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เล่นตามรอยรอยพระยุคลบาท ณ โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง จังหวัดเพชรบุรี  
 
 
 
 
 
 

  
  
 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
พร้อมด้วยผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพ้ืนที่ให้ก าลังใจในการสร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ตามแนวทาง 
เล่นตามรอยรอยพระยุคลบาท โดยการน าของนายดิสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และสถาปนิก
ผู้ออกแบบสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ซึ่งด าเนินการร่วมกันระหว่างชาวบ้าน วัด และโรงเรียน ตามหลัก “บวร”  
โดยมีนางเก็จวลี กรีธาธร ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ น าเด็กนักเรียนของโรงเรียนพรหมานุสรณ์  
จังหวัดเพชรบุรี  จ านวน 138 คน เข้าร่วมค่ายจิตอาสาเพ่ือสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในรูปแบบประชารัฐ  
และมีนายบรเมศร์ ธีระค าศรี ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี นายพีรศักดิ์ กาฬดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางน้ ากลัดใต้ 
และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี  
 อธิบดีกล่าวว่า วันนี้เป็นโอกาสดี ที่ได้มาเยี่ยมเยียนและให้ก าลังใจคณะของท่านดิสกร กุนธร สถาปนิกผู้ออกแบบ
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และการมาในวันนี้ เพราะกรมฯ มีความต้องการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ มุ่งหวังให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นต่อไป สามารถต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นได้  
และเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกรมฯ ได้ตระหนักว่า เด็ก เล็ก 
ที่อายุระหว่าง 0-5 ปี เป็นช่วงที่ส าคัญที่สุดของการพัฒนาชีวิต จึงได้ขอความร่วมมือจากอาจารย์ดิสกร กุนธร สถาปนิก
ผู้ออกแบบสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ให้ช่วยออกแบบจัดสร้างสนามเด็กเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในโรงเรียน หรือในชุมชน 
เพ่ือร่วมกันน าแนวทางของ "สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา " นี้  มาปรับใช้กับสนามเด็กเล่นของศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ผสมผสานภูมิปัญญา วัฒนธรรมในการจัดการ
เรียนการสอน และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ เป็นที่เชื่อมั่นของผู้ปกครอง 
  ทางด้านประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และสถาปนิกผู้ออกแบบสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา กล่าวว่า สนาม
เด็กเล่น สร้างปัญญา จะมีลักษณะเป็นการเล่นในธรรมชาติ กิจกรรมต่างๆ จะยึดธรรมชาติเป็นหลัก ใช้สวนป่าเป็นตัวสร้างคลื่น 
สมองให้พร้อมรับการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความรอบรู้ในสิ่งที่ใช้ได้จริง รวมถึงการเล่นตามรอยพระยุคลบาท 
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และอัญเชิญแนวการอบรมเลี้ยงดูเด็กด้วยความรักของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (เลี้ยงลูกด้วยความรัก 
ของสมเด็จย่า) ในมิติของการจัดสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเล่น จัดอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ การฝึกทักษะชีวิตผ่านงานบ้าน
หรือการท าสวน ทั้งยังผลักดันให้มีการยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยใช้แนวทางการด าเนินการสนองตามหลัก “เทพรัตนปูชา” 
อันเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาครูตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ที่ พัฒนามาจากพระราชด าริ  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “ภูมิสั งคมที่ยั่ งยืน” และ “การระเบิดจากข้างใน”  
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
 พระครูสุนทรวัชรการ เจ้าอาวาสวัดลิ้นช้าง ได้กล่าวเสริมว่า การด าเนินการครั้งนี้ เป็นการด าเนินการร่วมกัน 
ระหว่างชาวบ้าน วัด และโรงเรียน ตามหลัก “บวร” โดยวัด จะเป็นเสมือนแกนกลางผสานก าลังของคนในชุมชน  
ให้ร่วมกันสร้างและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้ดีขึ้น ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีคุณธรรม พ่ึงพาตนเองได้ พอมี พอกิน พอใช้  
ใช้ชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมอันดีงามจากการมีส่วนร่วมและความเสียสละของคนในชุมชน ร่วมใจกับขับเคลื่อน ชุมชน 
ให้มีความเป็นน้ าหนึ่งน้ าใจเดียวกัน  
 นอกจากนี้  นางเก็จวลี กรีธาธร ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ กล่าวถึงการน าเด็ก นักเรียน 
มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ว่า วันนี้ได้น าเด็กนักเรียน จ านวน 138 คน มาเข้าร่วมค่ายจิตอาสาเพ่ือสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
เพ่ือเป็นการส่งเสริม ปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตตามวิถีชุมชนอย่างแท้จริง ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านจิตใจ 
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการท างานเป็นทีม จึงถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง เด็ก 
วัยรุ่น และผู้ใหญ่ 
 ในตอนท้าย อธิบดีได้กล่าวต่อว่า ส าหรับการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญานี้ ตัวอย่างของน้องๆ นักเรียน ม .4-ม.5 
ของโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ได้ช่วยท าให้แนวทางการด าเนินโครงการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในทุก
จังหวัดน่าจะเป็นไปได้ง่ายขึ้นกว่าที่คิด และยังมีคุณค่าของการสร้างปัญญาในการให้พ่ีๆ แต่ละจังหวัด ที่จะเสียสละมาบ าเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์ ได้มาเรียนรู้การท างานเป็นทีม มาฝึกฝนลงมือท างานที่ยากๆ อย่างงานก่อสร้างให้ส าเร็จได้ด้วยมือ  
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะขับเคลื่อนร่วมกับมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ในการผลักดันให้มีการด าเนินการ 
ในลักษณะจิตอาสานี้ทั่วประเทศต่อไป และหากท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือหัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่านใดมีความสนใจ สามารถประสานแจ้งมาได้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อผ่านทางท้องถิ่นจังหวัด/
อ าเภอได้ตลอดเวลา ก็ขอฝากให้ทุกคนในสังคม มาร่วมกันเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ให้เป็นชุมชนมีความ เข้มแข็ง  
ช่วยกันพัฒนาการศึกษาของลูกหลานเราให้กว้างไกล เต็มไปด้วยมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  
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