านวนชิน้ส่วนเคลือ่นย้ายได้ทีม่อียู่
เบื้องต้นและหาวิธีที่จะท�าให้มีมากขึ้น  
• ทดลองจัดการเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วน
เคลื่อนย้ายได้  ซึ่งควรจะได้รับการสนับสนุน
จากนักจัดการเล่นที่มีประสบการณ์ หรือ 
หน่วยงานที่จัดการเรื่องการเล่น  
• อ�านวยความสะดวกให้เกิดโอกาสในการเล่น
ให้สอดคล้องกบัหลกัการในการเล่น (Playwork
Principles)
• วางแผน ท�าตามแผน และทบทวน

ความท้าทายนับเป็นเรือ่งธรรมชาตทิีจ่ะเกิดขึน้ในระหว่างทาง เมือ่คณุน�าอะไรใหม่ ๆ  เข้ามา บางครัง้
อาจจะเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ หรือ เป็นการฝึกหัด หรือเป็นความท้าทายของทีมท�างาน

ในระยะยาว การท�างานเป็นทีมเดียวกัน จะช่วยให้การน�าการเล่นชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ไปแทรกอยู่
ในหลกัสตูร ได้อย่างมัน่คงในบริบทของการท�างาน การแก้ไขปัญหาร่วมกันกบัเดก็ ๆ จะช่วยให้เกดิ
ความเข้าใจยิ่งขึ้นถึงแนวทางของการเล่นชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้
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การประเมินสถานะปัจจุบันของสิ่งที่มีอยู่ 

 ก่อนที่จะน�าการเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ มาใช้ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น หรือ
ในช่วงเวลาหลังจากท่ีใช้ไปได้สกัระยะหนึง่แล้ว เราจ�าเป็นจะต้องท�าการประเมนิสถานะปัจจบัุน
ที่เป็นอยู่  ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าทุก ๆ คน จะได้เห็นถึงผลของการเปลี่ยนแปลงที่จะตามมา
 การรวบรวมข้อมลูจากผู้ท่ีใช้พืน้ทีเ่ล่น นบัเป็นเรือ่งส�าคญั เพือ่ให้เห็นว่าสิง่ทีม่อียูห่รอื
จัดหาไว้แล้วนั้น อาจจะมีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างมุมมองของเด็กด้วยกันเอง 
หรือระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ เด็กเป็นทั้งผู้เก็บรวมรวมข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล  และเป็นโอกาส
ในการพัฒนาทักษะการท�าวิจัยไปด้วย

ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์ในการเก็บรวบรวม
และท�าความเข้าใจ
 • ลักษณะของการเล่นและการใช้ประโยชน์ของ
วัสดุต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
 • อุปสรรคข้อขัดข้องในการเล่น และการใช้พื้นที่
ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น
 • กิจวัตรและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีมอีทิธิพลต่อการเล่น
 • บทบาทและความคาดหวังของเด็กและผู้ใหญ่
ที่เกี่ยวกับการเล่น
 • ทรัพยากรที่มีอยู่ส�าหรับการเล่น
 • สิ่งที่เด็ก ๆ ชอบท�าเมื่ออยู่กลางแจ้ง
 
เราจะให้เด็ก ๆ และวัยรุ่นเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างประสบความส�าเร็จได้อย่างไร
 • จดัอภปิรายว่าเพราะเหตุใดจงึต้องมกีารเก็บข้อมลู
และจะน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
 • ให้ทกุคนเข้ามามส่ีวนร่วมในการตัดสนิใจว่าข้อมลู
อะไรควรจะมีการรวบรวม และรวบรวมอย่างไร
 • สร้างความรู้สึกไว้วางใจและความนับถือใน
ความคิดเห็นของกันและกัน
 • ใช้วิธีการที่หลากหลายในการรวบรวมข้อมูลซึ่ง
อาจจะเหมาะต่อความสนใจของเด็ก ๆ ต่างกัน เช่น ข้อมูล
ภาพ ข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ ข้อมูลที่เป็นความจริง ข้อมูลดิบ 
วิธีการวิเคราะห์ 
 • จัดกิจกรรมในพื้นที่ ท่ีรวบรวมข้อมลู ยกตวัอย่าง
เช่น สัมภาษณ์ผู้ดูแลสนามเด็กเล่นในพ้ืนท่ีที่เขาดูแลอยู่
ท�าแผนผังแบบแปลนส่วนท่ีเป็นสถานท่ีกลางแจ้งในพ้ืนท่ี
ส�าหรับเด็กเล่น

จะเก็บข้อมูลได้อย่างไร?
 • ถ่ายภาพหรือวิดีโอลักษณะของพื้นที่เล่น และ
ใช้ในการแลกเปลี่ยนกัน หรือ ท�าการเปรียบเทียบว่าพื้นที่
ส่วนอื่นมีลักษะอย่างไร แบบใด
 • วาดแปลนง่าย ๆ หรือท�าแผนท่ีของพ้ืนท่ีท่ีใช้เล่น
ท�าส�าเนาหลายๆชุด จากนั้นแจกให้ทุกคนที่เก่ียวข้องท�า
เครื่องหมายการใช้พ้ืนท่ีจากมุมมองของเขา ผู้ที่เก่ียวข้อง
ในกลุ่มอภิปราย อาจวาดภาพ เขียนข้อความ หรือใช้
สติกเกอร์ในการบ่งชี้  
 - สถานที่เล่นโปรดของฉัน
 - จุดที่เป็น “ปัญหา”
 - ใครท�าอะไร ที่ไหน
 - พื้นที่ที่ใช้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น ฯลฯ
 • ถ่ายภาพแบบแบบ time lapse หมายถึง
การถ่ายภาพเคลื่อนไหวในเวลารวดเร็ว (หรือถ่ายแบบ 
snapshots คอืถ่ายทลีะภาพในช่วงเวลาต่าง ๆ กัน) ส�าหรบั
พื้นที่เดิม ๆ ในช่วงที่มีการเล่น เพื่อดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นจริง ๆ
บ้าง
 • จัดท�าคลังอุปกรณ์การเล่นที่มีอยู่ โดยอาจใช้สื่อ
ที่เห็นด้วยสายตา เช่น แสดงเป็นรูปภาพ เครื่องหมาย
สัญลักษณ์ และแผ่นชาร์ตบนผนัง
 • สร้างชาร์ตง่าย ๆ เพ่ือการเฝ้าระวังส่ิงท่ีเกิดขึน้ใน
สนามเดก็เล่น เช่น การปฐมพยาบาลเบือ้งตนั เรือ่งราวต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นในสนามเด็กเล่น หรือ ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีสามารถ
รวบรวมได้ประจ�าวัน สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถประเมิน
ผลการน�าการเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ มาให้
เด็ก ๆ เล่น ข้อมูลเหล่านี้อาจมีเรื่องน่าสนใจที่จะน�ามาจัด
ให้สนุกสนานและเป็นเรื่องที่ท้าทายส�าหรับเด็ก ๆ ต่อไป
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 • จัดให้เด็ก ๆ แต่ละคนได้มีโอกาสสัมภาษณ์กัน
และกัน รวมทัง้สมัภาษณ์ผูใ้หญ่ ด้วยการเตรยีมค�าถาม แล้ว
ไปถาม เอามาฟัง และบนัทกึค�าตอบไว้เพ่ือเป็นแบบฝึกหัดที่
ส�าคญัในการสือ่สาร การบนัทึกค�าตอบในการสมัภาษณ์อาจ
ใช้วธีิจดลงในกระดาษ หรอือดัเสยีง ถ่ายคลปิไว้ก็ได้
 • ตรวจสอบกฎ กติกาของสนามเด็กเล่น นโยบาย 
และขั้นตอนต่าง ๆ แล้วน�าสิ่งที่เขาบอกเกี่ยวกับมุมมองที่มี
ต่อการเล่น ว่ามีคุณค่าอย่างไร เอามาคิดต่อ
 • ทบทวน บทบาทหน้าท่ี ความคาดหวังและค�าบรรยาย
ลักษณะงานของบุคคลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม
การเล่น พิจารณาว่าบุคคลเหล่าน้ันได้ท�าสมบทบาทท่ีเข้ามา
สนับสนุนส่งเสริมการเล่นหรือไม่
 • จงกล้าพอ ที่จะค้นหาว่าเด็ก ๆ คิดยังไงกับวิธีที่
ผู้ใหญ่ส่งเสริมการเล่น หรือขัดขวางการเล่น ผ่านการกระท�า
ของพวกเขา
 • เข้าไปตรวจเย่ียมอีกครัง้ทันทีทีก่ารเล่นลสูพาร์ท :
ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ มีการด�าเนินไปเรื่อย ๆ เพื่อที่คุณจะ
ได้ทราบว่าการเล่นแต่ละอย่างนั้น ท�าให้เกิดอะไร และมี
ผลกระทบอะไรบ้าง

เราจะจดัการกจิกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ี ได้อย่างไร
 • เมือ่ชัน้เรยีนหรอืกลุม่เดก็แสดงบทบาทเป็นผู้น�าใน
การวางแผนกิจกรรมได้แล้ว ให้ลองมอบหมายกิจกรรมนีใ้ห้เดก็
ชัน้เรยีน ผูใ้หญ่ หรอืกลุม่อืน่ ๆ บ้าง ในการจดัการ
 • ชัน้เรยีนหรอืกลุม่แต่ละกลุม่จะต้องท�าการประเมนิ
ในด้านใดด้านหนึ่ง แล้วรายงานผลกลับมา

 • อาจมกีารมอบหมายกิจกรรมหรอืจดุเน้นในการเล่น
ให้กับเดก็ต่างอายุและล�าดบัชัน้ เพ่ือส�ารวจมมุมองท้ังทีเ่หมอืน
และแตกต่างกัน
 • กิจกรรมบางกิจกรรมอาจเหมาะสมส�าหรบัผูใ้หญ่
หรือทีมงาน เช่น การทบทวนนโยบาย แต่ก็ควรให้เด็ก ๆ 
เข้ามามีส่วนร่วมด้วย
 • องค์กรที่ท�างานด้านการเล่นบางแห่งอาจเข้ามา
ช่วยในการจดัการหรอืช่วยสนบัสนุนกจิกรรมการประเมนิผล
 • องค์กรบางแห่ง (ทั้งด้านการเล่นและด้านอื่น ๆ) 
อาจช่วยสนับสนุนในการส�ารวจมุมมองของเด็กเล็ก หรือ
เด็กและวัยรุ่นที่มีความต้องการการสนับสนุนเป็นพิเศษ 

เราจะท�าอะไรกับข้อมูลและสิ่งที่เราได้ค้นพบ
 • รวบรวมข้อมูลท้ังหมดเข้าด้วยกัน แล้วมองหา
ประเดน็สาระหลกั จดัล�าดบัความส�าคญั หรอื มองหาโอกาส
ต่าง ๆ
 • ใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการตอบค�าถาม เช่น เราจะ
สามารถใช้พ้ืนท่ีทีเ่รามอียู่ให้ดข้ึีนได้อย่างไร มพ้ืีนท่ีไหนหรอืไม่
ที่เด็ก ๆ เห็นว่ามีค่าและเหมาะสมต่อการเล่นส�าหรับเขา  
แต่เราไม่เคยสังเกตหรือพบเจอมาก่อน
 • มีเด็กกลุ่มไหนหรือไม่ที่เราควรเข้าไปหา เพื่อให้
มัน่ใจว่า พวกเขาได้รบัโอกาสทีเ่ท่าเทยีมในการเล่นกลางแจ้ง
ผู้ใหญ่จ�าเป็นต้องปฏิบัติในสิ่งที่แตกต่างออกไปหรือไม่

ซ่อนตวัอยูห่ลังผนืผ้า - นน่ิา ใช้เวลาอยูเ่ป็นนานในการคดัเลือกเปลอืกหอย ทีมงานได้ยนิเสยีงเธอ
แยกสีและขนาดของเปลือกหอย  “มนัเรยีบ...มนัขรขุระ” เม่ือฉนัเอาผนืผ้าลง กไ็ด้พบว่า
เธอก�าลังประดิษฐ์ร้อยเปลือกหอยเหล่าน้ัน ในรปูแบบต่าง ๆ  ด้วยเชอืกและยางยดื”
(Susan Humble, ELPA at Whitecraig Playgroup)
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การประเมินความพร้อมที่มีอยู่  – เครื่องมือที่ใช้ช่วยในการวางแผนกิจกรรม

เราต้องการค้นหาเกี่ยวกับอะไร
เราสามารถเลือกกิจกรรมประเภทใดได้
จากไหน 

เราคิดว่าอะไรจะท�าให้กิจกรรมน้ีส�าเร็จได้

• อุปกรณ์และองค์ประกอบการเล่น
• ความสามารถที่จะท�าได้ (สถานที่นั้น
เหมาะสมส�าหรับให้เด็กท�าอะไรได้บ้าง 
เช่น นอนกลิ้งลงมาจากยอดเนิน  ทรงตัว
บนท่อนซุง  คุยกันในพุ่มไม้)
• วัสดุ อุปกรณ์ที่มีอยู่ในระหว่างการเล่น  
• พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ หรือพื้นที่ที่สามารถน�า
มาใช้ได้มากขึ้น  
• เด็ก ๆ ชอบเล่นอะไรกลางแจ้ง  

เลือกกิจกรรมจากการแนะน�าดังกล่าว
ข้างต้นหรือเพิ่มกิจกรรมที่คุณคิดมา
ยกตัวอย่างเช่น
•รูปภาพ หรือ วิดีโอ
•แผนที่พื้นที่เล่น
•รูปภาพ Time-lapse 

ยกตัวอย่างเช่น 
• คุณเอและคุณบีในชั้นเรียนช่วยร่าง
แบบแปลนและถ่ายเอกสาร  
• ชั้นเรียนทุกชั้นท�ากิจกรรมก�าหนด
จุดร่วมกันบนแผนที่  
• ตั้งกลุ่มหลังโรงเรียนเลิก  – ถ่ายรูปและ
ติดไว้บนป้ายประกาศ  

• สิ่งที่ท�าเป็นประจ�าทุกวัน และกฎ กติกา 
และผลกระทบของการเล่น  

ยกตัวอย่าง เช่น 
• การสัมภาษณ์
• การตรวจเช็คกฎ กติกา (ข้อตกลง) ของ
พื้นที่เล่น นโยบาย และ ขั้นตอนต่าง ๆ

• บทบาทและความคาดหวังของเด็กและ
ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการเล่น  

ยกตัวอย่างเช่น:
• ความคาดหวังและลักษณะงานหรือ
หน้าที่ที่ต้องท�า  
• มุมมองของเด็ก

• ทรัพยากรที่มีพร้อมส�าหรับการเล่น 
(ของที่จะใช้เล่น)

ยกตัวอย่างเช่น:
• จัดท�ารายการในคลังของเล่น 
• ส�ารวจว่าสิ่งไหนใช้มากที่สุด และ
ใครชอบเล่นกับวัสดุสิ่งไหน  

• ระบุแนวคิดการเล่น การจัดล�าดับ
ความส�าคัญ และโอกาส จากข้อมูลที่
เก็บรวบรวมไว้

ยกตัวอย่างเช่น:
• ทบทวนข้อมูลที่รวบรวมมาทั้งหมด  
• ถามค�าถามที่จะช่วยหาข้อสรุปได้ 
 

• ยังมีอะไรอีกที่คุณต้องการค้นหา • กิจกรรมอะไรอีกที่คุณจะเลือก • ใครสามารถช่วยท�าให้ส�าเร็จได้

รายการเอกสารอ่านเพิ่มเติมและเทมเพลตเพื่อการน�าไปใช้  
• Play Wales: Play space audit template
http://www.playwales.org.uk/eng/schoolstoolkit
• Shackell, A., Butler, N., Doyle, P. and Ball, D. (2008) Design for Play: A guide to creating successful play 
spaces. London: Play England.
http://www.playengland.net/wp-content/uploads/2015/09/design-for-play.pdf
• The Good School Playground Guide (2013) Learning through Landscapes and The playtime revolution. 
Developing school play times to support the curriculum and nurture happy, healthy children (2012) Learning 
through Landscapes

https://www.ltl.org.uk/free-resources/?swoof=1&pa_subject=play
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ตัวอย่างจดหมายหรือใบปลิวส่งถึงผู้ปกครอง

แนะน�าการเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ 
 ในขั้นตอนนี้ เราจะแนะน�าการเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้  ซึ่ง “ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้” หมายถึงวัสดุ เช่น 
ลงักระดาษ ยางรถยนต์ ลงัพลาสติก (crates) ผ้าคลุมผ้าใบ(Tarpaulins) ท่อนไม้ และชิน้ส่วนท่อระบายน�า้ ชิน้ส่วนเคลือ่นย้ายได้
ดังกล่าวนี้จะท�าให้เด็ก ๆ ได้เล่นในวิธีท่ีแตกต่างไปในแต่ละแบบ  ตั้งแต่การสร้างเรือโจรสลัด หลักสูตรการจู่โจม จนถึง
การสร้างถ�้า

ใส่รูปภาพของชิ้นส่วน
เคลื่อนย้ายได้ที่จะใช้
ในการเล่นตรงนี้ 

ใส่รูปภาพของชิ้นส่วน
เคลื่อนย้าย ได้ที่จะใช้ใน
การเล่นตรงนี้ 

ใส่รูปภาพของชิ้นส่วน
เคลื่อนย้าย ได้ที่จะใช้ใน
การเล่นตรงนี้ 

การเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ จะเกิดขึ้นได้ทั้งในและนอกชั้นเรียน
นับว่าจะเป็นโอกาสที่ดีของเด็ก ๆ ที่จะ
• ได้เล่นกับเพื่อนอย่างอิสระ • ค้นคว้า • ค้นพบ • ส�ารวจ • สร้างสรรค์

การเตรียมการของเราในการจัดให้มีการเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้  ทั้งทีมงาน
และเด็ก ๆ จะต้อง  
 • ร่วมมือกันจัดเตรียม เพื่อแนะน�าการเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ ในสนามเด็กเล่น  
 • เข้ารับการอบรมด้านการปฏิบัติและความปลอดภัย  
 • ยอมรับข้อตกลงร่วมกันบางประการ  
 • ด�าเนินการตามแผนแล้วตรวจเช็คชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้เป็นประจ�าทุกชิ้น เพื่อความปลอดภัย 

แต่งตัวให้เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ  
 โปรดตรวจสอบให้มัน่ใจว่า บุตรหลานของคุณแต่งกายเหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ เพ่ือทีพ่วกเขาจะได้ร่วมเล่น
อย่างเหมาะสม ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น เดก็ ๆ  อาจต้องการรองเท้าบทูอุน่ ๆ  เสือ้คลมุกันฝนและถุงมอื แต่ในวันทีอ่ากาศอบอุ่น
มีแสงแดด เด็ก ๆ อาจต้องการสิ่งก�าบังจากแสงแดด เช่น หมวก เป็นต้น  ถ้าหากคุณต้องการความช่วยเหลือในสิ่งเหล่านี้ 

ผู้ปกครองและผู้ดูแล  
 หากคุณต้องการดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง  โปรดแจ้งเรา แล้วเราจะจัดเวลาที่เหมาะสม
 คุณมีชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้เพื่อน�ามาบริจาคบ้างไหม  เราต้องการชิ้นส่วนเหล่านั้นให้มีจ�านวนมากขึ้น  เพื่อให้การ
เล่นมีความน่าสนใจมากขึ้น  ในปัจจุบันนี้ เราต้องการ..... 

 •......................................................................................................................................................

 •......................................................................................................................................................

 •......................................................................................................................................................

 •......................................................................................................................................................
โปรดแจ้งให้เราทราบ ถ้าหากคุณต้องการบริจาควัสดุเคลื่อนย้ายได้
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ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ที่มีการน�ามาทดลองและ
ทดสอบในการเล่น

• เหรียญที่ท�าจากไม้ (น�าไม้มาหั่นเป็นแว่นๆ หนาราว ๆ 
3 นิ้ว)
• ท่อนไม้ขนาดความสูงและความกว้างต่าง ๆ กัน   
• ไม้ขนาดความยาวที่ต่างกัน  
• ท่อนไม้วิลโลว์และเฮเซลิ ความยาวอย่างน้อย 1.5 เมตร
• ท่อนไม้ – ความยาวขนาดที่หลากหลาย
• ก้อนหิน กรวด ก้อนหินเล็ก ๆ
ไม้น�าไปผลิต (Manufactured wood)
• กระถางต้นไม้จากถังเหล้า (Whisky barrel planters) 
ส�าหรับผสมและเก็บรวบรวม
• เศษพื้นไม้ระเบียง
พื้นผิวและวัสดุต่าง ๆ  
• ซุ้มอุโมงค์ปลูกต้นไม้เลื้อย ถ�้า และพุ่มไม้
• น�้าประปาที่ปล่อยเข้าจากด้านนอก, ปั๊มน�้า ถังเก็บน�้า
แกลลอน ที่มีก๊อกปิด เปิด 
• ทราย (อุปกรณ์ที่ใช้ส�าหรับเล่นกับทราย และท�าให้
ทรายคงรูป เช่น ตะแกรงร่อน, ถังน�้า, พลั่ว, เกรียง
ไม้กวาดด้ามแข็งยาว, แปรง, คราด ฯลฯ)
• ก้อนกรวด, หินโรยพื้น หรือก้อนหินเล็ก ๆ
• เศษไม้
• โคลน
• หญ้าใบยาว
• ต้นไม้  – ปลกูต้นไม้วันน้ีเพ่ืออนาคตทีด่ขีองเดก็ในอนาคต  
• เตาก่อกองไฟขนาดเล็ก (ใช้ชั่วคราวหรือถาวร)  

ในธรรมชาติ มนษุย์สร้างข้ึน

สิ่งของใช้ชั่วคราว สิง่ของเลก็ๆ น้อยๆ ท่ีมปีระโยชน์

• วัสดุแห้งเร็ว เช่น ผ้าออร์แกนซา ผ้าห่มฟลีซ และ
ผ้าม่านห้องน�้า 
• ผ้าใบคลุม (ขนาด ประเภท และสีสันต่าง ๆ กัน)
• กล่องนมและขนมปัง  
• ลังไม้พาเลท – แบบแข็งแรงในสภาพที่ยังดี 
• ถังที่แข็งแรง 
• ที่ม้วนสายเคเบิล หรือ ที่ม้วนเทป
• ท่อ รางน�า้  และกรวย สายยาง ท่อน�า้ และท่อน�า้แบบอืน่ ๆ  
• แผ่นพลาสตกิลาดเอยีง (Ramps) และแผ่นพลาสติกยาวๆ
และวัสดุอื่น ๆ เช่น พลาสติกลอนลูกฟูกโปร่งแสง 
• ตาข่าย
• ยางรถ – จกัรยาน, จกัรยานยนต์, รถโกคาร์ต และยางรถยนต์ 
• ถาดก้นตื้นขนาดใหญ่ 
• รถเข็นขนาดเลก็ (trolley) เพ่ือการเก็บกวาดของให้เรียบร้อย  
• รถเข็นแบบสนาม (wheelbarrow) 
• กระเป๋าเดินทางใบเล็ก หรือ กระเป๋าชอปปิงล้อลาก  
• ตะกร้าส�าหรับรวบรวมและขนของ  
• กงล้อ
• คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์
• เสื้อผ้าเก่า ๆ ส�าหรับน�ามาแต่งตัว เช่น เสื้อแจ็กเก็ต 
เสื้อสูท เสื้อกั๊ก และกระเป๋าถือ  
• เก้าอีท่ี้ยกย้ายได้ และสิง่ของทีส่ามารถใช้เป็นทีน่ัง่ได้ เช่น
ม้วนกระดาษฟอยล์แบบแข็ง ๆ (aluminiumbubble-wrap),
เสื่อใช้ในการออกค่าย และเสื่อใช้ในการท�าสวน

• ชอล์ก
• กองฟาง
• กล่องกระดาษลกูฟูก และท่อ – ขนาดต่าง ๆ รปูร่างต่าง ๆ 
• ใบไม้, ขนนก, เปลือกหอย, ลูกสน
• ดินเหนียวปั้นโมเดลที่แห้งง่ายในอากาศ  
• กรรไกรตัดต้นไม้
• ใบไม้
• ลูกไม้และฝักเมล็ด 
• สาหร่ายทะเล
• ขวดพลาสติกและภาชนะพลาสติก 

(บางส่ิง ผูใ้หญ่อาจเก็บตดิกระเป๋าเสือ้ผ้า หรอื
กระเป๋าถอืไว้)
• สายคาด (Velcro straps)
• ตัวหนีบ และห่วง (Fence clamps and hooks)
• เชือก, เชือกสปริง (paracord) and เชือกโยงสีสด
เห็นง่าย (high visibility guy ropes)
• ห่วงยึด (Karabiners- จากร้านขายอุปกรณ์ปีนเขา
หรือแคมปิง)
• หมุดหรือไม้หนีบหลาย ๆ แบบ รวมทั้งหมุดปักเต็นท์ 
• เทปพันท่อ (Duct tape) และ เทปกาว (masking tape)
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สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการเล่นใน
ความมืด

ชิน้ส่วนเคล่ือนย้ายได้ทีเ่หมาะส�าหรบั
ใส่ในเป้หรอืรถเขน็  

• ไฟฉาย ไฟฉายคาดศีรษะ
• เสื้อแจ็กเก็ตสะท้อนแสง (Hi-vis jackets)
• ของที่ส่องแสงในความมืด  
• อุปกรณ์ที่สะท้อนแสง เช่น กรวยจราจร  
• ตะเกียงโคมไฟ – แบบใช้ถ่าน, แบบไขลาน หรือใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ ตะเกียงแคมปิง ไฟราว 
• นกหวีดและแตร
• เทียนไข เทียนหอม, ไม้ขีด – สิ่งที่จะใช้กับการมองเห็น
ในความมืด  
• วัสดุปูพื้นแบบเป็นปุ่ม (Tactile), สิ่งของอื่น ๆ ที่มีกลิ่น
และมีลักษณะทางประสาทสัมผัส

• ชอล์ก
• เชือก
• ลูกบอล
• หนังสือพิมพ์
• ไม้ขีด เหล็กไฟ และส�าลี ถาดอบอาหาร – ชุดติดไฟ
ขนาดจิ๋ว  
• ผ้าเนื้อเบา 
• เชือกขนาดใหญ่
• รอกพร้อมลูกหมุน (Swivel pulleys)
• เปลญวน
• เกรียง
• ของแต่งตัวต่าง ๆ : ถุงน่องเก่า ๆ, ถุงมือ เป็นต้น
• แผ่นยางหรือผ้ากันน�้า  
• ของต่าง ๆ ที่ใช้ประโยชน์ได้เหมือนที่กล่าวมาแล้ว 

วัสดุเคลื่อนย้ายได้ส�าหรับเด็กเล็ก
และทารก 

• ตะกร้า
• หม้อ กระทะ
• ช้อนไม้
• ของธรรมชาติ เช่น ลูกสน เปลือกหอย และก้อนกรวด 
• ห่วงผ้าม่าน ฝากระปุก 
• ท่อกระดาษลัง
• แกนด้ายเปล่า ๆ

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดส�าหรับเด็กเล็กและทารก
เพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.playfulchildhoods.wales/

โปรดระมัดระวังไว้เสมอว่า สิ่งของที่เล็ก ๆ อาจเกิด
ความเสี่ยงในการติดคอเด็กทารกและเด็กเล็กได้  
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การจัดหาชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ในจ�านวนมาก ๆ  

 ส่วนใหญ่แล้ว ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ที่น�ามาใช้ในการเล่นสามารถหาได้มาฟรี ๆ ไม่มี
ค่าใช้จ่าย แต่ต้นทุนที่แท้จริง คือ เวลาที่ใช้ในการคัดเลือกและเก็บรวบรวม หรือค่าน�้ามัน
ถ้าหากคณุต้องขบัไปเอามนัมา และต้นทนุในการพมิพ์โปสเตอร์และจดหมาย การใช้โซเชยีล
มีเดีย (Social media) ก็เป็นอีกวิธีการที่ดีในการลดค่าใช้จ่ายเหล่านั้น
 ส่วนทีด่งีามของกระบวนการทัง้หมด คอื ชิน้ส่วนเคลือ่นย้ายได้น้ัน โดยมากมีราคาถูก
หรือได้มาฟรี ๆ ท�าให้เกิดความประหลาดใจว่า สิ่งของชิ้นไหนจะเป็นที่นิยมใช้ในการเล่น
ของเด็ก ๆ
 คนบางคนมพีรสวรรค์พเิศษในการจดัหาช้ินส่วนเคลือ่นย้ายได้เหล่านี ้ เมือ่คณุเริม่ต้น
ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็ตาม ให้คอยมองหาชิ้นส่วนเหล่านี้ แล้วมันจะกลายเป็นนิสัยที่ติดตัว
คุณตลอดไป

เราจะจัดหาชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้อย่างไร 
 • บอกให้คนอื่น ๆ รู้ว่า คุณก�าลังมองหาสิ่งใด 
และดูว่าจะมีสิ่งใดเข้ามา นี่คือวิธีที่ง่ายที่สุด และเป็นวิธีที่
ประสบผลส�าเร็จมากที่สุด 
 • ลองใช้สื่อสังคมโพสต์แจ้งความต้องการ หรือ
ใช้อีเมล โปสเตอร์ และจดหมาย ในกรณีที่คุณมีของชิ้นใด
มากเกินไป และยังขาดของที่ต้องการ ให้แจ้งให้คนอื่นรู้ 
ขั้นตอนนี้จะดียิ่งถ้าคุณให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และชุมชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในโนโครงการ
 • ขอเย่ียมชมบริษัทในท้องถ่ิน ไซต์งานก่อสร้าง 
โรงงาน และห้างร้านต่าง ๆ เพ่ืออธิบายและแนะน�าเก่ียวกับ
การเล่นแบบชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ บุคคลกลุ่มนี้จะช่วยได้
อย่างไร ให้น�าข้อมูลหรือรูปภาพไปด้วย เพ่ือให้พวกเขา
เข้าใจแนวคิด
 • ส่งจดหมายหรืออีเมล เพื่อเป็นการแนะน�า หรือ
ตดิตามผล – พยายามระบชุือ่คนในการติดต่อ ถ้าเป็นไปได้
 • สอบถาม – ถ้าคุณเห็นชิ้นส่วนเคล่ือนย้ายได้
บางอย่าง เช่น ท่อแก๊ส หรือเศษชิ้นส่วนจากงานก่อสร้าง 
ให้เดินเข้าไปถามคนในพื้นที่นั้น  
 • ลองเข้าไปดใูนร้านขายอปุกรณ์ต่าง ๆ (scrapstore)
หากมีในละแวกแถวบ้านคุณ 
 • รวมพลงักับกลุม่อืน่ ๆ ในการจดัเตรยีมสถานทีเ่ล่น
รวมทั้งแลกเปลี่ยน แบ่งปันวัสดุเคลื่อนย้ายได้
 • ไปร้านขายของเพ่ือการกุศล (charity shops) 
และร้านขายของมือสอง เพื่อหาของที่หาไม่ได้จากที่อื่น  

ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้จ�านวนเท่าใด
ที่เราต้องการ 
 จ�านวนของชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ ควรพอดีกันกับ
ขนาดของพ้ืนทีเ่ล่น และจ�านวนของเดก็ ๆ  ท่ีมาเล่น  ข้อแนะน�า
กว้างๆ คือ ให้คูณจ�านวนของเด็กด้วยสี่หรือห้าเท่า เพื่อหา
ความต้องการว่าควรจะมีจ�านวนชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ใน
พื้นที่นี้เท่าใด และในไม่ช้า คุณจะรู้ได้เองว่า ชิ้นส่วนไหน
เป็นของเล่นยอดนิยม และจ�าเป็นต้องหามาเพ่ิมบ่อย ๆ หรอื
หามาเพิ่มเป็นรายวัน และอะไรเป็นชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้
ที่เป็นที่ต้องการของเด็ก ๆ ณ ตอนนั้น

ให้ความเคารพสิทธิในการเลือกของเด็ก ให้เขา
ได้เลือกสิ่งของที่เขาต้องการ โดย:
 • ต้องมัน่ใจว่า มสีิง่ของให้เดก็เล่นอย่าง
เพียงพอกับจ�านวนของเด็กที่ต้องการเล่นของ
นั้น ๆ  
 • สอบถามเด็ก ว่าจะใช้สิง่ของเพือ่เล่นมัย้
ให้เด็กเล่นจนเสร็จ หรือเลิกเล่น จากนั้น จึงน�าไป
ให้เดก็คนอืน่ทีม่คีวามต้องการทีจ่ะเล่นของส่ิงน้ัน  
 • สอบถามเดก็ ๆ หากพวกเขาต้องการ
จะ “สลบั” หรอื ปรบัเปลีย่นของทีใ่ช้เล่น โดยน�าเสนอ
สิ่งอื่นมาแลกกับสื่งเขาเล่นอยู่เป็นการตอบแทน
 • หากมีปัญหาเกิดขึ้น สอบถามเด็กว่า 
เขาคิดว่าเขาจะแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองหรือไม่”

(Louise Caldwell, เจ้าหน้าที่พัฒนาการเล่น
ของ Edinburgh City Council)
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เทคนิคในการท�าให้จ�านวนชิ้นส่วน
เคลื่อนย้ายได้เพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ  
 • จัดหาตู้หรือพื้นที่ที่เด็ก ๆ สามารถใช้เป็นที่เก็บ
ชิน้ส่วนเคลือ่นย้ายท่ีน�ามาจากบ้าน เพ่ือทีพ่วกเขาจะสามารถ
ตรวจเช็กและจัดเตรียมในการเล่น  
 • แจ้งเตือนความจ�า ในจดหมายข่าว สื่อสังคม 
และเว็บไซต์  เพื่อขอรับของบริจาคที่น�ามาเล่นได้
 • ค้นหาว่า มผีูป้กครองท่านใดท่ีท�างาน หรือมงีาน
อดิเรกในการประดิษฐ์ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้เหล่าน้ี เช่น 
ช่างก่อสร้าง ช่างประปา เกษตรกร นกัออกแบบ ฯลฯ สอบถาม
พวกเขาให้ช่วยมองหาสิ่งของที่จะสามารถน�ามาบริจาคได้ 
 • สร้างความเป็นมิตรกับช่างก่อสร้างในท้องถ่ิน
ผู้ดูแลป่าในพื้นที่ และนักตัดแต่งต้นไม้ 
 • ต้องแสดงเจตจ�านงให้ผูค้นรูว่้า คุณก�าลงัมองหา
ชิน้ส่วนเคลือ่นย้ายได้ เพ่ือทีจ่ะเพ่ิมปรมิาณสิง่ของในสตอ็ก  

หมายเหตุเกี่ยวกับยางรถยนต์ 
 ยางเก่ามีคุณค่ามากมายในการน�ามาให้เด็กเล่น
ในสนามเด็กเล่น ท้ังในแง่ของการเคลือ่นย้ายได้ และสามารถ
น�ามาเป็นโครงสร้างก่ึงมัน่คง (semi-permanent structures)
บริษัทเอกชนจ�าเป็นต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะทิ้งยางเก่า ดังนั้น
พวกเขายินดีที่จะให้ยางเหล่านี้ฟรี ๆ กับคนท่ีต้องการ 
อย่างไรก็ตาม ในการน�ายางไปเป็นวัสดุการเล่น จ�าเป็น
ต้องระมัดระวังพิษภัยอันตรายของมันด้วย  ดังนี้

 • ยางสามารถจดุตดิไฟได้ และมอีนัตรายเมือ่ไหม้ไฟ
และควรได้รบัการจดัเกบ็อย่างปลอดภัยให้ห่างไกลจากอาคาร
ให้สอดคล้องกับข้อแนะน�าเกี่ยวกับเพลิงไหม้
 • ยางส่วนใหญ่มีลวดเหล็กเป็นโครงอยู่ ดังนั้น จึง
ต้องคอยหม่ันตรวจสอบว่า ยางกร่อน มลีวดเหล็กย่ืนออกมา
หรือไม่ และถ้าพบเช่นนั้น จะต้องไม่น�าไปใช้อีก
 • ยางที่มีการเก็บไว้ ควรมีการเจาะรูเพื่อให้มีการ
ระบายออกได้ (ยางที่เคลื่อนย้ายได้มักจะมีน�้าขังไว้ภายใน 
และอาจมีสัตว์อื่น ๆ อาศัยอยู่ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การเจาะรู
ระบาย จะช่วยให้ไม่มีน�้าขังในยาง)
 • เมื่อน�ายางมาต่อเข้าด้วยกัน สามารถกลายเป็น
โครงสร้างได้ แต่จะต้องระวังไม่ท�าให้เกิดจุดที่เป็นลิ่ม
 • เหมือนกับดัก (wedge trap points)
 • ยางที่มีไนล่อนหุ้มสามารถน�ามาท�าชิงช้าเล่นได้
อย่างปลอดภัย แต่ต้องระวังผลที่อาจเกิดขึ้นจากการดูดซับ
(impact-absorbing qualities) ด้วยเช่นกัน  

อ่านเพิ่มเติมหน้า 22  รายชื่อของวัสดุที่เป็น
ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ ที่ได้มีการน�ามาทดลอง
และทดสอบแล้ว 

ที่หน่วยงาน  Historic Environment Scotland เราได้บริจาคสิ่งของต่าง ๆ เช่น หมวกปีกแข็ง
เชอืก ท่อกระดาษ และคีย์บอร์ดคอมพวิเตอร์ทีพ่งัแล้วให้กบัโครงการเล่นกบัช้ินส่วนเคลือ่นย้ายได้
ใน East Lothian เมือ่มกีารบริจาคสิง่ของเหล่านัน้เพือ่ไปใช้ในการเล่น ท�าให้เราลดการปลดปล่อย
คาร์บอนจากการขนส่งและจากกระบวนการรีไซเคิลอีกด้วย นั่นหมายความว่า เราสามารถ
ลดผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมและลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และหมายความว่า เราสามารถ
ค้นพบผลกระทบเชงิบวกท่ีเกิดจากของเหลอืทิง้ของเรา ยกตวัอย่างเช่น หมวกปีกแขง็ จากคูมื่อ
แนะน�าด้านความปลอดภัยระบุว่า วัสดุที่ใช้ท�าหมวกนี้จะหมดอายุไปภายใน 5 ปี ซึ่งจะต้องมี
การหามาทดแทนและยากทีจ่ะน�าไปรีไซเคลิ เพราะจะต้องมกีารฉีกออกเป็นชิน้เล็กลง แล้วขนเอาไป
รีไซเคิล แต่ถ้าน�ามาให้เด็กเล่น ก็จะท�าให้ใช้ประโยชน์ได้ และท�าให้เด็กได้ใช้จินตนาการในการเล่น
แบบสร้างสรรค์ ได้ก่อสร้าง ได้ประดิษฐ์ และยังเป็นก�าลังใจให้ทีมงานมุ่งมั่นในการค้นหาโอกาส
ที่จะน�าสิ่งอื่น ๆ ที่เขาค้นพบ น�ามาใช้เพื่อการเล่น สิ่งเหล่านี้นับเป็นตัวเร่งอย่างดีส�าหรับเราใน
การที่จะลงนามกับเครือข่ายออนไลน์ Warp It ในการแจกจ่ายสิ่งของ องค์กรนี้ช่วยเราในการท�า
การกุศลแบบแบ่งปัน และมุ่งมั่นที่จะน�าของเหลือใช้เหล่านั้นไปบริจาค ซึ่งชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ที่
ประหลาดที่สุดที่เราได้รับมาเพื่อการน�าไปเป็นของเล่น คือ เชือกสีแดงสดใส ซึ่งเราน�าไปใช้เล่น
กิจกรรมที่ปราสาทเอดินเบิร์ก”
(Katie Carter, เจ้าหน้าที่โครงการเศรษฐกิจหมุนเวียน ของหน่วยงาน Historic Environment Scotland) สก็อตแลนด์



คู่มือการเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้
(Loose Parts Play)30

การเก็บรักษา
 การที่จะเก็บรักษาชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้นั้น เป็นเรื่องหนึ่งที่คุณจะต้องคิดเตรียมไว้
ล่วงหน้า อาจเก็บไว้ในที่ร่มหรือภาชนะปกปิด บางอย่างอาจเก็บไว้ในโรงเรือนแบบเปิด 
บางแห่งอาจมีพื้นที่ในการจัดเก็บไม่มากนัก และต้องเก็บของส่วนใหญ่โดยทิ้งไว้ภายนอก 
การเก็บชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้นี้ บางที่อาจเก็บไว้ง่าย ๆ ที่บริเวณระเบียง หรือห้องรับแขก 
หรือถังทิ้งขยะขนาดใหญ่มีล้อเลื่อน หรือในรถเข็น หรือในเป้ ที่ใช้เก็บเฉพาะของส�าคัญ ๆ 

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการเก็บรักษา 
 • ให้อภิปรายกันในทีมว่า พื้นที่จัดเก็บใดเหมาะสม
และเหมาะกับขนาดโครงการของคุณ  
 • มั่นใจว่าพ้ืนท่ีนั้น เด็ก ๆ หรือเยาวชนสามารถ
เข้าถึงอย่างอิสระที่สุดเท่าท่ีจะท�าได้
 • มัน่ใจว่า ประตูห้องเก็บชิน้ส่วนเคลือ่นย้ายได้นัน้
มีความกว้างพอ การมีประตูกว้างสองบานอยู่ตรงบริเวณ
ด้านที่ยาวที่สุดของท่ีเก็บของนั้นจะเป็นการดีมาก  
 • พิจารณาว่า จะจัดพื้นที่ภายในของพื้นที่จัดเก็บ
อย่างไร ที่ง่ายต่อการเข้าถึง พยายามเปิดกล่อง หรือถาดที่
ใช้เก็บของแต่ละอัน เพื่อให้สามารถคัดเลือกชิ้นส่วนได้ง่าย 
 • สร้างสัญลักษณ์ที่เด็กเข้าใจได้ง่าย ๆ เพื่อแสดง
ให้เด็กทราบว่า ของสิ่งไหนเก็บไว้ตรงไหน  
 • พิจารณาว่า ควรมีการติดตั้งพื้นที่ลาดเอียง หรือ
พื้นแข็ง ๆ เช่น แผ่นปูพื้น หรือ ท�าขอบกั้นด้านนอกของพื้นที่
จัดเก็บให้เป็นสัดส่วน และควรมีการติดตั้งเต็นท์กระโจม
เพ่ือเป็นที่เก็บภายนอกอาคาร
 • ลองคิดว่า ที่เก็บแบบไม้หรือโลหะจะเหมาะสม
กับสิ่งของหรือสิ่งที่มีอยู่
 • ให้คิดถึงการตกแต่งท่ีสวยงามด้วย ตัวอย่าง
เช่น การมีลวดลายตกแต่ง หรือให้เด็ก ๆ ร่วมกันทาสีผนัง
หรือท�าผนังห้องเก็บของซึ่งใช้ได้หลากหลายวัตถุประสงค์
เช่น ท�าเป็นก�าแพงให้ปีนเขา storage หรือปลูกต้นไม้ไว้
คลุมพ้ืนที่เก็บของ

ที่ตั้งของพื้นที่ในการเก็บรักษาชิ้นส่วน
เพื่อการเล่น 
 ควรอภิปรายกันก่อนเร่ืองการเตรียมพ้ืนที่ส�าหรับ
การเล่น เพราะจะเป็นการช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้
ว่าพ้ืนที่ที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร

ประเด็นท่ีต้องพิจารณา คือ : 
 • ที่เก็บของเล่นสามารถตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน
หรืออยู่ใกล้กับท่ีเล่น ซึ่งเป็นต�าแหน่งที่จะต้องใช้ของเล่น
จ�าพวกชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ หรือไม่  
 • ควรจะมีที่เก็บของแบบเล็ก ๆ หลายที่ หรือจะ
มีที่ใหญ่ๆ ทีเดียว
 • ที่เก็บของท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีการเล่น จะท�าให้เด็ก
สามารถเก็บของเมื่อเล่นเสร็จได้ง่ายกว่าต้องเดินกลับไป
เก็บท่ีอาคารหลักหรือไม่   
 • ทางเข้าที่เก็บของกว้างพอส�าหรับพาหนะฉุกเฉิน
จะเข้าไปหรือไม่  
 • มีท่อระบายน�้า ท่อส่งน�้าดับเพลิง หรือ สิ่งอื่น ๆ
ที่จะต้องหลีกเลี่ยงหรือไม่ 
 • มกีารตรวจเชค็ท่ีตัง้ของท่อน�า้ รางระบายน�า้ใต้ดนิ
หรือสิ่งอื่น ๆ แล้วหรือยัง  
 • การจะสร้างอาคารหรือท่ีเก็บของส�าหรับเก็บ
ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ จะต้องขออนุญาตใครก่อนหรือไม่ 
 • ที่เก็บของไม่ควรที่จะง่ายต่อการที่จะสามารถ
ปีนหรือเข้าถึงหลังคาหรือรั้ว 
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อะไรที่สามารถเอาไว้ภายนอกได้ 
 วัสดุธรรมชาติที่ใช้ในการเล่น เช่น ทราย ก้อนหิน
เปลอืกไม้ ก่ิงไม้ และพืชผกั เป็นสิง่ทีส่ามารถท้ิงไว้ภายนอกได้
เพราะเป็นส่วนหนึง่ของสิง่แวดล้อมในการเล่น ในหลายพ้ืนท่ี
สิ่งของบางอย่างที่ใช้เล่นอาจจะไม่มีคนเข้าไปยุ่มย่ามหรือ
ขโมยไป อย่างไรก็ตามผู้ที่สามารถตัดสินใจได้ดีที่สุด ว่าจะ
เก็บชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้เหล่านี้ไว้ตรงไหน คือ ทีมงาน 
 
 ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้หลายอย่าง 
 สามารถทิ้งไว้ในสวนได้ในตอนกลางคืน 
 และเด็กแถวนั้นก็สามารถมาเล่นได้
 ในตอนเช้า เราดีใจมากที่ได้เห็นโครงสร้าง
 ต่าง ๆ ทีเ่ขาน�าชิน้ส่วนเหล่าน้ันมาต่อเตมิไว้”
 (Julie Steele, BurnbraePrimary School จัดหาชิ้นส่วน
 ต่าง ๆ ให้เด็ก ๆ ที่มีความต้องการหลาย ๆ อย่าง)  

สิ่งที่ต้องพิจารณา 
 • ควรอดทนกับเด็ก ๆ ที่น�าชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้
มาเล่นนอกเหนือจากเวลาท่ีก�าหนดให้เล่น หากเด็กไม่ได้
สร้างความเสียหายใด ๆ 
 • น�าป้ายมาตดิไว้ เพ่ือให้เดก็ ๆ และวัยรุน่ ได้ทราบว่า
คณุตระหนกัว่าพวกเขาได้น�าชิน้ส่วนเคลือ่นย้ายได้มาเล่นกัน
นอกเวลา และแจ้งว่าคุณยินดีที่เด็ก ๆ น�าชิ้นส่วนเหล่านั้น
มาเล่น ตราบใดท่ีพวกเขาไม่ได้ก่อให้เกิดความเสยีหายใด ๆ  
 • พิจารณาว่า ที่เก็บชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ จะไม่
กลายเป็นที่ที่ก่อเรื่องเสียหายต่อทรัพย์สินใด ๆ  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อมีการล็อกประตูไว้  
 • พิจารณาว่า ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้บางอย่าง 
อาจท้ิงไว้ข้างนอกได้ โดยแทบจะไม่มคีวามเสีย่งหรอือนัตราย
หรือการขโมยใด ๆ  
 • ขอความร่วมมือจากเพื่อนบ้านที่เป็นมิตร หรือ
คนทีพ่าสนัุขออกมาเดนิเล่น ให้ช่วยจบัตามองพ้ืนทีเ่ล่นน้ันไว้
และรบกวนให้ช่วยแจ้งเตือนคุณ หรือ ต�ารวจ หากพวกเขา
มองเห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้น  
 • พิจารณาว่า การเล่นกลางแจ้งเช่นนี้ เรื่องของ
ฤดูกาลจะเป็นปัญหาหรือไม่ เช่น ถ้าจะเล่นก่อกองไฟใน
ยามค�่าคืน ควรจัดหาวัสดุเบา ๆ  เพื่อการก่อไฟ หรือ ในยาม
กลางคืนหน้าร้อน วัยรุน่อาจมารวมกลุม่กันเป็นพิเศษจนดกึดืน่
ถ้ามเีหตกุารณ์เช่นน้ัน คณุอาจจะต้องคิดหาวิธีการแก้ปัญหา
ง่ายๆ ไว้ก่อน
 • ใช้ความรู้พื้นฐานความเชี่ยวชาญของคุณช่วย
ในการคิดและวิเคราะห์

การแก้ปัญหา 
 มนัอาจจะเป็นเรือ่งบัน่ทอนจติใจ ถ้าโครงการของคณุ
ถูกบ่อนท�าลายหรือกลั่นแกล้ง และไม่สามารถหาวิธีการ
แก้ปัญหาทีเ่หมาะสมกับสถานการณ์ได้  บางคร้ังคณุอาจจะ
ต้องพยายามอดทนจนกว่าปัญหาจะคลีค่ลายไปเอง  ส�าหรบั
โรงเรียนหรือกลุ่มท่ีมีความเข้มแข็งในชุมชนอาจมีแนวโน้ม
ท่ีจะไม่พบกับปัญหาเช่นนีม้ากนัก การส่งเสรมิให้เดก็ ๆ วัยรุน่
เพ่ือนบ้าน หรือสมาชิกชมุชนเข้ามาร่วมกิจกรรมให้มากทีส่ดุ
จะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ การให้บริการแก่เยาวชนและ
การสร้างความสัมพันธ์ทีดี่กับผูร้กัษาความปลอดภยัในท้องถิน่
สามารถช่วยแก้ปัญหาตรงน้ีได้ โดยให้เยาวชนเหล่านัน้เข้ามา
มีส่วนร่วม หรืออาจขอค�าปรึกษากับต�ารวจหรือเจ้าหน้าที่
ป้องกันอาชญากรรม เก่ียวกับการใช้พ้ืนทีอ่ย่างปลอดภัยได้

ข้อแนะน�าในการเก็บกวาดพื้นที่หลังการเล่น
 • รถเข็นชนิดต่าง ๆ หรือพาหนะล้อลาก สามารถ
น�ามาใช้ในการรวบรวมชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายเหล่านี้ได้ และ
อาจท�าให้เกิดความสนุกสนานกับการเคลื่อนย้าย อีกท้ัง
ท�าให้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กใช้แรงน้อยลง
 • ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ชิ้นใหญ่ ๆ อาจจะน�าไป
เก็บได้รวดเร็วกว่าของชิ้นเล็ก ๆ  
 • ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ขนาดเล็ก ๆ เช่น ลูกสน
และเปลือกหอยอาจจะพบกระจัดกระจายอยู่ภายนอก 
ของพวกนี้ไม่จ�าเป็นต้องเก็บให้เรียบร้อยมากนัก เนื่องจาก
เป็นของทีพ่บได้ตามธรรมชาตแิละอยู่ในสิง่แวดล้อมกลางแจ้ง
อยู่แล้ว อาจจดัเก็บง่าย ๆ เช่น ท�าเป็นช่องเก็บไว้ในแปลงดนิ
ที่ขุดยกขึ้นมา 
 • วันที่ฝนตกพื้นเปียก อาจเล่นวัสดุที่แห้งเร็ว เช่น 
ผ้าคลุมผ้าใบ และผ้าป่านออร์แกนซา จะดีกว่าใช้วัสดุที่
เป็นผ้าฝ้าย
 • ขณะเก็บรวบรวมสิ่งของหลังการเล่น คุณอาจ
จะท�าการคัดประเภทไปในตัวพร้อมกัน ซึ่งท�าให้เกิดความ
สนุกสนาน ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจจะขอให้กลุ่มหนึ่ง เก็บ
ของจ�าพวกท่อน�้าไว้ในรถเข็นคันหนึ่ง ขณะที่อีกกลุ่มหนึ่ง
รวบรวมวัสดุที่เป็นไม้ไว้ในรถเข็นอีกคันหนึ่ง 

อ่านเพิม่เตมิหน้า 34  ส�าหรบัค�าแนะน�าในการยกและเคล่ือนย้าย
สิ่งของเหล่านั้นอย่างปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติมหน้า 44   ส�าหรับกิจวัตรการเล่นประจ�าวัน
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ประโยชน์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม จริยธรรม 
และทางด้านการเงนิของชิน้ส่วนเคลือ่นย้ายได้
 • ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ในการเล่น ปกติแล้ว
จะเป็นของที่หามาได้โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อ หรือแม้ต้องซื้อ 
ก็มีราคาถูก 
 • การน�าของทิ้งแล้วมาใช้ใหม่ จะช่วยท�าให้อัตรา
ในการน�าขยะไปถมพ้ืนที ่หรอืการน�าเข้ากระบวนการรไีซเคิล
ช้าลง  
 • ทัง้ผูใ้หญ่และเด็กสามารถพัฒนาความตระหนัก
และความเข้าใจเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการเข้าถึงการเล่น
กลางแจ้ง (Scottish Outdoor Access Code) เพ่ือหาแนวทาง
ท่ีท�าให้เกิดความรูส้กึห่วงใยต่อสภาพแวดล้อมโดยใช้วิธีเกบ็
รวบรวมชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้มาใช้ในการเล่น
 • การบริจาคแบบไม่ได้คาดหวังและไม่ได้ท�าเป็น
ปกติจะช่วยกระตุ้นให้การเล่นเกิดความตื่นเต้นในแนวทาง
ใหม่ ๆ ขึ้น 
 • ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้มีแนวโน้มที่จะห่างไกล
จากอคตทิางเพศ สงัคม และการรบัรู ้ ใคร ๆ ก็เล่นได้ ไม่ว่าจะ
อายุเท่าใด มีพื้นฐานความสามารถขนาดไหน หรือเรียน
ชัน้อะไร ทกุคนสามารถหยิบก่ิงไม้ขึน้มา แล้วใช้ในการเล่นได้
ตามแนวทางที่เขาอยากเล่น  
 • ของเล่นทีเ่ป็น “ชวิีตจรงิ” (Real life resources)
จะช่วยให้เด็กสามารถสร้างความเชื่อมโยงกับความสนใจ
ของครอบครัวพวกเขาได้ รวมทั้งวัฒนธรรมท้องถิ่น มรดก
ทางธรรมชาติ และโลกแห่งการท�างาน
 • ชิน้ส่วนเคลือ่นย้ายได้สามารถสะท้อนความเป็น
ชุมชนท้องถิ่นและวัฒนธรรม ยกตัวอย่าง เช่น เมืองท่าเรือ 
อาจน�าเรอืเก่า ๆ อวนหาปลา ลงั ทุ่น สาหร่ายทะเล เปลอืกหอย
และเปลือกกุ้งก้ามกราม มาใช้ในการเล่น 
  
ลดผลกระทบจากการเล่น ท่ีมต่ีอสภาพแวดล้อม 
 พ้ืนทีใ่ดก็ตาม ท่ีใช้เป็นพ้ืนทีเ่ล่นกลางแจ้ง ไม่ว่าจะ
เป็นสนามโรงเรยีน สวนสาธารณะ ชายหาด ป่า ล้วนเหมาะสม
กับเด็ก และเด็ก ๆ ก็อาจจะใช้พื้นที่เหล่านั้นเล่นในแบบ
ท่ีผู้ใหญ่เองก็คาดเดาไม่ถูก เด็กต้องการพ้ืนที่ในการเล่น
ที่พวกเขาสามารถพัฒนาความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ 
ไม่ใช่แค่เพียงเข้าไปเล่นเท่านั้น  เขาจะต้องรู้สึกว่านั่นคือ
พ้ืนทีข่องเขาด้วย ดงัน้ัน คณุจงึจ�าเป็นต้องใช้เวลาในการสร้าง
ความรู้สึกร่วมเพ่ือจะจัดการผลกระทบท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อมที่
อาจเกิดขึ้นจากการเล่น ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 • เด็ก ๆ อาจขอค�าแนะน�าจาก ภารโรงเกี่ยวกับ
การดูแลพื้นที่กลางแจ้ง  
 • ทุกคนจะต้องยึดมั่นในความคาดหวังที่ระบุไว้
แนวปฏบิตัใินการเข้าถึงการเล่นกลางแจ้ง (Scottish Outdoor

Access Code) https://www.outdooraccess-scotland.scot/

practical-guide-all

 • เป็นผู้จดัการการเล่นทีก่ระตือรือร้น เข้าไปพูดคยุ
กับเจ้าของที่ดิน หรือผู้จัดการดูแลสถานที่นั้น ๆ  โปรดอ่าน
Scottish Forestry’s Forest Kindergarten Guidance 
for Landowners ซึ่งให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการเลือกและ
การใช้พ้ืนท่ีป่าในการเรียนรู้และการเล่น หนังสือเล่มน้ีจะให้
รายการเชก็ลสิต์เก่ียวกับ หลกัการเล่นทีเ่หลอืร่องรอยน้อยทีส่ดุ
(Leave Less Trace Play Principles) และข้อพิจารณา
ในการปฏิบัติ เพ่ือท�าให้ก่อความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่น้อยที่สุด ขณะที่มั่นใจว่า เด็ก ๆ ยังสามารถเล่นได้
อย่างอิสระในเวลาเดียวกัน ข้อแนะน�าที่ให้นั้นเหมาะสม
ส�าหรบัสิง่แวดล้อมตามธรรมชาตใินหลาย ๆ  สภาวะ นอกจาก
พื้นที่ป่าอีกด้วย  https://www.owlscotland.org//resources/

resource-library/?channel=resources&resourcecat=5&

type=6&keywords

 • เด็ก ๆ และทีมงานจะต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�า
ในการดูแลสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เช่น การเก็บขยะ 2 นาที 
ตรวจสอบพ้ืนทีโ่ดยรอบว่าสุนัขได้เข้ามาท�าเลอะเทอะหรอืไม่
เป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าของท่ีดิน และคอยรายงานหากมี
การกระท�าที่เสียหาย ท�าลายทรัพย์สิน การขีดเขียน ฉีดพ่น
ผนัง (graffiti) ขยะล้นถังเป็นต้น 
 • ผู้ใหญ่จะต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการสร้าง
ค่านิยม ทัศนคติ และการกระท�าที่เหมาะสมเกี่ยวกับการ
รักษาดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่จัดไว้ให้เด็กเล่น
 • ผู้ใหญ่ต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่จะมีต่อ
สิ่งแวดล้อมกับชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ ที่แนะน�าให้เด็กน�า
ไปเล่น โดยเฉพาะในพื้นที่กลางแจ้ง ยกตัวอย่างเช่น วัสดุ
ชิ้นเล็ก ๆ ที่เรืองแสงและวัสดุสังเคราะห์ต่าง ๆ ที่ยากต่อ
การท�าความสะอาด แป้งโดและอาหารที่น�าไปรับประทาน
อาจท�าให้เกิดอนัตรายแก่พืชพรรณสัตว์ป่าเวลามกีารดูดซมึ
เข้าไป 
 • ทุก ๆ คนต้องมองหาชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ เพื่อ
การน�ามาเล่นในแนวทางที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน  

ข้อมูลเพิ่มเติม
• Scottish Government (2018) Out to Play: Practical Guidance for Creating Outdoor Play Experiencesin Early 
Learning and Childcare. ดขู้อ  4.5 และ 4.6 และภาคผนวก https://www.gov.scot/publications/out-play-practical-
guidance-creating-outdoor-play-experiences-children/
• Learning for Sustainability Scotland http://learningforsustainabilityscotland.org จะมกีารให้ทรัพยากรในการเรียนรู้
ที่หลากหลายเพื่อช่วยให้นักการศึกษาและผู้ที่ท�างานเกี่ยวกับการเล่นได้มีแง่คิดเกี่ยวกับค่านิยม ความน่าเชื่อถือ และการกระท�า 
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การตรวจสอบชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้
ก่อน ระหว่าง และหลังการเล่น  

 ช้ินส่วนเคล่ือนย้ายได้ จ�าเป็นจะต้องได้รบัการตรวจสอบให้มัน่ใจว่ามคีวามปลอดภยั
เพียงพอที่จะให้เด็ก ๆ จะน�าไปเล่น ดังนั้นจึงต้องตั้งระบบในการตรวจสอบวัสดุชิ้นใหม่ ๆ ที่
เข้ามา ไม่ว่าจะได้มาจากแหล่งไหนหรือได้มาอย่างไร การใช้สามัญส�านึกจะเป็นข้อแนะน�าใน
การปฏิบัติที่ดีที่สุด
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การเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ – 
ข้อแนะน�าในการยกและจับวาง

 ถ้าคุณต้องยกชิน้ส่วนทีม่ขีนาดใหญ่ หนัก หรอืเทอะทะ คุณจะต้องกระท�าอย่างมัน่ใจ
ว่าทั้งตัวคุณและคนอื่น ๆ จะมีความปลอดภัย สิ่งหนึ่งที่จะต้องเตือนให้ทุกคนรู้โดยทั่วกัน 
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับการเจ็บหรือปวดหลัง รวมถึงประสบการณ์เลวร้ายอื่น ๆ 
เช่น เมื่อมีของหนักหล่นใส่หัวแม่เท้า ค�าแนะน�าต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์ ในกรณีที่เราจ�าเป็น
ต้องน�าสิ่งของเข้า-ออกจากที่เก็บของ หรือระหว่างการก่อสร้าง 

หยุดและคิด
 • วางแผนในการเคลือ่นย้ายหรอืยก – จะวางสิง่ของ
ที่เคลื่อนย้ายไว้ตรงจุดไหน  
 • ใช้ตวัช่วยหรอือปุกรณ์ในการเคลือ่นย้ายทีเ่หมาะสม  
 • จัดเตรียมสิ่งแวดล้อมในการท�างาน – ย้ายสิ่ง
กีดขวางออกไป  
 • ถ้าต้องยกของเป็นเวลานาน ๆ ให้เตรียมแผนที่
จะหยุดพักกลางทาง  

ต�าแหน่งการวางเท้า
 • วางเท้าแยกจากกัน ประมาณเท่าความกว้าง
ของบ่า ยืนให้สมดุลและมั่นคง  
 • ก้าวเท้าออกไปให้ไกลที่สุดเท่าที่ก�าลังสบาย ๆ  

การจัดวางท่าให้เหมาะสม
 • เมื่อยกของจากเบื้องล่าง ให้ย่อเข่า โดยไม่ต้อง
ก้มโน้มหลังลงไป
 • หลังตั้งตรง 
 • ไหล่ตั้งตรงและหันไปทิศทางเดียวกับสะโพก  

จับให้มั่นคง  
 • พยายามวางแขนให้อยู่ในระดบัเดยีวกับขาท่ีย่ืน
ออกไป  
 • ต�าแหน่งการจับและจะจับแบบไหน ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ขณะนั้น 
 • ศึกษาเรื่องการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย

อยู่ใกล้กับของที่จะยก
 • จับของท่ีจะยก ให้ใกล้ตวัท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้  
 • จับด้านที่หนักที่สุดไว้แนบตัว

อย่ากระชาก 
 • ยกขึ้นหรือส่งต่ออย่างนุ่มนวล พยายามควบคุม
ของที่จะยก  

การเคลื่อนเท้า
 • อย่าบิดร่างกายเมื่อหันไปทางอื่น

วางของลงแล้วจึงปรับต�าแหน่ง 
 • ถ้าต้องการวางสิง่ของลงอย่างแม่นย�าตามต�าแหน่ง
ที่ต้องการ ให้วางลงก่อน แล้วจึงค่อยเลื่อนปรับต�าแหน่ง
ตามที่ต้องการ

อย่ายกของหนักเกินก�าลังที่จะยกไหว  
 • คณุอาจจะคิดว่าคุณยกของส่ิงนัน้ไหว แต่แท้จรงิ
แล้วมีความแตกต่างกันระหว่างน�้าหนัก ท่ีเรายกได้กับ
การท่ีเรายกได้อย่างปลอดภัย หากมีข้อสงสัย โปรดขอ
ค�าแนะน�าหรือขอความช่วยเหลือ  

โปรดดูที่ http://www.hse.gov.uk/toolbox/manual.htm

หลักการพื้นฐานในการเคลื่อนย้าย 
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การดูแลรักษา
 การดแูลรกัษาประจ�าวนั หมายความรวมถงึพืน้ทีท่ีเ่ดก็ ๆ ใช้เล่นด้วย ได้แก่ การตรวจ
เช็กอุปกรณ์ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ต่าง ๆ คุณจะต้องจัดการกับชิ้นที่อาจเป็นอันตรายใน
แต่ละวัน ไม่น้อยเลยทีเดียว 

 • น�าขยะจากถังไปทิ้งโดยทันที รวมทั้งจัดการกับ
เศษแก้วแตก หรืออุจจาระของสุนัข   
 • เก็บหรือท�าเครื่องหมายให้ชัดเจนถึงวัตถุท่ีอาจ
เป็นอันตราย ที่คุณยังไม่สามารถจัดการอะไรได้ ณ จุดนั้น 
 • จดบนัทึกสิง่ทีเ่ป็นปัญหาต้องแก้ไขไว้ เพ่ือส่งต่อ
ให้ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย 
ในกรณีที่คุณจัดการเองไม่ได้  
 • จดัหาพ้ืนท่ีทางเลอืกไว้ส�าหรบัใช้ทดแทน ในกรณี
ที่จ�าเป็น  

ให้เด็กๆ และวัยรุ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
รักษา
 งานที่เก่ียวข้องกับการดูแลรักษาชิ้นส่วนเคล่ือน
ย้ายได้ เป็นงานทีน่่าสนกุและเป็นโอกาสทีจ่ะเรยีนรูข้องเดก็ ๆ 
พวกเขาจะได้เรยีนรูก้ารบ่งชีส้ิง่ของทีต้่องมกีารจดัการอย่างใด
อย่างหน่ึง หรอืท�าการซ่อมแซมดูแลรกัษา (แสดงในแผนภูมิ
หน้า 33) และอาจมีส่วนร่วมในการเก็บบันทึกสิ่งต่าง ๆ

การให้เด็ก ๆ และวัยรุ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้สามารถ

 • ส่งเสริมให้เด็ก ๆ เกิดความรู้สึกของความเป็น
เจ้าของและความรับผิดชอบ  
 • ให้เดก็ ๆ ได้เข้ามามส่ีวนร่วมในหลาย ๆ โครงการ
 • ให้โอกาสเด็ก ๆ ในการฝึกทักษะในชีวิตจริง  

 ชิ้นส่วนเคล่ือนย้ายได้บางอย่างต้องการมาตรการ
ในการดูแลรักษา  ยกตัวอย่าง เช่น บ่อทราย ต้องการให้มี
การเก็บกวาดทราย หรือมีการน�าทรายมาเติมอยู่สม�่าเสมอ 
ของทีใ่ช้เล่นในดนิโคลนจ�าเป็นต้องมกีารฉดีล้างเป็นครัง้คราว
หน่วยงานป้องกันสขุภาพแห่งสก็อตแลนด์ (Health Protection
Scotland) ได้จัดท�าคู่มือค�าแนะน�า เกี่ยวกับ การป้องกัน
การติดเชือ้ และการควบคุมในสภาวะแวดล้อมของการดแูลเดก็
(Infection Prevention and Control in Childcare Settings)
ซึ่งรวมถึงวิธีการในการท�าความสะอาดและตารางในการ
ท�าความสะอาดสิ่งของต่าง ๆ โปรดตรวจดูว่าจะสามารถ
น�ามาใช้กับหน่วยงานของคุณได้หรือไม่ 
 หลักการส�าคัญคือ ทุกอย่างจะต้องท�าอย่างเป็น
ระบบ ให้ลองค้นหาว่า มีงานใดบ้างที่จะต้องท�า และใคร
จะเป็นผูร้บัผดิชอบท�างานน้ัน และต้องมัน่ใจว่าระบบของคณุ
ด�าเนินไปด้วยดี

เราให้การสนับสนุนโรงเรียนในการสร้าง “ทีมดูแลรักษา” (maintenance crews) ที่เป็นเด็กโต
สมาชิกทีมจะขนกระดาษทรายและม้วนเทป และเด็ก ๆ จะทราบดีว่า เขาจะต้องเข้ามาหาทีมนี้
ถ้าหากเขาพบสิ่งใดที่ต้องการให้ดูแลใส่ใจเป็นพิเศษ เด็กที่โตกว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการซ่อมแซมและแจ้งเรื่องนี้ต่อผู้ดูแลสถานที่เล่น”  
(Lesley Fox, Smart Play Network)

ข้อมูลเพิ่มเติม
 • North Lanarkshire Council (undated) This Place is Like a Building Site
https://www.youtube.com/watch?v=TNXOtS_vjVM
• Scottish Outdoor Access Code www.outdooraccess-scotland.com
• Potter, D. (1997) Risk and Safety in Adventure Playgrounds. Abingdon: Taylor & Francis.
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การเอ้ืออ�านวยให้เกดิการเล่นแบบชิน้ส่วนเคลือ่นย้ายได้  

ในบทนี้ท่านจะได้พบกับ
• บทบาทของผู้ใหญ่
• การเอื้ออ�านวยให้เกิดการเล่น – จากทักษะสู่การปฏิบัติ 
• การสังเกตการณ์
• คิวการเล่น
• ช่วงการเล่นแบบทดลอง
• การสร้างสภาวะให้การเล่นเป็นกิจวัตรประจ�าวัน 
• การท�าให้เกิดแรงผลักดัน (Momentum) อย่างต่อเนื่อง
• การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เล่นอย่างง่ายๆ เพื่อให้การเล่นมีความต่อเนื่อง
• การใช้เครื่องมือ
• กรณีศึกษา Tinkertown 
• โครงสร้างการเล่นแบบกึ่งถาวร (semi-permanent play
structures)
• การใช้ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ระหว่างการสอนแบบเป็นทางการ 
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บทบาทของผู้ใหญ่
 ผูใ้หญ่ทีเ่ข้าใจการเล่นแบบนี ้ จะมบีทบาทอย่างส�าคญัในการน�าการเล่นแบบแยกชิน้ส่วน
ได้มาแนะน�า และผลักดนัให้เกิดความส�าเรจ็ การสนบัสนุนในจดุอ่อนบางจดุให้กบัเดก็ขณะเล่น
จะเป็นการช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับเด็ก ทั้งนี้จะต้องไม่เข้าไปแทรกแซงก่อนเวลา
อันควร 
 หลักการของการท�างานของการเล่นนับว่าเป็นกรอบในการท�างานแบบมืออาชีพ
และมีจริยธรรม ได้ให้ค�าแนะน�าที่มีประโยชน์ ดังต่อไปนี้

 การน�าการเล่นมาเป็นศูนย์กลางมกัเป็นสิง่ท่ีอยู่เหนอื
ความคาดหวังของบุคคลที่ท�างานใกล้ชิดกับเด็กในพื้นที่
 • ผู้อ�านวยการและครูใหญ่จะต้องสร้างภาพรวม
กรอบการเล่นขึ้นมา  
 • ควรจะต้องมีการลงทุนด้านเวลาและการให้การ
สนับสนุนส�าหรับทีมงานที่ท�างานกับเด็กโดยตรง
 • ควรมีการก�าหนดนโยบายที่ชี้ให้เห็นว่า ไม่ควร
จะมีการลงโทษหรือต่อต้านเด็กด้วยการระงับการเล่น
 • ผู้จดัการอาคารหรอืพ้ืนทีค่วรส่งเสรมิให้เกิดการเล่น
มากกว่าคอยจ�ากัดการเล่น  

 • ผู้ใหญ่ทุกคนที่ท�างานกับเด็กมีหน้าที่รับผิดชอบ 
ด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็ก เพราะเด็กจะคอยสังเกต
พฤติกรรม ค�าพูดจา และการกระท�าของผู้ใหญ่ในชีวิตของ
พวกเขา 
# ข้อแนะน�า: ลองกลับไปดูค�าจ�ากัดความของการเล่นดู
เพื่อที่จะช่วยให้น�าไปสู่การปฏิบัติที่ดีขึ้น ถ้าหากคุณต้องการ
ทีจ่ะค้นหาให้เห็นชัดว่า สิง่ทีส่มควรท�ามอีะไรบ้างในสถานการณ์
ต่าง ๆ ควรกลับไปดูค�าจ�ากัดความ เพราะจะเป็นการช่วยให้
การตอบสนองการเล่นตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น

Playwork Principles http://www.playwales.org.uk/eng/
playworkprinciples

ผู้ที่ท�างานเกี่ยวกับการเล่น (Play workers) และเจ้าหน้าที่ดูแลการเล่น (Play rangers) จะเป็น
ผู้ที่เปลี่ยนพื้นที่ในการเล่นให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสพื้นที่แห่งจินตนาการ และความเป็นเจ้าของ 
ส�าหรับเด็ก ๆ หลายคนในหลาย ๆ ที่ การลงทุนในด้านฮาร์ดแวร์มากเท่าไรก็ยังไม่เพียงพอ
แต่โอกาสในการได้เล่นคือสิ่งที่ดีที่สุด และเราจะต้องช่วยกันสร้างให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา – 
นี่คือซอฟต์แวร์แห่งการเล่น”
(Beunderman, J. 2010 xviii-xix)
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การเอื้ออ�านวยให้เกิดการเล่น – 
จากทักษะสู่การปฏิบัติ 

 ในหน้านี้คุณจะได้ค้นพบกับข้อคิดท่ีจะช่วยให้คุณได้พิจารณาการตอบสนองท้ังของ
ตัวคุณเองและทีมงานที่มีต่อการเล่นของเด็ก ๆ 

รอจนกว่าจะได้รับเชิญให้เล่น
 คณุจะมคีวามอ่อนไหวและระมดัระวังทีจ่ะไม่เข้าไป
บงการการเล่นของเด็กหรอืไม่  คุณจะเข้าไปจดัการกิจกรรม
การเล่น ก็ต่อเมื่อเด็ก ๆ ต้องการให้คุณเข้าไปหรือไม่

ให้การเล่นเกิดขึ้นโดยไม่หยุดชะงัก
 คุณจะสามารถปกป้องพ้ืนที่และเวลาการเล่นของ
เด็กได้อย่างไร คุณคิดทบทวนดีแล้วหรือไม่ก่อนที่จะเข้าไป
ขัดการเล่นที่ก�าลังต่อเนื่องของเด็ก ๆ 

ให้เด็กได้ส�ารวจคุณค่าของพวกเขาเอง
 คุณให้การสนับสนุนการเล่นในวิธีการที่ตระหนัก
ว่าเด็ก ๆ ควรจะได้ท�าการส�ารวจและเข้าใจถึงค่านิยมผ่าน
การเล่น และบางครัง้ก็อาจส�ารวจความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนได้ 
 
ให้โอกาสเด็กในการพัฒนาทักษะด้วยตัวของ
พวกเขาเอง  
 คุณให้การสนับสนุนการเล่นในวิธีการที่ตระหนัก
ว่าเดก็ ๆ ต้องการพัฒนาทกัษะ ความสามารถ และวิจารณญาณ
ของพวกเขาด้วยตวัเอง คณุตระหนกัเพียงพอหรอืไม่ทีจ่ะยอม
ให้เดก็ ๆ เล่นด้วยตัวของเขาเอง และเรยีนรูผ่้านการทดลอง
และข้อผิดพลาด  

ปล่อยให้บริบทและวัตถุประสงค์ในการเล่นเป็น
ของเด็ก ๆ  
 คณุหลกีเลีย่งทีจ่ะเข้าไปก�ากับและวางแนวเน้ือหา
การเล่นของเด็ก ๆ ใช่หรือไม่

ปล่อยให้เดก็ตัดสนิใจว่าเพราะเหตใุดเขาจึงเล่น 
 คุณพิจารณาหรือไม่ว่าการเล่นนั้นคือพฤติกรรม
ที่ปราศจากเป้าหมายหรือรางวัล แต่มันเป็นกระบวนการ 
คณุเข้าใจชดัเจนใช่หรอืไม่ว่าไม่ควรมกีารหยิบย่ืนของรางวัล
หรือแรงจูงใจใดที่จะชักน�าให้เด็กเล่น

สร้างเสรมิให้เดก็ตดัสินใจว่าอะไรคอืพฤตกิรรม
ที่เหมาะสม ภายใต้ข้อจ�ากัดที่ปลอดภัย
 คณุได้สร้างเสริมให้เดก็ส�ารวจหรอืพัฒนาขอบเขต
ขึ้นมาหรือไม่  คุณได้พูดคุยแนะน�ากับพวกเขาถึงข้อจ�ากัด
ทีป่ลอดภยัหรือไม่ มนัคอือะไรบ้าง และคณุตดัสินว่าอย่างไร
คุณเข้าใจชัดเจนใช่หรือไม่ว่าไม่ควรมีกฎเกณฑ์ท่ีซับซ้อน 
ในการท�าความเข้าใจร่วมกัน และการก�าหนดข้อแนะน�าที่
เข้าใจง่าย 

เข้าไปจดัการต่อเมือ่เด็ก ๆ ต้องการการสนบัสนนุ  
 คุณหลีกเล่ียงท่ีจะเข้าไปจัดการการเล่นของเด็กๆ 
หรือไม่ คุณพร้อมหรือไม่ที่จะเข้าไปช่วยพวกเขาสรรค์สร้าง 
หรือจัดหาสิ่งของที่เขาต้องการเมื่อเขาร้องขอ

จงคิดถึงการตอบสนองของเราที่มีต่อการเล่นของเด็ก ๆ  
• หยุด ตัวเองก่อนที่จะตอบสนอง หรือ เข้าไปหยุดการเล่นของเด็ก ๆ  
• จงมองและฟัง ว่าก�าลังเกิดอะไรขึ้น  เด็ก ๆ ก�าลังจะท�าอะไร
• จงคิด – เด็ก ๆ ก�าลังจัดการความเสี่ยงอะไรอยู่หรือไม่ อะไรอาจจะเป็นผลในการที่ผู้ใหญ่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเล่นของเด็ก ๆ 
• จงท�า – ณ บัดนี้ คุณสามารถตอบสนองด้วยการคิดก่อนท�า มากกว่าโดยการย้อนคิด 
• จงย้อนคิด – การกระท�าของคุณถูกหรือไม่ คุณได้เรียนรู้อะไร  

หน้านี้ดัดแปลงมาจาก Access to play for children in situations of crisis: Play: rights and practice (2017:25)
www.ipaworld.org
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การสังเกตการณ์
 การเฝ้าสังเกตการณ์อย่างไม่เข้าไปแทรกแซง จะช่วยให้เราได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
การเล่นของเด็ก ๆ และนับเป็นทักษะส�าคัญที่เราต้องฝึกฝนและพัฒนา

 การเฝ้าสังเกตเด็ก ๆ ขณะเล่น จะช่วยให้:
 • ได้ความรู้เก่ียวกับความเข้มแข็งของเด็ก และ
สิ่งที่เด็ก ๆ โปรดปราน  
 • เข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมจะมีประโยชน์ต่อเด็ก ๆ 
อย่างไร – สิง่แวดล้อมจะช่วยสนบัสนุนการเล่นของเดก็ ๆ และ
สร้างศักยภาพในการเป็นแหล่งประสบการณ์ทีห่ลากหลาย
หรือไม่  
 • เข้าใจว่าเด็ก ๆ จะน�าชิน้ส่วนเคลือ่นย้ายได้ ไปใช้
อย่างไร  
 • มองหาสิง่ต่าง ๆ เช่น การเล่นหลาย ๆ แบบ ซึง่จะ
ช่วยให้เข้าใจมากขึ้นว่าอะไรก�าลังเกิดขึ้นระหว่างท่ีเด็ก ๆ 
ก�าลังเล่น 

 วิธีการสังเกตการณ์บางประการ:
 • เฝ้าสังเกต – เช่น จดโน้ตที่เก่ียวกับอารมณ์
ความรู้สึกไว้
 • ถ่ายรูป – เช่น ถ่ายรูปขณะการเล่น หรือเมื่อ
เหตุการณ์ในการเล่นเกิดขึ้น
 • ล�าดบัช่วงเวลา – เช่นการระบตัุวตนเด็ก หรอื พ้ืนท่ี
และคอยตรวจเช็กทุก 10 นาที
 • จัดท�ากรอบการท�างาน – เช่น   การท�าเช็กลิสต์ 
หรือการมองหาลักษณะเฉพาะ (Characteristics)
 • หาจุดเน้น – เช่น มุ่งสังเกตพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่ง
โดยเฉพาะ หรือ เด็กคนใดคนหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ 
 • เขียนบนัทึกไว้ – เช่นรายการต่าง ๆ หรอื “เรือ่งราว”
ที่เป็นรายละเอียด

 • นักปฏบิตัท่ีิมทัีกษะจะเฝ้าสังเกตตลอดเวลาและ
รูปแบบการสังเกตการณ์ที่ส�าคัญที่สุด คือ “การเฝ้ามอง” 
การเฝ้ามอง คือการให้ความใส่ใจกับรายละเอียดในสิ่งท่ี
เด็ก ๆ ก�าลังท�า หรือ ก�าลังพูด เป็นวิธีการที่ด�าเนินไปอย่าง
ไม่เป็นทางการ และนับว่าเป็นส่วนส�าคัญในการปรับให้
เหมาะสมและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ๆ 
 การเฝ้ามองนับเป็นข้ันตอนส�าคัญของการวางแผน
เพ่ือการตอบสนอง  ซึ่งการตอบสนองต่อเด็กนี้ควรกระท�า 
“อย่างทันท่วงที” และให้การสนับสนุนจนเป็นผลส�าเร็จ 
และขยายขอบเขตการเรียนรู้ของพวกเรา
 

เด็ก ๆ ได้สร้างถ�้าขึ้นมาโดยใช้ลังพลาสติก 
แผ่นผ้ายาง หม้อ และกระทะ พวกเขายังได้
สร้างสรรค์ครัวส�าหรับซุปและเชือ้เชญิทกุคน
เข้าไป จากนั้นจึงเสิร์ฟซุปในหม้อ มันก็คือ
ซุปขี้โคลนและกิ่งไม้ เด็กบางคนเข้าร่วมใน
การเล่นแบบสมมุติเช่นนี้ เดนนิซนิ่วหน้า
เมื่อมีคนส่งถ้วยซุปให้เขาแล้วเมินหน้าหนีไป
แผ่นผ้าใบสัมผัสกับหัวเขาขณะที่พะเยิบ
พะยาบกับลมที่พัดปลิว  เขายิ้มและเริ่ม
กระโดดขึ้น ๆ ลง ๆ ใช้มือตบผ้าใบ สิ่งนี้เป็น
จดุท่ีแสดงอย่างเด่นชดัในการเข้ามาร่วมเล่น
ของเขาในขั้นตอนต่าง ๆ แม้จะชอบ
ไม่เหมือนกัน แต่เด็ก ๆ ก็ยังเล่นกันได้อย่าง
มีความสุข”

(Julie Steele, BurnbraePrimary School จัดหา
ชิน้ส่วนต่าง ๆ ให้เดก็ ๆ ท่ีมคีวามต้องการหลาย ๆ อย่าง,
Bonnyrigg)
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คิวการเล่น
 ทกัษะส�าคญัอีกประการหน่ึงคอื การเข้าใจและตระหนกัถงึควิการเล่น  ซึง่จะช่วยรวม
ทุกคนเข้าไว้ด้วยกนัและให้โอกาสทกุคน ผูใ้หญ่กจ็ะเข้าใจการเล่นของเด็กได้ดขีึน้โดยการจดัควิ
การเล่นของเด็กและตอบสนองอย่างเหมาะสม

 กำรจัดคิวกำรเล่นอาจจะท�าด้วยการพูด ท่าทาง 
หรือการกระท�าใด ๆ ที่เชื้อเชิญให้คนอื่น ๆ มาร่วมกันเล่น  
การตอบสนองควิการเล่นจะช่วยสร้างสรรค์กรอบในการเล่น 
(Play frame)
 เดก็ ๆ โดยทัว่ไปจะตอบสนองคิวการเล่นแต่ละควิ
โดยธรรมชาต ิ แต่ส�าหรบัผูใ้หญ่ การเข้าใจและตระหนักถึง
ควิการเล่น จะเป็นทักษะท่ีเป็นประโยชน์ เพ่ือให้มัน่ใจว่า เรา
ตอบสนองการเล่นของเด็ก ๆ อย่างเหมาะสม
 ควิการเล่น เป็นเสมอืนตัวชีแ้นะ หรอื การเชือ้เชญิ
ใครสกัคนให้เข้ามาร่วมกันเล่น เด็ก ๆ จะสือ่สารการเชือ้เชญิ
ดังกล่าวนี้ในหลาย ๆ วิธี บางครั้งใช้การพูด แต่บ่อยครั้ง
มักแสดงอากัปกิรยิา ท่าทาง หรอืการแสดงสหีน้า 

 ยกตวัอย่าง เช่น:
 • ตบไหล่เบา ๆ แล้ววิ่งหนีไปพร้อมกับหัวเราะ  
 • ท�าหน้าตลก ๆ ใส่ใครสักคน 
 • กระพริบตา 
 • ขว้างลูกบอลไปที่ใครสักคน
 • เคลื่อนเข้าไปใกล้ ๆ ใครสักคน พร้อมกับสิ่งของ
ที่จะชวนเล่น 
 • แจกบทบาท เช่น “เธอเป็นมังกรนะ” 
 • หาพ้ืนท่ีว่างในกลุม่แล้วชวนเพ่ือนเข้าวงมาเล่นกัน  

การแนะน�าให้มีการเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ ในสนามเด็กเล่นมีส่วนช่วยเอลลี
ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เธอเป็นเด็กตัวเล็ก ๆ ที่กระตือรือร้น และสร้างสรรค์ ถึงแม้
จะเป็นเด็กออทิสติก  การเล่นประเภทที่ว่าต้องปฏิบัติตามกฎ บทบาท มีการสื่อสารที่ซับซ้อน 
เด็ก ๆ จะรู้สึกยุ่งยาก แต่การเล่นกับชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ ท�าให้เอลลีเข้าร่วมในสนามเด็กเล่นได้ 
สิ่งนี้ท�าให้เธอสามารถสร้างมิตรภาพกับเด็กคนอื่น ๆ ด้วยของเล่นที่เคลื่อนย้ายได้กับเธอ 
ถ้าเทียบกับแต่ก่อนที่เธอต้องเล่นโดยมีผู้ใหญ่อยู่เบื้องหลัง หรือเล่นกับผู้ใหญ่โดยตรง 

เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นที่ได้ถอยออกมาและปล่อยให้เธอได้เล่นอย่างอิสระ เพราะเราได้เห็นว่า
เธอสามารถเข้าไปร่วมในการเล่นได้โดยไม่วิ่งหนีออกมา เมื่อเธอเข้ามาในชั้นเรียนหลังจาก
ได้เล่นกับชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ เธอดูสงบเสงี่ยม รักที่จะสร้างและใช้จินตนาการในชั้นเรียน

เด็กคนอื่น ๆ ก็เข้าใจในตัวเธอมากขึ้นในบ้างครั้งที่เธอเล่นแบบแปลก ๆ หรือออกไปในทาง
ไม่มั่นใจ  ไม่คล่องตัว เด็กคนอื่น ๆ ก็จะยอมรับได้  สิ่งนี้สะท้อนถึงวิถีวัฒนธรรมที่โรงเรียน
พึงจะมี คือการสร้างให้เกิดความรู้สึกว่าทุกคนล้วนมีคุณค่าและเราจะปฏิบัติต่อคนอื่น ๆ
อย่างเท่าเทียมกัน” 
(St Mary’s RC Primary School, Haddington)
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การกลับมาเล่นอีกครั้ง
 กำรท่ีเดก็ได้กลบัมำเล่นอีกครัง้เป็นการตอบสนอง
การเล่นในเชงิบวกและแสดงถึงความเท่าเทยีมกัน โดยตระหนัก
ถึงคิวในการเล่น ซึ่งสามารถน�าไปสู่การเข้าร่วมเล่นในคิว
ต่อไป ซึ่งเปรียบเสมือนดัชนีบ่งชี้ว่าจะมีการเล่นต่อเนื่องไป
เรื่อย ๆ ไม่หยุดชะงัก

 กรอบส�ำหรับแนวคิดดังกล่าวนี้สามารถเป็น:
 • ลักษณะทำงกำยภำพ (Physical) – สถานท่ี
หรือพื้นที่บางที่อาจจะเล็ก คับแคบ เช่น ลังกระดาษเล็ก ๆ 
หรือพื้นที่อาจจะกว้างเหมือนลานเล่น หรืออาจจะเป็นพื้นที่
ที่จัดสรรไว้ มีขอบเขตที่สร้างขึ้นเป็นแนวด้วย เสื่อ ก้อนหิน 
เชือก ยางรถ เสื้อผ้า พุ่มไม้ หรือ รั้ว หรือจะเป็นโครงสร้าง 
ชานชาลา ถ�้าเล็ก ๆ ห้อง หรือระเบียง
 • ลักษณะของกำรเล่ำ (Narrative) – เช่น เรื่อง
เล่าใหม่ๆ ที่เด็ก ๆ ต่างชื่นชอบ บทเพลงหรือดนตรี หรือกฎ 
กตกิาท่ีตกลงกันไว้ สิง่ต่าง ๆ เหล่านี ้เป็นเหตุผลท่ีเหมาะสม
ในการเล่น และการหยุดเล่น
 • ลักษณะทำงอำรมณ์ (emotional) – การเล่น
ท�าให้เดก็ ๆ แสดงออกถึงความรูส้กึเช่น ความกลวั ความเสยีใจ
หรือชัยชนะ ดังน้ันอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เล่น กิริยาอาการ 
สถานที่ และเรื่องราวก็จะเปลี่ยนไปตลอดเวลา อันเนื่องมา
จากประสบการณ์ความรู้สึกของเด็ก ๆ ที่ผูกเข้าไว้ด้วยกัน

 การเฝ้าสงัเกตการณ์ โดยเฉพาะคิวการเล่น อาจช่วย
ให้ผู้ใหญ่เข้าใจการเล่นดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เด็กๆ บางคน
อาจมีปัญหาเรื่องการเคารพคิวของตัวเอง หรือตอบสนอง
ต่อคิวในลักษณะที่ท�าให้เด็กคนอื่น ๆ ถูกทอดทิ้ง ไม่ได้รับ
โอกาสได้เล่นไปโดยปรยิายหรอืท�าให้เดก็อืน่ผดิหวงัซ�า้ซาก
เนื่องมาจากไม่เข้าใจเรื่องการเข้าคิว หรือยอมท�าตามคิว 

การที่ผู้ใหญ่เข้าใจคิวในการเล่น จะท�าให้สามารถตระหนัก
ถึงสถานการณ์ท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ีได้ดีย่ิงข้ึนและสามารถ
ให้การสนับสนุนเด็กอย่างละเอียดอ่อน
 แนวคดิของ “วงจรการเล่น (play cycle) ประกอบ
ไปด้วย “คิวการเล่น”และ การกลับมาเล่นอีกครั้ง ภายใต้ 
“กรอบการเล่น” ได้รับการพัฒนาข้ึนโดย Gordon Sturrock
และ Perry Else (1998)

ที่สนามเด็กเล่นมีฮูล่าฮูพอยู่หลายอัน
ซึ่งเด็ก ๆ เอาไปเล่นกันในแบบต่าง ๆ
อย่างไม่รู้จบ กลุ่มเด็กเล็ก 6 คน ขังเด็กโต
ไว้ในห่วง 2 ห่วง เขายอมให้กลุ่มเด็กเล็ก
ต้อนเขาไปตามสนามหญ้า เด็กอีกคนหนึ่ง
วิ่งไปรอบ ๆ คอยเก็บห่วงฮูล่าฮูพให้ได้มาก
ที่สุด ก่อนที่จะเอาไปวางไว้บนหัวของเด็ก
อีกคนหนึ่ง เมื่อห่วงขึ้นไปค้างอยู่บนต้นไม้ 
เด็กที่โตกว่าก็ช่วยแก้ปัญหา โดยใช้เชือกที่
ใช้เล่นกระโดด ในขณะที่เด็ก ๆ ที่เล็กเฝ้ามอง
อย่างสนใจ”

(Max Alexander, ELPA with Loretto RCPrimary 
School)

เอกสารส�าหรับศึกษาเพิ่มเติม
• The Play Ranger Toolkit ให้ข้อมูลและค�าแนะน�าที่ดีส�าหรับผู้ที่ท�างานในสภาพแวดล้อมชุมชนที่บ้านอยู่ติด ๆ กัน
https://www.inspiringscotland.org.uk/wp-content/uploads/2017/03/Play-Ranger-Toolkit-March-15.pdf
• www.playwales.org.uk และ www.playfulchildhoods.wales เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีในเชิงปฏิบัติด้านทักษะและ
การสนับสนุนการเล่น  
• ส�าหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับการสังเกตการณ์การเล่น สามารถดูที่ Education Scotland https://education.gov.scot/
และ Carterhatch InfantSchool videos https://youtu.be/DupP16PTErc และ https://youtu.be/efeizNuuEo0
• ส�าหรับประเภทการเล่นอื่น ๆ โปรดดู https://www.playscotland.org/playful-learning/play-types-toolkit-
bringingplay-school-day/
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ช่วงการเล่นแบบทดลอง
 การจัดให้มีช่วงแนะน�าการเล่นจะช่วยให้เด็ก ๆ พ่อแม่ และทีมงานเข้าใจว่าชิ้นส่วน
เคลื่อนย้ายได้นี้เกี่ยวกับอะไรบ้าง การเริ่มต้นแนะน�ากับเด็กกลุ่มเล็ก ๆ นั้นจะได้ผลท่ีสุด
ในโรงเรียน ด้วยการน�าเด็ก ๆ สัก 2 ห้องเรียนมารวมกัน หรือจัดเด็กให้เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ที่
หลากหลายอายุ จะดีกว่าให้เด็ก ๆ ทั้งโรงเรียนมาเข้าแถวรับฟังการแนะน�า

ในช่วงแนะน�านี้ คุณจ�าเป็นจะต้องมี 
 • กลุ่มเด็กที่จะเข้าร่วม
 • ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้แบบหลากหลายส�าหรับ
ให้เด็ก ๆ ในรูปแบบที่แตกต่างกัน  
 • สถานที่ในการเล่น 
 • จิตใจที่สงบ สมองให้โล่ง และความตั้งใจที่จะ
ทดลองการเล่น  

สิ่งที่อาจจ�าเป็น:
 • ทีมงานที่ท�างานเก่ียวกับการเล่น หรือองค์กรท่ี
ท�างานเกี่ยวกับการเล่น เพื่อมาช่วยในการทดลองการเล่น
  
การเตรียมเพื่อเอื้ออ�านวยให้เกิดการเล่น  
 เตรียมงานล่วงหน้าว่าใครจะเป็นส่วนหนึ่งของ
ทีมงานที่จะเอื้ออ�านวยให้เกิดการเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วน
เคลื่อนย้ายได้ และบอกถึงบทบาทของคุณ โปรดกลับไปดู
เนือ้หาในหน้าทีเ่ก่ียวกับบทบาทของผูใ้หญ่ การสงัเกตการณ์
คิวการเล่น และการประเมนิประโยชน์หรอืความเสีย่งเพ่ือช่วย
ในการด�าเนินงานในขั้นตอนนี้  
 คุณอาจคุยกันเก่ียวกับเหตุการณ์สมมุติ “จะท�า
อย่างไร ถ้า.....” สักสองสามเหตุการณ์ ที่เก่ียวข้องกับ
สภาวะแวดล้อมการเล่นที่คุณเตรียมการ

 ยกตัวอย่างเช่น :
 • เราจะท�าอย่างไร ถ้าเด็ก 2 คน ต้องการชิ้นส่วน
เคลื่อนย้ายได้ชิ้นเดียวกัน  
 • เราจะท�าอย่างไร ถ้าเด็ก ๆ ขอร้องให้พวกเราท�า
บางสิ่งบางอย่างให้เขา  
 • เวลาไหนจึงจะเหมาะสมท่ีเราควรจะขอให้เขา
หยุดท�าบางสิ่งบางอย่าง
 • เวลาไหนจงึจะเหมาะสมท่ีเราจะเข้าไปเก่ียวข้อง
ในการเล่น  

การเอื้ออ�านวยการเล่นในบางช่วง
 เป็นเรื่องปกติที่เด็ก ๆ มักจะรู้สึกตื่นเต้นในอุปกรณ์
ชิ้นส่วนที่มีให้เล่นในตอนแรก และการเล่นและทดลองของ
พวกเขาจะเป็นไปอย่างกระตือรือร้น ดังนั้น ในช่วงทดลอง
การเล่น ควรให้เวลาอย่างเพียงพอก่อนที่จะตัดสินใจว่า 
อันไหนได้ผล อันไหนไม่ได้ผล  คุณอาจจะต้องคอยจนกว่า
ทุกสิ่งจะเข้ารูปลงตัว ก่อนที่จะเชิญแขก เช่น พ่อแม่ หรือ
คนทั่วไปที่คุณต้องการโน้มน้าวให้พวกเขาเห็นประโยชน์
ของการเล่นแบบนี้

การสร้างความตระหนกัในช่วงการทดลองเล่น  
 ต้องท�าให้มั่นใจว่า ทุก ๆ คนรู้ว่าชิ้นส่วนเคล่ือน
ย้ายได้น้ันคืออะไร และการทีแ่นะน�าให้เล่นนี ้มีวัตถุประสงค์
อย่างไร ในข้ันตอนนี ้อาจใช้จดหมาย โปสเตอร์ และจดหมาย
ข่าวพ่อแม่และผู้ดูแลเด็กควรได้รับการแจ้งและสอบถาม
เพ่ือให้มัน่ใจว่า เด็ก ๆ ของพวกเขาจะใส่เส้ือผ้าและรองเท้า
มาอย่างเหมาะสม ในกรณีทีอ่งค์กรของคณุไม่สามารถจดัหา
สิ่งเหล่านี้ให้เด็กได้  

ต้องมัน่ใจว่าผูใ้หญ่ก�าลงัเฝ้าดเูดก็ ๆ เล่นอยู่ 
 ถ้าผู้ใหญ่ได้เฝ้ามองเด็ก ๆ เล่นกับชิ้นส่วนเคลื่อน
ย้ายได้ และเห็นว่าเด็ก ๆ ได้รับการอ�านวยความสะดวกใน
การเล่นอย่างไร เขาก็จะได้รับ “การจดุประกาย” ได้ความคดิ
ดี ๆ เมื่อเข้าใจว่าประโยชน์และความพึงพอใจที่จะได้รับ
จากชิน้ส่วนเคล่ือนย้ายได้นัน้ มอีะไรบ้าง ส�าหรับในโรงเรยีน
ต้องมั่นใจว่า ทีมงานทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อที่พวกเขา
จะได้เห็นว่า เกิดอะไรขึ้น และมาเป็นประจักษ์พยานถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเล่นอย่างเป็นอิสระกับชิ้นส่วน
เคลื่อนย้ายได้
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สรุปงานกบัท้ังเดก็และผู้ใหญ่หลังการเล่นเสรจ็
เรียบร้อยแล้ว 
 แลกเปลี่ยนกันว่าจุดไหนที่ท�าได้ดี และจุดไหนที่
จะต้องทดไว้ในระหว่างการเล่นกับชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ 
ช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการถก ยกเรื่องต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น มาคุยกัน และคิดหาทางที่จะร่วมกันคิดในการจัด
ท�าแผนปฏิบัติการส�าหรับครั้งต่อ ๆ ไป

ก้าวต่อไปสูช่่วงเวลาการเล่นปกติ 
 หลังการทดลองแล้ว ก่อนจะก้าวไปสู่ช่วงเวลา
การเล่นปกติ ควรจะต้องพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ คือ  
 • เร่ิมต้นด้วยการจดัให้มกีารเล่นในพ้ืนท่ีกลางแจ้ง
กับเด็กกลุ่มเล็ก ๆ ที่หลากหลายอายุอาทิตย์ละ 1 ครั้ง 
จนกว่าผู้ใหญ่และเดก็ ๆ จะคุน้เคย กับชิน้ส่วนเคล่ือนย้ายได้
และมีการจัดการเล่นเป็นกิจวัตร
 • แนะน�าช้ินส่วนเคลือ่นย้ายได้ในการเล่นทีละน้อย
โดยเร่ิมจากเด็กทีโ่ตกว่า ท�าความเข้าใจกับโรงเรียน จนกระท่ัง
สิง่ต่าง ๆ เริม่ลงตวั จากน้ันจงึให้คนอืน่ ๆ เข้ามาร่วม ถ้าเด็กโต
ที่ผ่านการเล่นมาแล้วรู้สึกเป็นเจ้าของวิธีการเล่น พวกเขา
ก็จะกระตอืรอืร้นทีจ่ะคอยช่วยเหลอืเดก็ท่ีเลก็กว่าให้เล่นกับ
ส่ิงของท่ีเคล่ือนย้ายได้ร่วมกัน (อย่างไรก็ตาม เดก็โตไม่ควร
ไปบงการการเล่นของเด็กเล็ก)
 • ควรแนะน�าสิ่งของให้เด็ก ๆ เล่น เพียง 1 หรือ 
2 ชนิด เท่านั้น เช่น เริ่มด้วยการแนะน�าให้เอายางและลัง 
จากนั้นอาจเพิ่มท่อนไม้ หรืออุปกรณ์การสร้างถ�้า  
 • จ้างบคุลากรทีท่�างานเก่ียวกับการเล่นทีเ่ชีย่วชาญ
เพ่ือให้ท�างานร่วมไปกับทีมงาน และเป็นตัวอย่างที่ดีใน
การเล่น เพ่ือช่วยให้การเล่นได้รับการแทรกเข้ากับกิจวัตร
ประจ�าวัน

การเล่นแบบต่อสู้ กอดปล�้าฟัดกัน เกิดขึ้น
ในตอนต้นเมื่อเราแนะน�าการเล่นและ
เปิดให้เล่นได้ แต่ “ทุกโรงเรียน”รายงานว่า
ช่วงเวลานี้เกิดขึ้นไม่นาน และหลังจากนั้น 
การเล่นแบบสร้างสรรค์ก็เกิดขึ้นตามมา
อย่างทันทีทันใด” 

(Armitage, 2009: 26)
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การสร้างสภาวะให้การเล่นเป็นกิจวัตรประจ�าวัน 

จัดระเบียบพื้นที่กลางแจ้งของคุณ   
 คุณอาจจะจัดพ้ืนที่ของคุณและระบุว่านี่เป็นพ้ืนท่ี
หรือสนามส�าหรับให้เด็ก ๆ เล่นกับชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้  
การท�าเช่นนี้ จะช่วยให้เด็ก ๆ มีที่เล่นประจ�า สามารถน�า
สิ่งของ ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้มาเล่น โดยไม่ต้องเกิดความ
ขดัแย้งกับการใช้พ้ืนท่ีเพ่ือประโยชน์อ่ืน ๆ หรอืถูกยึดพ้ืนท่ีไป
เช่น เพ่ือการเล่นฟุตบอล เป็นต้น การเก็บกวาดให้เรียบร้อย
จะต้องท�าให้ได้อย่างรวดเรว็ ให้ทันเวลา การท�าเช่นนีจ้ะท�าให้
เกิดการเปลีย่นแปลง เพราะนบัแต่นีไ้ป ชิน้ส่วนเคลือ่นย้ายได้
จะกลายเป็นส่วนหน่ึงของการเล่นในชวิีตประจ�าวัน ในปีแรก ๆ
ของการเล่น จ�าเป็นจะต้องมชีิน้ส่วนเคลือ่นย้ายได้ทีห่ลากหลาย
และต้องมีพร้อมเสมอในทุกพื้นที่ที่จัดไว้เพื่อการเล่น 

การเล่นที่เด็กหลายอายุปะปนกัน  
 การเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้  เหมาะ
ส�าหรับเด็กหลายวัยที่จะเข้ามาร่วมเล่นกัน ในเวลาท่ีเขา
ต้องการเล่น โดยไม่ถูกจ�ากัดด้วยตารางเวลาหรอืเง่ือนไขใด ๆ
โดยปกต ิเดก็ ๆ ก็มกัจะถูกดงึดดูเข้าไปเล่นกันเองโดยธรรมชาติ
อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กที่โตกว่าหรือเด็กว่า  ณ จุดนี้จะเกิด
ประโยชน์ขึ้นมากมายทั้งในแง่ของการพัฒนา การเรียนรู้
และทางสังคม ได้แก่
 • เด็ก ๆ ได้รับแรงกระตุ้นและความคิดใหม่ ๆ 
จากเด็กด้วยกัน แม้ว่าจะไม่ได้เล่นด้วยกันโดยตรง  
 • เด็ก ๆ ได้มีโอกาสที่จะเล่นในแนวทางที่พวกเขา
ไม่สามารถเล่นได้เฉพาะกับเด็กในวัยเดียวกัน  
 • เดก็ ๆ จะช่วยเหลอืซึง่กันและกัน เพราะเขาสามารถ
ช่วยกันได้–บางครัง้เขาอาจต้องการคนท่ีตวัสงูกว่า แขง็แรงกว่า
ผอมบางกว่า เป็นต้น 
 • เดก็ทีโ่ตกว่ามโีอกาสท่ีจะแสดงความห่วงใยดแูล
ความเมตตากับเด็กที่อายุน้อยกว่า  

การเล่นในสภาพดินฟ้าอากาศต่าง ๆ 
 การได้ออกมาเล่นกลางแจ้งควรได้รบัการสนบัสนนุ
ให้มข้ึีนท้ังปี  เพราะโอกาสนีจ้ะท�าให้เดก็ ๆ ได้ท�าการส�ารวจ
ทดลองผ่านการเล่นอย่างต่อเนื่องและจะเป็นพ้ืนฐานที่เป็น
ประโยชน์ต่อเขา อย่างไรก็ตามจะต้องมกีารจดัเตรยีม วางแผน
เรื่องเสื้อผ้า รองเท้า และการจัดการด้านอุปกรณ์ที่ท�าให้
ไม่เลอะ ไม่เปียก ถ้าหน่วยงานของคณุไม่มท่ีีก�าบงักลางแจ้ง
ก็ควรเปิดห้องในอาคารสักห้องหนึ่ง เพ่ือเป็นทางเลือกใน
กรณีที่เด็กบางคนอาจจะอยากเล่นภายในอาคาร

ข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้  
 เด็ก ๆ ควรจะเข้ามามีส่วนร่วมกับการก�าหนด
ข้อตกลงในการใช้และความคาดหวังในการเล่น รวมทั้ง
การจัดการชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้เหล่านี้  กฎกติกาที่ซับซ้อน
เกินไป อาจจะไม่เหมาะสม แต่กฎง่าย ๆ เข้าใจได้ง่าย อาจจะ
ช่วยให้คุณบริหารชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ได้ง่ายกว่า

การเก็บกวาดและรวบรวม 
 ในหลาย ๆ สถานการณ์การเก็บรวบรวมชิ้นส่วน
เคลื่อนย้ายได้ให้กลับเข้าที่เป็นกระบวนการที่ยอดเย่ียม
ที่ท�าให้เห็นการมีส่วนร่วมและตัดสินใจในแต่ละขั้นตอน
ตั้งแต่เริ่มจนจบการเล่น
 เราอาจมีการตั้งกติกาว่าจะมีสัญญาณ เช่น เคาะ
ระฆัง เพื่อเตือนให้เด็กได้รู้ว่า เขาจะต้องหยุดการเล่นหรือ
ต้องไปท�าอย่างอื่น แต่ต้องเก็บของที่เล่นให้เข้าที่เข้าทาง
 อย่างไรก็ตาม บางครัง้การท้ิงชิน้ส่วนเคลือ่นย้ายได้
ไว้ข้างนอก ไม่ต้องน�ามาเก็บเข้าทีร่ะหว่างการเล่น ก็อาจจะ
มีประโยชน์ เพ่ือที่ว่าเด็ก ๆ จะสามารถกลับมาเล่นของ
ชิ้นน้ันได้ เด็ก ๆ มักจะได้รับแรงบันดาลใจจากของท่ีเด็ก
คนอื่น ๆ ที่สร้างไว้ครึ่ง ๆ กลางๆ หรือสร้างแล้วทิ้งไว้ แล้ว
เขาอาจจะใช้ของชิ้นน้ันต่อยอดการเล่นของตัวเองต่อไป
ดงัน้ัน การเก็บกวาดภายหลงัการเล่น จงึเป็นเร่ืองไม่ส�าคญั
มากนัก เพราะอาจเป็นประโยชน์กับจินตนาการในภายหลงั
 ลองคิดเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ และเหตุผลว่าเพราะ
เหตุใดจึงต้องท�าเช่นนั้น

 อ่านเพ่ิมเติมหน้า 30  เก่ียวกับการจดัเกบ็วสัดุ
เคลื่อนย้ายได้ และการทิ้งของไว้ข้างนอก กับการเก็บ
เข้าที่ 

การให้เด็ก ๆ หลายวัยมาเล่นร่วมกันช่วยให้
เกดิการสร้างสรรค์ในเดก็ทีโ่ตกว่า...และจะเกดิ
การแข่งขันน้อย–กล่าวโดยสรุป เมื่อเด็ก ๆ 
ที่มีวัยแตกต่างกันมาเล่นด้วยกัน เด็กจะ
ไม่เน้นว่าจะต้องชนะ แต่จะเปลี่ยนไปเล่น
เพื่อความสนุกสนาน เด็กที่อายุมากกว่า
ตัวโตกว่า หรือมีทักษะมากกว่า จะไม่รู้สึกว่า
จะต้องสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเอง
โดยการเอาชนะเด็กที่เล็กกว่าตน และเด็ก
ที่เล็กกว่าก็ไม่มีความคาดหวังอันใดที่จะไป
เอาชนะเด็กที่โตกว่า” 

(Professor Peter Gray 2011:516)
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การท�าให้เกิดแรงผลักดัน (Momentum)
อย่างต่อเนื่อง

 ความจริงในการเล่นก็คือ ความสนใจของเด็ก ๆ นั้น มีขึ้นมีลง เราจึงพบว่าบางครั้ง
เด็ก ๆ อาจจะตั้งใจสร้างถ�้าขึ้นมาเพื่อการเล่นเป็นเวลาหลายๆ สัปดาห์ ต่อมาเด็ก ๆ อาจจะ
หันไปสนใจทีจ่ะเล่นกับของชิน้อ่ืน เช่นการสร้างเครือ่งกดีขวาง หรอืเล่นแบบอืน่ ๆ เปลีย่นไป
เรือ่ย ๆ เดก็ส่วนใหญ่มกัมคีวามสขุกบัการเริม่ต้นแล้วต่อยอดความคดิไปเร่ือย ๆ ตามใจชอบ

 อย่างไรก็ตาม ควรจะมีการจัดหาชิ้นส่วนเคลื่อน
ย้ายได้เพิ่มเติมเข้ามาจากของที่มีอยู่ เพื่อเป็นของพิเศษใน
แต่ละช่วงฤดกูาล ช่วงเทศกาลวฒันธรรม หรอื ตามความสนใจ
ของเด็ก ๆ ในช่วงเวลานั้น  การท�าเช่นนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ 
เข้ามามส่ีวนร่วมในการรวบรวมของจากทีบ้่านหรอืในชมุชน
ท้องถิ่น
 ซึ่งมีตัวอย่างต่อไปนี้ 
 • เลือกและพัฒนาลักษณะหรือธีม (theme) โดย
ขึ้นอยู่กับ โทนสี ความเบา กลิ่น ผิวสัมผัส เสียง น�้า โคลน 
ทราย วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น  
 • ปล่อยพื้นที่สนามหญ้าให้รก ๆ ไม่ต้องตัดหญ้า 
เพ่ือปล่อยให้ต้นแดนดะไลออน บตัเตอร์คัพ และเดซ่ีเตบิโต
ต้นไม้พวกน้ีมคีณุค่าเป็นอย่างย่ิงในการเล่น เพราะมนัทนทาน
ต่อการเด็ดหรือดึง
 • เก็บของที่ได้รับบริจาคมา เช่น กระดาษฟอยล์ 
แผ่นอะลูมีเนียม และผ้าห่ม “อวกาศ”(‘space’ blankets) 
ท่ีท�าจากกระดาษฟอยล์ เพ่ือเอาไว้ใช้จัดเทศกาลสัปดาห์
โลหะ (metal week)

 • น�าก้อนฟางมาใช้ในการเล่น–วัสดุเช่นนี้จะวิเศษ
มากส�าหรับการเล่นเพื่อการก่อสร้าง และน�ามาท�าขอบเขต
พ้ืนที ่แต่ต้องเตรยีมใจว่าเมือ่เลกิเล่น ก้อนฟางจะหลดุกระจาย
ออกมา เราอาจรวบรวมเศษฟางเหล่านีไ้ว้ใช้เป็นวัสดคุลมุดนิ
หรือปุ๋ยหมักในชั้นเรียนอื่น ๆ ต่อไป
 • จดักิจกรรม “ความท้าทายแห่งสปัดาห์” (‘Challenge
of the Week’) โดยใช้ความคดิของเด็ก ๆ ซึง่เราควรประกาศ
ให้เดก็ ๆ รับทราบในการประชมุหรือในตอนเร่ิมการเล่น เช่น
อยากรู้จังว่าใครสร้างหุ่นยนต์ได้บ้าง และมันจะใช้ท�าอะไร
ได้บ้าง...
 • ขอรับบริจาคต้นคริสต์มาส หลังจากผ่านวันหยุด
ไปแล้ว เพ่ือทีจ่ะน�าไปใช้ในการสร้างถ�า้หรือสมมตุว่ิาเป็นป่า   
 • เก็บสะสมต้นหญ้าท่อนยาว ๆ  หรือชิ้นส่วนต้นไม้
ตายไว้ หลังจากการเคลียร์สวนหลังฤดูหนาว  
 • เก็บรวบรวมใบไม้ไว้ในฤดูใบไม้ร่วง 

ปฏิทินการเล่น
• วันแห่งการเรียนนอกชั้นเรียน – ประมาณช่วง 23 พฤษภาคม
เด็กมีอิสระที่จะเล่นนอกชั้นเรียน  
• วันเล่นแห่งโลก (World Play Day) – วันที่ 28 พฤษภาคม
ห้องสมุดของเล่น (Toy Libraries) ทั่วโลกเชิญคุณให้ร่วมเฉลิมฉลองวันเล่นแห่งโลก
• เล่นในวันที่ยาวนานที่สุด (Play on the Longest Day) –วันที่ 21 มิถุนายน
ให้เด็ก ๆ เล่นได้นานที่สุดในตอนเย็น (เป็นวันที่สั้นที่สุดในซีกโลกตอนใต้) 
• วันเล่นโคลนแห่งโลก (International Mud Day) – วันที่ 29 มิถุนายน
เชิญพ่อแม่ของเด็ก ๆ ให้เข้าร่วมด้วย 
• วันเล่นแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (UK Playday) – พุธแรกของเดือนสิงหาคม
จะสมบูรณ์แบบที่สุดในช่วงวันหยุดฤดูร้อน  
• วันเด็กสากล (Universal Children’s Day) – วันที่ 20 พฤศจิกายน
เพื่อฉลองสิทธิในการเล่น ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง 
• เล่นในวันที่สั้นที่สุด (Play on the Shortest Day)–วันที่ 22 ธันวาคม
โอกาสที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการเล่นในความมืด (เป็นวันที่ยาวที่สุดในซีกโลกตอนใต้)
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การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เล่นอย่างง่ายๆ
เพื่อให้การเล่นด�าเนินต่อไป   

 การจดัพืน้ทีแ่ละน�าเสนอทรพัยากรวสัดสุิง่ของทีจ่ะน�ามาเล่นและเชญิชวนให้เข้ามาเล่น
นบัว่ามผีลต่อการรบัรูส้�าหรบัเด็ก ๆ บางกลุม่ โดยเฉพาะเดก็เลก็ ๆ หรอืเดก็ทีม่คีวามต้องการ
พิเศษ แต่การกระท�าเช่นนี้ จะต้องกระท�าด้วยความละเอียดอ่อนเพื่อให้มั่นใจว่าเด็ก ๆ จะมี
เสรภีาพและไม่ถกูบงัคับ ไม่ใช่เป็นการก�ากับควบคมุการเล่น แต่เป็นการเปิดใจให้เดก็ ๆ ให้เกดิ
การส�ารวจเชงิสร้างสรรค์ผ่านทางการเล่น

 ขณะท่ีการเล่นด�าเนินไปถึงจดุสงูสดุ การเปลีย่นแปลง
สภาวะแวดล้อมเพียงเลก็น้อยอาจช่วยท�าให้เกิดการเล่นสนกุ
มากขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่น การวางท่อระบายน�าใกล้กับรั้ว 
ที่มีแหล่งน�้าอยู่ใกล้ ๆ อาจท�าให้มีการน�าน�้ามาใช้เล่นได้
 ลองพิจารณาดูพื้นที่ในแบบสามมิติ และน�ามาใช้
ให้เกิดประโยชน์สงูสดุในทุกมมุของการเล่น น่ันคอื ลองทบทวน
สภาวะแวดล้อมเพื่อให้มั่นใจว่า จะมีสิ่งเหล่านี้:

ระดับ
 • ระดับต�่ากว่าพื้นดิน เช่น ขุดหลุม หรือกระโดด
ลงในแอ่งโคลน  
 • ระดบัพ้ืนดิน: บางครัง้อาจเป็นการนัง่กับพ้ืน หรอื
ใช้ผ้าปู  
 • ระดับสูงเท่ากับเอว (waist height) – ระดับโต๊ะ
หรือก�าแพง
 • ประสบการณ์เก่ียวกับความสงู ได้แก่ การยืด หรอื
การเขย่งข้ึนไปแตะ เช่น การรดน�า้ลงผ่านก�าแพงน�า้ (water
wall)

 • สิ่งของแขวนห้อยลง – เช่น ห้อยจากเส้นเชือก
จากก่ิงไม้ หรือสิง่ก่อสร้างอืน่ ๆ เช่น โมบายล์ ซึง่ถูกประดษิฐ์
ให้ห้อยลงมา หรือขวดน�้าซึ่งห้อยลงมาด้วยเชือกเพื่อท�าให้
เกิดลูกตุ้ม (pendulum)

พื้นผิว 
 • ผสมระหว่างแนวนอนกับแนวตั้ง เช่น น�้าใน
กระป๋องบนพื้น ที่อยู่ติดกับก�าแพงน�้า  
 • เล่นกับลังไม้พาเลทในแนวตั้งด้านใดด้านหน่ึง 
หรือด้านบน ด้านล่างของพ้ืนผิว เช่น ข้างใต้หรือข้างบน
ของเก้าอี้ยาวหรือโต๊ะปิกนิก
 • เล่นกับพื้นที่ลาดเอียง (slopes หรือ inclines) 
และคดิว่าจะเล่นเปล่ียนแปลงมมุน้ันได้อย่างไร  เช่น การเท
น�า้ลงบนพ้ืนท่ีราบ หรอืเทลงบนเนนินุม่ๆ หรือขยับท่อน�า้ขึน้
ลง ตามขั้นบันได
 • เปลี่ยนแปลงพื้นผิว: จากพื้นหญ้าไปยังพื้นยาง
มะตอย หรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีอยู่
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แนวทางท่ีจะขนของ วัสด ุและให้เดก็เคล่ือนไหว
 • น�าภาชนะหลาย ๆ  อย่างมาใช้: ภาชนะขนาดใหญ่
เด็ก ๆ เข้าไปอยู่ในนั้นได้และยังใช้ในการขนของ หรือวัสดุ
ที่จะขนออกไปหรือน�ามาเก็บไว้
 • เติมลูกล้อ: ใช้ภาชนะที่มีลูกล้อมาช่วยขนย้าย
เช่น รถลาก รถเขน็ กระเป๋าเดินทางล้อเลือ่น และระบบรอก
 • มีวัสดุรอบ ๆ ตัวที่สามารถขนย้ายหรือเคลื่อน
ย้ายได้ เช่น ใบไม้ น�้า ดิน ฯลฯ  
 • จัดหาพื้นที่ส�าหรับการวิ่งและเคลื่อนไหว  

รูหรือช่อง (Holes)
 • รูหรือช่องมีประโยชน์ส�าหรับการใช้ใส่ของลงไป
หรือเอาท่อใส่เข้าไป ต่อท่อระบายน�้า และเอาไว้ใช้เล่นเกม
ทัง้นีร้วมถึงกระดาษลงัหรอืกรอบไม้ ท่อเจาะร ู(bore pipes)
และสายยางขนาดต่าง ๆ
 • ต่อเติมหรือท�าช่องในภาชนะ เพ่ือให้น�้าหรือ
ทรายแห้ง ๆ รั่วไหลออกมาได้ ผ้าฉลุ (Holey fabric) เป็น
วัสดุท่ีดีในการเล่นแอบซ่อน หรือแอบมองในแบบต่าง ๆ  
หรืออาจเจาะรูบนแผ่นกระดานก็ย่อมได้

ฉากกั้นและปีก (Partitions and flaps)
 • สร้างทางเข้าและทางออก – เช่น การน�าวัสดุ
หลาย ๆ ชิ้นมาแขวน เป็นต้น  
 • สร้างเขื่อนและสถานที่ที่ใช้หยุดน�้า ทราย หรือ
วัสดุอื่น ๆ  
 • สร้างฉากก้ัน เช่น ถ�้าอาจมีห้องหลายห้อง ลัง
พาเลทแนวตั้งสามารถท�าให้เกิดช่อง ฉากก้ันให้เด็ก ๆ ได้
แอบมอง หรือสื่อสารกันผ่านช่อง เป็นต้น

ชิน้ส่วนเคล่ือนย้ายได้จดัว่าเป็นของเล่นหรอืไม่
 ข้อก�าหนด BS EN 71 ให้ค�าจ�ากัดความไว้ว่า
ของเล่นคือ “ผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่มีการออกแบบหรือ
ตั้งใจไม่ว่าจะเฉพาะเจาะจงหรือไม่ก็ตาม ให้ใช้ส�าหรับ
ในการเล่นโดยเดก็อายตุ�า่กว่า 14 ปี” อย่างไรกต็ามก็มี
ข้อยกเว้นส�าหรับการนี้ เช่น ของตกแต่งในเทศกาล
ครสิต์มาส (Christmas novelties) เป็นต้น ค�าว่าช้ินส่วน

เคลื่อนย้ายได้ อาจจะก่อให้เกิดความสับสน เนื่องจาก
วัสดุเหล่านั้น ไม่ได้ผลิตออกมาเพื่อมาเป็นของเล่น 
ยกตัวอย่างเช่น กล่องขนมปังได้รับการออกแบบมา
และผลิตเพื่อใช้งานเป็นกล่องขนมปัง  ไม่ได้ออกแบบ
ให้เป็นของเล่น ดังนั้น มาตรฐานความปลอดภัยด้าน
ของเล่น BS EN 71 (Toy Safety Standard BS EN 71)
จึงไม่สามารถน�ามาใช้กับกรณีนี้ได้ ด้วยเหตุน้ีจึงมี
ทรัพยากรท่ีใช้ในการเล่นและผลติภัณฑ์ต่าง ๆ มากมาย
ในโรงเรียนและในบ้านที่ไม่ใช่ของเล่น – เช่น กระดาษ 
ดินสอ ช้อนไม้ กระดาษลัง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเล่น 
แต่เราก็ยื่นให้เด็กเอาไปใช้เล่นเป็นประจ�าทุกวัน เด็ก ๆ 
จ�าเป็นต้องมีประสบการณ์ในการใช้สิ่งของอุปกรณ์
เหล่านั้น พวกเขาจ�าเป็นต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ในโลกแห่ง
ความเป็นจริงซึ่งไม่ได้มีการควบคุมมาตรฐานความ
ปลอดภัยในทุกด้านได้

การเล่นแบบชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ในชั้น P1 
เมือ่เราแนะน�าการเล่นแบบนีใ้นชัน้เรียน เด็ก ๆ
ก็ยงัคงพยายามไปหาของเล่นท่ีคุ้นเคยมาเล่น
เช่น ของเล่นเกี่ยวกับการก่อสร้างที่มีขาย
ในท้องตลาด (commercial construction 
toys) เราจึงได้พยายามเอาของเหล่านั้น
ออกไป จนเด็ก ๆ เริ่มที่จะน�าชิ้นส่วนเคลื่อน
ย้ายได้มาใช้ในการเล่นมากขึ้น เรามีตั้งแต่
วัสดุชิ้นใหญ่ๆ เช่น แกนม้วนพรม (carpet 
tubes) จนกระทั่งของเล็ก ๆ อย่าง กรวย 
จุกไม้คอร์ก กิ่งไม้ สายสร้อยลูกปัด หรือ
ฝาปิดกล่องแป้งโด (dough) ของเด็ก
การเล่นแต่ละวันก็จะบูรณาการสิ่งต่าง ๆ 
เข้ามา เช่ือมโยงกับคณติศาสตร์ การอ่านออก
เขียนได้ และสุขภาวะที่ดี ฯลฯ  ในตอนนี้
พวกเด็ก ๆ ก็เล่นทั้งกับของเล่นแบบเดิม และ
เล่นกับชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ ยกตัวอย่าง
เช่น เมื่อเด็ก ๆ ค้นพบว่าลูกหินสามารถกลิ้ง
ผ่านไปตามเกลียวท่อภายในเปลือกหอยได้
เขาก็จะเอาเปลอืกหอยน้ันมาเล่นในเกมลูกหนิ
ของพวกเขา”

(Emma McManus, St Marys Primary School, RC, 
Haddington)

เว็บไซต์และแหล่งข้อมูลอ่านเพิ่มเติม 
• Sand and Water Tables http://tomsensori.blogspot.co.uk– ค�าแนะน�าที่ผ่านมามีการดัดแปลงจาก Design
Elements ของ Tom Bedard ซึ่งสามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ของเขา งานของเขาอยู่บนพื้นฐานของบริบทเด็กปฐมวัยที่
เล่นในร่ม
• What makes a brilliant mud kitchen? Creative STAR Learning article: http://bit.ly/2GMzaHd
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การใช้เครื่องมือ

 การใช้เครื่องมือนับเป็นการแสดงความก้าวหน้า
โดยธรรมชาติของการเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้  
การใช้เครื่องมือนี้ นับเป็นการเพิ่มโอกาสที่เด็ก ๆ จะเข้ามา
เล่น และท�าให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะของ
ตนเอง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็ก ๆ เล่นอย่างอิสระ 
สร้างสรรค์ และมีความมั่นใจ  เครื่องมือดังกล่าวสามารถ
น�ามาใช้กับการเล่นดังต่อไปนี้:
 • งานผ้า
 • งานไม้, งานเหล็ก และงานก่อสร้าง
 • การเล่นในพุ่มไม้หรือป่าละเมาะ (bushcraft)
 • งานครัว – ภายในครัวทั่วไป, เชื้อเพลิงส�าหรับ
อุ่นอาหาร หรือเตาแคมปิง หรือ แคมป์ไฟ 
 • งานสวน
 • งานซ่อมจกัรยาน งานบดักร ี(tinkering) และอืน่ ๆ 

 คณุจ�าเป็นต้องพิจารณาถึงสมรรถนะ (competency)
ของผู้ใหญ่ที่จะอ�านวยความสะดวกในการเล่นให้กับเด็ก ๆ
ให้มีความสามารถในการพัฒนา และพิจารณาความสนใจ
ของเดก็ ๆ  และวยัรุน่ เครือ่งมอืท่ีจะน�ามาใช้ ควรน�ามาแนะน�า
อย่างเหมาะสม รวมทัง้ก�าหนดให้มกีารจดัการ จดัเก็บ และ
คอยดแูล ทีส่�าคญัคือ จะต้องค�านึงถึงการประเมินประโยชน์
ทีจ่ะได้ควบคูกั่บความเส่ียงของแต่ละขัน้ตอนและกระบวนการ

หน่วยงาน The Care Inspectorate ให้การสนับสนุนแนวทางเชิงบวกในการจัดการกับความเสี่ยง
เพื่อจะบรรลุผลที่ดีที่สุดส�าหรับเด็ก ๆ ... ยกตัวอย่างเช่น เราสนับสนุนเด็ก ๆ ให้เล่นกับกิจกรรมที่มี
ความเสี่ยงและอันตรายต่าง ๆ เช่น งานไม้ โดยใช้เครื่องมือจริง การส�ารวจธรรมชาติ และการเล่นกับ
ดินโคลนและสายฝน ซึ่งเราไม่คาดหวังว่าจะต้องเขียนรายงานการประเมินอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
ส�าหรับกิจกรรมการเล่นประจ�าวัน” 

(The Care Inspectorate, 2016:18)

เว็บไซต์และแหล่งข้อมูลอ่านเพิ่มเติม 
• Play Wales, Information Sheet, Creativity and tool use in play settings.
www.playwales.org.uk/eng/publications/informationsheets
• Outdoor and Woodland Scotland (OWLS) ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการใช้ไฟและเครื่องมือในกิจกรรมกลุ่ม
https://www.owlscotland.org
• Forest School Association https://www.forestschoolassociation.org ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนกลางป่า
• Children in Permaculture http://childreninpermaculture.com รวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมความเป็นไปได้ใน
การเล่นเกี่ยวกับการท�าสวนและการก่อสร้างที่อยู่บนพื้นฐานหลักการของความห่วงใยที่มีต่อผู้คน โลก และการแบ่งปัน
อย่างเท่าเทียม
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กรณีศึกษา Tinkertown

ทงิเคอร์ทาวน์ (Tinkertown) คอืเมอืงแห่งการเล่นท่ีได้รับแรงบันดาลใจมาจากสนามเดก็เล่นแบบผจญภยั
ที่เป็นเสมือนพื้นที่เริ่มต้นแห่งการสร้างสรรค์ (‘make-space’ initiative) เราได้ท�าการจัดเตรียมลังไม้
พาเลท (pallets) ที่เหลือทิ้งและพวกเศษไม้ไว้เป็นจ�านวนมาก รวมทั้งเครื่องมือ เช่น เลื่อยขนาดเล็ก 
(toolbox saws)ค้อน สายวัด ตะปู ถุงมือปลอดภัย (safety gloves) และหน้ากาก (goggles) รวมทั้ง
ข้อแนะน�าด้านความปลอดภัยต่าง ๆ จากนั้น เราท�าการสังเกตสิ่งต่าง ๆ ที่เด็ก ๆ ได้ประดิษฐ์ขึ้น
ได้ท�าลาย หรือได้เล่นในแบบที่เขาอยากเล่น

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือการเล่น การสร้างสรรค์ และประสบการณ์ของเด็กแต่ละคนจะแตกต่างกันไป ไม่ว่า
จะเป็นลังไม้ เศษไม้ และรูปทรง พื้นที่ที่พวกเขาสร้างสรรค์ขึ้นมา เปรียบเสมือนเชื้อเพลิงที่จุดไฟแห่ง
จินตนาการ การสร้างสรรค์ และความมั่นใจของเด็ก ๆ ให้ลุกโชน 

ธรรมชาติแบบเปิดของทิงเคอร์ทาวน์ให้โอกาสกับเด็ก ๆ ที่จะส�ารวจและได้รับประสบการณ์ที่แตกต่าง
กันไปส�าหรับการเล่นแต่ละชนิด ท�าให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสค้นหาจินตนาการและความคิดของพวกเขา
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยง (ในสถานการณ์ที่สามารถจัดการได้) สร้างทักษะทั้งในเชิงกายภาพและ
สังคม สร้างผลงานอย่างเป็นอิสระ และลงมือท�าด้วยตัวเขาเอง

เกี่ยวกับเครื่องมือและเด็ก ๆ 

เมื่อเราหยิบยื่นเครื่องมือต่าง ๆ ให้กับเด็กหลายๆ คนที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เด็กเล็กที่เข้ามามีส่วนร่วม เราต้องยอมรับว่า เครื่องมือเหล่านั้นจะต้องรับการทดสอบ ลองผิดลองถูก 
เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ดีที่ใช้เครื่องมือราคาถูกที่สามารถหาทดแทนได้ง่าย โดยไม่ต้องเครียด หรือ
ต้องใช้จ่ายเงินไปมากนัก

โดยทัว่ไป เดก็ ๆ จะมคีวามรบัผดิชอบ ระมัดระวงั และมคีวามคล่องแคล่วในการใช้เคร่ืองมอืเป็นอย่างมาก
พวกเขาจะคอยระวังและยินดีที่จะรับผิดชอบกับสิ่งที่ได้รับมอบหมาย ปัญหาที่เกิดขึ้นจะมาจากผู้ใหญ่
มากกว่า เช่น ผู้ใหญ่ละเลยที่จะปฏิบัติตามกฎ ปิดกั้นอิสระ เรามักได้ยินค�าพูดตลกซ�้า ๆ ว่า ระวังนะ เด็กจะ
เอาค้อนมาทุบหัวกัน หรือ เลื่อยขา เลื่อยแขนตัวเองขาด แต่จริง ๆ แล้วมันไม่เคยเกิดขึ้น ... และมันคงจะ
เหลือเชื่อ เพราะมันไม่ง่ายเลยที่เราจะเลื่อยแขนตัวเองขาด แค่คุณเอาฟันเลื่อยมาแตะตัวคุณ คุณก็แทบ
จะกระโดดหนีจนสุดชีวิต และคุณก็คงไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นแน่นอน!

อย่างไรก็ตาม การให้ค�าแนะน�าก็ยังเป็นเรื่องจ�าเป็น ดังนี้ 
 • ต้องมั่นใจว่า มีการสวมใส่อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 
 • พร้อมเสมอ เมื่อได้รับการร้องขอให้ช่วย 
 • การเข้าไปแทรกแซงหรอืช่วยเหลอืควรเกดิขึน้ กต่็อเมือ่เกดิความตงึเครยีดหรอืเกดิความยุง่ยาก
เช่น เด็ก ๆ ไม่สามารถเลื่อยลังไม้พาเล็ตขาดออกจากกันได้  

ระดับของการให้ค�าแนะน�า หรือการสนับสนุนเด็ก ๆ แต่ละคน อาจได้รับการประเมินและตอบสนองอย่าง
รวดเร็ว ขึ้นกับทัศนคติ ความมั่นใจ และความสามารถในการเล่นของเด็ก ๆ ถ้าพวกเขาได้รับโอกาส
พวกเขาก็จะสามารถเติบโตในการท�างานและสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้เป็นอิสระอย่างแท้จริง

เราไม่ได้ละเลยเรื่องความปลอดภัย แต่เราเชื่อว่า เด็ก ๆ จะปลอดภัยและมั่นใจกว่า ถ้าได้มีประสบการณ์นี้
ด้วยตนเอง”

(Grant Menzies ผู้ร่วมก่อตั้งและนักออกแบบ, The City of Play)

www.thecityofplay.co.uk
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โครงสร้างการเล่นแบบกึ่งถาวร

 บ่อยครั้งที่เด็ก ๆ และผู้ใหญ่ต้องการจะสร้างโครงสร้างแบบกึ่งถาวรที่จะท�าให้เด็ก ๆ
มีโอกาสเรียนรู้ทักษะแห่งชีวิต เช่น การวางแผน การออกแบบ และการก่อสร้าง การใช้
เครื่องมือจริงและเวลาที่ใช้ไปในการท�างานควบคู่ไปกับผู้ใหญ่ที่มีทักษะความสามารถ ก็เป็น
ประสบการณ์ที่มีค่าควรแก่การจดจ�าส�าหรับเด็กๆ และคนรุ่นเยาว์

 การสร้างโครงสร้างจากวัสดุของจริงและเครื่องมือ
สามารถนับย้อนไปไกลได้ถึงแนวคิดสนามเด็กเล่นแบบ
ผจญภัยแท้จริงในช่วงปี 1940s และแนวคิดการออกแบบ
ภูมทัิศน์ของสถาปนกิชาวเดนมาร์ก Carl Theodor Sørensen
นอกจากน้ัน Simon Nicholson ยังได้กล่าวไว้ใน How NOT
To Cheat Children (1971) ว่าเดก็ ๆ เพลดิเพลนิกับการเล่น
ในส่วนของกระบวนการออกแบบ เช่น การวัด 

 การพิจารณาถึงภาคปฏิบตั ิในการให้เด็ก ๆ ได้เล่น
เกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้างต่าง ๆ :
 • ปล่อยให้โครงการขบัเคลือ่นไปด้วยความต้องการ
และความสนใจของเด็ก ๆ  
 • ปรึกษากับเจ้าของทีด่นิ หรือผู้จดัการก่อนเพ่ือขอ
อนุญาต กรณีที่ออกไปเล่นในสถานที่อื่น  
 • ค้นหาว่ามีประเด็นในเรื่องของความรับผิดทาง
สาธารณะ (public liability) การเข้าถึงสถานท่ี สุขภาพ และ
ความปลอดภัย หรือทางวิศวกรรมและโครงสร้าง ซ่ึงจ�าเป็น
ต้องเจรจากันหรือไม่
 • ให้ตรวจดูว่าไม่มีอุปกรณ์ใด ๆ ที่อยู่ใต้ดิน เช่น 
ท่อน�้าประปา ซึ่งอาจจะมีผลต่อการวางแผนของคุณได้ 
 • พิจารณาว่า หน่วยงานของคณุมทีีมงาน ทรัพยากร
และความสามารถท่ีเหมาะสมในการด�าเนินโครงการ ถ้าหาก
ไม่มี ให้หาว่าใครพอจะมาช่วยได้บ้าง ไม่ว่าจะในลักษณะ
ของการจ้างมา หรือในลักษณะเป็นจิตอาสา และต้องมัน่ใจ
ว่ามีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอในสถานที่นั้น ๆ  
 • ประเมนิความเส่ียงอาคารหรือการตดิตัง้ รวมท้ัง
การจัดการ และใช้โครงสร้างนั้น ทันทีที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว  

เพียงแค่การพูดคุยถึงวิธีการออกแบบ
อย่างเดียวนั้นไม่เป็นการเพียงพอ
แต่วิธีการต่าง ๆ เหล่านั้นจะต้องก่อให้
เกิดการกระท�าทั้ง 4 มิติ มิฉะนั้น มันก็จะ
ไม่มีประโยชน์อันใดเลย” 

(Nicholson, 1971:33)
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การใช้ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ระหว่าง
การสอนแบบเป็นทางการ 

 นบัแต่มกีารพิมพ์หนงัสือคูม่อืนีเ้ป็นฉบับแรก กม็ผู้ีอ่านแสดงความสนใจในการใช้ช้ินส่วน
เคลื่อนย้ายได้ในบริบทของหลักสูตรการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบเป็นทางการ ซึ่งแท้
จรงิแล้ว สิง่เหล่านีส้ามารถเกิดขึน้ได้ในหลาย ๆ ทาง ในลกัษณะเป็นวธิใีนการเรยีนรูข้องเดก็

 ความเป็นไปได้ในการใช้ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้
ระหว่างการสอนในชั้นเรียน ได้แก่
 • จัดให้มีช่วงเวลาทดลองการเล่น โดยน�าชิ้นส่วน
เคลื่อนย้ายได้มาแนะน�าในชั้นเรียนในระหว่างการเล่น 
อ่านเพิ่มเติมหน้า 42
 • ครูต้องเฝ้าสังเกตชั้นเรียนในระหว่างการเล่น 
และใช้โอกาสน้ีค้นหาว่าเด็ก ๆ  ต้องการเรียนรู้ทักษะใดที่
จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขา และครูควรช่วยให้เด็ก ๆ ได้
พัฒนาการเล่นนั้น ๆ  ยกตัวอย่างเช่น การเรียนรู้ที่จะผูก
เงื่อนปมเชือก หรือผูกสิ่งของเข้าด้วยกันจะเป็นทักษะที่เป็น
ประโยชน์ ในการสร้างถ�้า 
 • จัดให้มีช่วงการเล่นระหว่างเวลาในชั้นเรียน 
หลังจากนั้น เด็ก ๆ  จะสะท้อนถึงการเรียนรู้ที่ได้เกิดขึ้น และ
บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นเอาไว้ในล�าดับต่อมา สิ่งนี้นับเป็นเรื่อง
ง่าย ๆ  ที่จะช่วยสร้างความคิดควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยี 
หรือพัฒนาแผนที่ความคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่เกิดขึ้น
 • ถ้าเด็ก ๆ ในชั้นเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกัน
ในการดูแลรักษาคลังสะสมชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ ทักษะ
ในการซ่อมแซมจะมีความส�าคัญมาก เช่น การใช้กระดาษ
ทราย การห่อหุ้ม หรือซ่อมแซมชิ้นส่วนด้วยเทปกาว (duct 
tape) เดก็ ๆ สามารถทดสอบทักษะของเขาได้ในช่วงการเล่น
ในชั้นเรียน ก่อนที่จะน�าชิ้นส่วนเหล่านั้น ออกไปเพื่อใช้เล่น
ให้มากขึ้น 
 • การใช้ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้เป็นทรัพยากรใน
การเรียนบทเรียนหลาย ๆ ด้าน เช่น กิจกรรมการสร้างทีม 
หรือการส�ารวจสิ่งของที่มีลักษณะสามมิติ ท�าให้เกิดความ
เชื่อมโยงระหว่างของจริงกับการเรียนรู้

ฉันมักกระตือรือร้นในการส�ารวจหา
ศักยภาพของชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ที่อยู่ใน
คลังสะสมในฐานะที่มันเป็นบริบทการเรียน
การสอนในการค้นหาเลขยกก�าลังหรือ
คุณสมบัติต่าง ๆ ที่เรามี รวมทั้งค้นหา
เส้นรอบวงสิ่งของที่เป็นรูปทรงสองมิติ 
และ สามมิติ เป้าหมายของฉันก็คือ
การเพิ่มความเชื่อมโยงผูกพันและ
ความสนุกให้กับวิชาคณิตศาสตร์  เด็ก ๆ จะ
เพลิดเพลินกับการออกไปเล่นกลางแจ้ง และ
เฝ้ามองหาชั่วโมงที่จะได้ออกไปเล่น 
เด็ก ๆ จะสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
แนวคิดเชิงตัวเลขกับชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้
เช่น รู้จักสิ่งของที่มีรูปทรงสองมิติและ
คุณสมบัติของมัน และรู้ว่าของสิ่งนี้มีอยู่ใน
คลงัชิน้ส่วนเคลือ่นย้ายได้ในลกัษณะไหนบ้าง
แม้แต่ระหว่างการเล่นแบบเป็นอิสระ เด็ก ๆ 
ก็จะมีโอกาสมาก ๆ ในการเรียนรู้แบบไม่เป็น
ทางการ โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์
ซึ่งสามารถพัฒนาการเรียนรู้และค�าศัพท์
ทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาได้ รวมทั้งวิธีการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ อีกด้วย”

(Simon McMahon,St Andrew’s Primary, Dundee)
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04

การวางแผน นโยบาย และขัน้ตอนการปฏบัิติ  

ในบทนี้ท่านจะได้พบกับ
• การพัฒนาค�าประกาศหรือนโยบายเกี่ยวกับการเล่น
• ขั้นตอนในการพัฒนาค�าประกาศหรือนโยบายเกี่ยวกับการเล่น
• การพัฒนาแผนปฏิบัติการ  
• แชมเปียนส์แห่งการเล่น (play champions)
• การประเมินความเสี่ยง- ประโยชน์ส�าหรับการเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้   
• ประโยชน์ของการผจญภัยกับความเสี่ยงและความท้าทายในการเล่น  
• การเฝ้าระวังและการประเมินผลกระทบของการจัดเตรียมการเล่นลูสพาร์ท : 
ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้   
• เอกสารอ้างอิง
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การพัฒนาค�าประกาศแห่งการเล่นหรือนโยบาย 

การพฒันาค�าประกาศหรอืนโยบายเกีย่วกบั
การเล่นจะช่วยให้  
 • มีความชัดเจนเก่ียวกับสิทธิของเด็กในการเล่น
และประโยชน์ที่จะได้จากการเล่น  
 • มกีารจดัท�าบรบิทเพ่ือการแนะน�าการเล่นลสูพาร์ท :
ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้   
 • เปิดโอกาสรับฟังเสียงสะท้อนจากเด็ก  
 • สร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดเตรียมความ
พร้อมในการเล่น  
 • ช่วยทีมงานใหม่ ๆ และครอบครวัได้เข้าใจวิธีการ
เกี่ยวกับการเล่น  
 • ท�าให้งานท่ีเก่ียวกับการเล่นของคุณมโีอกาสได้รบั
การสนับสนุนจากผู้สนับสนุนหรือผู ้สนับสนุนเงินทุนที่มี
ศักยภาพ  
 กระบวนการในการพัฒนาค�าประกาศหรอืนโยบาย
การเล่นนีเ้ป็นสิง่ทีม่คุีณค่า เพราะจะช่วยให้มกีารบ่งช้ีอย่าง
ชัดเจนร่วมกันถึงแนวคิด ข้อวิตกกังวล และการจัดล�าดับ
ความส�าคัญ นับเป็นโอกาสท่ีจะพิจารณาอย่างจริงจังว่า
การเล่นมีความส�าคัญอย่างไรในชีวิตของชุมชน หรือใน
สิ่งแวดล้อมน้ัน ๆ และค้นหาว่าวิธีการที่จะประกาศถึง
ความส�าคัญของการเล่นควรท�าอย่างไร

คณุจ�าเป็นต้องมคี�าประกาศหรือนโยบาย
เกีย่วกบัการเล่นหรอืไม่ หรอืจ�าเป็นต้องมี
ทัง้สองอย่าง  
 จงคดิถึงสิง่ท่ีคณุต้องการและคณุจะใช้มนัอย่างไร
คุณต้องการจะบอกแบบง่าย ๆ ว่า การเล่นคือสิ่งส�าคัญ
เป็นอย่างยิ่งในสภาวะแวดล้อมของคุณ และเพราะเหตุใด
ใช่หรือไม่ ถ้าใช่ คุณอาจจะต้องการประโยคข้อความสั้น ๆ
ด้วยภาษาง่าย ๆ และบางครั้งอาจต้องท�าออกมาในหลาย ๆ
รูปแบบ ส�าหรับใช้ในวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน  -  เช่น พิมพ์ใน
โปสการ์ด เผยแพร่ในเว็บไซต์ โปสเตอร์ โพสต์ในสื่อสังคม
ออนไลน์ และในรูปแบบคลิปวิดีโอ หรือน�าเสนอข้อความ
เหล่านี้ออกมาจากมุมมองของเด็ก ๆ ใช้ค�าพูดภาษาของ
พวกเขา คุณอาจใช้ภาพหรือข้อความ (quotes) ท่ีสร้าง
แรงบันดาลใจ
 คุณต้องการจะสร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการเล่น ที่มี
การจัดล�าดับความส�าคัญ และดูมีหลักการหรือไม่ ถ้าใน
กรณีนี้ สิ่งที่คุณต้องการ จะเรียกว่า “นโยบาย” มากกว่า 
นโยบาย หมายถึงเอกสารที่ใช้ในการท�างานท่ีจะช่วยให้
กระตุน้ให้ผูค้นท�างานและท�าให้คณุสามารถวดัความก้าวหน้า
ของผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณท�าได้

รายการที่แนะน�าให้อ่านเพิ่มเติม
• Play Strategy for Scotland: Our Vision http://www.gov.scot/resource/0042/00425722.pdf
• Play Strategy for Scotland: Our Action Plan http://www.gov.scot/resource/0043/00437132.pdf
• Play Map Guide for Community Planning Partnerships
http://www.gov.scot/Resource/0049/00491653.pdf
• Position Statement: Scotland’s Outdoor Play and Learning Coalition.
https://www.inspiringscotland.org.uk/wp-content/uploads/2019/04/Scotlands-Coalition-for-
Outdoor-Play-and-Learning-Position-Statement.pdf

โปรดค้นหาเว็บไซต์ของหน่วยงานท้องถิ่นในย่านชุมชนของคุณว่ามีหน่วยงานที่มีการก�าหนดนโยบายการเล่นไว้หรือไม่  
ตัวอย่างในสก็อตแลนด์ เช่น 
• www.aberdeencity.gov.uk/services/leisure-culture-and-parks/play-policy-and-strategy
• www.eastlothian.gov.uk/playpolicy
• http://www.playmidlothian.org.uk/pages/playstrategy
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ขั้นตอนในการพัฒนาค�าประกาศหรือ
นโยบายเกี่ยวกับการเล่น

ค้นคว้าจากงานเบื้องต้นที่มีอยู่
 • อ่านข้อความของ UNCRC มาตรา 31 เกี่ยวกับ
สิทธิในการเล่น 
 • ค้นหาข้อความค�าประกาศและนโยบาย เพ่ือ
พิจารณาว่าคุณชอบอะไรเก่ียวกับข้อความหรือนโยบาย
เหล่านั้น
 • ค้นหาว่าหน่วยงานในท้องถ่ินของคณุมกีารประกาศ
นโยบายเก่ียวกับการเล่นหรอืไม่  – ถ้าม ีคณุอาจใช้ข้อความนัน้
ในการอ้างอิง หรือน�ามาเผยแพร่ ส่งต่อให้โดยใช้ข้อความ
นั้นๆ ได้เลย  
 • ค้นหานโยบายการเล่นระดับชาตขิองสก็อตแลนด์
มันอาจช่วยให้คุณน�ามาใช้ในการอ้างอิงหรือน�ามาส่งต่อ

ค้นคว้าเกี่ยวกับการเล่นจากหลายๆ มุมมอง  
 • ลองปรกึษากับเดก็ ๆ กลุม่วยัรุน่ พ่อแม่ผูป้กครอง
ทีมงาน สมาชิกชุมชน ฯลฯ ขึ้นอยู่กับบริบทแวดล้อมของคุณ  
 • ลองคิดว่าใครจะเป็นผู้ท�างานวิจัย – เด็ก ๆ 
สามารถท�าเองได้หรือไม่  

ใช้ข้อมูลที่มีอยู่  
 • ค้นข้อมลูจากกิจกรรมประเมนิการเล่นท่ีเคยท�าไว้
- การเปลีย่นแปลงท�าให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง มกีารปรบัปรงุ
เปลี่ยนแปลงอะไร
 • เชือ่มโยงข้อมลูเข้ากับแนวทางการประเมนิตนเอง
ที่หน่วยงานของคุณใช้อยู่
  
คิดถึงสิ่งส�าคัญที่คุณอยากจะพูด  
 สิ่งเหล่านั้น ได้แก่:
 • เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะเล่น 
 • การเล่นกลางแจ้งและชิน้ส่วนเคลือ่นย้ายได้เป็น
ส่วนหนึ่งของแนวทางแห่งการเรียนและการสอน 
 • ความเสี่ยงและการเล่นมีความเชื่อมโยงกันผ่าน
การประเมินความเสี่ยงและประโยชน์ที่จะได้รับ 

น�ามารวมเข้าด้วยกัน  
 • คดิถึงกรอบในการท�างาน framework แบบภาพรวม
และหัวข้อย่อย (subheadings) เพ่ือให้มัน่ใจว่ามกีารเชือ่มโยง
อย่างมีตรรกะ สมเหตุสมผลกัน (โปรดดูข้างล่าง) 
 • คุณอาจจะคัดเลือกคนสักคนมาท�าหรือเริ่มจาก
คนกลุม่เลก็ ๆ มาร่วมกันท�า ก�าหนดนโยบายและเริม่จดัท�าร่าง  
 • คุณอาจจะจัดเวิร์กชอปเพ่ือให้คนท่ีเก่ียวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด และอภิปรายกันว่าสิ่งใดเป็น
เรื่องส�าคัญ  

หัวข้อที่เป็นไปได้  
 • การเล่นคืออะไร
 • ท�าไมเราจึงต้องสนับสนุนการเล่นของเด็ก ๆ 
 • การสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงกับประโยชน์
ที่จะได้รับจากการเล่น 
 • การเล่นและการเรียนรู้
 • วิสัยทศัน์ เป้าประสงค์ และหลักการด้านการเล่น
ของคุณ 
 • เด็ก ๆ และผูใ้หญ่ทีคุ่ณปรกึษาหารอืด้วยกล่าวถึง
การเล่นว่าอย่างไร 
 • การเรียงล�าดับความส�าคัญและขั้นตอนในแผน
ของคุณ 
 • จุดอ้างอิงที่ส�าคัญ 

พิจารณาว่าคุณต้องการจะน�าเสนออย่างไร  
 • เอกสารและรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่ายมักจะได้รับ
ความนิยมส�าหรับทุก ๆ คน  
 • คณุสามารถมเีอกสารฉบบัหลกั ๆ บวกกับเอกสาร
สรุป หรือ หัวข้อหลัก ๆ ของเอกสาร  
 • ต้องมัน่ใจว่ามคีนได้รบัรูถึ้งค�าประกาศหรอืนโยบาย
ของคณุ โดยต้องมกีารประกาศในการประชมุหรือเหตกุารณ์
กิจกรรมต่าง ๆ และใช้ค�าประกาศหรือนโยบายเป็นเครือ่งมอื
ในการท�างาน
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การพัฒนาแผนปฏิบัติการ  

 ต่อไปนี ้คือองค์ประกอบต่าง ๆ ของแผนปฏบิตักิาร
โปรดจ�าไว้ว่าคณุไม่ต้องน�าประเดน็ทุกประเดน็เข้ามาในแผน
นับตั้งแต่เริ่มต้น – แผนจะมีพัฒนาการไปเอง
 • ผลลพัธ์ท่ีคุณต้ังใจจะได้รบัคืออะไร ต้องมวิีสยัทัศน์
ที่ชัดเจน ให้ย้อนกลับไปดูกิจกรรมการประเมิน (หน้า 22)
 • สิ่งที่จะต้องท�าให้ส�าเร็จคืออะไร ท�าโดยใครและ
ท�าเมื่อไร คิดถึงการกระท�าที่เฉพาะเจาะจง แล้วแตกย่อย
ออกมาเป็นแต่ละขั้นตอนที่จะต้องบรรลุให้ได้ ให้อ้างอิงกับ
หน้าที่เกี่ยวข้องในหนังสือคู่มือเล่มนี้  
 • จะเก็บชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ไว้ที่ไหน 
 • จะใช้ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ที่ไหนบ้าง 
 • พ้ืนท่ีทีจ่ะใช้เล่น ต้องมกีารต่อเตมิอะไรบ้างหรอืไม่ 
 • ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้สามารถหามาเพิ่มเติมได้
อย่างไร
 • คณุจะมวิีธีตรวจสอบชิน้ส่วนเคลือ่นย้ายได้ชิน้ท่ี
เข้ามาใหม่อย่างเป็นระบบได้อย่างไร 
 • คุณจะมวิีธีดแูลรกัษาชิน้ส่วนเคลือ่นย้ายได้อย่างไร
– จะต้องมกีารตัง้กฎกติกาอะไรข้ึนมาใช้ให้เป็นระบบหรือไม่ 
 • จะมกีารแนะน�าช่วงเวลาส�าหรบัการเล่นลสูพาร์ท :
ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ อย่างไร  
 • คณุจะท�าให้การประเมนิเรือ่งความเสีย่ง - ประโยชน์
ที่จะได้รับให้ด�าเนินไปอย่างเป็นระบบได้อย่างไร และใคร
จะเป็นคนจัดการให้มีการด�าเนินงานท่ีทันกาลและปรับให้
เป็นปัจจุบัน (up-to-date)
 • ใครจะเป็นผู้ตรวจสอบและกล่ันกรองช่วงเวลา
การเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้  และจะมีวิธีการ
ท�าอย่างไร
 • จะมกีารประเมนิผลตามท่ีเคยประเมนิไว้เบือ้งต้น
อีกเมื่อไร และจะมีวิธีการประเมินผลกระทบอย่างไร 

 • คุณจะท�าอย่างไรให้การเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วน
เคลื่อนย้ายได้ ด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง
 • ใครจะเป็นคนอ�านวยความสะดวกในการทดสอบ
การเล่นลสูพาร์ท : ชิน้ส่วนเคลือ่นย้ายได้  และบคุคลทีท่�างาน
ตรงนี้จะได้รับการอบรมและการสนับสนุนอย่างไร  
 •ใครจะช่วยสนับสนุนให้การเล่นลสูพาร์ท : ชิน้ส่วน
เคลื่อนย้ายได้ ด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง และบุคคลกลุ่มนี้
จะได้รับการฝึกอบรมและสนับสนุนอย่างไร  
 • ความท้าทายอะไรท่ีจะต้องเอาชนะ และกลยุทธ์
อะไรที่จะใช้ในการเอาชนะความท้าทายนี้  
 • คณุจะมวิีธีการสือ่สารภาพรวมของสิง่ท่ีก�าลงัจะ
เกิดขึ้นอย่างไร (ความท้าทาย การกระท�า เรื่องราวความ
ส�าเร็จ การเรียนรู้ ฯลฯ)
 • ทุก ๆ คนที่ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมจะมีโอกาส
ในการเข้าไปออกเสียงได้อย่างไร  
 • คุณต้องการจะเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการเข้ากับ
การพัฒนางานที่เพิ่มขึ้นในหน่วยงานของคุณหรือไม่  หรือ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานระดับท้องถ่ินหรือระดับชาติให้กว้าง
ขึ้นหรือไม่ 
 • ท�าอย่างไรจงึจะมัน่ใจได้ว่า การเล่นแบบชิน้ส่วน
เคลือ่นย้ายได้กลายเป็นการเล่นทีแ่ทรกอยู่ในชวิีตของหน่วยงาน
มีปัจจัยอะไรที่จ�าเป็น และจะต้องท�าอะไรบ้าง 

รูปแบบของแผนปฏิบัติการ
 คุณอาจจะใช้รูปแบบง่าย ๆ ดังต่อไปนี้ในการเก็บ
ข้อมูล และท�าการปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้ทันสมัย จริง ๆ
แล้ววิธีการท่ีเหมาะสมคอื กระดาษส�าเนาร้อยห่วง การเก็บ
ข้อมูล และด�าเนินการบน Spreadsheet 

 การแนะน�าการเล่นลสูพาร์ท : ชิน้ส่วนเคลือ่นย้ายได้  สามารถเป็นสิง่ถกูให้ความส�าคญั
ในองค์กร เช่น ในโรงเรยีน ดงันัน้ เรือ่งของแผนปฏบิติัการจงึจ�าเป็นต้องม ี ในการวางแผนนี้
จะต้องน�าเด็ก ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ 

การกระท�า ภายในเมื่อไร
(วันที่จะประสบผลส�าเร็จ) ส�าเร็จหรือไม่? หมายเหตุ/

ขั้นตอนต่อไป 

1. จะเก็บชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ไว้ที่ใด

ตัวอย่าง : ชั้นเรียนของนาง ค เปรียบเทียบ
พื้นที่เก็บของกับโรงเรียนในท้องถิ่นอื่น ๆ 
และมองหาทั้งข้อดีและข้อเสีย  

2. จะน�าชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ไปใช้ที่ไหนบ้าง
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แชมเปียนส์แห่งการเล่น

 เมื่อมีการแนะน�าการเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้  ที่โรงเรียน St Marys 
RC Primary School ครูใหญ่ได้ถามเด็กๆ ว่า พวกเขาต้องการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร 
ชั้นประถม 6/7 ตัดสินใจว่า พวกเขาไม่ได้ต้องการเป็นแค่ผู้ช่วยหรือบัดดี้การเล่นเท่านั้น 
แต่พวกเขาต้องการที่จะเป็น “แชมเปียนส์แห่งการเล่น”
 แนวคดินีไ้ด้มีการพัฒนาไปเป็นโครงการต้นแบบทีท่�างานกับเดก็ ๆ เพือ่ร่วมกนัสร้าง
บทบาทของแชมเปียนส์แห่งการเล่น โครงการได้เชือ่มโยงสทิธโิดยให้ความเคารพกบัโรงเรยีน
ตามมาตรา 31 และหลักสูตร

ภารกิจหน้าที่ของแชมเปียนส์แห่งการเล่น เขียนขึ้นโดยเด็ก ๆ  

วัตถุประสงค์ของงาน

• เพื่อส่งเสริมว่าการเล่นนั้นมีความส�าคัญอย่างไร และบอกเล่าให้ทุกคนเข้าใจว่า เด็กมีสิทธิที่จะเล่นตามอนุสัญญา
สหประชาชาติ มาตรา 31  
• เพื่อให้มั่นใจว่าทุก ๆ คนได้รับความสนุกและปลอดภัยควบคู่กัน  
• ส่งเสริมนักเรียนคนอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นและมีความสุข  
• ท�างานร่วมกันเป็นทีม 

หน้าที่หลัก

• สนับสนุนเด็กที่เล็กกว่า  
• ช่วยเด็ก ๆ ในการเก็บกวาดสิ่งของให้เข้าที่ 
• คอยมองหาเด็กที่ดูเศร้าซึม หรือถูกทอดทิ้งและเข้าไปช่วยเหลือ 
• ท�าให้มั่นใจว่าคนทุกคนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการเล่น 
• ช่วยสร้างจินตนาการให้บรรเจิด
• ต้องมั่นใจว่าทุกคนจะมีอาหารกลางวันรับประทาน
• ต้องมั่นใจว่าจะไม่มีเด็กทะเลาะหรือต่อสู้กัน
• ต้องมั่นใจว่าเด็ก ๆ จะเล่นกันอย่างปลอดภัย
• มองหาความสนุก แม้ว่าชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้จะมีไม่เพียงพอ 
• ต้องมั่นใจว่าทุกคนมีความสนุกและมีรอยยิ้มบนใบหน้า 
• ช่วยผู้ใหญ่ในการเปิดและปิดห้องเก็บวัสดุเคลื่อนย้ายได้  
• ต้องมั่นใจว่าทุกคนช่วยในการเก็บของ เก็บกวาดสถานที่ (หรือเอาของไปเก็บเข้าที่)
• ต้องมั่นใจว่าการล้อเลียน ข่มขู่ (bullying) จะไม่เกิดขึ้น 
• ช่วยออกความคิดว่าจะหาชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้เพิ่มจากไหน และน�ามาหมุนเวียนในการเล่น 
• สนับสนุนเด็ก ๆ ให้เลือกด้วยตัวเองว่าจะเลือกเล่นอย่างไรและเล่นกับอะไร  
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งานประจ�าวัน (ช่วงพักเบรกและช่วงพักกลางวัน) 

• สื่อสารกับเด็ก ๆ ที่อาจจะตามไม่ทันหรือถูกละเลย
• ตรวจสอบว่าเด็กทุกคนมีความสุข 
• แสดงตัวอย่างในการเล่นเกมให้เด็กดู
• ช่วยเด็ก ๆ ยกของถ้าเห็นว่าเด็กยกไม่ไหวจริง ๆ  
• ถ้าเด็กสองคนอยากเล่นของชิ้นเดียวกัน ช่วยพวกเขาในการผลัดกันเล่นของชิ้นนั้น หรือแบ่งปันกันเล่น หรือหาทางออก
อย่างอื่นให้เด็ก ๆ เล่นอย่างมีความสุข
• คอยรับฟังปัญหาหรือความกังวลที่เด็ก ๆ อาจมี (บางคน อาจต้องการพูด)
• คอยเตือนเด็ก ๆ ถึงกฎที่ห้ามใช้วัสดุเคลื่อนย้ายได้ ตีที่ร่างกายของกันและกัน (scrap on scrap rule) และไม่อนุญาต
ให้การตีกันได้ 

เมื่อต้องช่วยในการหยิบหรือเก็บวัสดุเคลื่อนย้ายได้ที่ห้องเก็บของ
• ช่วยจัดคิว เพื่อไม่ให้เกิดภาวะแน่นหรือแออัด  
• ต้องมั่นใจว่า จุดศูนย์กลางนั้นว่างและโล่ง เพื่อไม่ให้เด็ก ๆ สะดุดหกล้ม 
• เมื่อมีการโชว์ป้ายเป็นเวลา 5 นาที และเริ่มเก็บของ หรือมอบหมายให้ผู้ช่วยคนอื่น ๆ เป็นคนโชว์ป้าย ต้องมั่นใจว่าผู้
ช่วยคนอื่น ๆ รู้ว่าจะต้องชูป้ายสูงเพื่อให้เด็ก ๆ เห็นโดยทั่วกัน  
• ขอบคุณผู้ช่วยด้วยการท�าตีมือ (high five) ชื่นชม หรือติดสติกเกอร์ให้เป็นการชมเชยถ้าพวกเขาท�างานได้ดีเยี่ยม
• ถ้าเรามองเห็นบางสิ่งที่เป็นเรื่องจริงจัง เช่น การล้อเลียนข่มขู่กัน หรืออุบัติเหตุ  ให้แจ้งให้ผู้ใหญ่คนอื่น ๆ ช่วยเหลือ 
และต้องรายงานเรื่องต่าง ๆ นี้ให้ทีมงานทราบเสมอ  
• คอยระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เราต้องรับผิดชอบความปลอดภัยของตัวเราเอง แต่บางครั้งเด็กเล็ก ๆ ก็ต้องการ
ความช่วยเหลือ
• ให้มองหาชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ ที่อาจต้องการให้มีการน�าไปรีไซเคิล หรือน�าไปทิ้ง ในกรณีที่มันแตกหัก หรือไม่
ปลอดภัยในการน�าไปใช้  
• ช่วยสร้างความสนุกในการเก็บกวาด เก็บของเข้าที่เพื่อส่งเสริมให้ทุก ๆ คนเข้าร่วม
• เมื่อเสียงระฆังดังขึ้นเพื่อเตือนให้เข้าแถว พวกเราจะต้องไปเข้าแถวให้ตรงเวลา  

ในเวลาใดก็ตาม

• บอกเด็ก ๆ ว่า แชมเปียนส์แห่งการเล่นคือใคร และมีความหมายต่อพวกเขาอย่างไร  
• บอกผู้ใหญ่ว่าการเล่นนี้ส�าคัญอย่างไร 
• ไปเยี่ยมโรงเรียนอื่น ๆ หรือหาโอกาสพูดในการประชุมว่าเด็ก ๆ มีสิทธิ์ในการเล่นทุกคน
• รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับตัวอย่างของการเล่นที่เราได้เห็น เพื่อที่เราจะได้เอาไปแชร์กับคนอื่น ๆ ได้ 

(Kelly Clarke, เจ้าหน้าที่พัฒนาการเล่นแบบชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้, East Lothian)
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การประเมินความเสี่ยง-ประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้   

 การประเมินความเสี่ยงและประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
เป็นสิง่ท่ีควรให้ความสนใจเช่นกัน เพราะเป็นวิธีการทีจ่ะสร้าง
สมดุลและสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย
Health and Safety Executive (2012) โดยเป็นค�าประกาศ
ระดับสูง ในบทที่ชื่อว่า แนวทางการส่งเสริมการเล่นและ
การใช้เวลาว่างของเด็ก(Children’s Play and Leisure: 
Promoting a Balanced Approach) และยังมเีอกสารอืน่ ๆ
ที่แสดงการสนับสนุนจากหน่วยงาน Care Inspectorate 
ที่กล่าวค�าประกาศไว้ ใน “แนวทางด้านบวกต่อความเสี่ยง
ในการเล่น” (Positive approach to risk in play) (2016:18)

การประเมินความเสี่ยง-ประโยชน์ที่จะได้รับ
– ค�าจ�ากัดความ

 การประเมินความเสี่ยงและประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้
 • ประโยชน์จากกิจกรรมหรอืประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้
 • ความเสี่ยง
 • ปัจจยัทางท้องถ่ิน เหตุทีเ่คยเกิดขึน้ก่อนหน้า และ
การเปรียบเทียบเพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นเรื่องส�าคัญ
 • การตัดสินใจที่ท�าให้เกิดความสมดุลที่สามารถ
ยอมรับได้เกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ที่จะได้รับ 
 • การปฏิบัติ และการบริหารจัดการความเสี่ยงจะ
ด�าเนินต่อไปอย่างไร  

 การประเมนิความเสีย่ง-ประโยชน์ท่ีจะได้รบั ควรเขยีน
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือจะช่วยให้กระบวนการทาง
ความคิดเกิดความชัดเจนขึ้นก่อนที่จะท�าการตัดสินใจใด ๆ   
 การตัดสินใจอาจจะครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 • เพ่ิมความเป็นไปได้ในความเสีย่งและความท้าทาย 
 • ไม่ท�าอะไรเลย
 • เฝ้าระวังสถานการณ์ 
 • ลดหรือบริหารจัดการความเสี่ยง 
 • เคลื่อนย้ายความเสี่ยงออกไป

 สิง่ทีจ่ะต้องให้ความส�าคญัเมือ่ท�าการตัดสนิใจ ได้แก่
 • บริบทที่แปลกแตกต่างกันไปของแต่ละสภาพ
แวดล้อม  
 • ความสามารถทางกายภาพ สังคม และการรับรู้ 
(cognitive ability) ที่แตกต่างกันของเด็กและเยาวชน  
 • คุณรู้จักเด็ก ๆ ดีเพียงใด
 • สภาพดินฟ้าอากาศ
 • สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
 การประเมินความเสี่ยงที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรน้ีอาจท�าไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็นกิจกรรมในเชิงการคาด
การณ์  สภาพแวดล้อม หรอืการใช้เครือ่งมอื (และโปรดค�านึง
ไว้ว่าองค์กร Care Inspectorate ไม่คาดหวังว่ารายงาน
การประเมินความเส่ียงจะท�าเฉพาะการเล่นในวันนั้น ๆ 
เท่าน้ัน) อย่างไรก็ตาม การประเมินความเส่ียงควรท�าอย่าง
สม�่าเสมอ ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพการเล่น

การประเมินความเสี่ยงเชิงพลวัต
 คือการใช้วิจารณญาณแบบมืออาชีพของผู้ใหญ่
ที่จ�าเป็นจะต้องท�าการตัดสินใจ ในกรณีที่อาจมีเหตุการณ์
บางอย่างเกิดขึ้นมาในระหว่างการเล่น และนับเป็นเร่ือง
จ�าเป็นท่ีจะต้องด�าเนินการ เพราะในการเล่นคร้ังหนึง่ อาจจะ
มเีหตกุารณ์หลายอย่างเกิดขึน้ในพ้ืนทีเ่ล่น ผูใ้หญ่จะต้องคอย
สังเกตการณ์และควรจะเตรียมพร้อมเสมอในการเข้าไป
ขัดจังหวะการเล่นหากจ�าเป็น การตดัสินใจเข้าไปขัดจงัหวะ
จะต้องมีช่วงระยะที่จะ “เข้า” ไปให้ดี สิ่งนี้นับเป็นทักษะที่
จะต้องพิจารณาให้ดี

 การเล่นกับชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะในสภาพดินฟ้าอากาศอย่างไร 
จะท�าให้เด็ก ๆ ได้รับประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากการเล่นภายในบ้าน การเล่นนอกบ้านจะให้
โอกาสอันดีแก่เด็ก ๆ ท�าให้มีความเพลิดเพลินกับประสบการณ์ที่ท้าทาย และพัฒนาทักษะ
ได้หลากหลาย เป็นการเตรียมความพร้อมในชีวิตให้กับเด็ก ๆ 

ประเมินความเส่ียง-ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ หมายถงึ
ผู้ที่ให้บริการการเล่นจะต้องชั่งน�้าหนัก ด้วย
การพิจารณาอย่างเท่าเทียมถึงหน้าที่ที่จะ
ต้องป้องกันเด็ก ๆ จากอันตรายร้ายแรงที่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ และหน้าที่ที่จะกระตุ้น
ให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสเล่นในเชิงผจญภัย
ให้เด็ก ๆ ได้ตัดสินใจเสี่ยงในการเล่น โดยจะ
ต้องไม่ผลักดันเด็กให้เล่นจนได้รับอันตราย
ร้ายแรงแบบไม่มีการเตรียมตัวมาก่อน” 

(Ball et al, 2012:16)
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 ถ้าเดก็ก�าลังจะเล่น แล้วมโีอกาสทีจ่ะเกิดอนัตราย
ร้ายแรงขึ้น จะต้องมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วโดยทันที 
ในหลาย ๆ เหตกุารณ์แนวทางท่ีเด็ดขาดมัน่คงเป็นสิง่จ�าเป็น
เด็กท่ียังใหม่ต่อสภาพแวดล้อมจะต้องได้รับการจับตามอง
อย่างใกล้ชิดมากกว่าเด็กที่รู้จักวัสดุที่น�ามาเล่น กฎ กติกา 
หรอืขัน้ตอนต่าง ๆ ดีอยู่แล้ว ส�าหรบัเด็กทีคุ่ณรูจ้กัเป็นอย่าง
ดีแล้ว คุณจะสามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าถึงความสามารถ
และนิสัยของเขา

ทางเลือกบางประการที่ต้องค�านึง
 • คอยหยุด มอง ฟัง คิด ท�า และสะท้อน (ดูหน้า 38)
 • สังเกตการณ์อยู่ห่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 • สังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด ให้เด็ก ๆ ได้รู้ว่าคุณ
ยังอยู่บรเิวณน้ัน สิง่นีอ้าจช่วยเปลีย่นพฤตกิรรมของเดก็ ๆ ได้ 
 • ก้าวเข้าไปด้วยค�าถามทีข่อความคดิเหน็จากเดก็
เช่น “ฉันแปลกใจว่าก�าลังจะมีอะไรอาจจะเกิดขึ้น ถ้า...”
 • แนะน�าความเป็นไปได้ใหม่ ๆ เช่น “ถ้าเราพยายาม
ใช้สิ่งเหล่านี้ คุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้น
 • บอกตรง ๆ เช่น “ฉันเป็นห่วงว่า...”

ข้อแนะน�าในการพัฒนาความเชื่อมั่นในการประเมิน
ความเสี่ยง-ประโยชน์ที่จะได้รับแบบพลวัต
 • สะท้อนถึงบทบาทของประสบการณ์ส่วนตัว –
บางคนที่รักกีฬาผาดโผน อาจมีทัศนคติกับความเสี่ยงท่ี
แตกต่างไปคนท่ีกลวัความสงู ลองสะท้อนว่าเราจะสามารถ
ตัดสินใจอย่างมีเป้าหมายได้อย่างไรโดยปราศจากการใช้
อารมณ์
 • ให้อภิปรายถึงสถานการณ์ท่ีแท้จรงิและการตดัสนิใจ
ในท่ีประชมุทมีงาน – มทีางเลอืกก่ีทางให้เลอืกส�าหรบัผูใ้หญ่
ข้อพิจารณาอะไรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพวกเขา 

 • ใช้ค�าถามในเชงิสะท้อนเพ่ือยกตวัอย่างสถานการณ์
เชน่ การขัดจังหวะของฉันจะสร า้งโอกาสส�าหรับเด็ก ๆ 
ในการเล่นหรอืไม่ การขัดจงัหวะของฉันจะส่งเสริมให้เดก็ ๆ
ได้บรหิารจดัการความเสีย่งด้วยตวัของเขาเองหรอืไม่ ฉนัควร
จะเข้าไปขัดจังหวะ แต่ฉันกลับไม่ได้ท�าหรือไม่ 
 • โปรดร�าลึกว่า เด็ก ๆ ก็มีการประเมินความเสี่ยง
ด้วยตัวของเขาเองขณะที่เขาก�าลังเล่น ในท�านองเดียวกับ
ทีเ่ราก�าลงัประเมนิความเสีย่งของเราอย่างไม่รูต้วัในขณะที่
ขับรถ เดินในถนนที่จราจรคับคั่ง หรือเล่นกีฬา 

ในการประชมุทีมงานทีส่นามเด็กเล่น ได้มีการ
ยกเร่ืองความกังวลขึน้มาเก่ียวกับชิน้ส่วน
ปลายแหลมว่าเดก็ทีมี่ปัญหาสายตาบกพร่อง
อาจจะมองไม่เห็นมัน และส่ิงน้ีท�าให้ได้ค�า
แนะน�าในเชิงบวกขึน้มาอกีหลายข้อ คอื

 • ที่ชิ้นส่วนปลายแหลมจะติดกระดิ่ง 
เล็ก ๆ ไว้ได้หรือไม่  
 • ที่ชิ้นส่วนปลายแหลมจะทาสีสว่าง ๆ 
ที่เด็กสามารถเห็นได้หรือไม่  
 • เราจะเก็บชิ้นส่วนปลายแหลมเหล่านี้
ไว้ในสวนแห่งเวทมนตร์(magic garden) หรือ
ที่ก�าบัง (hideaway) เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ประมาณ
การว่าเขาจะใช้ชิ้นส่วนปลายแหลมนั้นอย่างไร 
 • เราควรถามเด็กหรือเด็ก ๆ คนอื่น 
หรือไม่  

สิ่งเหล่านี้ได้สาธิตให้เห็นว่าทีมงานได้เริ่ม
ก้าวเข้าสู่การน�าชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้มา
เล่นกลางแจ้ง ไม่ถึงปี การเล่นแบบนี้ก็
ก่อเป็นกิจกรรมอย่างเป็นรูปเป็นร่าง และ
ปัญหาของกิ่งไม้แหลมก็ไม่เป็นประเด็นอีก
ต่อไป”

(Linda Reed, HT, Garnetbank PrimarySchool, 
Glasgow)

ทีมงานจะต้องเปิดใจกว้างและซื่อสัตย์ต่อกันและกัน ทุก ๆ คนอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปว่า
ระดับความเสี่ยงใดถึงจะยอมรับได้ แต่ทั้งนี้ ทีมงานหรือองค์กรจะต้องมีจุดยืนที่พวกเขาต่างเห็นพ้อง
ยอมรับกันได้ ไม่ควรจะหยุดทีมงานในการถามซึ่งกันและกัน และหาแนวคิดที่เป็นทางเลือกที่สองหรือ
ข้อแนะน�าอื่น ๆ” 

(Nathan MacGillivray, งานพัฒนาครอบครัวและชุมชน (Family and Community Development), West Lothian)
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เด็ก ๆ และการประเมินความเสี่ยง 
 เด็ก ๆ สามารถเข้ามาเก่ียวข้องในการประเมิน
ความเสี่ยงและประโยชน์ท่ีจะได้รับ แต่พวกเขาจะเข้ามา
เก่ียวข้องอย่างไรน้ัน เป็นเรือ่งทีส่�าคัญ ทัง้นีค้วรจะให้เหมาะสม
กับระดบัความเข้าใจ (และความสนใจ) ของเด็ก สิง่น้ีจะต้อง
มีความหมายส�าหรับพวกเขา การประเมินความเสี่ยงและ
ประโยชน์ที่จะได้รับ สามารถท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมได้ 
นอกจากจะได้รบัฟังความคดิเห็นท่ีหลากหลายแล้ว ยังท�าให้
มัน่ใจว่าการเล่นเช่นนีจ้ะได้รบัการสนับสนนุและความเข้าใจ
จากชุมชนโดยทั่วถึงกัน
 วิธีการเชิงบวกที่เหมาะสมคือ การใช้สามัญส�านึก 
ภาษาที่เหมาะสม และการพูดน�าเสนอด้วยจังหวะน�้าเสียง
ทีเ่หมาะสม ยกตวัอย่างเช่น ประโยคท่ีว่า “เราจ�าเป็นจะต้อง
ตระหนักถึงเรื่องอะไรบ้าง เมื่อเราเล่นกับ...” เป็นประโยคที่
เหมาะสมในการเปิดการพูดคุย ซึ่งเป็นการเลี่ยงที่จะมุ่งไป
ที่ความเสี่ยงโดยตรง
 เมื่อเด็ก ๆ ยกประเด็นเรื่องที่พวกเขาห่วงใยขึ้นมา
ผู้ใหญ่ก็สามารถสอบถามเดก็ได้ว่าพวกเขาจะให้ค�าแนะน�า
อย่างไรในการจัดการเรื่องที่น่ากังวลเหล่านั้น ดังนั้นจึงควร
ส่งเสรมิการให้คณุค่ากับเดก็ ๆ ในการแก้ปัญหาและการเข้ามา
รับผิดชอบตัวเองของเด็ก ๆ โดยเฝ้าระวังเด็กคนอื่น ๆ ไป
ด้วยในเวลาเดียวกัน

การอัปเดตข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 ควรปรับปรุงข้อมูลรายงานการประเมนิความเสีย่ง
และประโยชน์ท่ีจะได้รับให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยเฉพาะ
อุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือเหตุการณ์ที่เกือบจะท�าให้เกิด
อุบัติเหตุ เอกสารเหล่าน้ีต้องปรับปรุงให้ดูมีชีวิตชีวา เป็น
เอกสารการท�างานที่สะท้อนถึงขั้นตอนและการปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องถ้วนถ่ี นอกจากน้ัน ต้องคดิด้วยว่าจะน�าเอกสาร
เหล่าน้ีมาแสดงหรือจดัเก็บไว้ท่ีไหนเพ่ือให้มัน่ใจว่ามกีารน�า
ไปใช้จริง ๆ 
 ถ้าหากการจดัการการเล่นนีด้�าเนินการหรือบรหิาร
โดยหน่วยงานท้องถิ่นหรือองค์กรที่มีขนาดใหญ่ ณ จุดนั้น 
คุณจะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงของ
หน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่รวมถึงประโยชน์
ที่เด็ก ๆ จะได้รับ ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณควรผนวกข้อมูล
ในส่วนของประโยชน์ท่ีจะได้รับเอาไว้ในกระดาษอีกแผ่น
หรือสร้างคอลัมน์ขึ้นมาอีกช่องหน่ึงเพ่ือกรอกข้อมูลด้านนี้ 
ซึ่งอาจมีประเด็นดังต่อไปนี้
 • กล่าวถึงประโยชน์ท่ัว ๆ ไปของการเล่นกลางแจ้ง  
 • กล่าวถึงประโยชน์ที่อาจจะได้รับเป็นพิเศษของ
การใช้ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ในการเล่น 
 • กล่าวถึงประโยชน์ท่ีอาจจะได้รบัเป็นพิเศษในแง่
ของความเสีย่งแบบเฉพาะเจาะจง ยกตวัอย่างเช่น  ประโยชน์
ท่ีเดก็ ๆ จะได้รบัจากการเล่นเมือ่ยามเปียกหรอืมหิีมะ น�า้แข็ง
อยู่ข้างนอก  

สุขภาพและความปลอดภัยเป็นเรื่องส�าคัญและไม่ใช่มีเพียงเขียนไว้ในเอกสารเท่านั้น  แต่หมายถึง
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล และรับผิดชอบต่อผู้อื่นด้วย” 

(Canadian Forestry Industry)

เอกสารอ่านเพิ่มเติมและเทมเพลตเพื่อการน�าไปใช้
• Positive approach to risk in play http://www.careinspectorate.com/index.php/guidance/9-professional/
2961-positive-approach-to-risk-in-play
• Children’s play and leisure – promoting a balanced approach
http://www.hse.gov.uk/entertainment/childrens-play-july-2012.pdf
• Learning through Landscapes has produced a series of generic risk-benefit assessments for their
workwhich also follow this also approach: www.ltl.org.uk/understanding-risk/
• Play Wales: This risk-benefit assessment template/example is designed to include value-based risk-ben-
efitassessment as described in the Health and Safety Executive (HSE) endorsed Managing Risk inPlay 
Provision: Implementation Guide. www.playwales.org.uk/eng/schoolstoolkit
• Play Wales: Info sheets http://playwales.org.uk/eng/publications/informationsheets
• Ball, D., Gill, T. and Spiegal, B. (2008) Managing Risk in Play Provision. London: Play Safety Forum.
www.playengland.org.uk
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ประโยชน์ของการผจญภัยกับความเสี่ยง
และความท้าทายในการเล่น  

อะไรคือประโยชน์ของความเสี่ยงและความท้าทายในการเล่น
 • โอกาสที่จะเรียนรู้ในการประเมินและจัดการความเสี่ยงด้วยตัวเอง  
 • ความสนุกและความตื่นเต้น
 • ท�าให้เกิดทางเลือกส�าหรับตัวเอง
 • ความมั่นใจในตัวเอง
 • การเรียนรู้ผ่านทางประสบการณ์ 
 • การเรียนรู้ผ่านทางการทดลองและความผิดพลาด
 • มีความยืดหยุ่นและเรียนรู้วิธีในการประนีประนอม
 • มีความเพียร ความอดทน
 • มิตรภาพ
 • การท�างานเป็นทีม
 • ได้รู้จักตัวเอง

 คณุรู้หรือไม่ อบุตัเิหตุเลก็ ๆ น้อย ๆ และการบาดเจบ็ไม่ใช่จะเป็นสญัลักษณ์ของปัญหา
เสมอไป  เมื่อเด็ก ๆ เล่น มันเป็นธรรมชาติที่พวกเขาจะต้องไปกระทบกระแทกและเกิดรอย
ฟกช�้าด�าเขียวขึ้น หากปราศจากซึ่งความเสี่ยงและความท้าทายในการเล่น เด็ก ๆ จะไม่
สามารถได้รับประสบการณ์ และทักษะที่เขาจ�าเป็นในการใช้ชีวิต

 เด็ก ๆ และเยาวชนมักชอบความท้าทาย และการเล่นแบบผจญภัย พวกเขาสามารถ
ทดสอบและขยายขอบเขตความสามารถตัวเองได้ ความเสี่ยงบางอย่างในการเล่นอาจจะ
เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ หรือเป็นสิ่งที่จ�าเป็นต่อเด็กเช่นเดียวกัน
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การเฝ้าระวังและการประเมินผลกระทบของการจัด
เตรียมการเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้  

 การดึงเอาข้อมูลขั้นพื้นฐาน (baseline) เกี่ยวกับ
สิ่งท่ีเกิดขึ้นก่อนท่ีคุณจะเริ่มและก�าหนดผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้ นับเป็นเรื่องส�าคัญ เด็ก ๆ สามารถเข้าไปมีส่วนร่วม
ทั้งกระบวนการ การเฝ้าระวังและการประเมินผลจะช่วยให้
คุณได้แบ่งปันสิ่งที่ก�าลังท�าอยู่กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ยังเป็นการจัดหาหลักฐานเพ่ือเตรียมไว้ส�าหรับการขอทุน
สนับสนุน

เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิผลของการจัดให้มีการเล่น
ลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ควรค�านึงดังต่อไปนี้
 1. คุณภาพของการจัดให้มีการเล่นที่ด�าเนิน
อยูใ่นปัจจบุนั คณุอาจจะมองหาสิง่ท่ีจะมาวดัผลกระทบ
ของผลการด�าเนินงานของคุณที่เกี่ยวกับ
 • ประสบการณ์และสุขภาวะที่ดีของเด็ก ๆ  
 • โรงเรยีนควรมองหาผลส�าเรจ็และการบรรลุผลใน
เชงิบคุคล หรอืกลุม่บคุลากรหลกั ท่ีต้องการยืนยันว่าการแนะน�า
การเล่นลสูพาร์ท : ชิน้ส่วนเคลือ่นย้ายได้ จะสร้างความแตกต่าง
ให้เกิดขึ้นได้อย่างไร  

 2. ปริมาณหรือความถี่ของการจัดการเล่น 
หมายถงึความเท่ียงธรรมในการเข้าถงึและสทิธอินัพงึมี
พึงได้
 • การเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ นั้นมี
พร้อมส�าหรับเด็ก ๆ และวัยรุ่นทุกคน  
 • เด็ก ๆ ทั้งหมดสามารถเข้าถึงการเล่นลูสพาร์ท : 
ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ เป็นประจ�าตามที่พวกเขาต้องการ  
 • ทั้งหมดนี้รวมถึงโอกาสที่เพียงพอส�าหรับเด็กใน
การออกไปเล่นกลางแจ้งหรือไม่ 
 

 3. ระยะห่างของการจัดการเล่น คุณจ�าเป็น
ต้องทบทวนและท�าให้มัน่ใจว่าระบบนัน้อยูเ่ป็นทีเ่ป็นทาง
และท�าให้การจัดการเล่นลูสพาร์ท : ช้ินส่วนเคลือ่นย้ายได้
มีความสดใหม่และน่าสนใจอยู่เสมอ
 • มีจ�านวนชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ที่เพียงพอและ
หลากหลายหรอืไม่ ยกตวัอย่างเช่น ขนาดของบ่อทรายใหญ่
เพียงพอส�าหรับจ�านวนเด็ก ๆ ที่เข้ามาเล่นหรือไม่ 
 • คณุได้ใช้ตัวแปรและค�าจ�ากัดความท่ีกว้างขวาง
พอส�าหรับค�าว่าชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้หรือไม่ นั่นหมายถึง
โอกาสในการเล่น ท่ีเก่ียวข้องกับอากาศ ฤดกูาล วัสดทุีม่อียู่
และตัวแปรอื่น ๆ 

 4. สิ่งแวดล้อมที่การเล่นชิ้นส่วนเคลื่อนย้าย ๆ 
ได้เกิดขึ้น เด็ก ๆ ได้มีโอกาสอ่านแผนผังของสถานที่
ทั้งทางสังคมและทางกายภาพ
 • ทมีงานการเล่นได้สะท้อนถึงกฎ กตกิา และกิจวัตร
ได้อย่างซือ่สตัย์ ตรงไปตรงมาหรอืไม่ และสิง่น้ีตรงกับการรบัรู้
ของเด็ก ๆ และวัยรุ่นหรือไม่  
 • เด็ก ๆ มีเสรีภาพและความเป็นตัวของตัวเอง
เพียงพอหรือไม่ และชิ้นส่วนแบบเคลื่อนย้ายได้มีการใช้ท่ี
ไหนและอย่างไร ประเดน็น้ีโดยมากมกัจะเก่ียวข้องกับทัศนคติ
และศกัยภาพของทมีงานทีอ่�านวยความสะดวกให้แก่การเล่น
 • ทีมงานจัดการเล่น รักเด็ก ๆ และวัยรุ่นและแคร์
สิง่แวดล้อมทางกายภาพอย่างจรงิจงัหรอืไม่ มกีลยุทธ์อย่างไร
ในการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยพัฒนา
จริยธรรมด้านความห่วงใยและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติมหน้า 22 ส�าหรับข้อมูลการประเมินการจัด
การเล่นที่ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

 การเฝ้าระวงัและการประเมนิผลกระทบของการเล่นลสูพาร์ท : ชิน้ส่วนเคล่ือนย้ายได้
จะท�าให้คณุได้มัน่ใจว่า การลงแรงของคณุนัน้เกดิประสทิธผิล มันจะช่วยให้คณุได้รูว่้าเด็ก ๆ
และวัยรุ่นจะได้รับประโยชน์หรือไม่และอย่างไร อะไรที่ด�าเนินไปได้ด้วยดี และอะไรจะต้องมี
การปรับปรุง ถ้าคุณด�าเนินตามแนวทางที่แนะน�าในหนังสือคู่มือนี้ตั้งแต่ต้นจนจบ 
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คุณจะท�าอะไรกับข้อมูลที่คุณรวบรวมมา
 ถ้าคณุมหีลกัฐานท่ีรวบรวมมา มนัจะสามารถน�าไป
ใช้ประโยชน์ได้ และใช้เป็นหลกัฐานสนับสนุนส�าหรบัน�าเสนอ
หรอืเชญิชวนต่อหน่วยงานผูใ้ห้ทุน  ผูส้นบัสนนุ พ่อแม่ผูป้กครอง
หน่วยงานผูดู้แลด้านกฎระเบียบ และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอืน่ ๆ 
 • สถิตทิีร่วบรวมไว้สามารถใช้ในการน�าเสนออย่าง
เป็นรูปธรรม ช่วยให้ผู้ดูได้รับรู้ข้อมูลความแตกต่าง ในเชิง
ปริมาณอย่างเห็นภาพชัดเจน 
 • สมุดบันทึกภาพ – เก็บภาพขั้นตอนต่าง ๆ ของ
การเล่น ทั้งก่อนและหลังการแนะน�าให้เด็กเล่นชิ้นส่วน
เคลือ่นย้ายได้ การจดัท�าสมดุบนัทึกภาพจะต้องมคี�าอธิบาย
สั้นๆ โดยสรุปก�ากับไว้ด้วย เพื่อที่ผู้อ่านจะได้รู้ว่าเขาก�าลัง
ดูภาพเกี่ยวกับอะไร สิ่งนี้นับว่ามีประโยชน์กับการพัฒนา
ปรับปรุงสนามในโรงเรียนขั้นพื้นฐานด้วยเช่นกัน   
 • หลกัฐานทีร่วบรวมจากบทความงานวิจยัท้ังหลาย
จะช่วยให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจถึงเหตุผลเบื้องหลัง
ความจ�าเป็นท่ีจะต้องมกีารเล่นลสูพาร์ท : ชิน้ส่วนเคลือ่นย้ายได้
รวมท้ังประโยชน์ที่จะได้รับ หลักฐานเหล่านี้จะช่วยท�าให้
การท�างานวิจัยมีความยั่งยืนมากขึ้น
 • ข้อความที่ยกมา (Quotes) จากบุคคลต่าง ๆ 
เป็นสิ่งท่ีส�าคัญที่สุดคือ ควรจะต้องมีค�าพูดหรือเสียงจาก
เด็ก ๆ วัยรุ่น และทีมงานด้วย
 • หนังสือรวมเรื่องราว (Storybooks) และวิดีโอ– 
ให้เด็ก ๆ เล่าเรื่องถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากมุมมองของพวกเขา 
และประโยชน์ทีเ่ขาได้รบั เรือ่งราวเช่นน้ีควรแบ่งปันให้คนอืน่
ได้รับรู้
 • รายงานอย่างเป็นทางการ ไม่ว่าจะเป็นรายงาน
ของโรงเรยีน สถานรบัเลีย้งเด็กในวัยแรกเริม่ และสถานดแูล
เดก็ จะต้องมกีารจดัท�าเป็นรายงานอย่างเป็นทางการเก่ียวกับ
ผลงานและความส�าเร็จ รวมทั้งมีการประเมินผลตนเอง
เมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัดคุณภาพของชาติ แม้บางโครงการ
จะเป็นกิจกรรมการกุศล แต่ก็ต้องรายงานต่อผูใ้ห้ทนุเช่นกัน
เพื่อให้ได้ทราบถึงผลกระทบของการลงทุน

นับตัง้แต่เราเร่ิมจดัให้มีการเล่นลูสพาร์ท : 
ชิน้ส่วนเคล่ือนย้ายได้   ปรากฏว่าเร่ืองราว
ของการทีเ่ด็ก ๆ ประพฤตไิม่ดี และการทะเลาะ
เบาะแว้งกันระหว่างอาหารเช้าและอาหาร
กลางวันนั้น ลดจ�านวนลงไปอย่างเห็นได้ชัด 
เราได้สร้างโรงเรียนที่มีความสุขมากขึ้น
สิ่งนี้มีผลกระทบทางบวกสองประการกับ
การเรยีนรูต้ามหลกัสตูรของเรา : ประการแรก
ผู้จัดการโรงเรียนไม่จ�าเป็นต้องเสียเวลา
สัมภาษณ์เด็ก ๆ เพื่อจะหาว่าเกิดอะไรไม่ดีขึ้น 
และประการที่สอง คือ ครูประจ�าชั้นไม่จ�าเป็น
ต้องเสียเวลาในชั้นเรียนเพื่อค้นหาว่า
เกิดอะไรขึ้น เด็ก ๆ ที่มีความสุขจะเริ่มต้น
ท�างานอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องกังวลว่า
พวกเขาจะต้องได้รับอะไรที่ไม่ดี อันเป็น
ผลเนื่องมาจากการกระท�าที่ไม่ดีของ
พวกเขา”

(Iain Devereuxครูใหญ่ Yester Primary School)
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05

ภาคผนวก

ในบทนี้ท่านจะได้พบกับ
• การพัฒนาการเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้  – ประสบการณ์และผลลัพธ์
• ค�าประกาศของสหพันธ์การเล่นและการเรียนรู้กลางแจ้งแห่งสก็อตแลนด์ (Scotland’s
Coalition for Outdoor Play and Learning)
• ค�าแสดงความขอบคุณ
• เกี่ยวกับผู้เขียน
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การพัฒนาการเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้  
– ประสบการณ์และผลลัพธ์

 ประสบการณ์และผลลัพธ์ต่อไปนี้ จะเข้ากันได้ดีกับ คู่มือการเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วน
เคลื่อนย้ายได้  เพื่อให้การเล่นมีความหมายและท�าให้มั่นใจว่าเด็ก ๆ และเยาวชนได้เข้าถึง
การเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ อย่างอิสระในแต่ละวัน ซึ่งสามารถเสริมสร้างให้
เป็นส่วนที่เข้มข้นของหลักสูตรแห่งความเป็นเลิศ (Curriculum for Excellence) ได้ใน
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของสุขภาพและสุขภาวะ ในระดับวัยเด็กตอนต้น 
ความพร้อมของชิน้ส่วนเคลือ่นย้ายได้จะท�าให้เดก็ได้รบัประโยชน์ จากการได้เรียนรูใ้นบรบิท
ที่หลากหลายตลอดทั้งหลักสูตร ประสบการณ์และผลลัพธ์ต่าง ๆ ได้น�ามารวบรวมไว้ใน
ประเด็นหลัก เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงกัน

1. แนะน�าชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ จะช่วยพัฒนาความเข้าใจและประสบการณ์ของเด็ก ๆ ในฐานะการเป็นพลเมือง

• HWB 0-09a / HWB 0-10a / HWB 0-11a / HWB 0-12a / HWB 0-13a / HWB 0-14a / SOC 0-16a
• HWB 1-09a / HWB 1-10a / HWB 1-11a / HWB 1-12a / HWB 1-13a / HWB 1-14a / SOC 1-16a / SOC 1-17a / 
SOC 1-18a
• HWB 2-09a / HWB 2-10a / HWB 2-11a / HWB 2-12a / HWB 2-13a / HWB 2-14a /
• HWB 3-09a / HWB 3-10a / HWB 3-11a / HWB 3-12a / HWB 3-13a / HWB 3-14a /
• HWB 4-09a / HWB 4-10a / HWB 4-11a / HWB 4-12a / HWB 4-13a / HWB 4-14a

2. ถ้าผู้ใหญ่ที่ท�างานกับเด็ก ๆ และเยาวชน ได้อ�านวยความสะดวกให้แก่เด็ก  ๆ ในการเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้าย
ได้ สอดคล้องกับหลักการการท�างานด้านการเล่น (Playwork Principles) การกระท�าเช่นนี้จะช่วยสนับสนุนให้เด็ก ๆ ได้รับ
ทักษะการแสดงออกทางอารมณ์ในวิถีทางที่เหมาะสมขณะเล่น

• HWB 0-01a / HWB 0-02a / HWB 0-03a / HWB 0-04a / HWB 0-45a
• HWB 1-01a / HWB 1-02a / HWB 1-03a / HWB 1-04a / HWB 1-24a / HWB 1-45a
• HWB 2-01a / HWB 2-02a / HWB 2-03a / HWB 2-04a / HWB 2-24a / HWB 3-04a /
• HWB 3-01a / HWB 3-02a / HWB 3-03a /
• HWB 4-01a / HWB 4-02a / HWB 4-03a / HWB 4-04a / HWB 3-24a

3. การเล่นช่วยให้เด็กๆ พัฒนามิตรภาพและเรียนรู้ว่าจะสร้างสัมพันธภาพนั้นขึ้นได้อย่างไร รู้จักคิดถึงใจผู้อื่น และ
ให้ความร่วมมือ รู้จักการรอคอยเพื่อผลัดกัน และพัฒนาความรู้สึกของความเท่าเทียมกัน

• HWB 0-05a / HWB 0-08a / HWB 0-19a / HWB 0-23a / HWB 0-44a / HWB 0-44b / HWB 0-45a / HWB 0-45b / 
RME 0-02a /RME 0-05a / RME 0-09a / SOC 0-17a / SOC 0-18a
• HWB 1-05a / HWB 1-08a / HWB 1-19a / HWB 1-23a / HWB 1-44a / HWB 1-44b / HWB 1-45a / HWB 1-45b / 
RME 1-09a /SOC 1-17a
• HWB 2-05a / HWB 2-08a / HWB 2-19a / HWB 2-23a / HWB 2-44a / HWB 2-44b / HWB 2-45a / HWB 2-45b /
• HWB 3-05a / HWB 3-08a / HWB 3-19a / HWB 3-23a / HWB 3-44b / HWB 3-45a / HWB 3-45b
• HWB 4-05a / HWB 4-08a / HWB 4-23a / HWB 4-44b / HWB 4-45a / HWB 4-45b
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4. การเล่นแบบอิสระกับชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้จะช่วยพัฒนาความสามารถของเด็กในการฟังและคุยในสถานการณ์ที่ไม่เป็น
ทางการ และเมื่อเข้าไปข้องเกี่ยวกับคนอื่น ๆ สิ่งนี้รวมถึงความสามารถในการผลัดกับเพื่อน เวลาไหนควรจะพูด เวลาไหน
ควรจะฟัง และ การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง 

• LIT 0-02a / ENG 0-03a
• LIT 1-02a / ENG 1-03a
• LIT 2-02a
• LIT 3-02a
• LIT 4-02a

5. เด็กๆ และเยาวชนจะเรียนรู้ว่าจะดูแลตัวเองอย่างไร จะพัฒนาความตระหนักรู้ของตัวเองและความปลอดภัยของตัวเอง
ผ่านทางการเล่นอย่างอิสระกับชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ 

• HWB 0-16a / HWB 0-17a / HWB 0-33a / HWB 0-42a / HWB 0-48a
• HWB 1-16a / HWB 1-17a / HWB 1-42a / HWB 1-48a /
• HWB 2-16a / HWB 2-17a / HWB 2-42a
• HWB 3-16a / HWB 3-17a
• HWB 4-16a / HWB 4-17a

6. ในทุก ๆ วัน เด็ก ๆ และเยาวชนจะมีโอกาสจะเล่นอย่างกระตือรืนร้นทางกายภาพ ได้เล่นในลักษณะที่ที่เหมาะสมกับ
ความต้องการในการพัฒนาของพวกเขา ซึ่งการเล่นในสถานที่ธรรมชาติจะมีประสิทธิผลต่อการพัฒนาทักษะใน
การเคลื่อนไหวเป็นอย่างมาก   

• HWB 0-21a / HWB 0-22a / HWB 0-25a
• HWB 1-21a / HWB 1-22a / HWB 1-25a
• HWB 2-21a / HWB 2-22a / HWB 2-25a
• HWB 3-21a / HWB 3-22a / HWB 3-25a
• HWB 4-25a

7. เด็กๆ ได้เรียนรู้ในเชิงทดลองเกี่ยวกับความเชื่อ คุณค่า และผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมและการกระท�าผ่านทางการเล่น
อย่างอิสระ รวมทั้งความสนใจห่วงใยต่อความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม  

• RME 0-07a / SOC 0-08a / TCH 0-02a
• RME 1-07a / RME 1-08a / RME 1-09b / RME 1-09c / SOC 1-08a / / TCH 1-02a
• RME 2-08a / RME 2-09d /RME 2-07a /
• RME 3-07a / RME 3-08a / RME 3-09c / RME 3-09d
• RME 4-07a / RME 4-08a

8. การแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ในหลายๆ รูปแบบจะเกิดขึ้นในระหว่างการเล่นแบบอิสระ ยกตัวอย่างเช่น งานศิลปะ 
การละคร การเต้นร�าและดนตรี โดยมีชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้เป็นตัวกระตุ้นร่วมกับสถานที่ที่ใช้เล่น  

• EXA 0-02a / EXA 0-05a / EXA 0-12a / EXA 0-13a / EXA 0-14a / EXA 0-18a
• EXA 1-05a / 1-12a EXA 1-13a / EXA 1-18a /
• EXA 2-05a / EXA 2-13a / EXA 2-18a

9. เด็ก ๆ จะออกแบบและสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นมาบ่อย ๆ ระหว่างการเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้  การเล่นแบบนี้
เด็ก ๆ จะต้องมีทักษะจ�าพวกการคิดเชิงวิเคราะห์และกลยุทธ์การแก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จ  

• EXA 0-06a / TCH 0-01a / TCH 0-11a / TCH 0-12a / TCH 0-14a / TCH 0-15a /
• EXA 1-06a / TCH 1-01a / TCH 1-01c / TCH 1-11b / TCH 1-14a / TCH 1-14b /
• EXA 2-06a / TCH 2-01a / TCH 2-11b / TCH 1-12a / TCH 2-14a / TCH 2-14b
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ค�าแถลงของสหพันธ์การเล่นและการเรียนรู้
กลางแจ้งแห่งสก็อตแลนด์ 

 การเล่นกลางแจ้งเป็นสิ่งพื้นฐานที่ควรจะมี 
 เด็ก ๆ และเยาวชนทุกคนมีสิทธิที่จะเล่นและเรียนรู้ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในสนธิ
สัญญาสหประชาชาติ (UN Convention) ว่าด้วยสิทธิของเด็ก 
 การเล่นกลางแจ้งจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และเป็นพื้นฐานให้กับเด็ก ๆ และเยาวชน
ในการเติบโตอย่างมีสุขภาพ สุขภาวะ และพัฒนาการที่ดี    
 เป็นความรับผิดชอบของเราร่วมกันในการส่งเสริมและท�าให้เด็ก ๆ และเยาวชนของ
สก็อตแลนด์ ได้เข้าถึงการเล่นในพื้นที่สีเขียวที่มีความหลากหลายและในท้องถิ่นที่เป็น
ธรรมชาติ ให้อ�านาจเด็ก ๆ ในการได้เพลิดเพลินกับพื้นที่เหล่าน้ันด้วยวัตถุประสงค์ทั้ง
การเล่นและการเรยีนรู ้  เรามพีนัธะสญัญาร่วมกนัในการท�างานร่วมกนัให้ความรบัผดิชอบ
ดังกล่าวบรรลุผล

การเล่นและการเรียนรู้คือการส่งเสริมชีวิตที่สดใส 
 • ช่วยพัฒนาสขุภาพทางกายของเดก็ ๆ และเยาวชน
โดยการเพิ่มกิจกรรมทางร่างกายและช่วยเพ่ิมทักษะให้แก่
เด็ก ๆ และคุณลักษณะต่าง ๆ ที่จ�าเป็นแก่การด�ารงชีวิต
อย่างมีสุขภาพดีและมีชีวิตที่กระปรี้กระเปร่า พร้อมกันนั้น 
ยังช่วยลดปัญหาความไม่เสมอภาคกันในด้านสขุภาวะ และ
ช่วยส่งเสรมิเป้าหมายการสร้างพลเมอืงของชาติทีม่สุีขภาพดี 
 • ส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีทั้งทางจิต สังคมและทาง
อารมณ์ โดยการช่วยลดความเครยีด เพ่ิมความเคารพชืน่ชม
ตนเอง และความมัน่ใจ ช่วยพัฒนาความยืดหยุ่นทางอารมณ์
และสร้างความมั่นใจให้กับเด็กและเยาวชนท่ีมีต่อความ
สามารถของพวกเขา รวมท้ังความสามารถในการจดัการกับ
ความเสี่ยงและการแก้ปัญหากับความไม่แน่นอนท่ีเกิดข้ึน   
 • ท่ีส�าคัญ การเล่นกลางแจ้งนั้น สนุก! และใน
ความสนุกนั้น ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่จ�าเป็น
ทางสงัคม ช่วยให้เด็ก ๆ และเยาวชนได้พัฒนาความเมตตา
กรุณา เห็นอกเห็นใจกัน รวมทั้งสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนและ
รักใคร่กลมเกลียวกัน
 • ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ให้กว้างขวางขึ้น โดย
การส่งเสริมการสร้างสรรค์ จินตนาการ และความเข้าใจ 
ประโยชน์ดงักล่าวนีจ้ะได้รบัมากขึน้เมือ่ปล่อยให้เด็ก ๆ ได้มี
โอกาสเล่นกลางแจ้งในพ้ืนท่ีสเีขียวหลาย ๆ รปูแบบท่ีแตกต่าง
กันไป รวมทั้งในพื้นที่ท้องถิ่นธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มเีดก็ ๆ หรอืเยาวชนเป็นผูน้�าการเล่น สิง่เหล่านีจ้ะช่วยสร้าง

ให้เกิดความท้าทายที่สนุกสนานเป็นทวีคูณ และสร้างสรรค์
ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ นอกจากนั้น ยังช่วยเตรียม
เด็ก ๆ และเยาวชนให้พร้อมส�าหรับการเข้าสู่การเรียนรู้
อย่างมีโครงสร้าง ขั้นตอน จึงนับได้ว่าเป็นการสนับสนุน
เป้าหมายการด�าเนินงานด้านนโยบายการศึกษาของชาติ
 • ท�าให้ผูค้นได้เข้ามารวมกัน เชือ่มโยงเดก็ ๆ และ
เยาวชนให้เข้ากบัชมุชนและพ้ืนท่ีท้องถ่ิน สร้างให้เกิดความรูส้กึ
ผูกพันกับสถานท่ีความรู้สึกของการเป็นเจ้าของและการมี
ส่วนร่วมท�าให้เกิดความมัง่คัง่ของโอกาสในการสร้างกิจกรรม
ระหว่างคนหลายรุ่นร่วมกันท�าให้เกิดความเชื่อมโยงกันใน
ชุมชน ลดปัญหาความโดดเดี่ยวทางสังคม และช่วยสร้าง
ชุมชนที่ยืดหยุ่น ยอมรับซึ่งกันและกัน
 • เป็นเครื่องมือท่ีทรงอ�านาจในการท�าให้เด็ก ๆ 
และเยาวชนได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจโลกรอบตัวพวกเขา และ
ที่ทางที่เขาควรอยู่บนโลกใบนี้ สร้างความรู้สึกของการเป็น
เจ้าของท้องถ่ินภายในประเทศสก็อตแลนด์ การเล่นและ
การเรียนรู้นอกสถานท่ีนับเป็นปัจจัยหลักท่ีจะให้เด็ก ๆ 
และเยาวชนเข้าใจ รู้สึกมีคุณค่า เพลิดเพลิน และป้องกัน
โลกของเด็ก ๆ ช่วยเชือ่มต่อเด็ก ๆ และเยาวชนกับสิง่แวดล้อม
ส่งเสริมให้พวกเขาเกิดความซาบซึ้งประทับใจ และเข้าใจ
ในลกัษณะทางกายภาพและความหลากหลายของสิง่แวดล้อม 
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เรายืนยันว่าจะส่งเสริมการเล่นกลางแจ้งและการ
เรยีนรู ้ ซึง่จะช่วยสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ชวีติของ
เด็ก ๆ และเยาวชนสก็อตแลนด์ โดย 
 • ขยายการเข้าถึงพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ธรรมชาติ
ที่หลากหลายและมีคุณภาพสูง ซึ่งมีอยู่ทั่วทั้งชุมชนของเรา 
เพ่ือให้มั่นใจว่าเด็ก ๆ เยาวชนและครอบครัวจะสามารถ
เข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างง่าย และ
มีโอกาสในการเล่นกลางแจ้งอย่างดีที่สุด
 • เปิดพ้ืนท่ีส่วนรวมท่ีมกีารบรหิารจดัการเพ่ือการใช้
ร่วมกันของชุมชนและสาธารณะ เพื่อให้ใช้ในการเล่นและ
การเรียนรู้กลางแจ้ง เพื่อให้มั่นใจว่า เด็ก ๆ และเยาวชนได้
รับทราบว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงพ้ืนที่นั้นและเข้าไปใช้ได้
ด้วยรู้สึกปลอดภัยและสะดวกสบาย
 • ส่งเสริมการปรับปรุง สร้างพ้ืนที่สีเขียวและ
สิ่งแวดล้อม ให้เป็นสถานที่ที่น่าเข้าไปใช้ มีสภาพแวดล้อม
ที่เป็นมิตรต่อการเล่น ให้เด็กเข้าถึงพ้ืนท่ีกลางแจ้งและ
ธรรมชาติใกล้บ้านได้ง่าย 
 • ส่งเสริมให้ผู้ใหญ่ทุกคนมีส่วนร่วมกับชีวิตของ
เดก็ ๆ และเยาวชนด้วยความมัน่ใจกระตือรอืร้น และทักษะ
ในการส่งเสริม สนับสนุนเด็ก ๆ ในการเล่นและการเรียนรู้
กลางแจ้ง
 • สร้างและแบ่งปันความรูแ้ละงานวิจยัเชงิหลกัฐาน
ประจักษ์ (evidence-based research) เพื่อส่งเสริมให้มี
ความเข้าใจที่ดีข้ึนของประโยชน์ของการเล่นและการเรียนรู้
กลางแจ้ง 

เราจะท�างานร่วมกันเพื่อให้การเล่นและการเรียนรู้กลางแจ้ง
เป็นกิจกรรมในชวีติประจ�าวนัของทกุคน และเราจะเฉลมิฉลอง
การเล่นนี้ให้เป็นส่วนพื้นฐานของการเติบโตในสก็อตแลนด์  

ค�าแถลงฉบับเต็มสามารถค้นได้จาก
https://www.inspiringscotland.org.uk/wp-content/
uploads/2019/04/Scotlands-Coalition-for-Outdoor-
Play-and-Learning-Position-Statement.pdf
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ค�าแสดงความขอบคุณ
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 
 ขอแสดงความขอบคณุส�าหรบัค�าแนะน�า กรณีศกึษา
ถ้อยค�าอ้างอิง และบทสนทนาที่สร้างแรงบันดาลใจ ต่อ:  
 • Max Alexander
 • Danielle Campbell
 • Katie Carter
 • Kelly Clarke
 • Grant Collinson
 • Iain Devereux
 • Jill Fraser
 • Lesley Fox
 • Emma Glen
 • Angus Ian Gorrie
 • Susan Humble
 • Sam Louden
 • Nathan MacGillivray
 • Stacey Marko
 • Helena McHugh
 • Emma McManus
 • Simon McMahon
 • Grant Menzies
 • Gillian Milne
 • Cherie Morgan
 • Julie Mountain
 • Kirsty O’Connor
 • Kate Punt
 • Mar Sanchez
 • Julie Steele
 • Mark Tierney
 • Burnbrae Primary School, Bonnyrigg
 • Camp Hill OSHC
 • City of Play
 • East Lothian Play Association
 • Garnetbank Primary School, Glasgow
 • Historic Environment Scotland
 • Loretto RC Primary School, Musselburgh
 • Midlothian Play Forum
 • Smart Play Network
 • St Andrew’s Primary, Dundee
 • St Mary’s RC Primary School, Haddington
 • Support from the Start
 • The P6/7 Play Champions, St Mary’s RC 
Primary School
 • Westpark Primary Nursery
 • Yester Primary School

 • ทุก  ๆ   ท่านทีก่รณุาแบ่งปันความคดิและค�าแนะน�า
ในการส�ารวจของหนังสือคู่มือเล่มแรก และทุก ๆ ท่านท่ี
ด�าเนินโครงการซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับงานด้านนี้

ภาพประกอบ
 • เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก : มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็ก
และเยาวชน (สสย.) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา (มยพ.) กลุม่ We are 
happy องค์กรสาธารณประโยชน์  กลุ่มไม้ขีดไฟ และ
มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน

งานออกแบบ
 • Claire Bewsey, Anchor Point Design

หนังสือที่พิมพ์เล่มแรก ในปี พ.ศ. 2558 
ขอขอบคุณทุกท่านดังต่อไปนี้:
 • Julia Abel
 • Louise Caldwell
 • Kelly Clarke
 • Rachel Cowper
 • Jenny Duncan
 • Lesley Fox
 • Ivan Harper
 • Soozy Lai
 • Claire Lawrence
 • Nathan MacGillivray
 • Matthew McFall
 • Steve Moizer
 • Cherie Morgan
 • Tracey Robertson
 • Felicity Robinson
 • Mandy Tulloch
 • Jan White
 • Inspiring Scotland Go2Play
 • Law Primary School
 • Scottish Government Children and Families

คณะกรรมการอ�านวยการ
 • Scottish Play Strategy Group
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เกี่ยวกับผู้เขียน

 Theresa Casey เป็นทีป่รกึษาและนกัเขยีนงานพิมพ์
หลายเล่มท่ีได้รับรางวัล ซึ่งมีเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องการเล่น 
การให้โอกาสท่ีเท่าเทียม ไม่ทอดทิ้งกัน และสิทธิของเด็ก 
เธอท�างานเก่ียวกับการส่งเสริมและการด�าเนินการด้าน
สิทธิเด็กตามมาตรา 31 ทั้งในสก็อตแลนด์และในประเทศ
ต่าง ๆ Theresa ด�ารงต�าแหน่งประธานของ สมาคมการเล่น
ระหว่างประเทศ: ส่งเสรมิสทิธิเด็กในการเล่น (International
Play Association: Promoting the Child’s Right to Play)
(ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2560) และยังเคยด�ารงต�าแหน่ง 
รองประธานของ กลุ่มปฏิบัติการยุทธศาสตร์การเล่นของ
สก็อตแลนด์ (Scotland’s Play Strategy Implementation
Group) เธอสนใจในการท�างานทีเ่ชือ่มโยงการเล่น วัฒนธรรม
และศลิปะเป็นพิเศษ  รวมท้ังโครงการส�าหรบัเด็ก ๆ ท่ีเตบิโต
ขึ้นในสถานการณ์ที่ท้าทาย 

 Juliet Robertson เป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษา 
ซึง่เชีย่วชาญด้านการเรยีนรูแ้ละการเล่นกลางแจ้งเป็นพิเศษ
เธอท�างานเบ้ืองหลงัฉากทัง้ระดับประเทศและระดับท้องถ่ิน
ในการส่งเสรมิโรงเรยีนประถมและสถานรบัเล้ียงเดก็ในวัยต้น
เพ่ือการจัดการและการด�าเนินงานด้านการเล่นกลางแจ้ง 
เธอให้การสนับสนุนหน่วยงานกรมป่าไม้สก็อตแลนด์ ใน
การพัฒนาโรงเรียนอนุบาลป่าไม้ขึ้น ในปี 2552 Juliet ได้
สร้างบล็อกท่ีเป็นท่ีรักชื่นชม โดยค้นหาได้จากเว็บไซต์  
Creative STAR Learning และยังเป็นนักเขียนหนังสือ
ขายดีอีก 2 เล่ม คือ DirtyTeaching และ Messy Maths

 Inspiring Scotland เป็นองค์กรที่มุ่งรณรงค์เพื่อ
สก็อตแลนด์ปลอดจากความยากจนและความด้อยโอกาส 
Inspiring Scotland ท�างานร่วมกับผู้คน ชุมชน หน่วยงาน
การกุศล และองค์กรสาธารณะในการพัฒนาแนวทางการ
แก้ปัญหาสังคมที่เลวร้าย  โดยท�างานเป็นหุ้นส่วนร่วมกับ
รัฐบาลสก็อตแลนด์ ประสบผลส�าเร็จในการสนับสนุนการ
พัฒนาและการขยายโอกาสในการเล่นอย่างอิสระส�าหรับ
ชุมชนด้อยโอกาสทั่วสก็อตแลนด์

ข้อสงวนสิทธิ์ (Disclaimer)
 ผู้เขียนได้ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผล
ในการท�าให้มั่นใจว่า หนังสือเล่มนี้มีความถูกต้องและมี
เนือ้หาต้องตรงกับข้อมลู  อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน ข้อก�าหนด
ทางกฎหมาย และแนวปฏิบตัท่ีิดก็ีข้ึนกับความเปลีย่นแปลง
และผู ้เขียนทุกคนไม่ขอรับความผิดหรือรับผิดชอบใน
ข้อผิดพลาดหรือในการขาดตกบกพร่องอันใด  ในหนังสือ
เล่มน้ีได้มีการจัดหาข้อมูลเพ่ิมเติมเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ท่ี
น�าข้อมูลมาใช้ และเป็นบริการให้แก่ผู้อ่าน ทั้งนี้ ผู้เขียน
และทมีงานไม่ขอรบัความผิดหรอืรบัผิดชอบกับความถกูต้อง
หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ต่าง ๆ เหล่านั้น 
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