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เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.25 น. สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�าบลโก่งธนู จังหวัด
ลพบุรี ณ ที่นี้ ได้ทอดพระเนตรแปลงผัก ซึ่งมาจากเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง 
ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา

โอกาสเดยีวกนันี ้มเีดก็นกัเรยีน 3 คน เฝ้าฯ รบัเสดจ็ในชดุนกัเรยีนพร้อมเส้ือคลุมทีท่�าจากถงุพลาสตกิเขียนว่า  
“ปลานิลจิตรลดา พระราชทาน มูลนิธิชัยพัฒนา” ซึ่งเป็นถุงบรรจุลูกปลานิลจิตรลดาที่พระราชทานแก่ชุมชนแห่งนี้ 
สมาชกิในหมูบ้่านเหน็ว่าถงุดงักล่าวเป็นของมค่ีา เพราะได้รับพระราชทานมาจากพระองค์ท่าน ประกอบกบัถ้าน�าไปทิง้ 
จะท�าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงน�าถุงมาดัดแปลงเป็นผ้ากันเปื้อนเวลารับประทานอาหารหรือท�างานศิลปะ

เมื่อพระองค์ท่านทรงเห็นนักเรียนตัวน้อยๆ ทั้งสามคนในชุดกันเปื้อน ท�าให้แย้มพระสรวลออกมาในทันที 
และหลังจากพระองค์ท่านทรงพระด�าเนินผ่านไป เด็กนักเรียนชายตัวน้อยได้พูดขึ้นว่า “ไปไหนนี่” ท�าให้ 

ผู้ที่ได้ยินอดหัวเราะในความไร้เดียงสาไม่ได้

ที่มา : เฟซบุ๊ก มูลนิธิชัยพัฒนา,  
สืบค้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562



ที่มา : มูลนิธิชัยพัฒนา



ส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ  
และเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลโก่งธนู อ�าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ที่ได้เฝ้า 
ทูลละอองพระบาทรับเสด็จและถวายงาน ในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  
ณ ส�านักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลโก่งธนู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�าบลโก่งธนู 
พื้นที่ชุมชนโดยรอบ และสระน�า้สาธารณะหนองทาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 

ภาพความทรงจ�าวันนั้นยังกระจ่างชัดในใจ พระองค์ประทับพักพระราชอิริยาบถ และเสวย 
พระกระยาหารกลางวนัเป็นการส่วนพระองค์ ณ ส�านกังานองค์การบริหารส่วนต�าบลโก่งธน ูในการนี้  
ชาวโก่งธนไูด้ร่วมแรงร่วมใจจดัชดุอาหารยงัโต๊ะเสวย ซึง่ใช้วตัถดุบิจากโครงการบ้านนีม้รีกั ปลกูผกักนิเอง  
ทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลโก่งธนู รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลโก่งธนู ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลโก่งธนู ร่วมโต๊ะเสวยอีกด้วย 

ต่อจากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�าบล 
โก่งธนู ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์ฯ เช่น โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โครงการ
บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ซึ่งได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
แก่ศูนย์ฯ และน�ามาปลูกส�าหรับให้เด็กเรียนรู้วิธีการปลูกผักสวนครัว และเป็นการปลูกฝังให้รักต้นไม้ 
โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลโก่งธนู ผู้อ�านวยการกองช่าง ผู้อ�านวยการกองคลัง หัวหน้า
ส�านักปลัด องค์การบริหารส่วนต�าบลโก่งธนู กราบบังคมทูลถวายรายงาน 

ในการนี้ ได้ทอดพระเนตรสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา พลัง “บวร” ฐานสระทารก ฐานค่ายกล 
สไปเดอร์แมน ฐานสระน�้าอิน - จัน และฐานเรือสลัดลิง และนิทรรศการจัดแสดงความเป็นมา
ของการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา “เล่น” ตามรอยพระยุคลบาท ตามพระปรีชาญาณด้าน
การศึกษาและอบรมเลี้ยงดูพระโอรสและพระธิดาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
ทีแ่นะแนวทางการเล่นให้กบัพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล พระอฐัมรามาธบิดนิทร  
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ การได้ทรงเล่นอย่าง 
เป็นธรรมชาติน้ันเอง ท่ีน�าไปสู่การพัฒนาพระอัจฉริยภาพรอบด้าน ถือเป็นแบบอย่างการเล่นของ 
เด็กไทยว่า พัฒนาการต่างๆ จะดีได้ต้องมาจากการเล่นอย่างสนุกและมีความสุข ไม่จ�าเป็นต้องมี 
เครื่องเล่นราคาแพงหรือใช้เทคโนโลยีเสมอไป 



จากน้ัน ทรงรับฟังค�ากราบบังคมทูลถวายรายงานด้วยความสนพระราชหฤทัย ทรงจดบันทึก  
ทรงบันทึกภาพเด็กๆ ในผ้ากันเปื้อนปลานิลจิตรลดา ทอดพระเนตรเด็กนักเรียนของศูนย์ฯ ก�าลังเล่นน�า้ 
บริเวณฐานสระทารกด้วยความสนุกและมีความสุข ทรงบันทึกภาพเด็กๆ ก�าลังเล่นในฐานต่างๆ  
ทรงให้ความสนพระราชหฤทยัในเรือ่งความเข้มแขง็ของชมุชนต�าบลโก่งธน ูความสามคัคใีนการก่อสร้าง 
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ตามแนวทาง “บวร” โดยร่วมใจบริจาคทุนทรัพย์ วัสดุ อุปกรณ์ และแรงกาย
โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

ทั้งมีรับสั่งถามด้วยว่า “ใครเข้ามาช่วยแนะน�าและให้ความรู้ในการจัดสร้างสนามเด็กเล่นนี้”  
ทีมงานองค์การบริหารส่วนต�าบลโก่งธนู ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานว่า “นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ 
อธบิดกีรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน และนายดสิสกร กนุธร ประธานมลูนิธสินามเดก็เล่นสร้างปัญญา” 

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรท่ีมาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ทอดพระเนตรการด�าเนินงาน 
การบริหารจัดการขยะของต�าบลโก่งธนู พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักส�าหรับใช้เพาะปลูก ในการนี้  
ได้พระราชทานพระราโชบายเพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินโครงการพัฒนาต่างๆ และพระราชทาน 
ขวัญก�าลังใจ ความตอนหนึ่งว่า “หวังว่าทุกคนจะอยู่ดี รักษาสุขภาพแข็งแรงไว้ได้ พืชผักที่ปลอดภัย 
จะได้อายุที่ยั่งยืน อีกส่วนหนึ่งก็ท�าจิตใจให้สบาย มีความรักมีความสามัคคี ปรองดองร่วมกัน ขอให้
ทุกคนมีความสุขเช่นนี้ แล้วก็จะได้อยู่กันยั่งยืน” 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลโก่งธนู  
รู ้สึกส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงมพีระเมตตา ทรงสละเวลาอนัมค่ีายิง่ เพ่ือทรงประกอบ 
พระราชกรณียกิจดังกล่าวข้างต้น ทรงเป็นพระม่ิงขวัญที่น�าพาแสงสว่างส่องทางการพัฒนาประเทศ  
ทรงน�าขวัญก�าลังใจและความปลื้มปีติสู่ปวงข้าพระพุทธเจ้า 

การเสด็จพระราชด�าเนินหนนี้ จักเป็นเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต�าบล 
โก่งธนูสืบไปข้างหน้า ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จักจงรักภักดี ตั้งม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต และความ
สมคัรสมานสามัคคี เพือ่ปฏบิตังิานตามหน้าทีอ่ย่างเตม็ก�าลงัสติปัญญาความสามารถ เพือ่สนองพระราช
ปณิธาน ขับเคลื่อนงานเพื่อบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข ให้พี่น้องประชาชนต่อไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ 
องค์การบริหารส่วนต�าบลโก่งธนู จังหวัดลพบุรี



เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดงาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ  
ครั้งที่ 47” และ “สัปดาห์หนังสือนานาชาติ คร้ังที่ 17” ซ่ึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ
เทศบาลต�าบลพเุตย จงัหวดัเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกบัเครือข่าย Read for Thailand จัดนทิรรศการจ�าลอง 
“สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เรือสลัดลิง” ณ ห้อง Meeting room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  
โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย นางวราภรณ์  
เสรมิภกัดกีลุ รองประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ นายดิสสกร กนุธร ประธาน
มูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา นางสาวบังอร บัวเมือง เลขามูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  
และนางจินตนา ทองใจสด นายกเทศมนตรีต�าบลพุเตย เฝ้าฯ รับเสด็จ





ค�ำน�ำ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)  

ถือเป็นการน�าแนวทางการเล่นตามรอยพระยุคลบาทมาปรับใช้กับสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
ร่างกาย อารมณ์ - จติใจ สงัคม และสตปัิญญา โดยอาศยัความร่วมมอืของคนในท้องถิน่ในการร่วมกนั 
พัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่จุดเริ่มต้นของทุนมนุษย์ (Human Capital) มีแนวคิด
ให้เด็กได้เล่น เรียนรู ้อย่างมีความสุข ผ่านการสัมผัสธรรมชาติที่สร้างตามหลักวิชาการสากล 
ในการสร้างการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการ การตัดสินใจของเด็ก เน้นการจัดให้มีอุปกรณ์การเล่น 
ที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง กล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และตามหลักของวิถีเรียนรู้ 
ทางสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติ เน้นการใช้ความรู้ท้องถิ่น วิธีการเล่นแบบพื้นบ้าน ทั้งเล่นเดี่ยว 
และเป็นกลุ่ม 

ภารกิจที่ส�าคัญยิ่งประการหนึ่งของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือการส่งเสริมและ
สนบัสนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ท่ัวประเทศให้ความส�าคญักบัการจดัการศกึษาเพือ่เด็กปฐมวยั
ให้มคีณุภาพสงูสดุ จึงได้ขับเคลือ่นให้ศูนย์พฒันาเดก็เลก็ ด�าเนนิการพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) เป็นการผนึก
ก�าลังร่วมกันของ 3 ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยอาจารย์ดิสสกร  
กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เป็นผู้ออกแบบสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา นับแต ่
การด�าเนินงานในปี พ.ศ. 2561 มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการ
สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาแล้ว จ�านวน 3,224 แห่ง

ทัง้นี ้เป็นท่ีน่าภาคภูมใิจอย่างย่ิงว่า ในปัจจบุนั โครงการส่งเสรมิการเรยีนรูเ้ดก็ปฐมวยั ท้องถิน่ไทย  
ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ถือเป็นโครงการใน 15 ประเด็นเร่งด่วน ด้านคน 
และการศกึษา ท่ีจะต้องด�าเนนิการใน 5 ปีแรก ตามแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซ่ึงรฐับาล
จะต้องให้การสนับสนุนทรัพยากรตามโครงการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือสร้างสนาม 
เด็กเล่นสร้างปัญญาให้ครบทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในปี พ.ศ. 2565 ทั้งยังสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในเป้าหมายท่ี 4 การศึกษา 
ที่มีคุณภาพ (Quality Education) ที่ว่า “สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึง 
การพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส�าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ 
ภายในปี 2573 เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมส�าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา” อีกด้วย



ในการจัดท�าหนังสือ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด้วยสมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีได้พระราชทาน 
ภาพถ่ายฝีพระหตัถ์ ในโอกาสทีเ่สดจ็ฯ ไปทรงเยีย่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�าบลโก่งธน ู
อ�าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบุร ีและทอดพระเนตรกจิกรรมต่างๆ อาท ิการเล่นตามรอยพระยคุลบาท
ตามฐานต่างๆ ในสนามเดก็เล่นสร้างปัญญา เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2562 ลงพมิพ์ในปกหนงัสอืเล่มนี้ 

หนังสือเล่มนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย (1) บทน�า ว่าด้วยการเล่นตามรอย 
พระยุคลบาท ซึ่งได้เชิญพระนิพนธ์บางตอนจากหนังสือ “เจ้านายเล็กๆ - ยุวกษัตริย์” พระนิพนธ์ 
ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่บันทึกถึงวิธีการ 
เลี้ยงดูพระโอรสและพระธิดาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไว ้อย ่างครบครัน  
(2) ภาพรวมการด�าเนินงานในทุกขั้นตอนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการขับเคลื่อน
โครงการดังกล่าว รวมทั้งประมวลภาพสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาจากท่ัวประเทศไว้อย่างครบถ้วน  
(3) การถอดบทเรียนความส�าเร็จในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ�านวน 10 แห่ง ท่ีถือว่าเป็นต้นแบบอันยอดเยี่ยมในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยอาศัย
การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู/ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ จะเป็น 
แรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอ่ืนๆ ได้เห็นถึงประโยชน์ 
ของการเล่นผ่านสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และลงมือสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในทุกพ้ืนที่  
เพือ่พฒันาเดก็ปฐมวยัในท้องถ่ินให้เตบิโตเป็นทรพัยากรทีม่คีณุภาพของประเทศชาติในอนาคตต่อไป

(นายประยูร รัตนเสนีย์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



ค�ำนิยม
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเกิดจากแรงบันดาลใจที่พ่อหลวง ร. ๙ ทรงได้รับรางวัลมนุษยธรรม

ดีเด่นของสหประชาชาติ ค�าถามคือ อะไรที่ท�าให้ท่านทรงมีฉันทะ วิริยะที่จะทรงงานเพ่ือความสุข 
ของประชาชนด้วยพระเมตตาอนัล�า้เลศิ สมเดจ็ย่าคอืค�าตอบ เพราะพระองค์ท่านมีแม่ทีด่ ีทรงรูป้รชัญา
ของการอบรมเลี้ยงดูลูก ว่าเวลาใดควรท�าอะไร เวลาใดควรเล่น เวลาใดควรเรียน เวลาใดควรท�างาน 
ทรงค้นพบวิธีผสมรวมกันระหว่างเล่น เรียน ท�างาน ให้เกิดความสุข ความสนุกกับมัน เกิดฉันทะ 
กับงานที่ท�า ผลของงานคืองานส�าเร็จอย่างง่ายดาย ดี วิเศษ และงดงาม

สมเดจ็ย่าทรงท�าสนามเดก็เล่นในบ้าน มทีีว่ิง่เล่นกบัธรรมชาติ ต้นไม้ สายลม ดินน�า้ทรายโคลน  
มทีีปี่นทีโ่หน ทีด่งึ ขดุ ตอก ง่ายๆ ธรรมดาๆ ท่ีแทบไม่ต้องลงทนุ ทรงเปลีย่นทีเ่ล่นกบัทะเล ภเูขา ล�าธาร 
ปลักหนองคลองบึง ขี่ควาย ไถนา ท�าไร่ ปลูกผัก ท�ากินท�าขาย พาไปเดินถนน นั่งเกวียน ขึ้นรถไฟ 
ขึน้เรอืบนิ พาไปเท่ียววดั ดสูถาปัตยกรรม พาไปดโูรงงาน การผลติ การท�าสนิค้าออกจ�าหน่าย Logistic

แม่ท�าสิ่งรอบตัวให้เป็นความรู้ ความสนุก กับการได้เรียนรู้จากการท่องเท่ียว สร้างค�าถาม  
ความอยากรู ้อยากท�า ทดลอง สร้างการสงัเกต พบปัญหา เกดิปัญญา ให้อยากแก้ปัญหา นีค่อืกระบวนการ 
สร้างความคิด + จินตนาการเพื่อให้พบตนเองว่าชอบอะไร อยากท�าอะไร อยากเหมือนใคร

สมเด็จย่าทรงท�าพระองค์เป็นต้นแบบให้ลูกท�าตาม แม่ขยัน มีฝีมือ อดทน อดออม  
พอดี พอเพียง พองาม แม่สอนให้มีความสุขจากการท�าทุกอย่างด้วยมือของตน ไม่ต้องพ่ึงพาใคร  
รอความช่วยเหลือของใคร “ความสุขเกิดได้เพราะท�าเอง”

เร่ืองราวเหล่านี้คือท่ีมาของสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาที่น�าฉันทจิต คือ ความรักในการเล่น 
ของเด็กมาสร้างความท้าทาย อยากรู้ อยากท�า พอท�าได้ส�าเร็จก็เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง

จากความอยากรู ้อยากลอง อยากท�า จงึเกดิ Workshop ชนดิต่างๆ แฝงมากับสนามเด็กเล่น :  
ท�าขนม ปลูกผัก ประดิษฐ์ของเล่น เน้นศิลปะ ความสามารถของสมอง สองตา สองมือ ท�าให้เกิด 
งาน OTOP เกิดการบริหารจัดการ การตลาด อาชีพ อุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยว ร้านอาหาร  
โฮมสเตย์ B&B นี่คือโรงเรียน 3 วัยที่มีชีวิตอิสระ ไม่ต้องจ้างบังคับตบรางวัล เพราะทุกคนมาด้วยใจ
ฉันทะ หนึ่งในโลกที่ทันสมัย

(นายดิสสกร กุนธร)
ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
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2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)

การเลี้ยงดูพระโอรสและพระธิดา
ของสมเด็จพระศรีนำครินำทราบรมราชชนำนำี

  ลูกของหม่อมฉัน หม่อมฉันรักอย่างดวงใจ และหม่อมฉัน 
มีความตั้งใจอยู่เสมอที่จะน�าให้ลูกไปในทางที่ถูกที่ดี  
ส�าหรับจะได้ประโยชน์แก่ตัวเอง ญาติ และบ้านเมือง 

ตัวของหม่อมฉันเองท�าประโยชน์อะไรให้บ้านเมืองไม่ได้มาก  
แต่ถ้าได้ช่วยลูกๆ ให้ได้รับการอบรมและเล่าเรียนในสิ่งที่จะเป็น

ประโยชน์แก่บ้านเมืองได้แล้ว หม่อมฉันก็จะรู้สึกอิ่มใจเหมือนกัน  

สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีหรอืทีป่วงชนชาวไทยขนานพระนามกนัอย่างแพร่หลาย 
ว ่า “สมเด็จย่า” เป็นพระราชชนนีของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล  
พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

สมเด็จย่าทรงเลี้ยงดูและทรงอบรมบ่มเพาะพระโอรสและพระธิดาทั้ง 3 พระองค์อย่างใกล้ชิด 
ด้วยความรกัและด้วยการอบรมสัง่สอนอย่างปราดเปร่ือง หลักแหลม และเป็นต้นแบบของการเล้ียงดู 
ลูกให้คนไทยทุกคน

หนงัสือ “เจ้านายเลก็ ๆ  - ยวุกษตัรย์ิ” นี ้สมเด็จพระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา กรมหลวง 
นราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระนิพนธ์เพื่อพิมพ์ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา  
ในพุทธศักราช 2530 เป็นพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล  
พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร เมื่อทรงพระเยาว์ ระหว่างพุทธศักราช 2468 - 2489 ถือเป็นหลักฐานส�าคัญ 
ด้านประวัติศาสตร์ของชาติ ซึ่งบันทึกถึงวิธีการเลี้ยงดูพระโอรสและพระธิดาของสมเด็จย่าไว้ 
อย่างครบครัน ดังที่เชิญพระนิพนธ์บางตอนจากบทที่ 1 “เจ้านายเล็กๆ” มาลงพิมพ์ไว้ ดังนี้

อัญเชิญมาจากลายพระหัตถ์ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ทรงส่งมาทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2476
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 ในสมัยนั้นวังสระปทุมยังนับว่าอยู่ชานเมือง อากาศยังบริสุทธิ์  

แม่จึงอยากให้ลูกๆ ได้อยู่กลางแจ้งให้มากที่สุด ท่านจัดที่ทาง สิ่งก่อสร้าง  

และอุปกรณ์ให้ทีละเล็กทีละน้อย สิ่งแรกที่สร้างขึ้นคือที่เล่นทราย  

ซึ่งเป็นแบบเดียวกันกับที่เห็นได้ในสวนสาธารณะในต่างประเทศ  

คือเป็นกรอบไม้สี่เหลี่ยมซึ่งมีทรายอยู่ข้างใน  

 เวลาอยู่กลางแดดนาน ๆ หรือไปเที่ยวที่ไหน 

ที่คิดว่าจะต้องตากแดด แม่มักจะให้เราใส่ 

หมวกกะโล่ กลัวว่าอาจไม่สบายได้  

เพราะยังไม่ชินกับแดดร้อน ๆ ของเมืองไทย  

แต่เมื่อแรก ๆ พระองค์เล็กจะโยนหมวกนั้น 

ออกไปเสมอ ไม่ชอบเลย แหนนจึงคิดหา 

ชฎาใบลานแบบที่ขายในงานวัดมา  

พระองค์เล็กก็ยอมใส่ได้นานกว่าหมวกกะโล่  

 มีกระป๋อง กระป๋องรดน�า้  

พิมพ์ ฯลฯ ให้ครบ  
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 แม่อนุญาตให้เล่นไฟด้วย  

เอาถังสังกะสีมาตั้งไว้ 

บนทางเดินคอนกรีตในที่โล่ง ๆ 

 แม่ให้เล่นน�้าด้วย  

ตอนแรก ๆ เล่นในถังเงินซึ่งสมเด็จย่า 

ทรงท�าให้หลาน ๆ อาบน�้าในห้องน�้า  

แต่ไม่สะดวกเพราะหนักมากและด�าเร็ว  

แม่จึงให้ท�าถังไม้ทาสีใช้แทน  

เครื่องเล่นประกอบคือถ้วยชามตุ๊กตา 

และลูกมะพร้าวที่เขาใช้แล้ว 

 ในไม่ช้าการเล่นในกองทรายนั้นจะรู้สึกว่าไม่สนุกนัก  

เพราะเมื่อเอาน�า้เทลงไปในทราย น�้าก็จะซึมลงไปหมด  

จึงย้ายกันออกมาเล่นข้างนอก ขุดคลองในดิน  

น�าน�้ามาใส่ให้มาไหลในคลองแล้ววิ่งไปเก็บกิ่งไม้ที่พุ่มไม้  

นี่คือการสัมผัสครั้งแรกกับงานชลประทานและการปลูกป่า 
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 ต่อมาแม่ก็สร้างบ่อเล็ก ๆ ให้เล่น ซึ่งใช้น�้าประปาหรือรับน�า้ฝนจากรางน�า้เมื่อฝนตก  

แต่เมื่อเอา “เรือ” (สังเกตได้ว่า “เรือ” นี้คือที่เผาหนังสือพิมพ์นั่นเอง)  

และลูกมะพร้าวลงไปด้วยก็ออกจะแน่นไปหน่อย และไม่มีทางที่จะหัดว่ายน�้าได้  

แม่จึงให้รื้อบ่อเล็กและก่อบ่อใหญ่ขึ้น และต่อเรือสังกะสีให้ ซึ่งท้องแหลมมาก  

ท�าให้เลี้ยงตัวได้ยากมาก ในสระหน้าต�าหนักบางครั้งก็เอาเรือลงและหัดพายกัน  

สิ่งก่อสร้างที่แม่ให้จัดท�าอีกอย่าง

คือศาลาโล่ง ๆ เพื่อให้ลูก ๆ  

มีที่ร่มหลบแดดเวลาร้อน ๆ  

และห้อยเครื่องกายกรรมต่าง ๆ  

เช่น ชิงช้าสูง-ต�า่ ห่วงคู่เชือก  

พื้นเป็นทราย ทุกคนเรียกว่า โรงบาร์ 

ด้านหนึ่งของศาลามีห้องส�าหรับ 

เก็บของเล่นต่างๆ 

 เมื่อตอนก่อสร้างบ่อใหญ่คนงานได้เอาทรายมากองไว้หน้าศาลานี้  

เลยมีโอกาสเล่นกองทรายใหญ่อีกด้วย จะเห็นรถเก่า ๆ คันหนึ่ง ที่จริงเป็นรถของสมเด็จย่า 

ที่ใช้ไม่ได้แล้ว เมื่อถอดเครื่องยนต์ออกไปแล้ว แม่ได้ขอประทานมาให้ลูก ๆ เล่น 

และวางไว้ในศาลานี้ ต่อมาได้มีอีกคันหนึ่ง เท่าที่จ�าได้อยู่ในสภาพเลวกว่าคันแรก  

พื้นคงผุไปจึงต้องท�าพื้นไม้ใส่แทน 
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 เล่นในสวน เล่นเป็นช่างไม้ 

ตอกตะปู เจ๊กหาบน�า้ 

อาจารย์ดิสสกร กุญธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ผู้น้อมน�าหลักการและ
แนวทางที่สมเด็จย่าทรงเลี้ยงดูและทรงอบรมบ่มเพาะพระโอรสและพระธิดาทั้ง 3 พระองค์ มาเป็น 
แรงบันดาลใจและแนวทางในการสร้าง “สร้างเด็กเล่นสร้างปัญญา” บันทึกไว้ว่า “สมเด็จย่าท่านทรง
มีความรู้และเข้าใจในหลักการอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างลึกซ้ึงมาก ทรงน�าองค์ความรู้มาปฏิบัติอบรม
เล้ียงดูพระโอรสและพระธิดาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับช่วงวัย รวมทั้งยังสอดคล้องไปกับ 
หลักการพัฒนาสมอง ทุกๆ อย่างที่พระองค์ทรงท�าให้พระโอรสและพระธิดาเล่น เป็นส่ิงท่ีพอดี  
ทั้งการเล่นกับธรรมชาติ การอยู่กับต้นไม้ น�า้ ยอมให้เลอะเทอะ ยอมเสียเวลา นั่นเป็นสิ่งที่ดีมากๆ” 

บัดนี้ แนวทางการเลี้ยงดูและอบรมบ่มเพาะที่ได้ทรงวางรากฐานเมื่อพระโอรสและพระธิดา  
ทรงพระเยาว์ ได้เติบโต งอกงาม ส�าเร็จโดยครบถ้วน สมดังพระราชปณิธานที่ได้ทรงตั้งต้นไว ้
เป็นอย่างดีแล้วว่า “ถ้าได้ช่วยลูกๆ ให้ได้รับการอบรมและเล่าเรียนในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ 
แก่บ้านเมืองได้แล้ว หม่อมฉันก็จะรู้สึกอ่ิมใจเหมือนกัน” ดังเห็นได้จาก ได้ทรงพระมหากรุณา
พระราชทานพระมหากษัตริย์ที่สุดแสนประเสริฐให้แก่พสกนิกรชาวไทยถึงสองพระองค์ 

กัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้า. (2549). เจ้านายเล็กๆ - ยุวกษัตริย์ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเมื่อทรงพระเยาว์ 2468 - 2489. กรุงเทพฯ: 
โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์.
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สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
“เล่น” ตามรอยพระยุคลบาท

จากการละเล่นของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเล่นกับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 
มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในพระราชวัง ซ่ึงสมเด็จ 
พระศรนีครนิทราบรมราชชนนทีรงท�าของเล่นง่ายๆ เช่น เล่นกองทราย เล่นปีนต้นไม้  
เล่นเชือก ท�าสระว่ายน�้าให้ว่ายน�้า ได้เป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์ดิสสกร กุนธร  
ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ได้น้อมน�าแนวทางที่สมเด็จย่าทรง 
เล้ียงดูพระโอรสและพระธิดามาด้วยความใส่พระทัยและเปี่ยมล้นด้วยภูมิปัญญา 
เป็นแนวทางในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน มบีทบาทในการสนับสนนุและส่งเสริม 
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มกีารจัดการเรยีนการสอน 
และกจิกรรมท่ีมมีาตรฐาน มคีณุภาพ มุง่หวงัให้เด็กเลก็ได้รบัการพัฒนาทัง้ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ - จติใจ สงัคม และสตปัิญญา มคีวามพร้อมทีจ่ะเข้าศกึษาต่อ 
ในระดับการศึกษาขั้นต่อไป ให้เด็กสามารถเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย ์
ท่ีมคีณุค่าของประเทศชาติได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยตระหนกัถงึความส�าคญั 
ของการพัฒนาเด็กอยู่ที่ช่วงอายุต้ังแต่แรกเกิดถึง 5 ปี เป็นช่วงที่ส�าคัญ
ที่สุดของการพัฒนาชีวิต จึงได้ผลักดันให้มีแนวทางในการเปิดรับดูแล 
เดก็เลก็ตลอดท้ังปี เพ่ือให้เด็กได้รบัการพฒันาในทกุด้านอย่างมปีระสทิธิภาพ  
ให ้ผู ้ปกครองสามารถไว ้วางใจเมื่อลูกหลานมาอยู ่ ในความดูแลของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท้องถิ่น และให้ทุกคนในสังคมร่วมกันเสริมสร้าง 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ช่วยกันพัฒนาการศึกษา 
ของลูกหลานเราให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
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จากภารกิจดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
โดยนายดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสรมิสขุภาพ ส�านกัสขุภาวะชมุชน ส�านกั 3 (สสส.) โดยมนีายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่าย 
ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู ่ขบัเคลือ่น “สนามเดก็เล่นสร้างปัญญา” ใช้สวนป่าเล่นในธรรมชาติเป็นตวัสร้าง
คลืน่สมอง มุง่หวงัให้เดก็เลก็พฒันาด้านร่างกาย อารมณ์ - จติใจ สงัคม และสตปัิญญา เตบิโตเป็นทรพัยากร
มนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติผ่านการด�าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย  
ผ่านการเล่น (สนามเดก็เล่นสร้างปัญญา) ตามแนวทางการ “เล่น” ตามรอยพระยคุลบาท และอญัเชญิ
แนวทางการอบรมเลี้ยงดูเด็กด้วยความรักของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (เล้ียงลูกด้วย 
ความรักของสมเด็จย่า) ในมิติของการจัดสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเล่น จัดอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ 
การฝึกทกัษะชวีติผ่านงานบ้านหรอืการท�าสวนมาปรับใช้กบัสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความรอบรู้ในสิ่งที่
ใช้ได้จริง ให้เกิดขึ้นกับเด็กเล็ก 

สนามเดก็เล่นสร้างปัญญา ส่งเสรมิให้เดก็ไทยได้เคลือ่นไหว มกีจิกรรมทางกาย ได้ออกก�าลงักาย 
เล่นสนุกตามธรรมชาติที่เหมาะสมกับช่วงวัย ตามแนวทางการเลี้ยงดูพระโอรสและพระธิดา 
ของสมเด็จย่าที่ทรงให้เล่นดิน น�้า โคลน ตามอิสระธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพ สติปัญญา  
การเรียนรู้ พัฒนาการความฉลาดทางอารมณ์ เกิดทักษะทางสังคม และเคารพกติกาในการอยู่ร่วม
กับผู้อื่น
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สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ช่วยเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัย
ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ นอกจากความรู้ในห้องเรียน โดยน�าเอาธรรมชาติรอบตัว 
มาเป็นเคร่ืองเล่นในทั้ง 5 ฐาน แต่ละฐานของสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
ส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองไปพร้อมๆ กับการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน 

ช่วง 1 - 3 ปี 
ต้องส่งเสรมิทักษะการช่วยเหลอื

ตัวเอง ทั้งการเดิน การทรงตัว จึงจัดท�า
พืน้เอียงบ้าง ฝืดบ้าง ลืน่บ้าง เพือ่ให้เดก็
ได้ปีนป่าย ทรงตัว เล่นน�้า ดิน ทราย 
โคลน ต้นไม้ใบหญ้า แสงแดด

ช่วง 5 - 10 ปี 
จะเริ่มท�าจินตนาการให้เป็น

ความจรงิ เช่น ท�าของเล่นเอง จงึต้องฝึก 
ทกัษะการใช้อปุกรณ์ของมคีมเครือ่งมอื
ต่างๆ เช่น เลื่อย ตะปู การเจาะต่างๆ  
รวมถึงทักษะการใช้ชีวิต การหุงข้าว 
ท�ากับข้าว

ช่วง 3 - 5 ปี 
ต้องเอื้อให้เกิดพัฒนาการ

ทางด ้านจิตใจและจินตนาการ  
จึงมีอุปกรณ์ต ่างๆ เพื่อให ้เด็ก 
น�ามาคิดต่อยอด

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา แบ่งเป็น 5 ฐานตามแต่ละช่วงวัย 

ตั้งแต่ 1 - 3 ปี  3 - 5 ปี  5 - 7 ปี  และ  7 - 11 ปี
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ิ

ฐาน “สระน�ำ้อนิ - จนั” เหมาะกบัเดก็ 2 - 4 ปี โดยภายในฐานจะประกอบด้วย ‘บ่อทราย’ ทีม่ ี
ทัง้ส่วนพืน้ราบและเนนิทราย (ทรายละเอยีด) ‘บ่อน�า้’ ทีม่พีืน้ด้านล่างเป็นทราย เพือ่ให้เดก็ได้ทดลอง
เล่นทรายผสมน�า้ และ ‘เนินดิน’ ที่มีส่วนทางลาด คอยช่วยเรื่องการทรงตัวและท�าให้เด็กได้ทดลอง
เล่นดินผสมน�้า

เด็กๆ ที่เล่นฐานนี้จะได้พัฒนาเซลล์สมองส่วนซีรีเบลลัม (บริเวณท้ายทอย) ที่มีบทบาทในการ
ควบคุมการสั่งการและประมวลผล เพื่อฝึกพัฒนาการด้านการทรงตัวและการเอาตัวรอด รวมทั้ง 
การพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์และศิลปะจากการเล่นวัสดุธรรมชาติอย่างดิน ทราย และน�้า

ฐานที่ 1  
“สระน�า้อิน - จัน”

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 5 ฐาน
ประกอบด้วย
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ิ

ฐาน “สระทำรก” เหมาะกบัเดก็ 1 - 3  ปี  (ภายใต้การดแูลของผูป้กครองอย่างใกล้ชดิ) ภายในฐาน 
จะประกอบด้วย ‘สระน�้า’ เอียงระดับความลึกให้มีทั้งส่วนต้ืนและส่วนลึก มีทางเดินรอบสระ  
พื้นผิวขัดหยาบๆ เพื่อกันลื่น ‘น�้าพุกลางสระ’ เพื่อสร้างรุ้งกินน�้า ‘น�้าพุข้างสระ’ ติดตั้งให้พุ่งเอียง  
โค้งลงในสระ ‘ก๊อกน�้าและสายยาง’ และ ‘สไลเดอร์’ สูง 1.10 เมตร ท�ามุมเอียง 40 องศา

ฐาน “สระทำรก” จะช่วยพัฒนาความรู้สึกของเด็กท่ีรักการเล่นน�้าให้เปลี่ยนเป็นรักน�้า  
แล้วค่อยๆ ปลูกฝังให้เด็กอยากเรียนรู้เกี่ยวกับน�้า เพื่อให้ในอนาคตเด็กจะสนใจที่จะแก้ปัญหาต่างๆ 
อาทิ น�้าท่วม น�้าแล้ง หรือน�้าเสีย เพื่อรักษาแหล่งน�้าที่เขารักเอาไว้ พร้อมท�าให้เด็กสนใจเกี่ยวกับน�้า
มากขึ้น ต่อยอดอนาคต เพื่อพัฒนาไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ หรือวิศวกรทางน�้า

ฐานที่ 2  
“สระทารก”
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ฐานที่ 3  
“ค่ายกล Spider Man”

เหมาะกับเด็ก 3 - 10 ปี (ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดและการซ่อมบ�ารุง 
เครื่องเล่นอย่างต่อเนื่อง) ในฐานนี้จะประกอบไปด้วย ‘บ่อทราย’ ใช้เป็นทรายละเอียดกันการ 
ตกกระแทก ‘โครงเสาไม้เนือ้แขง็’ ทีไ่ม่มมีมุแหลมคม ‘เชือกใยยกัษ์’ ท่ีใช้ในการประมง และ ‘ต้นไม้ใหญ่’  
ที่มีกิ่งและล�าต้นตรงเพื่อการเดินเชือก

ฐาน “ค่ำยกล Spider Man” จะช่วยให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อจากการปีนป่ายเส้นเชือก 
นอกจากนี้ การไดอ้อกก�าลังกายอยู่ตลอดเวลาจะท�าให้เดก็มีการเตบิโต เรียนรู้การเคลือ่นไหวที่มั่นคง
จากเครื่องเล่นท�าให้เด็กฉลาดและอารมณ์ดี
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ฐานที่ 4  
“เรือสลัดลิง”

ฐานท่ี 4 “เรอืสลดัลงิ” จะเหมาะกบัเดก็ 3 - 10 ปี เรือสลัดลิงจะเป็นเหมอืนบ้านไม้ 2 ช้ัน ชัน้บน
จะมีส่วนของลานกว้างใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ เป็นพ้ืนท่ีส�าหรับการเล่านทิาน และพ้ืนท่ีด้านในตัวบ้าน 
ที่เป็นส่วนของห้องสมุดมีหนังสือมากมายให้เด็กได้อ่าน

ชั้นล่างจะเป็นส่วนใต้ถุนบ้าน เป็นพื้นที่ส�าหรับการจัด Workshop สอนท�าขนม สอนท�าศิลปะ  
หรืองานประดิษฐ์ต่างๆ ส่วนรอบตัวบ้านจะประกอบด้วยเครื่องเล่นนานาชนิดให้เด็กได้ปีนป่าย  
โหน แกว่งไปตามเชือก

ในฐานน้ีเด็กจะได้ฝึกสร้างกล้ามเนื้อ ฝึกการทรงตัว ได้ผจญภัยอย่างอิสระไปกับเคร่ืองเล่น 
โดยรอบ ในขณะเดียวกันเด็กๆ ที่มาร่วม Workshop ก็จะได้ฝึกทักษะต่างๆ ที่มีประโยชน์  
ได้ร่วมฟังนิทาน อ่านหนังสือที่มีประโยชน์ในห้องสมุดของ “เรือสลัดลิง” แห่งนี้
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ฐานที่ 5  
“หัดว่ายน�า้”

ฐาน “หัดว่ำยน�ำ้” คือฐานทีค่วรสร้างเป็นฐานสุดท้าย สระน�า้ท่ีมีความลึก 60 ซม. แห่งน้ี คอืพ้ืนท่ี 
ที่เด็กๆ จะได้ฝึกว่ายน�้าให้เป็น ฝึกการพยุงตัว ฝึกการช่วยเหลือเพ่ือนในน�้า ให้เด็กได้คุ้นเคย 
กับการเล่นน�้า โดยอาจท�าสไลเดอร์ต่อลงมาจาก “เรือสลัดลิง” ก็ได้

นอกจากจะได้เล่นสนุกในน�า้แล้ว ฐาน “หัดวำ่ยน�้ำ” ยังสามารถเป็นพื้นที่ฝึกทักษะให้เด็กได้ 
โดยคุณครูอาจพาเด็กมาสอนทักษะการช่วยเหลือเพื่อนยามตกน�า้ การผายปอด หรือการแบกผู้ป่วย
ขึ้นหลัง (ด้วยวิธีของลูกเสือ) ในบริเวณนี้ได้



15กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

กับ “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา”

เพราะการเล่นไม่ใช่เรื่องไร้สาระ แต่ส่งผลโดยตรงให้เด็กๆ ได้รับทั้งความสุข ความสนุก  
รวมท้ังอิสระทางความคิด ทันทีท่ีพวกเขามีทัศนคติที่ดีกับการเรียนรู้ สนามเด็กเล่นจะกลายเป็น 
ก้าวแรกที่จะท�าให้การเดินทางหลังจากนั้นของเด็กๆ มีโอกาสได้ค้นพบตัวเอง และส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านอื่นของชีวิต อันรวมไปถึงการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปด้วย

อาจารย์ดิสสกร กุนธร หรือลุงดิสของเด็กๆ คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความคิดที่ว่านี้ และเป็นผู้ริเริ่ม
โครงการ “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” พื้นที่ที่เด็กๆ จะได้ปีนต้นไม้ กินขนม รับลมเย็นๆ พร้อมไปกับ 
การเรียนรู ้ธรรมชาติผ่านกิจกรรมตามช่วงวัย ซึ่งการพูดคุยกว่า 5 ชั่วโมงในวันนั้น ได้เปลี่ยน 
มุมมองของเราท่ีมต่ีอสนามเด็กเล่นไปอย่างสิน้เชงิ ประกายในดวงตาทีฉ่ายให้เหน็ถงึความใส่ใจ มุง่มัน่  
แต่อ่อนโยนและเมตตานั้น ก็ท�าให้เรารู้สึกอิจฉาเด็กๆ ไม่น้อยกับโอกาสที่พวกเขาได้เรียนรู้การใช้ชีวิต 
อย่างมีความสุขภายในสนามเด็กเล่นในแบบที่ควรจะเป็น

เล่นสนุก มีความสุข ได้สาระ  

ที่มา : www.creativecitizen.com

อาจารย์ดิสสกร กุนธร 
ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
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แหล่งเรียนรู้การเล่นตามรอยพระยุคลบาท
“ผมเร่ิมต้นท�าโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาน้ีประมาณสัก 10 กว่าปีมาแล้ว จุดเร่ิมต้น

จริงๆ เกิดขึ้นที่โรงเรียนประถมสาธิตประสานมิตร ที่ตอนนั้นภาครัฐต้องการที่จะออกแบบโรงเรียน
ท่ีจะผลิตเด็กที่สามารถท�าอะไรได้ทุกอย่าง โดยโรงเรียนแบบใหม่นี้ชื่อว่า ‘ฉันทศึกษำ’ ที่นอกจาก
จะเน้นไปที่การสอนให้เด็กกล้าคิดกล้าท�าแล้ว เด็กๆ ต้องเป็นคนดี มีความสุข และมีความภาคภูมิใจ 
ในตัวเองด้วย ก็เลยเกิดโปรเจ็กต์สนามเด็กเล่นเพื่อพัฒนาการศึกษาข้ึน โดยรูปแบบสนามเด็กเล่นน้ี  
ผมได้แรงบันดาลใจมาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ซึง่สมเดจ็ย่าท่านทรงมีความรู้และเข้าใจในหลักการอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างลึกซ้ึงมาก  
ทรงน�าองค์ความรูม้าปฏิบัตอิบรมเลีย้งดูพระโอรสและพระธดิาได้อย่างถกูต้องและเหมาะสมกบัช่วงวยั  
รวมทั้งยังสอดคล้องไปกับหลักการพัฒนาสมอง ทุกๆ อย่างที่พระองค์ทรงท�าให้พระโอรสและ 
พระธดิาเล่นเป็นสิง่ทีพ่อด ีท้ังการเล่นกบัธรรมชาต ิการอยูก่บัต้นไม้ น�า้ ยอมให้เลอะเทอะ ยอมเสยีเวลา  
นั่นเป็นสิ่งที่ดีมากๆ เพราะชีวิตของเด็กต้องให้เวลาเขาเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ซ่ึงสมเด็จย่าในสมัย 
ท่ีท่านทรงเริม่เล้ียงพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ท่านก็ได้ความคิดมาจากนักจิตวิทยาชาวสวิสและเยอรมันที่ให้อยู่กับธรรมชาติ ไม่ใช่เทคโนโลยี”
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สร้างรอยทางที่น�าไปสู่ความสุข
“การเรียนรู ้ของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ แต่ละช่วงวัยก็จะมีการรับรู ้ที่แตกต่างกัน  

ในช่วงวยัก่อน 3 ปี สิง่ทีล่กูท�าพร้อมกับพ่อแม่จะเป็นส่ิงท่ีเขาจดจ�า พ่อแม่ท�าอะไร ลกูจะเป็นเหมอืนเงา  
เพราะฉะน้ันคนทีเ่ป็นพ่อแม่ เราต้องเตรยีมเงาของตัวเองให้ดีเพือ่ให้เขาท�าตาม เช่น อยากให้ลูกเก็บบ้าน 
แม่ก็ต้องถือไม้กวาด แล้วมีไม้กวาดเล็กๆ ให้ลูกกวาดไปด้วยกัน แม่อยากให้ลูกกินผัก แม่ก็ต้องกินผัก  
แล้วลกูก็จะกินตาม ถ้าท�าส�าเร็จลกูกจ็ะกนิผกัไปตลอดชวีติ ในช่วงต้นแม่จะต้องอยู ่ถ้าแม่อารมณ์ดเีสมอ  
ลูกจะเป็นเด็กน่ารักอารมณ์ดี แม่พูดเพราะลูกก็พูดเพราะ แม่พูดเบาลูกก็พูดเบา ถ้าแม่มีความสุข  
แม่ร้องเพลง ลูกก็จะมีความสุขไปด้วย ซึ่งการฝึกต้องฝึกก่อน 3 ปี เพราะเมื่อ 4 - 6 ปี จะเป็นวัย 
ที่เขาจะมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง จะไม่เป็นเงาพ่อแม่แล้ว เริ่มหยิบกิ่งไม ้
และจินตนาการว่าเป็นคทาวิเศษ ผจญภัย มีการไปพบสมบัติ มีการอ่านแผนที่ อย่างนี้เป็นต้น”
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กิจกรรมและโครงสร้างที่ถูกออกแบบ 
ให้สอดคล้องกับช่วงวัย

ส�าหรบักจิกรรมต่างๆ ในสนามเดก็เล่นสร้างปัญญานัน้ จะยดึเอาธรรมชาติ
เป็นส�าคัญ โดยพืน้ทีส่นามเดก็เล่นสร้างปัญญาจะเป็นการเรยีนรูท้ีมี่พืน้ฐานมาจาก
การสร้างความสขุให้เกดิข้ึนในจติใจเพือ่เปิดสมอง ความอยากรู ้อยากเหน็ อยากท�า

“สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาจะถูกออกแบบการเล่นให้สอดคล้องไปใน
แต่ละช่วงวยัส�าหรบัวยัตัง้แต่ 1 - 3 ปี 3 - 5 ปี 5 - 7 ปี และ 7 - 11 ปี ในวยั 1 - 3 ปี  
อย่างแรก เขาต้องรูจ้กัวธิช่ีวยตวัเขาเองก่อน ทัง้วธิกีารเดนิและการทรงตวั เนือ่งจาก
เขามีการพัฒนาการทางสมองท่ียังน้อยอยู่ รวมทั้งเรื่องน�้าในหูให้ท�างานได้ดี  
เราจึงออกแบบพื้นที่ให้เขาได้ฝึกการทรงตัวท่ีมีท้ังพื้นเอียงบ้าง ฝืดบ้าง ลื่นบ้าง  
ให้เขาปีนป่าย ทรงตัว เล่นน�้า ดิน ทราย โคลน ต้นไม้ใบหญ้า สาหร่าย  
และแสงแดด”
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“ส่วนเด็กช่วง 3 - 5 ปีก็เป็นอีกขั้นหนึ่ง อุปกรณ์ต่างๆ  
จะสลับซับซ้อนขึ้น การออกแบบส่วนนี้ก็จะเอื้อทักษะของเด็ก 
มีการพัฒนาทางกาย ใจ และด้านจินตนาการมากขึ้น ของเล่น 
ก็จะเป็นของเล่นปลายเปิดเพ่ือกระตุ้นและเปิดโอกาสให้เด็กๆ  
ได้ใช้จินตนาการ เช่น เด็กผู้หญิงก็จะฝันอยากเป็นเจ้าหญิง  
เป็นนางฟ้า แต่งตัวสวยๆ ส่วนผู ้ชายก็ฝันเป็นปีเตอร์แพน  
เหาะเหินเดินอากาศได้ ขี่เรือโจรสลัด แต่อุปกรณ์ท่ีเรามี
ไม่ใช่การยกทุกอย่างแล้วเป็นเจ้าหญิงหรือปีเตอร์แพนได้เลย  
เราจะเอามาแค่บางส่วนเพือ่ให้เขาได้คดิต่อ แล้วเราจะท�าหน้าท่ี 
เป็นผู ้สังเกตการณ์คอยดูว่าเขาตกลงจะเล่นอะไร จากนั้น 
เราจะจุดประกายเริ่มต้นให้เขาคิดต่อไปเรื่อยๆ”
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“ขณะที่เด็กวัย 5 - 10 ปี เขาจะท�าจินตนาการให้กลายเป็นของจริงแล้ว เช่น เขาต้องมา 
ท�าของเล่นเอง ซึง่เราจะเตรียมอปุกรณ์ให้และฝึกให้เขาใช้เลือ่ย ตอกตะปู การเจาะด้วยเครือ่งมอืต่างๆ 
ซ่ึงบางอย่างทีย่งัอนัตรายอยู ่เราในฐานะผู้ดแูลกจ็ะช่วยอ�านวยความสะดวก ซ่ึงถ้าเขาโตขึน้อีกนดิหนึง่  
เราก็จะฝึกให้เขาเจาะด้วยตัวเอง แผลนี่ต้องมีอยู่แล้ว เราต้องฝึกเล่นจากของที่ผู ้ใหญ่มีอยู่จริง  
มีดเนี่ยมีความคมและอันตราย ซึ่งถ้าเราเลือกใช้ท�าอาหาร เราก็จะได้อาหาร แต่ถ้าเราเอาไปใช ้
สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นก็ท�าได้เช่นกัน ดังนั้น เราจึงต้องให้เขาเรียนรู้การใช้อย่างสร้างสรรค์ 
นอกจากนี้เราจะสอนให้เขาหุงต้มอาหารให้ได้พอสมควร เริ่มด้วยการท�าขนมที่เราจะท�าให้เขาเห็น 
แล้วเขากจ็ะอยากเลียนแบบอยากลองท�าดู พอท�าได้และกนิได้ ความมัน่ใจจะเกิดข้ึนว่าฉันไม่ตายแล้วนะ  



เพราะฉนัสามารถท�าของกนิได้เอง เร่ืองนีส้�าคญันะ เพราะถ้าท�าอย่างนีไ้ปเร่ือยๆ  
จนกระทั่งเขามั่นใจว่าไม่มีอะไรในโลกที่เขาท�าไม่ได้ เขาก็จะกลายเป็นคนรุ่นใหม่ 
ท่ีสามารถท�าอะไรก็ได้ และสามารถพัฒนาจนกระทั่งเกิดความแม่นย�า  
ความช�านาญ และเกิดอาชีพ ซ่ึงการวางรากฐานลกัษณะนีแ้ล้วปล่อยให้เขาคดิต่อ 
ด้วยวิธีคิดใหม่ๆ ของตัวเอง ต่อไปเขาก็จะสามารถน�าทักษะต่างๆ ในชีวิต 
ไปดูแลชีวิตตัวเองและสร้างสิ่งดีๆ ให้ประเทศได้ต่อไป”

เปลี่ยนบ้านให้เป็นสนามทดลองสร้างปัญญา  
บ่มเพาะด้านจิตใจ เรียนรู้จากธรรมชาติ

“ทีจ่รงิผมท�าสนามเด็กเล่นโดยเริม่จากทีบ้่านตวัเองมาประมาณ 10 กว่าปีแล้ว และเปิดให้เดก็ๆ  
มาทดลองเล่นในนี้ โดยเฉพาะเล่นน�้า เราจะมีบ่อที่เป็นน�้าตก เป็นน�้าตื้น และเป็นน�้าแช่ แล้วก็มีโซน 
ส�าหรับเด็กเล็กๆ เวลาเด็กๆ ได้อยู่กับธรรมชาติเขาจะมีความสุข พอมีความสุขสมองข้างในก็จะเปิด 
ซึ่งเราสังเกตได้จากแววตา ทีนี้พอสมองเขาเปิดแล้ว เราจะปลูกฝังอะไรก็ได้แล้ว ส่ิงท่ีเราพยายาม 
ใส่เข้าไปคือเรือ่งความกตญัญ ูศาสนา สอนการอ่านแผนท่ี แทรกเรือ่งประวตัศิาสตร์ ปรชัญา การสอน
ให้เขาสามารถพึง่พาตวัเอง เลีย้งชีวติตวัเอง ไม่ว่าจะเรือ่งการท�าอาหารทีเ่ราจะเน้นเยอะ การดูแลบ้าน 
จัดกระเป๋าเดินทาง แต่เหล่านี้เราจะสอดแทรกความรู้ โดยที่จะสอนทุกๆ อย่างไปพร้อมกัน โดยไม่ได้ 
แบ่งเป็นวิชา แต่เราจะมีการพัฒนาทุกวิชาแบบพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซ่ึงตรัสว่าทุกวิชาคือวิชาเดียว เราสามารถใช้น�้าเพียงหยดเดียว 
พฒันาไปจนกลายเป็นโลกท้ังใบ น�า้หยดเดยีวท่ีจะเก่ียวข้องกบัโลกทัง้ใบ หรอืว่าข้าวเมด็หนึง่จะเกีย่วพนั 
กับชีวิตเราทั้งหมด”

เรื่องนี้ส�ำคัญนะ เพรำะถ้ำท�ำอย่ำงนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเขำมั่นใจ

วำ่ไม่มีอะไรในโลกที่เขาท�าไม่ได้ เขำก็จะกลำยเป็นคนรุ่นใหม่ 

ที่สำมำรถท�ำอะไรก็ได้ และสำมำรถพัฒนำจนกระทั่ง 

เกิดความแม่นย�า ความช�านาญ และเกิดอาชีพ

21กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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สนามเด็กเล่นกับกิจกรรมที่แตกต่างไปตามบริบทแวดล้อม
ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาสักแห่ง ปัจจัยที่ต้องค�านึงถึงนอกเหนือไปจากเรื่อง 

ความปลอดภัย รวมถงึสภาพแวดล้อมทีต้่องมลีมโกรก มต้ีนไม้ใหญ่อย่างน้อยหนึง่ต้น อยูใ่นละแวกชมุชน 
และมีคนดแูลได้ตลอดแล้ว ในส่วนของกจิกรรมกย็งัต้องออกแบบให้สอดคล้องไปกับบริบทแวดล้อมด้วย

“ส�าหรับสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาจะมีหลากหลายและผันแปรไปตามสถานที่ต้ัง หลักๆ คือ
เราพยายามสอนให้เด็กเข้าใจท้ังธรรมชาติและสังคมที่เขาอยู่ ณ เวลานั้น ซึ่งสนามเด็กเล่นแต่ละแห่ง 
ก็จะมีกิจกรรมที่ต่างกันไป การออกแบบกิจกรรมก็ต้องให้ถูกกับบริบทที่เด็กๆ สามารถน�าไปใช้งาน 
ได้ด้วย เขาจะได้เรียนรู้ธรรมชาติของเขาในบริเวณบ้านและเมืองว่ามีอะไรที่เป็นจุดเด่น เช่น เป็นพื้นที่
ชาวประมงกจ็ะมเีรือ่งการจบัปลา ถักแห ถักอวน ถนนสายนีข้ายอะไร ท�าไมถงึขาย หรอืตรงนีม้ต้ีนไม้นะ  
ต้นนี้กินได้ไหม มีประโยชน์แบบไหนบ้าง เป็นต้น”
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เมื่อของเล่นปลายปิดตามสมัยนิยมถูกท้าทาย
ด้วยของเล่นปลายเปิดแบบธรรมชาติ

“ของเล่นจะมีอยู ่2 ชนดิ คอื open-ended กับ closed-
ended นะครบั ซึง่ของเล่นทีเ่ราเหน็โดยทัว่ๆ ไป คอืของปลายปิด  
เป็นของเล่นท่ีซ้ือส�าเร็จรูปและเล่นได้ตามท่ีผู้ผลิตคดิและก�าหนด 
เมือ่เดก็เล่นบ่อยๆ เขาจะเริม่เบ่ือกต้็องไปหาอย่างอืน่ทีต่ืน่เต้นกว่า  
จนเด็กติดของเล่นและการเล่น ตลอดจนจินตนาการเชื่อมโยง 
ก็จะหายไป รอแต่การซ้ือทุกส่ิงทุกอย่าง และตกเป็นทาสของ 
ของเล่นในทีส่ดุ แต่ของเล่นปลายเปิดจะเป็นอะไรกไ็ด้ทีส่ามารถ
น�ามาดัดแปลงได้ตามจินตนาการ นี่คือข้อดี และเราใช้ของเล่น

ของเล่นปลายเปิดจะขึ้นอยู่ที่ 

ความคิดสร้างสรรค์ 

และจินตนาการของเด็ก  

ไม่ใช่คนขำย ซึ่งข้อดีของกำรเล่น

ของเล่นแบบนี้เรำจะได้นักคิด 

นักจินตนาการ นักประดิษฐ์

มากมายไม่มีที่สิ้นสุด

ลักษณะน้ีในสนามเด็กเล่น เช่น กิ่งไม้ที่สามารถเป็นได้ตั้งแต่หอกไปจนถึงไม้กายสิทธิ์ 
หรือกองทราย จะคิดว่าเป็นภูเขาหรือจะขุดลงไปเป็นบ่อน�้าก็ได้ ของเล่นปลายเปิด 
จะขึน้อยูท่ี่ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็ก ไม่ใช่คนขาย ซ่ึงข้อดีของการเล่น 
ของเล่นแบบนี้เราจะได้นักคิด นักจินตนาการ นักประดิษฐ์มากมายไม่มีที่สิ้นสุด”
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การเล่นให้อะไรมากกว่าที่เราคิด
“การเล่นมีประโยชน์มากนะ เพราะนอกจากเด็กๆ ได้เรียนรู้ความเป็นไปของธรรมชาติ  

คลายเครียด รวมทั้งน�าไปสู่พัฒนาการของสมองอย่างเต็มที่แล้ว ยังท�าให้เขาได้ล้างสารพิษคอร์ติซอล 
รวมถึงสร้างสารแห่งความสุข ตลอดจนให้ประสบการณ์และพัฒนาการด้านต่างๆ ตั้งแต่การฝึกทักษะ
ในการเข้าสังคมและสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การใช้ความคิดสร้างสรรค์  
การลงมอืท�า การช่วยเหลอืตวัเอง รูจั้กอดทนอดกลัน้ รวมทัง้เอือ้เฟ้ือต่อคนอ่ืนด้วย และทีน่ีย่งัฝึกให้เด็ก 
มีร่างกายแข็งแรง อารมณ์ดี มีความมั่นคงทางจิตใจว่าเขาจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมั่นคง เขาสามารถ 
ช่วยเหลอืชีวติของตวัเองได้ทุกอย่าง การเล่นกเ็หมอืนกบัเราได้รับประทานอาหารและนอนหลบัอย่างดี  
ผมมองว่าความสุขของชีวิตในวัยเด็กเป็นสิ่งส�าคัญมาก เพราะอารมณ์จะขับเคลื่อนการท�างาน 
ของสมอง เมื่อเรามีอารมณ์ดี สมองก็จะหลั่งสารแห่งความสุข แต่สมองก็เป็นทาสของจิตใจ  
ดงันัน้ เราก็ต้องพัฒนาด้านจติใจไปพร้อมๆ กนั จติทีม่คีวามสขุกเ็มือ่เดก็ได้เล่นและก็ได้รบัความรกัทีด่ ี
จากพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย”
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โปรเจ็กต์ต่อเนื่องที่เชื่อมโยงไปยังครอบครัวและสังคม
“ถ้าจะเล่นให้เป็นมรรคเป็นผลจริงๆ คุณพ่อ คุณแม่ คุณตา คุณยาย โรงเรียน  

รวมท้ังชุมชนจะต้องมาร่วมด้วยช่วยกัน อย่างตอนนี้เราคิดที่จะต้ังโครงการหนึ่งขึ้นมา
ชื่อว่า ‘Eagle and the Kids’ หรือนกอินทรีกับเด็กน้อย คนที่เป็นนกอินทรีก็คือผู้ใหญ่  
ผู้สูงอายุท่ีมีสายตายาวไกล และสามารถเสียสละเวลาของตัวเองเพื่อมาท�างานเป็น 
อาสาได้ โครงการน้ีนอกจากจะมีประโยชน์กับเด็กแล้ว ผลที่เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ก็คือ 
พวกเขาจะไปโรงพยาบาลน้อยลง เพราะได้รับพลังจากเด็ก ขณะที่เด็กเองก็มีโอกาส 
ได้เรียนรู ้มากขึ้นในวิถีที่ดี ได้ซึมซับประสบการณ์ที่ผู ้ใหญ่เคยผ่านมาก่อน และ
ด้วยบริบทของความเป็นไทย เด็กๆ ก็จะได้เรียนรู้เรื่องขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม  
ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความประณตี อ่อนโยน และสมบตัผิูดี้ ซึง่สิง่เหล่านีต้้องได้มาจาก 
ผู้สูงอายุเท่านั้น”
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เพราะที่ไหนก็เป็นสนามเด็กเล่นได้
“สนามเด็กเล่นควรจะมีในบ้านทุกหลัง ซึ่งภาพของสนามเด็กเล่น 

ในความคิดของคนส่วนใหญ่จะต้องมพีืน้ทีก่ว้าง มเีครือ่งเล่น แต่จรงิๆ แล้วแค่คณุ 
มีพื้นที่ ไม่ต้องมากมายหรอก ก็สามารถท�าเป็นสนามเด็กเล่นดีๆ ได้แล้วนะ  
ไม่จ�าเป็นเลยทีจ่ะต้องมขีองเล่นราคาแพง คุณอาจมแีค่กะละมงั มขีวด มีกระป๋อง  
มไีม้ หรอือะไรก็ตามทีห่าได้ เดก็ๆ กเ็ล่นได้เป็นชัว่โมงๆ แล้ว ส�าหรับเด็กอะไรกเ็ล่นได้  
ขึ้นอยู่กับว่าพ่อแม่จะให้โอกาสไหม เด็กบางคนบอกว่ามีความสุขมากเลยที่บ้าน 
มีต้นไม้หนึ่งต้น แต่แม่ตัดต้นไม้ต้นนี้ทิ้ง ส�าหรับเขาเหมือนสวรรค์ที่หายไปเลย 
ผู้ใหญ่อย่างเราอาจคิดไม่ถึงว่าเป็นสิ่งส�าคัญที่ยึดเหนี่ยวจิตวิญญาณของลูกได้”
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เทคโนโลยี VS ธรรมชาติ
“ถ้าเอาเทคโนโลยีมาใช้จะท�าให้เด็กตื่นเต้น ท�าอะไรก็ไม่มีสมาธิ แต่ก็ 

พูดล�าบากนะ เพราะทุกคนก็ใช้เครื่องมือเหล่าน้ีแล้วไม่มีใครบอกว่าอันตราย 
หรอืไม่อนัตราย เราต้องตระหนกัไว้ด้วยว่า สิง่ใดๆ กต็ามเมือ่มคีณุกต้็องมีโทษอยู่  
ผมยกตวัอย่างในประเทศฝร่ังเศสทีส่ั่งห้ามเด็กนกัเรียนพกมอืถอืในโรงเรียน แม้แต่
ตอนพักก็ไม่ให้มี วิธีท�าโทษก็คือยึดเครื่องแล้วเรียกพ่อแม่มาตักเตือน แต่คนไทย
ไม่เหมือนกับคนฝรั่งเศส หรืออย่างละครแดจังกึมท่ีรัฐบาลเกาหลีใต้สามารถ 
พลิกโลกให้ตามละครได้เลย จากคนเกาหลีที่ไม่มีคนในโลกใบนี้ชอบ กลับกลาย
เป็นคนเกาหลีมีคนรักมาก ส�าหรับไทยเองโมเดลนี้ก็ดูมีความเป็นไปได้นะ นั่นคือ
การใช้สือ่แบบย้อนทางและเป็นประโยชน์ สอดแทรกทศันคตแิละค่านยิมทีเ่หมาะ
ที่ควรเข้าไป คุณลองดูสิ อย่างละครบุพเพสันนิวาส นี่เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่
ท�าให้พฤตกิรรมเราเปลีย่นแบบไม่รู้ตัวเลยนะ คนไทยอาจจะเหมาะกบักศุโลบาย
ท�านองนี้ ผมว่าต้องใช้วิธีที่เขาไม่รู้ตัว แล้วก็ไม่ใช่เป็นคลื่นลูกเดียว ต้องเป็นคลื่น
ที่ต่อเนื่องด้วย”



อิ่มใจเมื่อเห็นคนอื่นสนุกกับการเรียนรู้
ในวัย 70 ปี อาจารย์ดิสสกรยังคงสนุกกับการได้คิด ทดลอง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ 

และความสุขของอาจารย์ในทุกๆ วันก็คือการได้เห็นเด็กๆ รวมทั้งครอบครัวของพวกเขามีความสุข
จากการเรียนรู้

“ผมเองก็มีความสุขทุกคร้ังเมื่อพวกเขาสนุกกับการได้เจออะไรใหม่ๆ แล้วความสุขในวัยเด็ก 
ใครว่าไม่ส�าคัญ แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่ก็เป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งก็ว่าได้ท่ีจะพัฒนา 
ให้เด็กกลายเป็นคนมองบวกและเป็นคนดีได้ ลองคิดกลับกัน ถ้าในสมัยเด็กถูกบังคับให้มีแต่การสอบ  
ตวิหนังสือ เรยีนพิเศษ วนันีก้ส็อบ พรุง่นีก้ส็อบ ถามว่าถ้าคณุเป็นเด็ก คณุจะมคีวามสขุไหม แล้วถ้าเขา 
ไม่มีความสุข เขาอยากเป็นคนดีไหม ถึงเขาจะประสบความส�าเร็จได้เป็นดอกเตอร์ เป็นใหญ่เป็นโต  
แต่เป็นคนไม่ด ีแบบน้ันยิง่อันตรายเข้าไปใหญ่ เขาใช้ความทกุข์สูก้บัความทกุข์จนส�าเรจ็ไง เพราะฉะนัน้ 
เขาไม่ให้ใครแล้ว จะเป็นคนเห็นแก่ตัว ลองดูทฤษฎีในหลวงรัชกาลที่ 9 สิ ที่สมเด็จย่ามุ่งมั่นที่จะให้ลูก
มคีวามสขุในวัยทีส่มควร รูจั้กเสยีสละ รูจ้กัทีจ่ะคดิว่าความสขุทัง้หลายคอืการเสยีสละ ไม่ใช่การได้มา
แล้วไม่รู้จะไว้ไหนเยอะแยะไปหมด เป็นคนรวยใช่ว่าจะมีความสุขเสมอไป”
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ต้นแบบของชีวิต
นอกจากโอวาท 4 ข้อของท่านเหลี่ยวฝาน ขุนนางราชวงศ์หมิง อันได้แก่ การสร้างอนาคต วิธี

แก้ไขความผิดพลาด วิธีสร้างความดี และการถ่อมตน จะเป็นแนวทางในการออกแบบชีวิตในช่วงวัย 
ต่างๆ แล้ว ผู้ที่เป็นต้นแบบส�าคัญที่อาจารย์ดิสสกรต้ังไว้เป็นต้นทางของการด�าเนินชีวิตนั้นก็คือ  
สมเด็จย่าและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

“ท่านเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตท่ีดี การใช้ชีวิตที่มีแต่ความเมตตา มีความเสียสละ อดทน 
อดกลัน้ ซึง่การได้เกดิบนแผ่นดนิทีม่ท่ีานเป็นพระมหากษตัรย์ิ เป็นรากฐานให้แก่ชวีติ ในโลกนีไ้ม่มใีคร 
สู้ประเทศไทยได้ ผมคิดว่าโลกน้ีเป็นโลกใบเดียวกัน สิ่งมีชีวิตทุกอย่างเท่ากันหมด มีเกียรติ มีความ
เสมอภาค คนจะดไีม่ได้อยูท่ี่ฐานะและชาตกิ�าเนดิ แต่อยูท่ีก่ารกระท�าของตัวเอง และเขาจะเป็นคนดีได้ 
ก็ต้องมีตัวอย่างที่ดีด้วย”

ท่านเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตที่ดี  

การใช้ชีวิตที่มีแต่ความเมตตา  

มีความเสียสละ อดทนอดกลั้น  

ซึ่งการได้เกิดบนแผ่นดินที่มีท่านเป็น 

พระมหากษัตริย์ เป็นรากฐานให้แก่ชีวิต
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สนำมเด็กเล่น ไม่ใช่เฉพำะกำรเล่นนะ  

แต่เป็นกำรพัฒนำที่ยำวไปถึงขั้นควำมรู้ 

ที่ลึกซึ้ง ตั้งแต่ดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ สังคม จิตวิทยา 

โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และการค�านวณ 

กับระบบภาษา ในนี้เรำท�ำมำหมดแล้วนะ

ปลายทางคือการสร้างสายป่านแห่งความรู้ 
และส่งต่อแบบไม่มีที่สิ้นสุด

“สนามเด็กเล่นไม่ใช่เฉพาะการเล่นนะ แต่เป็นการพัฒนาที่ยาวไปถึงข้ัน
ความรู้ที่ลึกซ้ึง ตั้งแต่ดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคม จิตวิทยา  
โดยเฉพาะวทิยาศาสตร์และการค�านวณกบัระบบภาษา ในนีเ้ราท�ามาหมดแล้วนะ  
เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ท�าเป็นวิจัย ความรู้และทักษะเหล่านี้ถูกเก็บข้อมูล เพื่อที่จะ 
น�าไปสอนเด็กๆ เพื่อให้เด็ก synchronize ได้หมดทุกอย่างเท่าที่ผมกับอาจารย์
บังอร (บัวเมือง) จะสอนได้ นอกจากนี้อย่างที่บอกว่าเราอยากจะให้คนสูงวัย 
เข้าไปช่วยโอบอุ้มเด็กๆ ก็คือไปสอนทุกอย่าง ทั้งการท�าของเล่น ท�าขนม วิธีการ
ใช้ชีวิต ศาสนา คุณธรรม หรือประสบการณ์ทั้งหลายของผู้ใหญ่ที่ผ่านการใช้ชีวิต  
ให้เขาถ่ายทอดให้เด็กต่อไป และทั้งหมดจะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม 
ที่มีแต่การแย่งชิง ช่วยแก้ปัญหาทางจิตวิทยา ยาเสพติด ปัญหาท้องวัยใส 
อาชญากรรม การขาดสต ิขาดความคดิ สามญัส�านกึ ทีท่�าให้บ้านเมอืงเกดิปัญหา
จนต้องมีการบังคับลงโทษ ซึ่งไม่เกิดผลด้านจิตใจ เพราะฉะนั้น สนามเด็กเล่น 
สร้างปัญญาจะเป็นหนทางที่ช่วยคลี่คลายปัญหาทั้งหมดนี้ลงได้”
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บทที่ 2 
การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 
เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น  
(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย



33กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

รัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 ก�าหนด
ให้รัฐต้องด�าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่
ก่อนวยัเรยีนจนจบการศกึษาภาคบงัคบัอย่างมคีณุภาพโดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย 
รวมทั้งรัฐต้องด�าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ 
การศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินการด้วย 

ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ในด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้ก�าหนดประเด็นการพัฒนา
ศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ ทีมุ่ง่เน้นการพฒันาคนเชงิคณุภาพในทุกช่วงวยั 
เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย  
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย โดยในช่วงปฐมวัยเน้นให้มีการลงทุน 
เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน และประเด็น 
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ครอบครวัและชมุชนในการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างบรรทัดฐานที่ดีในสังคม  
การสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้อง
กบัความเปลีย่นแปลงของโลกในอนาคตสร้างความตระหนกัถงึความส�าคญั
ของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ประเทศ 
กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
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 ยุทธศาสตร์ประเทศกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

แผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำติฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ ได้ก�าหนดแนวทาง
การพัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด�ารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า โดยในกลุ่มเด็กปฐมวัย ได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนาให้มีการ 
ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม 
ที่ เหมาะสม โดยให้มีการปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะส�าคัญด้านต่างๆ อาทิ ทักษะทางสมอง 
ทักษะด้านความคิดความจ�า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผน 
และการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชำติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง 

ศักยภาพทุนมนุษย์

การพัฒนา 
เด็กปฐมวัย

ยุทธศำสตร์ชำติ  

(พ.ศ. 2561 - 2580) 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ

พัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 

ที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals : 

SDGs) เป้าหมายที่ 4  

การศึกษาที่มีคุณภาพ 

(Quality Education)
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การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
โดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิน่ ในการให้บรกิารสาธารณะด้านการศกึษาแก่ประชาชน ทัง้นี ้กรมส่งเสรมิ 
การปกครองท้องถ่ินมีหน้าท่ีในการสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส�าหรับการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับอนุบาลสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ด�าเนินการ 4 แนวทาง ได้แก่ การจัดสรร 
งบประมาณ การพัฒนาคุณภาพผู ้ เรียน การพัฒนาคุณภาพบุคลากร  
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการด�าเนินการทั้ง 4 แนวทางนี้จะน�าไปสู่ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการท่ีสมวัย 
ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ - จติใจ สงัคม และสติปัญญา ซ่ึงสอดคล้องตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560

ทัง้ยงัมคีวามสอดคล้องกบัเป้ำหมำยกำรพัฒนำทีย่ัง่ยนื (Sustainable 
Development Goals : SDGs) ในเป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ 
(Quality Education) ที่กล่าวว่า “สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิง 
ทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถม
ศึกษา ส�าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ ภายในปี 2573 เพื่อให้เด็กเหล่านั้น 
มีความพร้อมส�าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา”

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นในฐานะที่เป็นหน่วยงานส่งเสริม 
และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับอนุบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพ 
เพือ่ตอบสนองนโยบายในการพัฒนาศกัยภาพมนษุย์ของประเทศ โดยเร่ิมต้ังแต่
ระดับปฐมวัย



ปัจจุบนัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด�าเนนิการจดัการศกึษาปฐมวัยใน 2 รปูแบบ ได้แก่  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับอนุบาล ดังนี้

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563

แนวทางการด�าเนินการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษา 
ระดับอนุบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดสรร 
งบประมาณ

การพัฒนา
บุคลากร

การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

การพฒันา
ผู้เรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จ�านวน 18,868 แห่ง 
เด็กเล็ก จ�านวน 716,660 คน

โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับอนุบาล 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ�านวน 1,706 แห่ง 
นักเรียน จ�านวน 172,228 คน

1 2
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การศึกษาปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด 

ถึง 6 ปีบริบูรณ์อย่างเป็นองค์รวม บนพื้นฐานการอบรม 

เลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ

และพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ 

ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก 

ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐาน

คุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาต ิ

(หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560, หน้า 2)

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย



38 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)

การด�าเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย  
ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)

กรมส่งเสริมกำรปกครอง 
ท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณ 
ให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ�านวน 366 แห่ง  
แห ่งละ 100,000 บาท  
ในการสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา

กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น สนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จ�านวน 
7,851 แห่ง ด�าเนนิการสร้าง
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
อย่างน้อยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นละ 1 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แจ ้งความประสงค ์ขอรับ 
การสนับสนุนงบประมาณ 
ในการด� า เ นิ นกา รสร ้ า ง 
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
จ�านวน 1,346 แห่ง แห่งละ 
170,000 บาท

2561 2562 2563

การริเริ่มโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย  
ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) 

นำยสุทธพิงษ์ จลุเจรญิ อธบิดกีรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน ได้ริเร่ิม 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา) โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยในท้องถิ่นมีพัฒนาการ
ท่ีสมบูรณ์ตามวัยผ่านการเล่น ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม  
และสติปัญญา ให้เด็กได้เรียนในห้องเรียนธรรมชาติ ท่ีประกอบด้วยวัสดุท่ีม ี
ในธรรมชาต ิได้แก่ ทราย น�า้ ต้นไม้ รวมท้ังวัสดท่ีุเหลอืใช้ในพืน้ที ่โดยแบ่งการเล่น
ออกเป็นรปูแบบฐานต่างๆ จ�านวน 5 ฐาน ได้แก่ ฐำนที ่1 สระน�ำ้อนิ - จนั ฐำนที ่2  
สระทำรก ฐำนที่ 3 ค่ำยกล Spider Man ฐำนที่ 4 เรือสลัดลิง และฐำนที่ 5  
หัดว่ำยน�้ำ ทั้งนี้ ให้ด�าเนินการโดยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้ 
หลัก “บวร” (บำ้น วัด โรงเรียน)
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การขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่าย

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นร่วมกับส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุน 
กำรสร้ำงเสรมิสขุภำพ (สสส.) ส�ำนกัสนบัสนนุสขุภำวะชุมชน (ส�ำนัก 3) และ 
มลูนธิิสนำมเดก็เล่นสร้ำงปัญญำ ด�าเนนิการภายใต้ข้อตกลงด�าเนนิงานสร้างเสรมิ 
สขุภาพ โครงการพฒันาการเรยีนรู้ของเดก็ปฐมวยัด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
โดยชุมชนท้องถ่ิน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ให้ท�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์ฝึกอบรมด้านการเสรมิสร้างพฒันาการ
ของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และขยายผลไปยังศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่สนใจ 

ปัจจุบันมีศูนย์ฝึกอบรม จ�านวน 12 แห่ง ประกอบด้วย

เทศบำลต�ำบลปริก 
อ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลนำทอน 
อ�าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

เทศบำลต�ำบลพุเตย  
อ�าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลยำงขี้นก 
อ�าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบำลต�ำบลท่ำม่วง  
อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบำลต�ำบลบ้ำนดอน  
อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลหนองกุงใหญ่ 
อ�าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

เทศบำลต�ำบลป่ำก่อด�ำ  
อ�าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

เทศบำลต�ำบลบ้ำนหลวง  
อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลวังใหม่ 
อ�าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลขอนหำด  
อ�าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลเสมำใหญ่ 
อ�าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
ส�านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส�านัก 3)

• หน ่ วยงานสนับสนุน เค รือข ่ ายชุมชน 
ในศูนย์ฝึกอบรม 12 แห่ง

• ร่วมด�าเนินการจัดอบรมในศูนย์ฝึกอบรม 
12 แห่ง

 มูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

• ออกแบบฐานการเรยีนรูข้องสนามเดก็เล่น 
สร้างปัญญา

• สนับสนุนองค์ความรู ้ในการด�าเนินการ
สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

• ร่วมด�าเนินการจัดอบรมในศูนย์ฝึกอบรม 
12 แห่ง

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• ด�าเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นศูนย์ต้นแบบ

ประจ�าจังหวัด ทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง รวม 76 แห่ง เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนา 
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยชุมชนท้องถ่ิน ท่ีด�าเนินการ
ร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา

• ด�าเนินการจัดฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์ต้นแบบประจ�า
จังหวัด ร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธ ิ
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จ�านวน 12 ครั้ง ใน 12 จังหวัด

• จดัสรรงบประมาณเงนิอดุหนนุเฉพาะกจิ เงนิอดุหนนุส�าหรบัสนบัสนนุงบประมาณโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน 366 แห่ง แห่งละ 100,000 บาท

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง (องค์การบริหารส่วนจังหวัด / 
เทศบาล / องค์การบริหารส่วนต�าบล) ด�าเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา อย่างน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 แห่ง

• จดัสรรงบประมาณเงนิอดุหนนุเฉพาะกจิ เงนิอดุหนนุส�าหรบัสนบัสนนุงบประมาณโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน 1,346 แห่ง แห่งละ 170,000 บาท
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ศูนย์ฝึกอบรม 
12 แห่ง

ศูนย์ต้นแบบ
จังหวัด  

76 จังหวัด 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

ที่สนใจ

เรียนรู้ผา่นกิจกรรมฝกึอบรม  

ถ่ำยทอดองคค์วำมรู้

ถำ่ยทอดองค
ค์ว

ำม
รู้

และปฏิบตัิการสร้าง  
สนำมเดก็เล่นสร้ำงปัญญำ

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นร่วมกับส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริม 
สุขภำพ (สสส.) ส�ำนักสนับสนุนสุขภำวะชุมชน (ส�ำนัก 3) และมูลนิธิสนำมเด็กเล่น 
สร้ำงปัญญำ ด�ำเนนิกำรจัดกจิกรรมฝึกอบรมและปฏบิตักิำรสร้ำงสนำมเดก็เล่นสร้ำงปัญญำ  
ณ ศูนย์ฝึกอบรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่งทั่วประเทศ โดยให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นศูนย์ต้นแบบของจังหวัด 76 จังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเรียนรู้  
แลกเปลี่ยน และน�าไปขยายผลในจังหวัดของตนเองต่อไป โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่สนใจการด�าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่านการเล่น 
(สนามเดก็เลน่สร้างปัญญา) สามารถเรยีนรู้ได้จากศูนย์ฝึกอบรม 12 แห่ง ศูนย์ต้นแบบจังหวดั 
76 แห่ง หรือในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงที่ได้ด�าเนินการตามโครงการแล้ว

แนวทางการขยายผล
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย  
ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)
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เทศบาลต�าบลปริก  
อ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

กิจกรรมการลงพื้นที่ เพื่อถ ่ายทอด 
องค์ความรู้ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2561  
ณ เทศบาลต�าบลปริก อ�าเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
11 แห่งที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมเข้าร่วมกิจกรรม
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กิจกรรมฝึกอบรมและปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่น 
สร้างปัญญา ระหว่างวันที่ 28 - 30 กันยายน 2561 ณ องค์การ
บรหิารส่วนต�าบลนาทอน อ�าเภอทุง่หว้า จงัหวดัสตลู โดยมผีูแ้ทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีได้รับการ 
คดัเลอืกเป็นศนูย์ต้นแบบประจ�าจงัหวดัจ�านวน 7 แห่ง และผูแ้ทน 
ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจ�านวน 7 แห่ง  
ใน 7 จังหวัด ได้แก่ สตูล นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ตรัง
และพัทลุง เข้าร่วมการอบรมและฝึกปฏิบัติการ

องค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลนาทอน  
อ�าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
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เทศบาลต�าบลพุเตย  
อ�าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

กิจกรรมฝึกอบรมและปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
ระหว่างวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2561 ณ เทศบาลต�าบลพุเตย อ�าเภอวิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ต้นแบบประจ�าจังหวัดจ�านวน 8 แห่ง 
และผู้แทนส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดจ�านวน 8 แห่ง  
ใน 8 จังหวัด ได้แก่ ก�าแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุทัยธานี 
นครสวรรค์ ชัยนาท และลพบุรี เข้าร่วมการอบรมและฝึกปฏิบัติการ
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องค์การบริหารส่วนต�าบลยางขี้นก  
อ�าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมฝึกอบรมและปฏบิตักิารสร้างสนามเดก็เล่นสร้างปัญญา ระหว่างวนัท่ี 26 - 28 ตลุาคม 
2561 ณ องค์การบริหารส่วนต�าบลยางขี้นก อ�าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมศีนูย์พฒันาเด็กเลก็ท่ีได้รบัการคดัเลอืกเป็นศูนย์ต้นแบบประจ�าจงัหวดัจ�านวน 
5 แห่ง และผู้แทนส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจ�านวน 5 แห่ง ใน 5 จังหวัด ได้แก่ 
อ�านาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ มุกดาหาร และสุรินทร์ เข้าร่วมการอบรมและฝึกปฏิบัติการ
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เทศบาลต�าบลท่าม่วง  
อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

กิจกรรมฝึกอบรมและปฏบัิติการสร้างสนามเดก็เล่นสร้างปัญญา ระหว่าง
วนัที ่23 - 25 พฤศจกิายน 2561 ณ เทศบาลต�าบลท่าม่วง อ�าเภอเสลภมู ิจังหวดั
ร้อยเอ็ด โดยมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับ
การคัดเลอืกเป็นศูนย์ต้นแบบประจ�าจงัหวดั 7 แห่ง และผูแ้ทนส�านกังานส่งเสรมิ 
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดจ�านวน 7 แห่ง ใน 7 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ 
นครพนม มหาสารคาม สกลนคร บึงกาฬ ยโสธร และร้อยเอ็ด เข้าร่วมการอบรม 
และฝึกปฏิบัติการ
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เทศบาลต�าบลบ้านดอน  
อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

กจิกรรมฝึกอบรมและปฏบิตักิารสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 
2561 ณ เทศบาลต�าบลบ้านดอน อ�าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ต้นแบบ
ประจ�าจังหวัด 10 แห่ง และผู้แทนส�านักงานส่งเสริม 
การปกครองท้องถิน่จงัหวดัจ�านวน 10 แห่ง ใน 10 จงัหวดั 
ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ์
อ่างทอง สิงห์บุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม  
และสมุทรสาคร เข้าร่วมการอบรมและฝึกปฏิบัติการ



48 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)

กิจกรรมฝึกอบรมและปฏิบัติการสร้างสนาม 
เด็กเล่นสร้างปัญญา ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2561 
ณ องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองกุงใหญ่ อ�าเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการคัดเลือก
เป็นศูนย์ต้นแบบประจ�าจังหวัด 5 แห่ง และผู้แทน
ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจ�านวน 
5 แห่ง ใน 5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น เลย หนองคาย 
หนองบัวล�าภู อุดรธานี เข้าร่วมการอบรมและฝึก 
ปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองกุงใหญ่ 
อ�าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น



49กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

เทศบาลต�าบลป่าก่อด�า  
อ�าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมฝ ึกอบรมและปฏิบัติการสร ้าง 
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ระหว่างวันที่ 21 - 23 
ธันวาคม 2561 ณ เทศบาลต�าบลป่าก่อด�า อ�าเภอ
แม่ลาว จังหวดัเชยีงราย โดยมผีูแ้ทนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการ 
คัดเลือกเป็นศูนย์ต้นแบบประจ�าจังหวัด 6 แห่ง  
และผู้แทนส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
จังหวัดจ�านวน 6 แห่ง ใน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย 
น่าน พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย เข้าร่วม 
การอบรมและฝึกปฏิบัติการ



50 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)

กิจกรรมฝึกอบรมและปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ระหว่าง 
วันที่ 18 - 20 มกราคม 2562 ณ เทศบาลต�าบลบ้านหลวง อ�าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับ 
การคัดเลือกเป็นศูนย์ต้นแบบประจ�าจังหวัด 5 แห่ง และผู้แทนส�านักงานส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ินจงัหวดัจ�านวน 5 แห่ง ใน 5 จังหวดั ได้แก่ เชยีงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
ล�าปาง ล�าพูน และตาก เข้าร่วมการอบรมและฝึกปฏิบัติการ

เทศบาลต�าบลบ้านหลวง  
อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่



51กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

กจิกรรมฝึกอบรมและปฏบิตักิารสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ระหว่างวนัที ่25 - 27 มกราคม 
2562 ณ องค์การบริหารส่วนต�าบลวังใหม่ อ�าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่ศูีนย์พัฒนาเดก็เลก็ทีไ่ด้รับการคดัเลือกเป็นศนูย์ต้นแบบประจ�าจังหวดั 10 แห่ง  
และผูแ้ทนส�านกังานส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่จังหวดัจ�านวน 10 แห่ง ใน 10 จงัหวดั ได้แก่ จนัทบรุี 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เข้าร่วม
การอบรมและฝึกปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนต�าบลวังใหม ่ 
อ�าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี



52 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)

กิจกรรมฝึกอบรมและปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 
2562 ณ องค์การบริหารส่วนต�าบลขอนหาด อ�าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมศีนูย์พฒันาเดก็เลก็ท่ีได้รบัการคดัเลอืกเป็นศนูย์ต้นแบบประจ�าจงัหวดั 
6 แห่ง และผู้แทนส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจ�านวน 6 แห่ง ใน 6 จังหวัด ได้แก่ 
ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ และนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการอบรมและฝึกปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนต�าบลขอนหาด  
อ�าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช



53กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

กิจกรรมฝึกอบรมและปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่น 
สร้างปัญญา ระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2562  
ณ องค์การบริหารส่วนต�าบลเสมาใหญ่ อ�าเภอบัวใหญ่ 
จงัหวดันครราชสมีา โดยมผีูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ท่ีมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ต้นแบบ
ประจ�าจังหวัด 6 แห่ง และผู ้แทนส�านักงานส่งเสริม 
การปกครองท้องถิน่จงัหวดัจ�านวน 6 แห่ง ใน 6 จงัหวดั ได้แก่ 
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ นครราชสีมา นครนายก พระนครศรีอยุธยา 
และสระบุรี เข้าร่วมการอบรมและฝึกปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนต�าบลเสมาใหญ่  
อ�าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา



54 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)

จ�านวน 
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

ภาคใต้

352 แห่ง
ภาคกลาง

792 แห่ง
ภาคตะวันตก

35 แห่ง

ภาคตะวันออก

83 แห่ง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1,468 แห่ง
ภาคเหนือ

494 แห่ง

รวม

3,224 แห่ง

ปัจจุบันมีการด�าเนินการโครงการส่งเสริมการเรียนรู ้
เด็กปฐมวัย ท ้องถิ่นไทย ผ ่านการเล ่น (สนามเด็กเล ่น 
สร้างปัญญา) จ�ำนวน 3,224 แห่ง

ภาพรวมการด�าเนินงาน  

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาทั่วประเทศ



55กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

จ�านวนสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 

ภาคใต้
กระบี่

2 แห่ง
ชุมพร

59 แห่ง
ตรัง

26 แห่ง
นครศรีธรรมราช

26 แห่ง

นราธิวาส
4 แห่ง

ปัตตานี
39 แห่ง

พังงา
10 แห่ง

พัทลุง
6 แห่ง

ภูเก็ต
3 แห่ง

ยะลา
69 แห่ง

ระนอง
9 แห่ง

สงขลา
39 แห่ง

สตูล
49 แห่ง

สุราษฎร์ธานี
11 แห่ง รวม

352 แห่ง

ก�าแพงเพชร
96 แห่ง

จ�านวนสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
ภาคกลาง

ชัยนาท
15 แห่ง

นครนายก
3 แห่ง

นครปฐม
19 แห่ง

นครสวรรค์
95 แห่ง

นนทบุรี
1 แห่ง

ปทุมธานี
47 แห่ง

พระนครศรีอยุธยา
27 แห่ง

พิจิตร
7 แห่ง

พิษณุโลก
28 แห่ง

เพชรบูรณ์
8 แห่ง

ลพบุรี
72 แห่ง

สมุทรปราการ
37 แห่ง

สมุทรสงคราม
3 แห่ง

สมุทรสาคร
3 แห่ง

สระบุรี
121 แห่ง

สิงห์บุรี
7 แห่ง

สุโขทัย
16 แห่ง

สุพรรณบุรี
106 แห่ง

อ่างทอง
12 แห่ง

อุทัยธานี
69 แห่ง

รวม

792 แห่ง



56 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)

จ�านวนสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
ภาคตะวันตก

กาญจนบุรี
14 แห่ง

ตาก
10 แห่ง

ประจวบคีรีขันธ์
4 แห่ง

เพชรบุรี
4 แห่ง

ราชบุรี
3 แห่ง รวม

35 แห่ง

จ�านวนสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
ภาคตะวันออก

จันทบุรี
25 แห่ง

ฉะเชิงเทรา
10 แห่ง

ชลบุรี
7 แห่ง

ตราด
14 แห่ง

ปราจีนบุรี
3 แห่ง

ระยอง
8 แห่ง

สระแก้ว
16 แห่ง

รวม

83 แห่ง



57กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

จ�านวนสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กาฬสินธุ์
2 แห่ง

ขอนแก่น
155 แห่ง

ชัยภูมิ
2 แห่ง

นครพนม
89 แห่ง

นครราชสีมา
21 แห่ง

บึงกาฬ
33 แห่ง

บุรีรัมย์
11 แห่ง

มหาสารคาม
223 แห่ง

มุกดาหาร
72 แห่ง

ยโสธร
68 แห่ง

ร้อยเอ็ด
165 แห่ง

เลย
3 แห่ง

ศรีสะเกษ
209 แห่ง

สกลนคร
2 แห่ง

สุรินทร์
28 แห่ง

หนองคาย
70 แห่ง

หนองบัวล�าภู
9 แห่ง

อ�านาจเจริญ
80 แห่ง

อุดรธานี
17 แห่ง

อุบลราชธานี
209 แห่ง

เชียงราย
192 แห่ง

เชียงใหม่
46 แห่ง

น่าน
10 แห่ง

พะเยา
6 แห่ง

แพร่
7 แห่ง

แม่ฮ่องสอน
35 แห่ง

ล�าปาง
103 แห่ง

ล�าพูน
24 แห่ง

อุตรดิตถ์
71 แห่ง

รวม

1,468 แห่ง

จ�านวนสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
ภาคเหนือ

รวม 

494 แห่ง



58 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)

ภาคตะวันตก
35 แห่ง

ภาคใต้ 
352 แห่ง

เพชรบุรี
4 แห่ง

ประจวบคีรีขันธ์
4 แห่ง

ชุมพร
59 แห่ง

ระนอง
9 แห่ง

พังงา
10 แห่ง

กระบี่
2 แห่ง

พัทลุง
6 แห่ง

สงขลา
39 แห่ง

นราธิวาส
4 แห่ง

ยะลา
69 แห่ง

ปัตตานี
39 แห่ง

สตูล
49 แห่ง

ตรัง
26 แห่ง

ภูเก็ต
3 แห่ง

สุราษฎร์ธานี
11 แห่ง

นครศรีธรรมราช
26 แห่ง

ภาพรวมการด�าเนินงาน  

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาทั่วประเทศ



59กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ภาคกลาง
792 แห่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1,468 แห่ง

ภาคตะวันออก
83 แห่ง

ภาคเหนือ  
494 แห่ง

เชียงราย
192 แห่ง

น่าน
10 แห่ง

แพร่
6 แห่ง

พะเยา
6 แห่ง

แม่ฮ่องสอน
35 แห่ง

อุตรดิตถ์
71 แห่ง

เชียงใหม่
46 แห่ง

ล�าปาง
103 แห่ง

ล�าพูน
24 แห่ง

ก�าแพงเพชร
96 แห่ง

ตาก
10 แห่ง

กาญจนบุรี
14 แห่ง

ราชบุรี
3 แห่ง

สุโขทัย
16 แห่ง

นครสวรรค์
95 แห่ง

อุทัยธานี
69 แห่ง

พิจิตร
7 แห่ง

พิษณุโลก
28 แห่ง

เพชรบูรณ์
8 แห่ง

จันทบุรี
25 แห่ง

ตราด
14 แห่ง

สระแก้ว
16 แห่ง

นครราชสีมา
21 แห่ง

บุรีรัมย์
11 แห่ง

สุรินทร์
28 แห่ง

ศรีสะเกษ
209 แห่ง อุบลราชธานี

209 แห่ง

อ�านาจเจริญ
80 แห่ง

มหาสารคาม
223 แห่ง

ขอนแก่น
155 แห่ง

กาฬสินธุ์
2 แห่ง

อุดรธานี
17 แห่ง

หนองคาย
70 แห่ง

บึงกาฬ
33 แห่ง

หนองบัวล�าภู
9 แห่ง

สกลนคร
2 แห่ง

นครพนม
89 แห่ง

มุกดาหาร
72 แห่ง

ชัยภูมิ
2 แห่ง

เลย
3 แห่ง

ยโสธร
68 แห่ง

ร้อยเอ็ด
165 แห่ง

ปราจีนบุรี
3 แห่ง

ชัยนาท
15 แห่ง

สิงห์บุรี
7 แห่ง

ลพบุรี
72 แห่ง

สุพรรณบุรี
106 แห่ง

อ่างทอง
12 แห่ง

พระนครศรีอยุธยา
27 แห่ง สระบุรี

121 แห่ง
นนทบุรี
1 แห่ง

นครปฐม
19 แห่ง

นครนายก
3 แห่ง

ปทุมธานี
47 แห่ง

สมุทรปราการ
37 แห่ง

สมุทรสาคร
3 แห่ง

ฉะเชิงเทรา
10 แห่ง

ชลบุรี
7 แห่ง

ระยอง
8 แห่ง

สมุทรสงคราม
3 แห่ง



60 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)

ประมวลภาพ
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาทั่วประเทศ

ภาคเหนือ สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
เทศบาลต�าบลป่าก่อด�า 
อ�าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  
เทศบาลต�าบลดอนศิลา  
อ�าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
เทศบาลต�าบลสวนเขื่อน 

อ�าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่



61กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
เทศบาลท่าวังตาล อ�าเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่เกิ๋ง  
อ�าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  
องค์การบริหารส่วนต�าบลน�าช�า  
อ�าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่



62 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  
องค์การบริหารส่วนต�าบลข่อยสูง  
อ�าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  
เทศบาลต�าบลบ้านกลาง  
อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  
องค์การบริหารส่วนต�าบลปอ  

อ�าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย



63กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  
องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านดารา 
อ�าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  
เทศบาลนครเชียงราย  
อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
องค์การบริหารส่วนต�าบลเจดีย์หลวง 
อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
เทศบาลต�าบลทุ่งหัวช้าง  
อ�าเภอเมืองล�าพูน  
จังหวัดล�าพูน



64 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)

ภาคกลาง

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  
เทศบาลเมืองปางมะค่า  
อ�าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก�าแพงเพชร

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
องค์การบริหารส่วนต�าบลสลกบาตร 
อ�าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก�าแพงเพชร

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองโสน 
อ�าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
องค์การบริหารส่วนต�าบลไตรตรึงษ์ 
อ�าเภอเมืองก�าแพงเพชร จังหวัดก�าแพงเพชร



65กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
องค์การบริหารส่วนต�าบลวังขอนขว้าง 
อ�าเภอโคกส�าโรง จังหวัดลพบุรี

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
เทศบาลต�าบลท่าพล 
อ�าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
เทศบาลนครพิษณุโลก 
อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
เทศบาลต�าบลกกโก 
อ�าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี



66 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
เทศบาลต�าบลดอนอะราง 
อ�าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
เทศบาลต�าบลกุดจิก 
อ�าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
องค์การบริหารส่วนต�าบลภูเขาทอง 
อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
เทศบาลต�าบลโนนสมบูรณ์ 
อ�าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



67กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
องค์การบริหารส่วนต�าบลดอนกลาง  
อ�าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองยายพิมพ์ 
อ�าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
องค์การบริหารส่วนต�าบลนาสะไม  
อ�าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
เทศบาลต�าบลเดิด 
อ�าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร



68 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
องค์การบริหารส่วนต�าบลดอนกลาง 
อ�าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองกุงใหญ่  
อ�าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองสนิท 
อ�าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
องค์การบริหารส่วนต�าบลพระกลางทุ่ง  
อ�าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม



69กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
เทศบาลต�าบลศรีวิไล 
อ�าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
เทศบาลต�าบลท่าลี่
อ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
เทศบาลต�าบลท่าม่วง 
อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
เทศบาลต�าบลเฝ้าไร่ 
อ�าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย



70 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
เทศบาลต�าบลโนนบุรี 
อ�าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
องค์การบริหารส่วนต�าบลพระบาทนาสิงห์ 
อ�าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
องค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยสามพาด
อ�าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
องค์การบริหารส่วนต�าบลภูเขาทอง 
อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด



71กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
องค์การบริหารส่วนต�าบลจุมพล
อ�าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
เทศบาลต�าบลโนนสูงเปลือย  
อ�าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล�าภู

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองยอง
อ�าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
องค์การบริหารส่วนต�าบลจุมพล 
อ�าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย



72 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)

ภาคตะวันตก

ภาคตะวันออก

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
องค์การบริหารส่วนต�าบลสระสี่เหลี่ยม
อ�าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
เทศบาลต�าบลตะกาง
อ�าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
เทศบาลต�าบลหนองลาน
อ�าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
องค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งพระยา 
อ�าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
เทศบาลต�าบลบางแพ
อ�าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี



73กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ภาคใต้

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
องค์การบริหารส่วนต�าบลหาดพันไกร 
อ�าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
องค์การบริหารส่วนต�าบลล�าพะยา 
อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
เทศบาลต�าบลนาเหรง 
อ�าเภอนบพิต�า จังหวัดนครศรีธรรมราช

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าแซะ 
อ�าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร



74 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าหิน 
อ�าเภอสวี จังหวัดชุมพร

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
อ�าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี



75กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
องค์การบริหารส่วนต�าบลเกาะปันหยี 
อ�าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
องค์การบริหารส่วนต�าบลแว้ง  
อ�าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
เทศบาลต�าบลกะลุวอเหนือ 
อ�าเภอเมืองนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาส



76 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)

บทที่ 3
ต้นแบบความส�าเร็จ
10 สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาทั่วประเทศ



77กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

เทศบาลต�าบลปริก ได้รับการถ่ายโอนภารกิจศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์จาก 
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2546 จ�านวน 2 แห่ง คือ ศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ประจ�ามสัยดิดาหรนอาหมนัและศนูย์อบรมเดก็ก่อนเกณฑ์ประจ�ามสัยดิมฮิูบบนี  
มาเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 เทศบาลต�าบลปริกได้ยุบรวม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 แห่ง มาท�าการสอนในที่เดียวกันโดยใช้อาคารเรียนหลังใหม่ 
ในพืน้ทีข่องเทศบาลต�าบลปรกิ และเปลีย่นชือ่เป็น “ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลปริก” 
ตัง้อยูห่มูท่ี่ 3 ต�าบลปรกิ ถนนรวมประชา อ�าเภอสะเดา จังหวดัสงขลา โดยมีบคุลากรจ�านวน 
4 คน และมีเด็กเล็กช่วงอายุระหว่าง 2 - 3 ปี จ�านวน 46 คน

ต้นแบบความส�าเร็จสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลปริก  
เทศบาลต�าบลปริก  
อ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
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ภายใต้วิสัยทัศน์การด�าเนินงานของเทศบาลต�าบลปริกที่ว่า “เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียง 
วถิชีมุชน คนเป็นศูนย์กลางการพฒันา ประชาสงัคมสนัตสิขุ” ให้ความส�าคัญกับนโยบายในการพฒันาคน  
ซึ่งรวมถึงเด็กปฐมวัย โดยนายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีต�าบลปริกย�้าว่า “เราให้ความส�าคัญ 
กับการศึกษาปฐมวัย เพื่อท่ีจะพัฒนาเด็กให้เติบโตไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ พลเมือง 
ที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติ การจะให้คนไปสู่จุดนั้นได้ก็ต้องเริ่มต้น
ตั้งแต่เด็ก ด้วยการใช้แนวคิดของการสร้างพลเมืองที่ตื่นรู้ เป็นโจทย์ที่จะน�าไปสู่การขับเคลื่อนในแต่ละ
กิจกรรม ให้ครูได้ท�าหน้าที่มากกว่าที่จะเป็นผู้สอนหน้ากระดาน พยายามให้เด็กเป็น Center หรือเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้ ใช้กระบวนการเรียน เล่น ไปด้วยกัน หรือเรียกว่า Play and Learn ที่ให้เด็ก
มีความเพลิดเพลินสนุกสนานผ่านการท�ากิจกรรมผ่านการเล่น มีเทคนิคในการเรียนการสอน โดยใช้ 
Project-Based Learning คือให้เด็กท�ากิจกรรม โครงงาน เป็นเรื่องของการสร้างกระบวนการเรียนรู้”

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน (กิจกรรมกลางแจ้ง) แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลปริก ในช่วงที่ยังไม่ได้ด�าเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  
ได้มีการจัดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระ โดยวิธีการเล่นเกมต่างๆ เล่นทราย  
ในบริเวณสวนยางพาราหลังอาคารเรียน และเล่นเคร่ืองเล่นส�าเร็จรูปท่ีติดต้ังไว้ ท้ังนี้เน้นให้เด็ก 
ได้รับความสนุกสนาน ส่งเสริมให้เด็กได้ออกก�าลังกายและมีพัฒนาการตามบริบทพื้นที่ ก่อนที่เทศบาล 
ต�าบลปริกจะได้ด�าเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในระยะต่อมา 
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 การด�าเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  
เทศบาลต�าบลปริกได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินการสร้างสนามเด็กเล่น 

สร้างปัญญาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สขุภาพ (สสส.) จ�านวน 100,000 บาท และงบประมาณจากเทศบาลต�าบลปริกอกีจ�านวน 300,000 บาท  
ได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ การก่อสร้าง และการจัดประสบการณ์เรียนรู้ จากอาจารย์ 
ดสิสกร กุนธร ประธานมลูนธิสินามเดก็เล่นสร้างปัญญา ทีเ่ป็นผูอ้อกแบบฐานการเรยีนรูส้นามเดก็เล่น 
ทั้ง 5 ฐาน จากการถอดบทเรียนร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารเทศบาลต�าบลปริก ครูปฐมวัย อาจารย์
ผู ้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากแบบสร้าง 
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา คู่มือสร้างการเล่นตามพ่อวิธีสร้างลูกจากทารก โดยมูลนิธิสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา รวมถึงบทเรียนและแนวทางจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่นๆ ที่มีการสร้าง 
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาอีกด้วย
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เทศบาลต�าบลปริกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�าร่องใน 12 พื้นที่  
และเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกท่ีเร่ิมด�าเนินการก่อสร้าง 
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาจากจ�านวน 12 แห่ง ดังนั้น ในวันเริ่มต้นการก่อสร้าง  
จึงได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายต่างๆ มากมาย ได้แก่ อปท. 11 แห่ง 
ซึ่งเป็นพื้นที่น�าร่อง ได้ส่งผู ้แทนจาก อปท. มาร่วมเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ 
ในพื้นที่ก่อสร้างจริง มีนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัด
เทศบาลต�าบลปรกิ คร ูพนักงานเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล และคณะผูบ้รหิาร 
ประชาชนในพื้นที่เทศบาลต�าบลปริกที่มีความรู้ด้านการก่อสร้าง มาผนึกก�าลัง 
ในการก่อสร้างฐานการเรยีนรูต่้างๆ เช่น สระน�า้อนิ - จนั สระทารก ฐานหดัว่ายน�า้  
โดยประชาชนมส่ีวนร่วมในการขดุหลมุ ขนดนิ ขนปูน และวสัดุก่อสร้าง ช่วยผสมปนู 
และก่อสร้างสระน�้า ช่วยในการร่วมผูกเชือกตามรูปแบบต่างๆ ในฐานค่ายกล 
Spider Man ก่อสร้างโครงสร้างของเรือในฐานเรือสลัดลิง ทั้งยังมีผู้ใหญ่ใจบุญ 
ได้บริจาคตู้เย็นที่ใช้เป็นตู้เก็บหนังสือในฐานเรือสลัดลิง ขอนไม้ ทราย ยางล้อ
รถยนต์ (ที่ใช้งานแล้ว) มาเป็นวัสดุในการก่อสร้างอีกด้วย
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 ประโยชน์ของสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาช่วยให้เทศบาลต�าบลปริกมีสถานที่จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์

นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนในระดับปฐมวัย ที่ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลปริก 
และนักเรียนระดับอนุบาล 1 - 3 ตามทักษะวิชาการของครูผู้สอนในการจัดกระบวนการเรียนรู ้
ทีมุ่ง่ให้เดก็ได้เรยีนรูผ่้านกระบวนการเล่นทีม่แีบบแผน โดยบรูณาการในหน่วยการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์  
ค�านึงถึงความเหมาะสมกับวัยและศักยภาพของผู ้เรียนที่มีความแตกต่างกัน เพื่อส่งเสริมให้มี 
พฒันาการสมบรูณ์ตามวยัครบท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ - จติใจ สงัคม และสติปัญญา 

เริ่มด้วยการได้สัมผัสกับความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินจากการเล่น โดยฐานการเรียนรู้ท่ีเน้น 
ธรรมชาติแวดล้อมมากระตุ้นธรรมชาติเด็กให้มีความสุขกับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความสุข 
กับการได้ลอง ได้แสดงออก และการแบ่งปัน มีความสุขกับการเป็นส่วนหนึ่งภายใต้กฎกติการ่วมกัน  
มีความสุขกับการใช้จินตนาการ แก้ไขปัญหา และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อันเป็นประสบการณ ์
ที่ช่วยขจัดภาวะความบกพร่อง หล่อหลอมให้เกิดทักษะที่โดดเด่น มีเจตคติและคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ เพื่อเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญายังเป็นพื้นที่บริการสาธารณะให้กับประชาชนน�าบุตรหลาน 
มาท�ากิจกรรม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ลดภาระค่าใช้จ่ายของ 
ผู้ปกครองจากการท่ีต้องไปใช้บริการสนามเด็กเล่นที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า ผู้ปกครองมีความสุข  
อบอุ่นใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการจัดการศึกษา ที่เห็นบุตรหลานมีความกระตือรือร้นและสนุก 
กับการใช้สนามเด็กเล่นบนพื้นฐานความพอเพียงซ่ึงสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน  
ตลอดจนสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
ของพีน้่องประชาชน จนเกดิกระบวนการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชน ท�าให้เกดิความรักความสามัคคี 
และหวงแหนในทรัพย์สินที่ได้ร่วมกันสร้างขึ้นมา
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รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต�าบลปริก  
รางวัลที่ 1 โครงการนวัตกรรม  

จาก ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

“โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  
เครื่องมือพัฒนาการศึกษาปฐมวัย”
เงินรางวัล 5,000,000 บาท
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เทศบาลต�าบลปริกเห็นความส�าคัญของการพัฒนาศักยภาพและ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถ่ินด้วยการจัดการศึกษา  
ตามวิสัยทัศน์ เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน คนเป็นศูนย์กลาง 
ของการพัฒนา ประชาสังคมสันติสุข โดยเฉพาะการจัดการการศึกษา 
ในระดบัปฐมวัย เนือ่งจากเป็นการวางรากฐานทีส่�าคัญในการพฒันาชวิีตมนษุย์  
เป็นช่วงโอกาสทองของชีวิตเด็ก

นวัตกรรมสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเคร่ืองมือพัฒนาการศึกษาปฐมวัย  
ได้พัฒนาต่อยอดมาจากนวัตกรรมเดิมที่มีอยู่แล้วคือนวัตกรรมเบ้าหลอม 
พลเมืองบนเส้นทางการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของเทศบาลต�าบลปริก 
หรือนวัตกรรมครูปรับ เด็กเปล่ียน ซ่ึงเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาศักยภาพครู  
ให้ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู ้แบบเดิมที่เน้นให้เด็กท่องจ�า 
และบอกความรู้ส�าเร็จรูปให้เด็กนักเรียน มาเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้  

แบบ Active Learning โดยการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านดีขึ้น โดยเฉพาะพัฒนาการ 
ด้านสติปัญญา ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจ และมีความรู้ความเข้าใจในทิศทางเป้าหมายการศึกษาปฐมวัยที่ถูกต้อง

เมื่อครูมีต้นทุนที่ดี นักเรียนมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านเป็นที่น่าพอใจ เทศบาลต�าบลปริกต้องการต่อยอดนวัตกรรมให้มีความย่ังยืน  
เนื่องจากสภาพปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบันมีหลายปัจจัยที่อาจส่งผลด้านลบกับเด็กปฐมวัย และจากการศึกษาผลส�าเร็จของกรมสุขภาพจิต  
พบว่าระดับสติปัญญาเฉลี่ยของเด็กไทยทั่วประเทศที่มีอายุ ๖ - ๑๔ ปี ต�่ากว่าค่ากลางมาตรฐาน (IQ = ๑๐๐) เท่ากับ ๙๘.๕๙  
ร้อยละ ๔๘.๕ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการเลี้ยงดูที่เด็กขาดอาหารและโภชนาการที่จ�าเป็นส�าหรับการเจริญเติบโต ท�าให้สมองเจริญเติบโต 
ไม่เต็มที่ เด็กถูกทอดทิ้งจากปัญหาครอบครัวแตกแยกและหย่าร้าง ส่งผลให้ติดเกม ติดโทรศัพท์ และติดยาเสพติด ปัญหามีบุตรก่อนวัยอันควร  
ซึ่งปัญหาดังกล่าวข้างต้นเร่ิมทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลเสียต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ซ่ึงการป้องกันและแก้ ไขปัญหาข้างต้น 
ต้องเริ่มที่ปฐมวัยเป็นส�าคัญ
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นวัตกรรมสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเครื่องมือพัฒนาการศึกษาปฐมวัยนอกจากช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวข้างต้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้ว 
ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะครูให้มีทักษะ วิธีการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ ่งให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่นที่มีแบบแผน 
เป็นการเล่นตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นการเล่น 
ที่เด็กจะได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ในการเรียนรู้ที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติด้วยของเล่นปลายเปิด เช่น ดิน หิน ทราย น�้า โคลน ฯลฯ ซึ่งธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นแหล่งความรู้ที่ส�าคัญ เป็นครูที่ย่ิงใหญ่และดีที่สุดส�าหรับเด็กปฐมวัย เนื่องจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นพื้นฐาน
ขององค์ความรู้ทุกศาสตร์สาขาวิชา และการเล่นของเด็กปฐมวัยภายใต้การจัดสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติส่งผลให้เด็กได้รับความสนุกสนาน  
เกิดการเรียนรู้ ลองผิดลองถูก ฝึกการแก้ปัญหา ใช้จินตนาการ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ สมองเกิดการเรียนรู้แบบไม่ต้ังใจ ไม่รู้ตัว เป็นการเรียนรู้
ที่ง่าย รวดเร็ว และลึกซึ้ง น�าไปสู่การพัฒนาการของสมองทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม

นอกเหนอืจากนัน้แล้วสนามเดก็เล่นสร้างปัญญาเครือ่งมอืพัฒนาการศึกษาปฐมวัยยังเป็นพ้ืนทีบ่รกิารสาธารณะให้กับพ่ีน้องประชาชนได้ใช้เป็น
สถานที่พบปะ เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่ออกก�าลังกาย ส่งผลให้พี่น้องประชาชนในชุมชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เป็นการ
สร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน เป็นการแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจให้ผู้ปกครองในการ 
น�าเด็กไปเล่นตามสถานที่เล่นต่างๆ ที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ตลอดจนภาคีเครือข่ายได้รับประโยชน์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อร่วมมือกัน 
พัฒนาการศึกษาปฐมวัยต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ฐานสระน�า้อนิ - จนั Spider Man

• ฐานสระน�้าอิน - จัน
• ฐานสระทารก
• ฐานค่ายกล Spider Man
• ฐานเรือสลัดลิง
• ฐานหัดว่ายน�้า
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กระทรวงมหาดไทย

เป็นพ้ืนที่บริการสาธารณะแก่ประชาชนน�าบุตรหลานมาท�ากิจกรรมและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  
ซึง่สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจบุนั ตลอดจนสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาทีม่คุีณภาพอย่างเท่าเทยีมกัน 
ของพี่น้องประชาชน

เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชน ในการร่วมมือกันพัฒนา 
ชุมชนท้องถ่ินให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยมีประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าดูแลสนามเด็กเล่น ทุกคนมีความรัก ความหวงแหน  
แสดงความเป็นเจ้าของร่วมกัน

เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ�าเภอ จังหวัด และระดับประเทศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

สถานศึกษาในระดบัปฐมวยั เทศบาลต�าบลปรกิมสีถานทีจ่ดักิจกรรมเสรมิประสบการณ์นอกห้องเรยีนให้กับนกัเรยีน เพือ่ส่งเสรมิทกัษะชวีติ 
ทักษะการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านของนักเรียนให้เหมาะสมตามวัย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือเติบโตขึ้นเป็นเยาวชนที่ดี  
มีคุณภาพต่อสังคมประเทศชาติต่อไปได้

เป็นสถานที่พักพิงทางใจกับเด็ก ช่วยแก้ ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจากความเครียดของเด็กแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น เด็กติดเกม 
ติดโทรศัพท์

สนามเดก็เล่นสร้างปัญญาช่วยส่งเสรมิพฒันาการของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางด้านร่างกายและบกพร่องทางการเรยีนรู้ให้มพัีฒนาการ
ที่ดีขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม

ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะครูให้มีทักษะ วิธีการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่นที่มีแบบแผน 
มีความรู้ความเข้าใจในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้และประโยชน์ของการเรียนรู้นอกห้องเรียนในเด็กปฐมวัยมากยิ่งขึ้น

เป็นการสนองการเล่นตามรอยพระยุคลบาท เป็นการเล่นที่เด็กจะได้ ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ในการเรียนรู้ โดยใกล้ชิดกับธรรมชาติ 
ด้วยของเล่นปลายเปิด เช่น ดิน หิน ทราย น�้า โคลน ฯลฯ ซ่ึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นแหล่งความรู้ที่ส�าคัญ เป็นครูที่ย่ิงใหญ่และ 
ดทีีส่ดุส�าหรบัเดก็ปฐมวัย เนือ่งจากธรรมชาติและสิง่แวดล้อมรอบตัวเป็นพ้ืนฐานขององค์ความรูท้กุศาสตร์สาขาวิชา และการเล่นของเดก็ปฐมวัย 
ภายใต้การจดัสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติส่งผลให้เดก็ได้รบัความสนกุสนาน เกิดการเรยีนรู้ ลองผดิลองถกู ฝึกการแก้ปัญหา ใช้จนิตนาการ 
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ สมองเกิดการเรียนรู้แบบไม่ต้ังใจ ไม่รู้ตัว เป็นการเรียนรู้ที่ง่าย รวดเร็ว และลึกซึ้ง น�าไปสู่พัฒนาการของสมองทุกด้าน  
ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม
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๑. เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการเล่น
เกิดการเรียนรู้ ลองผิดลองถูก ฝึกการแก้ปัญหา ใช้จินตนาการ  

ใช้ความคิดสร้างสรรค์ สมองเกิดการเรียนรู้แบบไม่ต้ังใจ ไม่รู้ตัว 
เป็นการเรียนรูท้ีง่่าย รวดเรว็ และลึกซึง้ น�าไปสูพ่ฒันาการของสมอง 
ทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม

๒. ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะครู
ให้มีทักษะ วิธีการในการจัดกระบวนการเรียนรู ้ที่มุ ่งให้เด็ก  

ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่นที่มีแบบแผน มีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดบรรยากาศการเรียนรู ้และประโยชน์ของการเรียนรู ้
นอกห้องเรียนในเด็กปฐมวัยมากยิ่งขึ้น

๓. สถานศึกษา มีสถานที่ส�าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านการเล่นที่เด็กได้เล่นโดยใกล้ชิดกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รอบตัว

๔. ผู้ปกครอง ชุมชน และประชาชน มีพื้นที่บริการสาธารณะ
ให้ผู้ปกครอง ชุมชน และประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  

ออกก�าลังกาย และพบปะกัน อีกทั้งช ่วยประหยัดค่าใช ้จ ่าย 
ในการน�าเดก็ไปเล่นในสถานทีต่่างๆ และสร้างโอกาส ความเสมอภาค 
ในการเข้าถึงการศึกที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันของพี่น้อง
ประชาชน

๕. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยผ ่าน 

เครื่องมือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาพัฒนาการศึกษาปฐมวัย  
และแลกเปล่ียนเรียนรู ้ร ่วมกันเก่ียวกับการจัดประสบการณ์ 
ในฐานการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน อย่างมีประสิทธิภาพ ความยั่งยืน
ของการด�าเนินโครงการนวัตกรรม การสร้างมิติใหม่ของการ 
ขับเคล่ือนนโยบายด้านการจัดการศึกษาของเทศบาลต�าบลปริก 
ให้มีการศึกษาที่ย่ังยืน โดยการสร้างพ้ืนฐานกระบวนการเรียนรู ้

เก่ียวกับสนามเดก็เล่นสร้างปัญญา เพือ่น�ามาปรบัปรุงและพัฒนาให้นกัเรยีนปฐมวัยศูนย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลต�าบลปรกิ (อายุ ๒.๕ - ๓ ปี) และระดบั
อนุบาล ๑ - ๓ โรงเรียนเทศบาลต�าบลปริก (อายุ ๓ - ๕ ปี) ให้มีคุณภาพด้านการศึกษาโดยการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาและจัดประสบการณ์
เรียนรู้ บรูณาการในหน่วยการเรียนรู้แต่ละสปัดาห์ การจดัประสบการณ์เรยีนรูค้รูผูส้อนต้องค�านงึถึงความเหมาะสมกับวัยของนกัเรยีนแต่ละระดบัชัน้  
เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในทุกด้าน โดยค�านึงถึงศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน ให้นักเรียนมีเจตคติและทัศนคติที่ด ี
ต่อการเรียนรู้ ในสิ่งต่างๆ มีความกระตือรือร้นอยากเรียนรู้ อยากค้นหา อยากทดลอง ฝึกการสังเกตและจดจ�าจากส่ิงที่ตนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม 
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ดีเพื่อน�าไปใช้ในการศึกษาในระดับต่อไป รวมถึงการใช้ในชีวิตประจ�าวันของตนเอง

เทศบาลต�าบลปริกมีความมุ่งมั่นในการสร้างพลเมืองที่ดี สร้างประโยชน์ต่อสังคมในระยะใกล้และไกล ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ทางภาษา รวมทั้งส่งเสริมการสร้างจิตส�านึก ปลูกฝังความรับผิดชอบ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนองต่อความต้องการของเด็ก เยาวชน และประชาชน โดยอยู่บนพื้นฐานความยั่งยืนท่ามกลางกระแสยุคโลกาภิวัตน์ บริหาร
อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม ช่วยบรรเทาผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมในชมุชน และค�านงึถงึประโยชน์ทีส่งัคม ชมุชน พงึจะได้รบัอย่างย่ังยืน และส่งเสรมิวัฒนธรรม 
ปกป้องสิ่งแวดล้อมในชุมชนและระดับประเทศต่อไป
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน�้าตกแม่กลาง เทศบาลต�าบลบ้านหลวง อ�าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นอนุบาล 1 เดิมชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแม่หอย ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ต�าบลบ้านหลวง อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดท�าการสอน  
ในระดับปฐมวัย เมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้พื้นที่ในการท�าอาคารเรียน 
จากเจ้าอาวาสวัดน�้าตกแม่กลางจึงอยู่ในความดูแลของกรมศาสนา เรียกว่าศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวัด และได้ท�าการย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากที่เดิมมาอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ ด้านหลัง 
เทศบาล ปัจจุบันมีบุคลากรจ�านวน 5 คน และมีเด็กเล็กจ�านวน 51 คน โดยมีเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาเด็กในท้องถ่ิน สามารถจัดการศึกษาให้กับเด็กเล็กทุกคน ได้รับการเตรียมความพร้อม 
อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศกึษาระดบัก่อนประถมศกึษา ตามวสิยัทศัน์ “ศนูย์เดก็น่าอยู่  
เรียนรู้เด่น เน้นการมีส่วนร่วม” ซึ่งเทศบาลต�าบลบ้านหลวงให้ความส�าคัญอย่างยิ่งในด้านการจัดการ
ศึกษาที่จะต้องพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพัฒนาการที่สมวัยเพื่อเติบโตเป็นบุคลากรที่จะช่วยพัฒนา
ชุมชนต่อไปในอนาคต 

แต่เดิมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน�้าตกแม่กลางมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเล่นของเด็กๆ  
เป็นเครือ่งเล่นสนามกลางแจ้งภายในบรเิวณศูนย์เดก็เล็ก เช่น สะพานลืน่ ม้าหมนุ ชงิช้า แต่ไม่ค่อยได้รบั 
ความสนใจจากเด็กๆ มากนัก

ต้นแบบความส�าเร็จสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน�า้ตกแม่กลาง  
เทศบาลต�าบลบ้านหลวง  
อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
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ด้วยนโยบายของผูบ้รหิาร นายก่อช ิเพชรไพรพนาวลัย์  
นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านหลวง ที่ตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการพัฒนาเด็กและเยาวชน และให้การสนับสนุน 
การจัดการศึกษาในท้องถ่ินอย่างเต็มที่ จึงขับเคลื่อน
โครงการส่งเสริมการเรียนรู ้ เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย  
ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 
โดยได้มีการพูดคุยร่วมกับสภาเทศบาล ผู้น�าชุมชน วัด  
ผู้ปกครอง ช่างฝีมือ และชาวบ้านทุกคน โดยจากการ
ประชาคมพบว่าพี่น ้องประชาชนทุกคนพร้อมให้การ
สนับสนุนว่าเป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์กับเด็กในชุมชน 
จึงขอรับการสนับสนุนโครงการดังกล่าวจากกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น “แม้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจะไม่
เพียงพอ แต่ทุกภาคส่วนก็พร้อมใจกันสนับสนุนโครงการน้ี 
ใครมีอะไรหรือมีฝีมือในด้านใดก็มาช่วยกัน และจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในท้องถิ่นมาร่วมสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
ให้เกิดขึ้น เมื่อสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเกิดขึ้นจากการม ี
ส่วนร่วมของชมุชน ก็ท�าให้ชุมชนมคีวามหวงแหนและร่วมกนั 
ดูแลรักษาสนามเด็กเล่นแห่งนี้ต่อไป”

 การด�าเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  
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สนามเดก็เล่นสร้างปัญญาตัง้อยูใ่นพ้ืนทีข่องเทศบาลต�าบลบ้านหลวง ถอืเป็นพ้ืนที่ 
สาธารณะให้กับประชาชน มีความเหมาะสมในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
ในขั้นตอนการก่อสร้างท�าให้เกิดการเรียนรู ้ ลองผิดลองถูก เพื่อให้สนามเด็กเล่น 
สร้างปัญญาออกมาดีที่สุด ในเวลาที่เด็กๆ มาเล่นในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ผู้ปกครอง
กจ็ะผลดักนัมาช่วยดแูลเดก็ๆ เป็นพืน้ทีใ่ห้ผูป้กครองได้เข้าใจในตวัลกูหลาน เกดิการพดูคยุ
เพือ่แก้ไขปัญหาการเลีย้งลกูหลานของบ้านอืน่ๆ เกดิพ้ืนท่ีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั
ของคนในชมุชน พีน้่องประชาชนช่วยกนัดแูลรกัษาสนามเดก็เล่นสร้างปัญญาแห่งนีร่้วมกนั 
ผู้ปกครองช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ทั้งยังสอนให้เด็กๆ ช่วยกันรักษาความสะอาด
ของพื้นท่ีสนาม ซึ่งเป็นการสร้างวินัยและปลูกฝังจิตส�านึกของเด็กๆ ในการดูแลรักษา 
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
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ในแต่ละฐานมกีารจดักิจกรรมการเรยีนรูข้องเด็กๆ ทีแ่ตกต่างกนัไป โดยใช้การเล่นเพือ่การเรยีนรู้  
เช่น ฐานเรือสลัดลิง เป็นพื้นท่ีการเรียนรู้ของเด็กๆ เป็นพื้นที่ในการเล่านิทาน ช่วยสร้างความมั่นใจ 
ให้เดก็ๆ กล้าแสดงออกและสือ่สารกบัเพือ่นๆ มกีารใช้พ้ืนทีดั่งกล่าวในการสอนศลิปวฒันธรรม ภมูปัิญญา
ท้องถิ่นให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ จะได้ร่วมกันรักษาต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน ส�าหรับฐานสระน�า้ 
อิน - จัน ช่วยฝึกเด็กในเรื่องของการทรงตัว เด็กได้เล่นดินผสมทราย มีการเล่นดินกับน�้า มีการปั้นดิน 
ในรูปแบบต่างๆ ตามจินตนาการของเด็ก เกิดพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์และศิลปะจากวัสดุ
ธรรมชาติ ฐานสระทารก ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับน�้า เปลี่ยนให้เด็กรักน�้ามากข้ึน ฐานค่ายกล  
Spider Man ช่วยให้เด็กมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากขึ้น กล้าตัดสินใจในการแก้ ไขปัญหาต่างๆ  
และฐานสุดท้าย ฐานหัดว่ายน�า้ ฝึกการว่ายน�้า ด้วยบริบทของบ้านหลวงเป็นพื้นที่ที่มีล�าธาร มีแม่น�้า 
ไหลผ่าน การฝึกเดก็ให้มทีกัษะการว่ายน�า้ทีด่จีงึเป็นเรือ่งส�าคัญและมคีวามจ�าเป็น เพือ่ให้เดก็สามารถ 
เอาตัวรอดและช่วยเหลือเพื่อนได้หากเกิดการพลัดตกน�้า
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เด็กได้รับการเรียนรู้และมีพัฒนาการที่สมวัยครบทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย 
อารมณ์ - จติใจ สงัคม และสติปัญญา ได้เรียนรู้ผ่านการเล่นจากประสาทสัมผัสท้ัง 5  
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข คิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง 
รู ้จักการรอคอยและแบ่งปัน สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาสามารถตอบสนอง 
ความต้องการตามธรรมชาติของเด็กได้อย่างเหมาะสมตามวัย และเด็กเล็ก 
ก็อยากมาเรียนมากข้ึน ได้มาเจอเพื่อนๆ ได้มาเล่นในสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา ส่วนผู ้ปกครองก็ต้องมีการเตรียมตัวดูแลเด็กมากขึ้น ทั้งเตรียมชุด
เส้ือผ้ามาเปลี่ยนในวันท่ีเด็กเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และผลัดเปล่ียน
กันมาดูแลบุตรหลานร่วมกัน สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน  
เกิดความหวงแหนและดูแลเอาใจใส่เด็กๆ มากข้ึน เกิดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
เปิดโอกาสให้เด็กที่อยู่ในชุมชนและในพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้ามาเล่น เกิดการดูแล 
รักษาพื้นท่ีสาธารณะร่วมกัน เด็กโตก็จะช่วยดูแลและสอนเด็กเล็กในขณะ 
เล่นด้วยกัน ถือได้ว่าสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาแห่งนี้เป็นพ้ืนที่ที่ท�าให้เกิด 
การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง

 ประโยชน์ของสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลยางหล่อ 1 จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้กับเด็กเล็กในช่วง 
อายุระหว่าง 2 - 5 ปี ปัจจุบันมีบุคลากรจ�านวน 9 คน และมีเด็กเล็กจ�านวน 74 คน รับผิดชอบพื้นที่
เขตบริการจ�านวน 4 หมูบ้่านของเทศบาลต�าบลยางหล่อ การจดัการเรยีนการสอนมคีวามสอดคล้องกบั
หลกัสตูรการศกึษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 มกีารสอดแทรกแนวการสอนแบบมอนเตสซอร่ี ตามวสัิยทศัน์ 
ของเทศบาลต�าบลยางหล่อท่ีว่า “บริหารแบบธรรมาภิบาล ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต  
บรหิารจดัการสิง่แวดล้อมให้เป็นเมอืงน่าอยู ่เคยีงคูก่ารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สร้างค่านยิมเศรษฐกจิ
พอเพยีง” มนีโยบายในการส่งเสรมิการจดัการศกึษา โดยเริม่ต้ังแต่ระดับปฐมวยั ปัจจบุนัมีศนูย์พฒันา 
เด็กเล็กในสังกัดจ�านวน 4 แห่ง

ต้นแบบความส�าเร็จสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลยางหล่อ 1 
เทศบาลต�าบลยางหล่อ  
อ�าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล�าภู
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 การด�าเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  
ในปีงบประมาณ 2561 เทศบาลต�าบลยางหล่อได้รับการจัดสรรเงินอดุหนนุเฉพาะกจิ  

เป็นงบประมาณส�าหรบัด�าเนนิโครงการส่งเสรมิการเรยีนรูเ้ด็กปฐมวยั ท้องถิน่ไทย ผ่านการเล่น  
(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) จ�านวน 100,000 บาท โดยได้ด�าเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่น 
สร้างปัญญาจ�านวน 3 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 สระน�้าอิน - จัน ฐานที่ 2 สระทารก และฐานที่ 3  
ค่ายกล Spider Man โดยนายส�าราญ เมืองศูนย์ นายกเทศมนตรีต�าบลยางหล่อเล่าว่า  
“การสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญานี้ ได้อาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนตามหลัก 
“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้น�าชุมชน และคณะกรรมการ
หมู่บ้านเป็นอย่างดี น�าไปสู่ 9 วันแห่งความร่วมมือของชุมชนเพื่อผนึกก�าลังก่อสร้าง 
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาให้ส�าเร็จ”
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น อ ก เ ห นื อ จ า ก ก า ร ล ง แร ง 
ร่วมสร้างและการบริจาควัสดุอุปกรณ ์
ในการก่อสร้างแล้ว ทกัษะในการก่อสร้าง 
เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ได้รับจากคนในชุมชน  
โดยอาศัยปราชญ์ชาวบ้านและช่างฝีมือ
ในชุมชน ร่วมคิด ร่วมท�า จนสามารถ
ด�าเนินการได้ส�าเร็จ 

จงึกล่าวได้ว่า ปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้
การก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
ด�าเนินไปอย่างประสบความส�าเร็จคือ
การผนึกก�าลังกันอย่างเข ้มแข็งของ 
ทุกภาคส ่วนในชุมชน เพื่อร ่วมกัน 
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใน
พื้นที่ให้เกิดประโยชน์งอกงามแก่ชุมชน
ในระยะยาวต่อไป
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 ประโยชน์ของสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  
การเล่นตามฐานต่างๆ ในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 

ช่วยส่งเสริมพัฒนาการที่แตกต่างกันไป เช่น ฐานที่ 3 ค่ายกล  
Spider Man ช่วยให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อ
มัดใหญ่ผ่านการปืนป่ายเส้นเชือก เด็กมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
กับเพื่อนๆ ในระหว่างเล่นมากขึ้น ผู้ปกครองเล่าถึงประโยชน์ 
ของสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาด้วยว่า ท�าให้เด็กๆ อยากมา
โรงเรียนมากขึ้น เพราะอยากมาเล่นที่สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
กับเพื่อนๆ
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สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เทศบาลต�าบลยางหล่อ 1 เกิดจากความต้องการของ
คนในชุมชนน�าไปสู ่ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนเพื่อด�าเนินการสร้างสนามเด็กเล่น  
เกิดประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยในชุมชน โดยเด็กปฐมวัยเหล่านี้จะได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งคุณครูสามารถ 
ใช้สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ให้มีความสอดคล้องกับ
หลักสูตรของสถานศึกษา ทั้งนี้ เทศบาลต�าบลยางหล่อมีเป้าหมายท่ีจะสร้างสนามเด็กเล่น 
สร้างปัญญาให้ครบในทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เพื่อสร้างเด็กให้มีพัฒนาการที่สมวัย 
และเป็นความหวังของชุมชนต่อไป 
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ต้นแบบความส�าเร็จสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชุมพวงสวรรค์  
องค์การบริหารส่วนต�าบลหายโศก 
อ�าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

องค์การบริหารส่วนต�าบลหายโศกมีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนา 
ด้านการศกึษาตัง้แต่ระดบัปฐมวยัขึน้ไป รวมถงึส่งเสรมิและสนบัสนนุการศกึษา
ทกุระบบในต�าบล โดยมศีนูย์พฒันาเดก็เลก็ในสงักดัจ�านวน 5 แห่ง จดัการศกึษา
ระดับปฐมวัยให้กับเด็กเล็กในช่วงอายุระหว่าง 2 - 5 ปี 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชุมพวงสวรรค์ 1 ใน 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สงักดัองค์การบริหารส่วนต�าบลหายโศก ได้รับการถา่ยโอนจากกรมการศาสนา  
เมือ่ พ.ศ. 2545 โดยมบุีคลากรจ�านวน 3 คน และมเีด็กเลก็จ�านวน 45 คน รับผดิชอบ 
พื้นท่ีเขตบริการจ�านวน 4 หมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนต�าบลหายโศก 
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ในปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนต�าบล 
หายโศกได ้ รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เป ็นงบประมาณส�าหรับด�าเนินโครงการส่งเสริม
การเรียนรู ้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่านการเล่น 
(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) จ�านวน 100,000 บาท  
โดยได้ด�าเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
จ�านวน 3 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 สระน�า้อิน - จัน ฐานที่ 2  
สระทารก และฐานที่ 3 ค ่ายกล Spider Man 
นอกจากงบประมาณทีไ่ด้รบัการจดัสรรจากกรมส่งเสรมิ 
การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ก็ยังได้รับงบประมาณ
เพิ่มเติมจากองค ์การบริหารส ่วนต�าบลหายโศก  
อย ่างไรก็ตามสนามเด็กเล ่นสร ้างป ัญญาแห ่งนี้ 
จะด�าเนนิการแล้วเสรจ็ไม่ได้ หากปราศจากความร่วมมอื 
อันเข้มแข็งของคนในชุมชน 

การจัดการศึกษามีความสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560  
โดยมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ 
นอกห้องเรียน (กิจกรรมกลางแจ ้ง)  
ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
และตามความสนใจของเด็กในแต่ละวัน  
ซึง่ก่อนการด�าเนนิการสร้างสนามเดก็เล่น 
สร้างปัญญา เดก็เลก็ในศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 
ได ้ใช ้ พ้ืนที่ว ่างด ้านหน้าอาคารเรียน 
ในการท�ากจิกรรมกลางแจ้งร่วมกัน

 การด�าเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  
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สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาแห่งนี้ก่อสร้างในช่วง 
ปลายเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 โดยอาศัยความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ผู้บริหารและ
บคุลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลหายโศก ผู้น�าชมุชน  
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู ้ปกครองเด็ก 
ท้ัง 3 หมู ่บ้าน คือ บ้านโคกสีแก้ว บ้านหนองกุง  
และบ้านวังแสง มีการจัดหาอาหารกลางวัน รวมถึง 
วัสดุอุปกรณ์ในการก ่อสร ้าง สอดคล ้องกับการ 
ด�าเนนิการตามหลกั “บวร” (บ้าน วดั โรงเรยีน) ทีมุ่ง่หวงั 
ให้คนในพื้นที่ได้ร่วมมือกันท�า ร่วมมือกันสร้าง น�าไปสู่
ความรู้สึกเป็นเจ้าของสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาร่วมกนั 
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สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นพื้นที่ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  
มีการจัดตารางจัดประสบการณ์ให้เด็กได้ใช้พื้นที่สนามเด็กเล่นในช่วงเช้าก่อนเข้าห้องเรียน 
และในช่วงการท�ากิจกรรมกลางแจ้งในแต่ละวัน ซ่ึงกิจกรรมกลางแจ้งนี้เป็น 1 ใน 6 กิจกรรมท่ี
ต้องด�าเนินการจดัให้กบัเดก็ปฐมวยัให้สอดคล้องกบัแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ก่อให้เกดิ 
การเรียนรู้ผ่านการเล่นในธรรมชาติภายใต้บริบทของท้องถิ่น มีการออกแบบที่เน้นวัสดุจาก
ธรรมชาติและสามารถน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในสนามเด็กเล่นได้ ส่งผลให้เด็ก 
เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เกิดความตื่นตัว มีการพัฒนาการด้านร่างกายที่แข็งแรง และมี 
จิตใจที่ดี
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สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาสะท้อนให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของคนในชุมชน  
และก่อให้เกิดประโยชน์กับเด็กปฐมวัยโดยตรง เด็กสามารถใช้สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
เป็นพื้นที่ในการเล่น เรียนรู้ เพื่อให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา ทั้งนี้ การด�าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย 
ผ่านการเล่น (สนามเดก็เล่นสร้างปัญญา) ยงัสอดคล้องกบัวิสัยทศัน์ขององค์การบรหิารส่วนต�าบล
หายโศกที่ว่า “ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ และการบริหารจัดการ
ที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน” โดยในประเด็น “คนมีคุณภาพ” คือ การสร้างเด็กปฐมวัย 
ทีม่คีณุภาพ ให้เดก็ได้มพีฒันาการสมบูรณ์ตามวยัผ่านการเล่น รวมถึงประเด็น “การบริหารจัดการ
ที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน” คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างและร่วมดูแลรักษา 
โดยมีความรู้สึกเป็นเจ้าของสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาร่วมกัน

 ประโยชน์ของสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  
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ต้นแบบความส�าเร็จสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�าบลโก่งธน ู
องค์การบริหารส่วนต�าบลโก่งธน ู
อ�าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�าบลโก่งธนู ก่อตั้งเม่ือวันที่  
17 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีของวัดตะโก หมู่ท่ี 12 ต�าบลโก่งธนู  
อ�าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีบุคลากรจ�านวน 3 คน และมีเด็กเล็ก 
จ�านวน 48 คน โดยมีวิสัยทัศน์ “เน้นการจัดการศึกษา มุ่งพัฒนาความพร้อม 
แก่เด็กปฐมวัยอย่างสมวัย เต็มตามศักยภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยการ 
มีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น”
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ด้วยวิสยัทศัน์ของนายบรรหาญ เนาวรตัน์ นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล
โก่งธนู ในการส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เด็กเล็กในท้องถ่ินและพ้ืนท่ีใกล้เคียง 
เพือ่สร้างพืน้ฐานการศกึษาให้แก่เดก็ โดยเฉพาะเดก็เลก็ช่วงอายรุะหว่าง 2.5 - 5 ปี  
ซึง่เป็นช่วงวยัท่ีมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ในการสร้างเสรมิและพฒันาทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการ 
เข้าศึกษาต่อระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป จึงเห็นความส�าคัญของการม ี
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเพื่อเสริมทักษะให้กับเด็กนักเรียน โดยแต่เดิม 
สนามเด็กเล่นที่มีอยู่แล้วจะท�าจากเหล็กเป็นส่วนใหญ่ เช่น ม้าโยกที่ท�าจากเหล็ก  
เม่ือถึงเวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งที่เป็นกิจกรรมกลางแจ้ง
และกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ก็จะพาเด็กๆ ออกมา 
ท�ากิจกรรมร่วมกัน ณ ใต้ต้นจามจุรี ที่อยู ่บริเวณด้านหน้าของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กแห่งนี้
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 การด�าเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  
เพือ่ให้เดก็นกัเรยีนได้มพีฒันาการทีส่มวยั องค์การบรหิารส่วนต�าบลโก่งธนู

ได้ทดลองท�าสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาด้วยตนเอง โดยอาศัยหลัก “บวร” (บ้าน 
วดั โรงเรียน) ฐานแรกในการก่อสร้างคอืฐานค่ายกล Spider Man ได้รบับรจิาคเงนิ 
และไม้ในการก่อสร้างจากทางวัดทั้ง 4 แห่งในเขตพื้นที่ต�าบลโก่งธนู ได้แก่  
วัดบ้านดาบ วัดตะโก วัดโบสถ์ และวัดญาณเสน ได้รับบริจาคเงินจากเจ้าหน้าที่ 
และอาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลโก่งธนู โรงเรียน
วดัโบสถ์ โรงเรยีนวัดบ้านดาบ รวมถงึคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา ข้าราชการ ลกูจ้าง  
สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลโก่งธนู ผู้น�าชุมชน และประชาชนต�าบลโก่งธนู  
ผนึกก�าลังแรงกายแรงใจในการด�าเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
ทุกฐานการเรียนรู้ 

นายก อบต.โก่งธนู เล่าถึงการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในช่วง 
การสร้างสนามเด็กเล่น “มีการลองผิดลองถูก อาศัยแรงงานจากชาวบ้านที่มา 
ร่วมด้วยช่วยกัน เชือกก็ซื้อมาผิดซึ่งเชือกท่ีซื้อมามันมีความคมและเวลาโดนฝน
มันเป็นเชื้อรา แต่อย่างหนึ่งท่ีเราท�าถูกคือการผูกเชือก ซ่ึงคุณลุงในพ้ืนที่ที่เป็น
ทหารเรือเก่ามาช่วยผูกและสอนพี่น้องประชาชนคนอื่นๆ ที่มาช่วยให้สามารถ
ผูกเชือกแบบนี้ได้”
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ความส�าเร็จในวันนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความช่วยเหลือจากท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ 
อธบิดกีรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ เมือ่ครัง้ลงพืน้ท่ีตรวจเยีย่มการด�าเนนิงานของ
องค์การบริหารส่วนต�าบลโก่งธนู เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งได้ให้ค�าแนะน�า
ท�าให้การด�าเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นไปอย่างถกูต้องตามหลกั
วิชาการและมีความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่มากข้ึน รวมท้ังได้รับความกรุณาจาก
ทีมงานสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ซึ่งน�าโดยอาจารย์ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิ
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และอาจารย์บังอร บัวเมือง เลขามูลนิธิสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา ให้เกียรติลงพื้นที่แนะน�าแนวทางการด�าเนินการสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา ฐานที่ 1 สระน�า้อิน - จัน ฐานที่ 2 สระทารก และฐานที่ 4 เรือสลัดลิง  
โดยทั้ง 3 ท่าน ยังได้ร่วมบริจาคงบประมาณส่วนตัวสมทบทุนร่วมกับทีมงาน 
พลัง “บวร” ของ อบต.โก่งธนู ในการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาอีกด้วย 

นายก อบต.โก่งธน ูเล่าถงึปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ในการก่อสร้างสนามเดก็เล่น 
สร้างปัญญาว่า “พลังความสามัคคีภายในต�าบล เป็นความโชคดีของคนโก่งธนู  
เพราะเหมือนคุณจะท�าสะพานทางไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพียงแค่เราแจ้งข่าว 
บอกต่อๆ กันว่าจะสร้างสะพาน สะพานก็เสร็จเลย งบประมาณก็ไม่ต้องใช้ ใช้เงิน 
ชาวบ้านบริจาคกันมาเอง จุดเด่นของชุมชนโก่งธนูจะอยู่ตรงที่ว่า คนทั้ง 14 หมู่บ้าน
จะเป็นพี่น้องกันหมด มีความเชื่อใจ มีความสามัคคีกันทั้งหมด”



106 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)

 ประโยชน์ของสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
กิจกรรมกลางแจ้งที่จัดขึ้นในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญามีความหลากหลายและดึงดูด 

ความสนใจของเดก็ให้อยากมาโรงเรยีนมากข้ึน ครผูู้ดูแลเด็กประจ�าศนูย์พัฒนาเด็กเลก็องค์การบรหิาร 
ส่วนต�าบลโก่งธนูได้ยกตัวอย่างกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนโดยใช้สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นฐานในการ 
พัฒนาเด็ก อาทิ เด็กได้เรียนในห้องเรียนธรรมชาติตามวัสดุที่มีในธรรมชาติ ได้แก่ ทราย น�้า ต้นไม้  
รวมทัง้วสัดทุีเ่หลอืใช้ในพืน้ท่ีผ่านรปูแบบฐานต่างๆ จ�านวน 4 ฐาน ฐานที ่1 สระน�า้อนิ - จนั ช่วยให้เด็กๆ  
มีพัฒนาการเซลล์สมอง เด็กจะกล้าท�า ฝึกการทรงตัว การเอาตัวรอด การสู้หนีภัย ฐานที่ 2 สระทารก 
ท�าให้เด็กๆ รักการเล่นน�้า ปลูกฝังความหลงรักน�้า อยากเรียนรู้น�้า ฐานที่ 3 ค่ายกล Spider Man  
สร้างพัฒนาการให้เด็กมีความมั่นคงในจิตใจ กล้าท�า กล้าหาญ กล้าตัดสินใจ ฐานที่ 4 เรือสลัดลิง  
ท�าให้เด็กได้จินตนาการถึงการผจญภัยอย่างอิสระ นอกจากนี้ บริเวณใกล้ๆ สนามเด็กเล่นก็ได้มีการ 
จัดท�าแปลงผักพื้นเมืองเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ ลงมือท�า และมีจิตส�านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และทรัพยากรธรรมชาติ

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาก่อให้เกดิประโยชน์ต่อเด็กปฐมวยั ครอบครัว ชมุชน และประเทศชาติ 
ตัวอย่างความส�าเร็จจากองค์การบริหารส่วนต�าบลโก่งธนูสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ต่อเด็กนักเรียน 
ต่อชุมชน ตั้งแต่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการของสมองและร่างกาย พัฒนาการทางสังคมที่มาพร้อมปัญญา
และอารมณ์ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยใช้ 
หลัก “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ร่วมกันบริจาค ร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง และบริหารจัดการ 
สนามเด็กเล่นโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน ส่งผลให้
ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาร่วมกัน ซ่ึงถือเป็น 
การสร้างความยั่งยืนในด้านการจัดการศึกษาให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างแท้จริง
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�าบลบางเจ้าฉ่า (เดิมชื่อศูนย์
พฒันาเดก็เลก็วดัยางทอง) ต้ังอยูใ่นพ้ืนท่ีขององค์การบริหารส่วนต�าบลบางเจ้าฉ่า  
หมูท่ี ่7 ต�าบลบางเจ้าฉ่า อ�าเภอโพธิท์อง จงัหวดัอ่างทอง มบีคุลากรจ�านวน 3 คน  
และมเีดก็เลก็จ�านวน 43 คน จดัการศกึษาระดับปฐมวยัให้กบัเดก็เลก็ในช่วงอายุ  
ระหว่าง 2 - 3 ปี ในการจดัประสบการณ์การเรียนรู ้ครผูู้สอนได้มกีารจัดกจิกรรม 
นอกห้องเรียนหรือกิจกรรมกลางแจ้ง โดยมุ่งเน้นให้เด็กได้มีการเล่นอย่างอิสระ  
มปีระสบการณ์ ในบรรยากาศทีผ่่อนคลาย ซ่ึงก่อนทีจ่ะมสีนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  
สนามเดก็เล่นรปูแบบเดมิเป็นวสัดจุากเหลก็และใช้งานนานแล้ว ซึง่อาจไม่เหมาะ
กับช่วงวัยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากนัก 

ต้นแบบความส�าเร็จสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�าบลบางเจ้าฉ่า 
องค์การบริหารส่วนต�าบลบางเจ้าฉ่า 
อ�าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
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 การด�าเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
ด้วยวิสัยทัศน์ของนายไพรัตน์ รุ ่งสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบางเจ้าฉ่า  

ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เมื่อได้รับการประสานจาก นางสาวแสงมณี  
มีน้อย ท้องถิน่จงัหวดัอ่างทอง เกีย่วกบัโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวยั ท้องถิน่ไทย ผ่านการเล่น  
(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) จึงได้เขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและได้รับการจัดสรรมาในปีงบประมาณ 2561 จ�านวน 100,000 บาท 

ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในพื้นที่  
โดยก่อนการด�าเนินงานได้เชิญหลายภาคส่วนมาร่วมประชุมเพื่อก�าหนดแนวทางในการก่อสร้าง 
สนามเดก็เล่นสร้างปัญญาขึน้ อาท ิก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ครูศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก เจ้าหน้าท่ี อบต.บางเจ้าฉ่า  
ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โดยทีมก่อสร้างซึ่งเป็นอาสาสมัครได้ศึกษาองค์ความรู้ 
จากหลายแหล่ง อาทิ คู่มือสร้างการเล่นตามพ่อวิธีสร้างลูกจากทารก โดยมูลนิธิสนามเด็กเล่น 
สร้างปัญญา เฟซบุ๊กมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา กลุ่มเฟซบุ๊กสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  
โดยชุมชนท้องถิ่น มีการสนับสนุนให้ทีม 
ที่ด�าเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
ได ้ ไปศึกษาดู งานที่ โรง เรียนวัดมะขาม  
(วิบูลยอุปถัมภ์) อ�าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  
แล ้วถอดบทเรียนน�ามาร ่วมกันวางแผน 
การก่อสร้าง โดยอาศัยความรู้จากช่างท้องถิ่น 
เช่น วิธีการผูกเชือก วิธีการก่อสร้าง เป็นต้น 
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ในขั้นตอนการก่อสร้าง เมื่อ อบต.บางเจ้าฉ่าได้ด�าเนินการออกแบบผังการสร้างสนามเด็กเล่น 
สร้างปัญญาแล้ว เจ้าหน้าท่ีของ อบต.บางเจ้าฉ่า และครูศูนย์พัฒนาเด็กได้แจ้งประชาสัมพันธ์ 
ในไลน์กลุ่มของชุมชนและผู้ปกครองเพื่อเชิญชวนร่วมสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ซึ่งต้องการ 
ทั้งก�าลังคน ก�าลังทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์จากชาวบ้านในพื้นที่ ท�าให้ อบต.บางเจ้าฉ่าได้รับการสนับสนุน  
ได้รับการบริจาควัสดุไม่ใช้แล้วจากวัดยางทอง วัดบ้านสร้าง ต�าบลบางเจ้าฉ่า วัสดุเหลือใช้จาก  
อบต.บางเจ้าฉ่า วสัดุเหลอืใช้จากนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลบางเจ้าฉ่า ผูป้กครองของเดก็นกัเรยีน 
ร่วมบริจาคล้อรถยนต์ ไปจนถึงพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นให้ยืมใช้อุปกรณ์ช่างต่างๆ

การสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในทุกขั้นตอนได้อาศัยหลัก “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)   
เป็นหลกัส�าคัญในการพฒันาพืน้ที ่ชาวบ้านทกุคนเมือ่ได้ทราบจากคณุครูว่าจะมกีารสร้างสนามเดก็เล่น 
ก็เข้ามาช่วยกันคนละไม้ละมือ บางคนน�าวัสดุอุปกรณ์ เช่น ยางรถยนต์ เชือก ไม้เก่า มาบริจาคให้  
ช่วยกันตอกตะปู ทาสี ช่วยกันตรวจสอบว่าจุดใดอันตรายส�าหรับเด็ก หากพบก็ช่วยกันแก้ไข เพราะ 
คนในชุมชนต่างเห็นว่าสิ่งใดที่ท�าให้ลูกหลานของเราได้รับประโยชน์สูงสุด ก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุด 
ให้ลูกหลานของเราได้ใช้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของหลายภาคส่วนในพื้นที่จึงท�าให้สนามเด็กเล่น
สร้างปัญญาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางเจ้าฉ่า ก่อสร้างได้ส�าเร็จ รวมถึงได้ผลตอบรับจาก 
เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็กเป็นอย่างดี
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 ประโยชน์ของสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
ส�าหรับเด็กปฐมวัย สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาได้ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ 

ทางร่างกายและสขุภาพของเดก็ ท�าให้เดก็เคลือ่นไหวทุกส่วนของร่างกายได้อย่าง
แขง็แรง เช่น วิง่ กระโดด ดงึ ท�าให้กล้ามเนือ้ทกุส่วนของเดก็ได้รบัการพฒันาและ
ท�างานประสานสัมพันธ์กัน ช่วยให้เด็กอารมณ์ดี ร่าเริง แจ่มใส สดชื่น เบิกบาน  
มีความสุข รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักการแบ่งปัน รู้จักการให้และการรับ  
มกีารรอคอย แลกเปลีย่นของกนัเล่น รู้จักการเป็นผู้น�าและผู้ตามท่ีดี เกดิการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง มีความคิดริเริ่ม จินตนาการ กล้าแสดงออก กระตือรือร้น ได้เรียนรู้
สิ่งต่างๆ รอบตัว

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญายังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 
ทุกช่วงวัยในพื้นที่และจากพื้นท่ีใกล้เคียง เป็นพ้ืนท่ีส�าหรับครอบครัว ชุมชน  
เป็นแหล่งนันทนาการของชุมชน เป็นที่เล่น ที่ออกก�าลังกาย ช่วยเสริมสร้าง
สุขภาพกายและใจของคนในชุมชนทุกเพศทุกวัย เป็นสถานที่รวมกลุ่มในการ
ท�ากิจกรรมต่างๆ ท�าให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น เกิดความอบอุ่น 
ในครอบครัว 
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ปัจจัยความส�าเร็จของสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา อบต.บางเจ้าฉ่า มาจาก
ความร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคีในการด�าเนินงานและความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 
ของทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องท้ังผู้บริหารท้องถิน่ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง เครือข่าย 
ภาคประชาชนในพื้นท่ีท่ีเห็นความส�าคัญร่วมกันว่า “เด็กคืออนาคตของชาติ 
การสร้างพัฒนาการท่ีดีอย่างถูกต้องให้กับเด็ก โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย จะส่งผล
ให้เด็กเติบโตขึ้นมาเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป” 
การเล่นจะสร้างเสริมความเฉลียวฉลาด จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์
ให้เกิดขึ้นในเด็ก การเล่นที่เหมาะสมและถูกต้องตามวัย จะเป็นเครื่องบ่งช้ี 
ถึงคุณภาพของเด็ก ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเอื้อให้เด็กเติบโต 
เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลนเป็น 1 ใน 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลสงิห์ซึง่จดัการเรยีนการสอนระดบัปฐมวยัให้แก่เด็กเลก็ในช่วงอายรุะหว่าง 2 - 5 ปี ปัจจบุนั 
มบีคุลากรจ�านวน 4 คน และเด็กเลก็จ�านวน 47 คน โดยมวีสิยัทศัน์คือ “ศูนย์เดก็เลก็น่าอยู ่การบรหิาร
ก้าวไกล พัฒนาการสมวัย เสริมนวัตกรรมการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น” มีการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการผ่านการเล่น ด้วยการเตรียม 
ความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ - จติใจ สงัคม และสตปัิญญา มวีนิยั มคีณุธรรม จรยิธรรม มคีวามสขุ 
ในการเรียนรู้ตามสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมของท้องถิ่น และธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละคนให้เต็ม 
ตามศักยภาพ มีค่านิยมในการด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ต้นแบบความส�าเร็จสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน  
องค์การบริหารส่วนต�าบลสิงห์  
อ�าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
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 การด�าเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
ในปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนต�าบลสิงห์ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

เป็นงบประมาณส�าหรับด�าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น  
(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ประจ�าปีงบประมาณ 2561 จ�านวน 100,000 บาท อีกท้ังได้ใช้ 
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต�าบลสิงห์ และเงินบริจาคจากผู้ปกครอง ส�าหรับองค์ความรู้ 
ในการด�าเนนิการก่อสร้างนัน้มาจากคูม่อืการเล่นตามพ่อวธิสีร้างลูกจากทารก โดยมลูนธิสินามเด็กเล่น 
สร้างปัญญา และอบต.สิงห์ยังได้เข้าร่วมงานสานพลังสร้างปัญญาพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือเรียนรู้ 
และแลกเปลี่ยนการด�าเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายแห่งอื่นๆ อีกด้วย

นายสายยันต์ แสงเคลือบ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลสิงห์เล่าว่า “โครงการนี้ท้าทาย 
การท�างานของเราว่า เรามปีระสทิธภิาพมากน้อยเพียงใด ด้วยงบประมาณทีม่จี�ากดั แต่หากดูประโยชน์
ที่ได้รับมีมหาศาล ทั้งเด็กและเยาวชน ชุมชน ปรึกษาพูดคุยทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา และฝ่ายปกครอง
ท้องที ่ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ทกุคนเหน็ชอบด้วยกันหมดทีจ่ะต้องสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาให้ส�าเร็จ” 
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องค์การบริหารส่วนต�าบลสิงห์ได้ด�าเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
จ�านวน 4 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 สระน�้าอิน - จัน ฐานที่ 2 สระทารก ฐานที่ 3 ค่ายกล  
Spider Man และฐานที่ 4 เรือสลัดลิง โดยอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชน ผู้ปกครอง
คนหนึ่งเล่าถึงความร่วมมือในเวลาน้ันว่า “กระทั่งยางรถยนต์ก็ได้รับการบริจาคมาจาก 
ร้านยางในหมู่บ้าน และผู้ปกครองบางท่านก็ท�าอาหารมาเลี้ยงในวันที่พี่น้องประชาชน 
มาร่วมกันสร้างสนามเด็กเล่นด้วย” 

ขณะที่นายก อบต.สิงห์เล่าถึงปัจจัยความส�าเร็จของการสร้างสนามเด็กเล่น 
สร้างปัญญาว่า “คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง เราได้ลงไปสัมผัสงาน 
ร่วมกับเขา อันดับแรกก็คือได้ใจเขา พอเราลงไปท�าปุ๊บ คนท่ีมาจึงมีความตั้งใจมาก  
อยากจะท�าให้เสร็จ พองานเสร็จ เราก็ได้เห็นผลส�าเร็จร่วมกัน ได้ภูมิใจร่วมกัน แทนที่จะ
เหนื่อยแค่คนสองคน พอหลายๆ คนมาช่วยกันท�างานก็ท�าให้เหนื่อยนิดเดียว” 
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 ประโยชน์ของสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
ในช่วงแรกที่ให้เด็กเล่นในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา มีผู้ปกครองบางท่านแสดงความ

กังวลถึงความปลอดภัยของลูกหลานในการเล่นตามฐานกิจกรรมต่างๆ ในสนามเด็กเล่น 
สร้างปัญญา ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเลยด�าเนินการจัดอบรมให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีความรู ้
ความเข้าใจเกีย่วกับการเล่นในสนามเดก็เล่นสร้างปัญญา โดยอาศยังบประมาณจากส�านกังาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ผู ้ปกครองได้เรียนรู้ในแต่ละฐาน ได้สัมผัสด้วยตนเอง  
ได้ดูว่าในแต่ละฐานสร้างประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นกับเด็ก เมื่อผู ้ปกครองมีความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องก็คลายความกังวลในเรื่องความปลอดภัย และพร้อมที่จะสนับสนุนให้บุตรหลาน 
เล่นในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาแห่งนี้ เช่น ผู้ปกครองจะเตรียมชุดว่ายน�้าให้เด็กทุกวันศุกร์ 
เด็กก็จะตื่นเต้นและคอยเตือนพ่อแม่ว่าให้เตรียมชุดว่ายน�้าให้ก่อนมาโรงเรียนทุกวันศุกร์ 

ก่อนที่จะมีสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลนได้ใช้ 
สนามเด็กเล่นในร่มและสนามเด็กเล่นกลางแจ้งที่มีเครื่องเล่นพลาสติกผสมเหล็กในการเล่น 
มีการแบ่งเด็กให้เล่นตามช่วงอายุ คือ ช่วง 2 - 3 ปี และ 3 - 5 ปี หลังจากที่มีการสร้าง 
สนามเดก็เล่นสร้างปัญญา ครไูด้จดัประสบการณ์การเรยีนรูใ้ห้กบัเดก็ในพืน้ทีน่ี ้เช่น กจิกรรม
ในช่วงเช้า 20 - 30 นาที ท�าให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายในช่วงเช้า กิจกรรมกลางแจ้ง 
สร้างเสริมประสบการณ์ พาเด็กมาเล่านิทานสู่กันฟังที่บ้านต้นไม้ในฐานเรือสลัดลิง

สนามเด็กเล ่นสร้างปัญญาจึงมีประโยชน์ต ่อพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ด ้าน  
คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา ส�าหรับด้านร่างกายที่เห็นได้ชัด  
คือกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กช่วง 2 - 3 ปี อาจยังไม่แข็งแรงมากนัก แต่พอ 
ได้เล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เด็กเดินตรงขึ้นและปีนป่ายได้แข็งแรงขึ้น
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ในด้านสังคม พบว่าเด็กบางคนที่มีอุปสรรคในการเข้าสังคม เด็กบางคนที่ไม่พูด 
หรือติดโทรศัพท์มือถือ แต่หลังจากได้เล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เด็กก็เข้าสังคมมากขึ้น  
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้น พูดคุยกับเพื่อนมากขึ้น มีพัฒนาการที่ดีขึ้น เด็กมีความสุข เด็กเปลี่ยนไป
ในทางที่ดี สดใส สนุกร่าเริง อยากมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากขึ้น อยากมาเล่นกับเพื่อน
มากขึ้น

การใช้งานสนามเด็กเล่นสร้างปัญญายังสามารถปรับให้เหมาะสมกับบริบทของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ โดยปรับการใช้งานฐานที่ 1 สระน�้าอิน - จัน เปลี่ยนจากการที่เด็กจะ
ได้เล่นน�้าเป็นให้เด็กได้เล่นดินเล่นทราย โดยจะมีการใส่น�้าเล็กน้อยลงในสระให้เด็กได้ปั้นดิน  
จากทีเ่คยได้ป้ันดนิน�า้มนักใ็ห้เดก็มาป้ันดนิ เดก็ได้สมัผัสกบัธรรมชาตมิากขึน้ และจากการสงัเกต
ก็ท�าให้พบว่าเด็กมีความสุข มีความเบิกบานใจมากขึ้น

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา องค์การบริหารส่วนต�าบลสิงห์ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนในชุมชน ทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต�าบลสิงห์ ผู้น�าชุมชน  
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง ร้านค้า และประชาชนในพื้นที่ สนามเด็กเล่น
สร้างปัญญาถือเป็นพื้นท่ีในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยที่สอดคล้อง 
กับแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ อีกทั้งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านต่างๆ ที่สมวัย  
เป็นพืน้ทีใ่ห้เดก็และผูป้กครองใช้ร่วมกนัหลงัเลกิเรียน สะท้อนให้เหน็ถึงความเข้มแข็งของชุมชน
ที่มีต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยอีกด้วย
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สนามเดก็เล่นสร้างปัญญา องค์การบรหิารส่วนต�าบลวงัใหม่ สร้างขึน้เพือ่เป็นศนูย์กลาง
ของการละเล่นของเดก็ในพืน้ท่ีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลวงัใหม่ ซ่ึงมศีนูย์พฒันาเด็กเลก็ 
ในสังกัด 2 แห่ง คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองลาวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองสีงา 
โดยมีจ�านวนเด็กเล็กในช่วงอายุระหว่าง 2.6 - 4 ปี จ�านวน 55 คน และจ�านวน 40 คน  
ตามล�าดบั ศนูย์พฒันาเดก็เลก็วดัคลองลาวและศนูย์พฒันาเดก็เลก็หนองสงีา มกีารพฒันาการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมตามวัยครบทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม  
และสติปัญญา โดยพื้นท่ีภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนหน้านี้ เป็นลานปูน 
และลานดินทรายส�าหรับการเรียนรู้นอกห้องเรียนและการพักผ่อนในการเล่นเครื่องเล่น 
ลานกลางแจ้ง เครื่องเล่นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยท�าให้เด็กอยากเล่น
มากนัก

ต้นแบบความส�าเร็จสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�าบลวังใหม่ 
อ�าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ 
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ด�าเนินโครงการ 
ส่งเสรมิการเรียนรู้เดก็ปฐมวยั ท้องถิน่ไทย ผ่านการเล่น (สนามเดก็เล่นสร้างปัญญา)  
และได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน 12 แห่งเป็นศูนย์ฝึกอบรม 
ด้านการสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  
และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินงาน จ�านวน 100,000 บาท 

ในขั้นตอนการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ได้มีการจัดท�าประชาคม  
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ตั้งแต่คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลวังใหม่ ปราชญ์ชาวบ้าน ช่างฝีมือ จิตอาสา  
ผู ้สูงอายุ มีการลงแขกจากผู้ปกครอง ช่างฝีมือจากแต่ละหมู่บ้านผลัดเปลี่ยน 
เวียนกันมาช่วยเหลืออย่างน้อยหมู่บ้านละ 10 คน มีการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ 
โดยสองหมู่บ้านรับผิดชอบหน่ึงฐาน พี่น้องประชาชนต่างเข้ามามีส่วนร่วมในการ
สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในครั้งนี้ 
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แม้ว่างบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจะไม่เพียงพอต่อการด�าเนินงาน แต่เมื่ออาศัย 
การมีส่วนร่วมของวัด บ้าน ผู้ปกครอง สนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  
ใช้วัสดุอุปกรณ์ตามบริบทของพื้นท่ี เช่น ต้นไม้หลายๆ ต้น ก็ได้รับบริจาคจากพี่น้องประชาชน 
แล้วน�ามาปลูกที่บริเวณสนามเด็กเล่นแห่งนี้ แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ 
เหมือนที่นายนริศ กิจอุดม นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลวังใหม่ ได้ย�้าถึงหัวใจในการท�างานว่า  
“เราเป็นตัวกลางในการบริหารงาน เป็นผู้น�าท่ีท�าให้ชาวบ้านเห็นว่าท�าเพ่ือชาวบ้าน ตอบสนอง 
ต่อปัญหาและความทุกข์ของชาวบ้านอย่างจริงจัง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาในด้านการศึกษาเพื่อให้เกิด 
ความยั่งยืนในพื้นที่ และทีมท�างานนั้นมีทั้งท้องถิ่นและท้องที่ เราถือว่าเป็นทีมเดียวกัน”

การขับเคลื่อนโครงการให้ส�าเร็จยังต้องอาศัยชุมชนเป็นฐานในการด�าเนินการ อาทิ โรงเรียน 
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับลูกหลาน ไม่ว่าจะเป็นการ
จักสาน งานฝีมือ และการจัดดอกไม้ เป็นต้น ท้ังยังมีการจัดเวรดูแลเด็กโดยผู้ปกครองอย่างน้อย 
วันละ 2 คน หมุนเวียนกันมาเพื่อสอนและคอยดูแลเด็กๆ ร่วมกัน 

องค์การบริหารส่วนต�าบลวังใหม่ยังจัดให้มีพนักงานช่วยกันท�าความสะอาด ดูแลความ
เรียบร้อยของสนามเด็กเล่นในทุกเช้า เตรียมน�้าและเตรียมอุปกรณ์ในกิจกรรมต่างๆ ของเด็ก  
ไปจนถึงการวางแผนในอนาคตเพื่อสร้างความยั่งยืนเรื่องระบบค่าใช้จ ่าย โดยจัดท�าระบบ 
น�้าหมุนเวียน ใช้พลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ยังจัดให้มีเวร อปพร. มาช่วยดูแล 
และรักษาความปลอดภัยในวันเสาร์ - อาทิตย์อีกด้วย



120 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)

เป็นการน�าความรู้จากศาสตร์พระราชา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเผยแพร ่ เ พ่ือให ้ เ ด็กและเยาวชน 
เรียนรู้เป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิต

 การจัดท�าหลักสูตรการเรียนรู้  
องค์การบริหารส่วนต�าบลวังใหม่ยังเพิ่มฐานการเรียนรู้อีก 5 ฐาน เพื่อให้เด็กและเยาวชน 

ในทุกช่วงวัยเข้ามาศึกษา ประกอบด้วย

ฐำนรกัษ์ป่ำ / รกัษ์น�ำ้ 

ฐำนเศรษฐกิจพอเพียง  

ฐำนมหัศจรรย ์ 1,000 วัน  

เป ็นความร ่วมมือระหว ่ างองค ์การ
บริหารส่วนต�าบลวังใหม่และหน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่ เข้ามามีบทบาทและ
มีส ่วนร่วมในการวางรากฐานส�าหรับ 
การพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย ซึ่งจะช่วย 
ให้เด็กได้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ

ฐำนภูมิปัญญำท้องถิ่น  เป็นการจ�าลองห้องภูมิปัญญาในแต่ละภูมิภาคของประเทศ  
และการจัดแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นของต�าบลวังใหม่จากปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ที่มีความรู ้
ความสามารถและใช้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้กับคนในชุมชนพื้นที่ต�าบลวังใหม่

รักษ ์ป ่ำ เป ็นแนวคิดการปลูกฝ ังให ้ เด็กและเยาวชนในพื้นที่หรือผู ้ที่ เข ้ามาศึกษา 
ให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์ป่าในเขตพื้นท่ีต�าบลวังใหม่ (เทือกเขาทลาย) ซ่ึงเป็นต้นก�าเนิด 
ของสิ่งมีชีวิตและน�้าที่เป็นปัจจัยส�าคัญในการด�ารงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม 

รักษ์น�้ำ  เกิดจากการจ�าลองแนวทางศาสตร์พระราชา ในเรื่องโครงการฝายชะลอน�้า ให้เด็ก 
และเยาวชนเห็นถึงคุณประโยชน์ของการรักษ์น�้าที่เป็นการจ�าลองสิ่งก่อสร้างที่ขวางทางกั้นล�าน�้า 
ขนาดเล็กในบริเวณต้นน�้าหรือพื้นที่ท่ีมีความลาดชันสูง เพ่ือให้น�้าที่ไหลมาแรงสามารถที่จะชะลอ 
การไหลให้ช้าลงและเก็บกักตะกอนเพื่อไม่ให้ไหลลงไปสู่บริเวณลุ่มน�้าตอนล่าง

ฐำนศูนย์สำมวัย กิจกรรมที่ได้จากโรงเรียนผู้สูงอายุที่จัดให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี 
ได้เข้ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อาทิ การจัดท�าอาหารพื้นบ้าน ขนมไทยโบราณ หรือการน�าวัสดุ 
ในชุมชนมาท�าเป็นของเล่นในสมัยก่อนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การประดิษฐ์ของเล่นในสมัยก่อน
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 ประโยชน์ของสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
ส�าหรบัเดก็เลก็ การเล่นทัง้หมดในสนามเดก็เล่นนีเ้ปรยีบเหมอืนการเล่นในสมัยเดก็ของพวกเรา  

ซึ่งเด็กสมัยนี้ไม่เคยเจอ เช่น เล่นน�้า อย่างสระน�้าอิน - จัน จะเป็นปักโคน ปักควายสมัยก่อน  
ซึ่งสมัยนี้เด็กจะไม่ได้เจอแล้ว ไม่มีบรรยากาศแบบนั้นให้เห็น อันนี้จะเป็นเหมือนการย้อนกลับไปสู่ 
ยคุเก่า เป็นการเล่นแบบเดิมของบ้านเราเลย ส่วนอันทีปี่นป่าย เมือ่ก่อนเรากจ็ะปีนต้นไม้ กระโดดลงน�า้ 
ลงสระ เพราะส่วนมากเรากอ็ยูก่นัตามน�า้ตามคลอง แต่ตอนนีน้�า้คลองผู้ปกครองจะไม่ให้เด็กเล่นแล้ว  
เพราะฉะนัน้สถานทีท่ีจ่ะเล่นของเดก็กจ็ะเปลีย่นไปเป็นพวกพลาสติกหรือของเล่นตามห้าง ซ่ึงจะไม่ม ี
สถานที่รวมๆ แบบนี้ที่จะท�าให้เด็กมีที่เล่นที่เป็นศูนย์กลาง ที่เอาของเล่นแบบธรรมชาติมารวมไว้
ทั้งหมด ทั้งน้ี เด็กพิเศษก็มาเรียนรู้ในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และในหลายกรณีก็พบว่า ต่างก็มี
พฒันาการทีด่ขีึน้ นอกจากนัน้ เดก็ยงัมพีฒันาการท่ีดีในทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม 
และสตปัิญญา เกดิการตดัสนิใจในการแก้ไขปัญหาของเดก็ต่อการละเล่น เกดิกระบวนการคดิ วเิคราะห์ 
สร้างสรรค์ และเด็กได้เรียนรู้ ต่อยอดเชิงความคิดด้วยตนเอง พูดคุยกับเพ่ือนๆ และแบ่งปันกัน  
เกิดการเรียนรู้ทักษะด้านการว่ายน�า้ การเอาตัวรอดเมื่ออยู่ในสถานการณ์คับขัน

ส�าหรับผู ้ปกครองและชุมชน ผู ้ปกครองก็น�าบุตรหลานมาฝากไว้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เพิ่มมากขึ้น เพราะสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาท�าให้เด็กอยากมาเล่น ท�าให้ผู้ปกครองเห็นบุตรหลาน
สนุกและอยากมาโรงเรียน และช่วงเย็นผู้ปกครองก็มีเวลาให้ลูกๆ มากขึ้น ช่วงบุตรหลานก�าลังเล่น  
ผู้ปกครองก็จะมาออกก�าลังกายร่วมกัน ส่วนเด็กโตก็จะมาช่วยดูแลเด็กเล็ก ท�าให้เกิดช่วงเวลา 
ที่ครอบครัวอยู ่ร ่วมกัน เกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว และถ้าเป็นวันหยุดหรือในวัน 
เสาร์ - อาทิตย์ ผู้ปกครองหลายๆ ครอบครัวก็มาปิกนิกกัน ท�าให้ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นด้วย 
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ศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้านวงัเจรญิราษฎร์ ตัง้อยูท่ีห่มู ่4 ต�าบลนาทอน อ�าเภอทุง่หว้า จงัหวดัสตลู 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลนาทอน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 ภายใต้การดูแลของกรมการพัฒนา
ชุมชน ใช้อาคารชั่วคราวของหมู่บ้านในหมู่ที่ 9 บ้านวังเจริญราษฎร์ ในปี พ.ศ. 2544 และได้โอนย้าย 
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลเมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยได้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ในหมู่ 4  
บ้านวังตง และย้ายมาท�าการเรียนการสอนต่อเนื่องในปีเดียวกัน ปัจจุบันมีบุคลากรจ�านวน 5 คน  
และมีเด็กเล็กในช่วงอายุระหว่าง 2.6 - 5 ปี จ�านวน 84 คน สภาพโดยรอบบรรยากาศดี มีความร่มรื่น  
อยู่ติดกับโรงเรียนบ้านวังตง ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาทอนท่ีว่า “คนสุขภาพดี  
อยู่อย่างพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน สังคมสวัสดิการ ต�าบลจัดการตนเอง องค์กรการเรียนรู้” 
องค์การบริหารส่วนต�าบลนาทอนจึงได้จัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาให้แก่คนในท้องถิ่น  
โดยในส่วนการจัดการศึกษาปฐมวัย มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดจ�านวน 3 แห่ง 

ต้นแบบความส�าเร็จสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์ 
องค์การบริหารส่วนต�าบลนาทอน  
อ�าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
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นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ นายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบลนาทอนย�้าว่า “ชุมชนท้องถิ่น 
เป็นรากฐานทีส่�าคญัของประเทศ ในขณะเดยีวกนั 
ฐานรากท่ีส�าคัญลงลึกไปกว่านั้นก็คือเด็ก ถือเป็น
ทรพัยากรมนุษย์ที่มีความส�าคัญมาก ถ้าเราพัฒนา
ศักยภาพของเด็กให้มีคุณภาพ เมื่อเติบโตขึ้นมาก็
จะเป็นพลังของสงัคมนัน้ เป็นแกนหลกัทีมี่คณุภาพ  
มีร่างกายที่แข็งแรง มีอารมณ์ที่ดี มีสติปัญญาที่ดี  
พอมาประกอบกนัหลายๆ ชมุชน กลายมาเป็นต�าบล  
เป็นอ�าเภอ เป็นจังหวัด เป็นประเทศที่มีความ 
เข้มแข็ง” จะเห็นได้ว่าจุดเริ่มต้นของการพัฒนา
ประเทศอยู่ที่การพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งถือเป็นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีจุดเริ่มต้น ด้วยเหตุนี้
องค์การบรหิารส่วนต�าบลนาทอนจงึให้ความส�าคญั
ต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัดทั้ง 3 แห่ง โดยมุ่งเน้นให้เด็กมีความพร้อม
ก่อนเข้าสู่ระดับประถมศึกษา

 การด�าเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  
ในปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนต�าบลนาทอนได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน  

12 ศูนย์ต้นแบบ ท�าหน้าที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยได้รับการสนับสนุนในด้านงบประมาณจากกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ิน ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส�านักสนับสนุน
สุขภาวะชุมชน (ส�านัก 3) และมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยได้ด�าเนินการตามหลัก  
“ต�าบลแกหราตนเอง” หมายถึง การจัดการตนเองของต�าบลนาทอน โดยใช้ 5 เสาร่วม ได้แก่ 
ท้องถิ่น ท้องที่ องค์การศาสนา องค์กรภาคประชาชน และองค์กรภาครัฐหรือเอกชนในพ้ืนท่ี  
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ชวนกันมาเป็นเจ้าของต�าบลนาทอนร่วมกัน เพ่ือร่วมรับรู้และบอกกล่าวประชาชนในพ้ืนท่ี  
สอบถามความคิดเห็นและท�าประชาคมร่วมกัน กลายเป็นที่มาของธรรมนูญชุมชน หรือ
ที่เรียกว่า “ชันชีนาทอน” เป็นธรรมนูญวิถีชุมชนที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม โดยได้ใช้ธรรมนูญที่เรียกว่า ชันชี (สัญญาใจ)  
ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาตามขั้นตอนของการชันชีชุมชนทุกประการ นั่นคือ 
ให้ชุมชนเข้ามาร่วมคิด ร่วมท�า ซึ่งไม่ใช่แค่ในด้านงบประมาณ แต่เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ซ่ึงเป็นพืน้ฐานส�าคญัของการพฒันาทีย่ัง่ยนื เพราะนอกจากคนในชมุชนจะได้มโีอกาส
ร่วมก�าหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนตามสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชนแล้ว  
ยังเป็นการใช้ศักยภาพของคนในชุมชนเกื้อหนุนให้เกิดการบูรณาการเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม ความยากจน การพัฒนา
อาชีพ การศึกษา ศาสนา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความเท่าเทียม ความเสมอภาค  
และโอกาสให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชน
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 ประโยชน์ของสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัย  

ช่วยในเรื่องการปรับพฤติกรรม เช่น การอาบน�้าเองได้ ทั้งเป็นข้อแลกเปลี่ยนของผู้ปกครองกับเด็กว่า 
ถ้าอยากไปเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาก็ต้องห้ามเล่นโทรศัพท์ เป็นต้น ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการ 
ที่ดีขึ้น มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดี และเด็กอยากมาโรงเรียนมากขึ้น 

ประโยชน์ของสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาสะท้อนผ่านบทเพลง “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา”  
ซึ่งประพันธ์โดยนายกเทศมนตรี อบต.นาทอน โดยมีเนื้อเพลงว่า 

“สนามเด็กเล่น แหล่งเรียนรู ้ เพื่อปวงชน  สร้างปัญญา ศูนย์รวมคน รวมศึกษา 
รวมพี่น้อง รวมสังคม สร้างปัญญา  พัฒนา เด็กไทย ก้าวไกล 
สร้างร่างกาย สร้างอารมณ์ ให้แจ่มใส  สร้างสังคม ก้าวไกล ใจมุ่งมั่น 
เด็กหนุ่มสาว ผู้เฒ่าแก่ ดูแลกัน  ความสุขนั้น จึงอยู่ คู่คนไทย” 

จากบทเพลงดังกล่าว สะท้อนว่าสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ส�าหรับทุกคน  
ไม่ใช่เฉพาะเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท่านั้น เด็กกลุ่มอื่นๆ สามารถมาใช้ประโยชน์จาก
สนามเด็กเล่นนี้ได้ เช่น เด็กจากโรงเรียนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และสังกัดเอกชน 
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ตัวบทเพลงสะท้อนถึงการที่สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาได้กลายเป็นพ้ืนที่
ส�าคญัของชมุชน เป็นศนูย์กลางในการรวมคนมาร่วมเป็นเจ้าของ ไม่ใช่เฉพาะเด็ก
ทีจ่ะได้รบัประสบการณ์ในการช่วยกระตุน้พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ - จติใจ 
สงัคม และสติปัญญา แต่ในขณะเดยีวกนั ผูป้กครองทีพ่าเดก็มากจ็ะต้องรกัษากตกิา 
ทีก่�าหนดขึน้มาร่วมกนัด้วย เช่น ถ้าพาเดก็มาเล่นบริเวณนีแ้ล้วกต้็องห้ามสูบบหุร่ี 
หรือถ้ามีขยะ ผู้ปกครองก็ต้องสอนเด็กให้ช่วยเก็บขยะด้วย เป็นต้น 

ความส�าเร็จของสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านวังเจริญราษฎร์นั้น เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของคนใน อบต. นาทอน  
ตามหลักการต�าบลแกหราตนเอง ท่ีหมายถึงการจัดการตนเองโดยความร่วมมือ
ของทกุภาคส่วนในชมุชน จากหลกัการจดัการตนเองนีน้�าไปสูก่ารจดัท�าประชาคม
ร่วมกันจนกลายเป็นธรรมนูญชุมชนหรือชันชีนาทอน

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ในสังคม ตั้งแต่ก่อนเริ่มด�าเนินการ ระหว่างการด�าเนินการ และหลังจาก
ด�าเนินการแล้วเสร็จ ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการพ้ืนท่ีสนามเด็กเล่น 
สร้างปัญญา เพ่ือประโยชน์ของเดก็ปฐมวยัในพืน้ที ่จนสนามเดก็เล่นสร้างปัญญา
ที่สร้างโดยชุมชนท้องถิ่นได้กลายเป็นพ้ืนที่สาธารณะหลักในชุมชนที่ประชาชน 
ทกุคนต่างรูส้กึเป็นเจ้าของร่วมกนั และช่วยกนัดแูลรกัษาให้เกดิความยัง่ยนืต่อไป
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ต้นแบบความส�าเร็จสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลแม่แรง  

อ�าเภอป่าซาง จังหวัดล�าพูน
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เทศบาลต�าบลแม่แรง ตัง้อยูใ่นศนูย์อบรมเดก็ก่อนเกณฑ์ในวดัแม่แรง 

อ�าเภอป่าซาง จังหวัดล�าพูน มีบุคลากรจ�านวน 4 คน และมีเด็กเล็กจ�านวน 52 คน เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสรมิการเรยีนรูเ้ดก็ปฐมวยั ท้องถิน่ไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) เมือ่ปี พ.ศ. 2561  
ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ต้นแบบประจ�าจังหวัดล�าพูน ปัจจุบันได้ด�าเนินการสร้างไปแล้ว 3 ฐาน คือ  
สระน�้า อิน - จัน, สระทารก และค่ายกล Spider Man ถือเป็นศูนย์กลางการเล่นสร้างปัญญา 
ของเด็กปฐมวัยในพื้นที่อ�าเภอป่าซาง รองรับเด็กปฐมวัยจาก 11 หมู่บ้านในพื้นที่ 

นายชาติชาย โครงไพบูลย์ ท้องถิ่นจังหวัดล�าพูน เล่าถึงเป้าหมายในการขับเคลื่อนโครงการ 
สนามเดก็เล่นสร้างปัญญาในจงัหวดัล�าพนูว่า “จงัหวดัล�าพนูมศีนูย์พฒันาเดก็เลก็ 107 แห่ง เป้าหมาย
ของเราคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่ึงแห่ง ต้องมีสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาอย่างน้อยหน่ึงฐาน ขณะนี้ 
ศูนย์ต้นแบบที่มีสนามเด็กเล่นครบทุกฐานมีอยู ่ในทุกอ�าเภอแล้ว หลักการส�าคัญท่ีท่านอธิบดี 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่เน้นย�า้กค็อืพฒันาการของเด็กในช่วง 5 ปีแรก มคีวามส�าคญัอย่างยิง่  
เป็นช่วงเวลาทีจ่ะหล่อหลอมทัง้ในเชงิกายภาพ ความคดิ จิตใจ เพราะฉะนัน้ สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
จึงมีความส�าคัญในฐานะท่ีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทั้งหลาย ท�าให้เด็กอยากมา
โรงเรียน และในระยะยาวจะท�าให้เด็กล�าพูนเติบโตขึ้นมาอย่างมีวินัยและมีความอดทน” 
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ในระยะก่อนการก ่อสร ้าง ได ้ร ่วมกันทบทวน 
ถึงต ้นทุนและศักยภาพในพื้น ท่ี เพื่อน�ามาใช ้ ในการ
ด�าเนินงาน มีการท�าประชาคมร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลต�าบลแม่แรง  
ครู กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก�านัน ผู ้ใหญ่บ้าน  
ผู ้ปกครอง ตัวแทนชุมชน ผู ้น�าแหล่งเรียนรู ้ สภาเด็ก 
และเยาวชนในพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล  
กลุ่ม อสม. กลุ่มจิตอาสาแรงงาน กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่  
ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จะเป็น
อีกหนึ่งเครื่องมือในการจัดการเรียนรู ้ที่จะช่วยยกระดับ
คุณภาพของเด็กปฐมวัยในพ้ืนท่ี หลังจากนั้นเทศบาล 
จึงได้ส ่งบุคลากรเข้าร ่วมอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้น 
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมทั้งมีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการพัฒนาสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา มีการ 
ก�าหนดบทบาทหน้าที่ และประสานการท�างานร่วมกับ 
ภาคีเครือข่ายในชุมชนอยู่เป็นระยะ 

นายทวี ณ ล�าพูน นายกเทศมนตรีต�าบลแม่แรง  
เล่าว่าเมือ่ได้รับทราบแนวนโยบายจากนายสุทธพิงษ์ จุลเจริญ  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และท้องถ่ิน
จังหวัดล�าพูน ก็ได้จัดท�าประชาคมในชุมชน ไปน�าเสนอให้ 
ผูป้กครองฟังถงึข้อดขีองสนามเดก็เล่นสร้างปัญญาทีจ่ะช่วย
สร้างพฒันาการทีด่ ีสร้างภมูต้ิานทานทีด่ใีห้กบัเดก็ในชมุชน  
นี่คือปัจจัยท่ีช่วยสร้างความร่วมมือให้เกิดข้ึนในชุมชน 
ได้ส�าเร็จ “เราท�างานร่วมกันแบบครอบครัวเดียวกัน  
มีงานนโยบายส�าคัญใดลงมาในพ้ืนท่ี ท้ังในด้านการศึกษา 
สิ่งแวดล้อม ก็เน้นบูรณาการการท�างานร่วมกัน ในช่วง 
การก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เทศบาลได้รับ 
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครอง พ่ีน้องประชาชน
มาช่วยกันก่อสร้างคนละไม้คนละมือ เมื่อได้ลงมือท�าเอง  
จึงมีความรู ้สึกว่าพวกเราได้เป็นเจ้าของผลงานร่วมกัน  
เกิดความภาคภูมิใจร ่วมกันที่ ได ้สร ้างสนามเด็กเล ่น 
สร้างปัญญาจนส�าเร็จ”

  การด�าเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
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นายเทพนมิิตร แสนพรหม ปลดัเทศบาลต�าบลแม่แรง และนายจ�ารัส กนัทะสกั รองปลดัเทศบาล
ต�าบลแม่แรง ช่วยกันเล่าถึงสีสันถึงในช่วงวันก่อสร้างว่า “ตัวงบประมาณที่จัดสรรมา 1 แสนบาท  
มันไม่มีค่าแรงอยู่แล้ว เป็นค่าวัสดุล้วนๆ ค่าน�้า ค่าอาหาร ค่าแรงงาน จึงต้องช่วยๆ กัน ในช่วงการ
ก่อสร้าง พระใบฎีกาถนอม ถิรส�วโร เจ้าอาวาสวัดแม่แรง ท่านเมตตามาก วันไหนที่เป็นวันพระ
ก็จะมีอาหาร มีของว่าง มากองไว้ท่ีบริเวณก่อสร้างไม่ขาดสาย แต่ละวันของการก่อสร้างก็จะมี
เจ้าภาพในแต่ละหมู่บ้านแบ่งเวรกันท�าอาหารมาเลี้ยง มีการประกาศผ่านเสียงตามสาย เชิญชวน 
ผู้ปกครองมาร่วมด้วยช่วยกันก่อสร้าง” 

ครูนิภาพร ปาระมี รักษาการหัวหน้าศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง เล่าเสริมว่า  
“เม่ือการก่อสร้างแล้วเสรจ็โดยความร่วมมอืของชมุชน ก็ได้ร่วมกนัเขยีนก�าหนดข้อตกลงในการเรยีนรู้
ส�าหรับเด็กปฐมวัย มีการจัดตารางเรียนรู้ โดยเน้นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน มีการ 
วางมาตรการความปลอดภยัในสนามเดก็เล่นสร้างปัญญาร่วมกนัระหว่างครู ผู้ปกครอง ต้ังแต่ก�าหนด
ช่วงอายุผู้เล่น ซึ่งต้องมีอายุในช่วงระหว่าง 2 - 5 ปี ต้องเล่นภายใต้การดูแลของครู ผู้ปกครอง  
และจิตอาสาในชุมชน”
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 ประโยชน์ของสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ร่วมกันสังเกตพัฒนาการของเด็ก หลังจากที่ได้เล่นสนามเด็กเล่น 

สร้างปัญญาอย่างต่อเนื่อง พบว่าเด็กเล็กต่างมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในหลายด้าน เช่น เด็กเล็กที่เดิมท ี
มีกล้ามเนือ้ไม่ค่อยแขง็แรง เวลาเดนิขาจะอ่อนแรง เมือ่เดินระยะทางไกลๆ จะต้องหยดุยนื และนัง่พัก 
เป็นระยะ ทว่าหลังจากได้เล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นประจ�าแล้ว โดยเฉพาะในฐานค่ายกล  
Spider Man ก็ได้ฝึกเดินตามแนวเชือก ฝึกการปีนป่ายตาข่ายบ่อยๆ ท�าให้สามารถเดินได้ไกลขึ้น  
ยนืได้นานข้ึน ขณะท่ีเดก็เล็กซึง่แต่เดมิพดูน้อย ชอบเล่นคนเดยีว ไม่อยากมาศนูย์พฒันาเด็กเล็ก ร้องไห้
งอแงในตอนเช้าเมือ่ต้องมาเรียน หลงัจากท่ีได้เล่นในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นประจ�าแล้ว กท็�าให้ 
มีพัฒนาการด้านสังคมที่ดีขึ้น พูดคุย หยอกล้อ หัวเราะกับกลุ่มเพื่อน สามารถเป็นทั้งผู้น�าและผู้ตาม 
ในการเล่น เด็กเกิดความสนุกสนานในการเล่น ไม่อยากกลับบ้าน ขออยู่ต่อจนกลับคนสุดท้าย  
เมื่อตื่นนอนตอนเช้าหรือในวันหยุด ก็มักจะรบเร้าผู้ปกครองขอให้พามาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ครูนฤมล ล�าเนาเดชสถิต เล่าเสริมว่า “ปกติเด็กจะเล่นแต่เครื่องเล่นที่ท�าจากวัสดุ แต่ตอนนี้
เด็กเล็กได้สัมผัสกับธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ช่วยให้มีพัฒนาการทางสังคมดีขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ความคิดแตกฉาน มีการรวมหมู่ในการท�ากิจกรรมต่างๆ มีร่างกาย 
ท่ีแข็งแรง เช่น ฐานค่ายกล Spider Man ก็จะช่วยให้เด็กมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้น เมื่อกลับไป 
ท�ากิจกรรมในห้องเรียน เด็กก็จะจับดินสอหรือระบายสีได้แข็งแรงขึ้น” 

ด้านนายบุญเป็ง วงค์ขัติ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 และนายวิรัตน์ พงษ์สุวรรณ คณะกรรมการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วยกันเล่าเสริมว่า เด็กเล็กในวันนี้จะเติบโตเป็นเด็กดีในวันข้างหน้าได้  
ก็ด้วยการปลูกฝังตั้งแต่ในวันนี้ สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นเครื่องมือในการวางรากฐานที่ดี 
ให้กับเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ “ทุกท่านจะสังเกตได้ว่าเด็กแม่แรง 
ในวันนี้ ทั้งร่าเริง กล้าแสดงออก กล้าเล่น กล้าปีนป่าย เด็กร่างกายแข็งแรง กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหา 
เล็กๆ น้อยๆ ได้ด้วยตัวเอง เป็นผลจากการได้เล่นในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ซ่ึงแต่ละฐาน 
ได้ช่วยฝึกฝนการตัดสินใจเป็นอย่างดี เด็กมีพัฒนาการที่ดีข้ึน เราเห็นก็สบายใจ คุณครู ผู้ปกครอง 
พอเห็นเด็กมีความสุข เขาก็มีความสุขไปด้วย ทั้งหมดนี้ เราลงทุนเป็นจ�านวนเงินแค่ 1 แสนบาท  
แต่เกิดประโยชน์มหาศาล การตอบรับตอบสนองในชุมชนก็ดีมาก” 

นอกเหนือจากการจัดการเรียนรู้ผ่านสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาแล้ว ครูที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ยงัมกีารออกแบบกจิกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนือ่งโดยอาศยัพืน้ทีบ่รเิวณรอบๆ สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรม เช่น มีหลักสูตรส�าหรับสอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไปด้วย ตั้งแต่ 
การท�าผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าเช็ดหน้า ไปจนถึงน้อมน�าแนวคิดศาสตร์พระราชา  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัวร้ัวกินได้ การรดน�้าในแปลงผัก การจัดท�า 
ถังขยะเปียก ไปจนถึงการสืบสาน ส่งต่อภูมิปัญญาและประเพณีต่างๆ มาปลูกฝัง ฝึกฝนให้กับ 
เด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง
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ปัจจัยความส�าเร็จในการสร ้างสนามเด็กเล ่น 
สร้างปัญญาของเทศบาลต�าบลแม่แรง คือ การมีส่วนร่วม
และความรู้สึกเป็นเจ้าของสนามเด็กเล่นร่วมกัน เหมือนที่
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล่าว่า “เมื่อเริ่มก่อสร้าง ผู้ปกครอง
ของเดก็ทีเ่ป็นช่าง กเ็ข้ามาช่วยสนับสนุน เข้ามาให้ค�าแนะน�า
ในเรื่องการก่อสร้างร่วมกับกองช่างของเทศบาล เมื่อสร้าง 
แล้วเสร็จ ผู ้ปกครองก็เข้ามาช่วยกันดูแลสนามเด็กเล่น  
เห็นใบไม้ร่วงเยอะ เมื่อผู้ปกครองมารอรับเด็กในช่วงเย็น  
ก็ถือโอกาสเก็บกวาดใบไม้ ช ่วยกันเติมน�้าในสระน�้า  
ช่วยท�าความสะอาดสระน�้า ชุมชนจะมีความหวงแหน 
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญากันมากๆ เมื่อหวงแหนก็จะ 
ช่วยกันดูแลรักษาให้ยั่งยืนต่อไป” 

นอกเหนือไปจากพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ซึ่งดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกหนึ่งความส�าเร็จ
ของสนามเดก็เล่นสร้างปัญญาแห่งนี ้คอื ช่วยท�าให้ “เวลา” ระหว่างผูป้กครองและเดก็เลก็ทีจ่ะอยูด้่วยกนั 
เพ่ิมมากขึน้อกีด้วย เหมอืนทีค่รศูนูย์พฒันาเดก็เล็กเล่าทิง้ท้ายว่า “ผู้ปกครองจะมารอรับเด็กตอนเยน็  
โดยจะรอให้เด็กเล่นกันจนเสร็จ ผู้ปกครองหลายคนรอจนเบื่อ (หัวเราะ) บางวันเราก็ให้เด็กเล่นหลัง
ตื่นนอน ผู้ปกครองท่ีสะดวกก็จะมาช่วยกันดูแลเด็ก เวลาเล่นน�้าเสร็จก็ช่วยกันอาบน�้าแต่งตัวให้  
ผู้ปกครองมีเวลาอยู่กับเด็กมากขึ้น ท�ากิจกรรมร่วมกับเด็กมากขึ้น ช่วยสร้างความใกล้ชิดและความ
สัมพันธ์ที่แข็งแกร่งให้เกิดขึ้นในทุกครอบครัว”

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จึงเป็นพื้นที่สาธารณะที่จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องผลักดันให้เกิดขึ้น 
ในทุกชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับเด็กปฐมวัย รวมทั้งเชื่อมร้อย 
ความสมัพนัธ์ ความร่วมมอืในชมุชนตัง้แต่ในขัน้ตอนการวางแผน การลงมอืก่อสร้าง การจัดการเรียนรู้  
การเป็นเจ้าของร่วมกัน และการผนึกก�าลังในการดูแลรักษาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
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