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สมชัชาสขุภาพแห่งชาติ ครัง้ท่ี ๑๐ 
๒๒ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 

 
การพฒันาพืน้ท่ีเล่นสร้างเสริมสขุภาวะของเดก็ปฐมวยัและวยัประถมศึกษา 

 
สมชัชาสขุภาพแหง่ชาตคิรัง้ทีส่บิ 
ไดพ้จิารณารายงาน เรือ่ง การพฒันาพืน้ทีเ่ล่นสรา้งเสรมิสขุภาวะของเดก็ปฐมวยัและวยัประถมศกึษา๑ 
รบัทราบ ว่า การเล่นของเดก็ปฐมวยัและวยัประถมศกึษามคีวามสําคญัและมคีุณค่ามหาศาล เพราะ

การเรยีนรู ้ของเดก็ในวยัน้ีทีเ่หมาะสมคอื “การเรยีนรูผ้า่นการเล่น และการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข” การเล่นที่
มีสิ่งเกื้อหนุนที่ดีจะส่งเสริมให้เด็กมีพฒันาการที่ดี ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สงัคม และ
สตปิญัญา มกีารคดิวเิคราะห ์เกดิความคดิสรา้งสรรค์ และเรยีนรูก้ารปรบัตวั ลดอุบตัเิหตุและอนัตรายจาก
การเล่นทีไ่มเ่หมาะสม ทัง้น้ีมกีฎหมายและขอ้ตกลงเกีย่วกบัสทิธเิดก็จาํนวนมาก ไดก้ําหนดว่าเดก็มสีทิธทิีจ่ะ
มพีืน้ทีเ่ล่นทีเ่หมาะสมและปลอดภยัทีจ่ะนําไปสูก่ารสรา้งเสรมิสขุภาวะอยา่งเสมอภาค 

รบัทราบ ว่า  “การเล่นของเดก็” คอื กจิกรรมใด ๆ ทีส่นุกสนาน เพลดิเพลนิ สรา้งความสุข และการ
เรยีนรูอ้ย่างสรา้งสรรค ์อาจเป็นการเล่นกบัตนเอง คนหรอืสตัว ์เล่นกบัของเล่น หรอืสิง่ทีม่ใีนธรรมชาต ิการ
ประดษิฐ์สิง่ของเครื่องเล่น  การทํากจิกรรมต่าง ๆ เช่น ทําสวนครวั ทําอาหาร การเล่นกฬีา การอ่าน  การ
เคลื่อนไหวสว่นต่าง ๆ ของรา่งกาย ฯลฯ ความสาํคญัของการเล่นของเดก็เปรยีบไดก้บัการทาํงานของผูใ้หญ่ 
และการเล่นของเดก็ยงัมบีทบาทในการบาํบดัรกัษาอกีดว้ย  

รบัทราบ วา่ “พืน้ทีเ่ล่น” หมายถงึ อาณาบรเิวณทีเ่ดก็สามารถเขา้ถงึ ซึง่มกีารพฒันาและจดัการใหเ้ป็น
พืน้ทีท่ีม่กีจิกรรมทีส่นุกเพลดิเพลนิเหมาะสม สรา้งการเรยีนรูแ้ละพฒันาการอย่างสรา้งสรรคส์มวยั สรา้ง
ความสุข และมคีวามปลอดภยั ส่งผลต่อการสรา้งเสรมิสุขภาวะของเดก็ พืน้ทีเ่ล่นของเดก็เป็นไดทุ้กแห่งทีม่ี
กจิกรรมการเล่น ตัง้แต่ร่างกายของพ่อแม่ พื้นที่ในบ้าน ในสถานศกึษา ศูนย์พฒันาเดก็เล็ก และในชุมชน  
รวมไปถงึพืน้ทีใ่นธรรมชาตทิีม่กีารจดัการสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยั โดยไดร้บัความรว่มมอืจากทุกภาคสว่น
ทีเ่กีย่วขอ้งในชุมชนนัน้  

รบัทราบ ว่า การพฒันาเด็กปฐมวยัและวยัประถมศึกษา เป็นนโยบายสําคญัของประเทศ และมี
คณะกรรมการระดบัชาต ิ๓ คณะ ซึง่จะมสีว่นสาํคญัต่อการพฒันาพืน้ทีเ่ล่นของเดก็ คอื คณะกรรมการพฒันา
เด็กปฐมวยัแห่งชาติ (ก.พ.ป.) ซึ่งสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นฝ่าย
เลขานุการ คณะกรรมการส่งเสรมิการพฒันาเดก็และเยาวชนแห่งชาต ิ(กดยช.) และคณะกรรมการคุม้ครอง
เดก็แหง่ชาต ิซึง่มกีรมกจิการเดก็และเยาวชน กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์เป็นฝา่ย
เลขานุการ 

ตระหนัก ว่า การทีพ่ืน้ทีเ่ล่นจะมปีระโยชน์และปลอดภยัต่อเดก็ จะต้องมกีจิกรรมและสิง่เกื้อหนุนการ
เล่นที่เหมาะสมกบัวยัและพฒันาการต้องคํานึงถึงความปลอดภยัอย่างครอบคลุม รวมทัง้พื้นสนามและ

                                                 
๑เอกสารสมชัชา ๑๐ / หลกั ๓ 

สมชัชาสขุภาพ ๑๐. มติ ๒ 
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อุปกรณ์เครื่องเล่น มีผู้ดูแลความปลอดภัยเวลาที่เด็กเข้ามาเล่น ผู้เกื้อหนุนการเล่น มีผู้ดูแลรกัษาและ
ซ่อมแซมเครือ่งเล่นอุปกรณ์สนามเดก็เล่น ซึง่รวมถงึการดแูลความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้มรอบสนาม 
 ตระหนัก ว่า ประเทศไทยยงัมคีวามขาดแคลนอย่างมาก ในดา้นพืน้ที่เล่นที่ปลอดภยัและสรา้งสรรค ์  
ทีเ่ดก็จะเขา้ถงึไดอ้ย่างเสมอภาค  ทัง้ยงัขาดผูดู้แลเดก็ทีม่คีวามชํานาญในการจดักจิกรรมในพืน้ทีเ่ล่น ขาด
การมสี่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  รวมทัง้ขาดนโยบายและการสนับสนุนใหเ้กดิความยัง่ยนืใน
ระยะยาว 
 กงัวล ว่า การขาดโอกาสที่จะเล่นอย่างสร้างสรรค์และปลอดภยั มผีลให้เด็กขาดการพฒันาตามที่
ประสงคอ์ยา่งองคร์วม เดก็เล่นโดยขาดการดแูล และขาดการเรยีนรูท้กัษะชวีติเพื่อการอยูร่อด เดก็ไปเล่นใน
พืน้ทีท่ีม่อีนัตราย ทาํใหเ้กดิอุบตัเิหตุซึง่เป็นสาเหตุการตายลาํดบัทีห่น่ึงของเดก็ทีม่อีายตุัง้แต่ ๑ ปีขึน้ไป 
 ชืน่ชม ว่า ในช่วง ๑๐ ปีทีผ่่านมา หลายภาคส่วนและองคก์รในประเทศไทย ไดช้่วยกนัสรา้งพืน้ทีเ่ล่น
ต้นแบบซึ่งมคีวามใกล้เคียงกบัธรรมชาติและพฒันาผู้ดูแลการเล่น ในโรงเรยีน ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
โรงพยาบาล และชุมชน รวมทัง้มกีารพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 เหน็ว่า สิง่ที่จําเป็นต่อ “การพฒันาพืน้ที่เล่นสรา้งเสรมิสุขภาวะของเดก็ปฐมวยัและวยัประถมศกึษา” 
คอืการมนีโยบายในระดบัชาติและระดบัพื้นที่ การมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งทุกระดบั การมี
บุคลากรที่เหมาะสม การมีองค์ความรู้ที่ดีในทุกมิติของพื้นที่เล่นและการเล่นของเด็ก และมีทรพัยากร
สนบัสนุนอยา่งเหมาะสม 
 

จึงมีมติดงัต่อไปน้ี 
๑. ขอใหค้ณะกรรมการพฒันาเดก็ปฐมวยัแหง่ชาต ิ(ก.พ.ป.) 

 ๑.๑ เพิ่มเติมประเด็นเรื่องการพฒันาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวยัไว้ในร่าง
นโยบายและแผนการพฒันาดา้นเดก็ปฐมวยั พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 ๑.๒ สนับสนุนให้เกดิกลไกการทํางานร่วมกนัแบบบูรณาการทัง้ในระดบัชาติและระดบัพื้นที ่ 
โดยการมสีว่นรว่มของทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง ในการพฒันาพืน้ทีเ่ล่นสรา้งเสรมิสุขภาวะของเดก็ปฐมวยั เช่น 
การรวบรวมฐานขอ้มูล พฒันา เผยแพร่ แลกเปลี่ยนองคค์วามรูแ้ละการเรยีนรู ้มาตรการในการดูแลเดก็ใน
พืน้ที่เล่น นับตัง้แต่พืน้ที่เล่นในบ้าน ในสถานศกึษา ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ในชุมชน ตลอดจนบทบาทสําคญั
ของพ่อแม่ การพฒันาความรูแ้ละทกัษะในการดูแลเดก็และเกือ้หนุนการเล่น รวมถงึการบรหิารจดัการใหแ้ก่
บุคลากรในระบบหรอืประชาชนจติอาสา เช่น ผูป้กครอง ผูบ้รหิาร ผูค้นในชุมชน คร ูนักเรยีน ผูส้งูอายุ ฯลฯ 
รวมทัง้พฒันาใหเ้กดิกลุ่มบุคลากร “ผูด้แูลและเกือ้หนุนการเล่น” ของเดก็ปฐมวยั และเดก็ในภาวะต่างๆอยา่ง
เหมาะสม 

 ๑.๓ ส่งเสรมิและสนับสนุน ใหม้กีารศกึษาวจิยั การพฒันาองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมการจดัการ
เรยีนรูใ้นระดบัพืน้ทีเ่พือ่สรา้งและพฒันาพืน้ทีเ่ล่นสรา้งเสรมิสขุภาวะของเดก็ปฐมวยั 

๒. ขอให ้คณะกรรมการส่งเสรมิการพฒันาเดก็และเยาวชนแห่งชาต ิ(กดยช.) เพิม่เตมิประเดน็การ
พฒันาพืน้ทีเ่ล่น และนวตักรรมสรา้งเสรมิสุขภาวะของเดก็ปฐมวยัและวยัประถมศกึษา ไวใ้นแผนพฒันาเดก็
และเยาวชนแหง่ชาต ิ(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อใหเ้กดิการขบัเคลื่อนสูก่ารปฏบิตัแิละการตดิตาม
ประเมนิผลอยา่งเป็นรปูธรรม 
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๓. ขอใหก้ระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รปูแบบพเิศษ  

๓.๑ ร่วมกบัสถาบนัการศกึษาและองคก์รวชิาชพีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการพืน้ที ่และกลไกทุก
ระดบัในการจดัการและพฒันาที่อยู่อาศยั ชุมชน และเมอืง ร่วมกบัภาคเอกชน รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงาน
ภายใต้การกํากบัของรฐั จดัทําแนวทางการจดัสรร พฒันา และจดัการพืน้ที่เล่นสรา้งเสรมิสุขภาวะของเดก็
ปฐมวยัและวยัประถมศกึษา รวมถงึสนับสนุนใหม้พีืน้ทีเ่ล่น ทีเ่หมาะสมและปลอดภยัอย่างเพยีงพอสําหรบั
เดก็ในแต่ละชุมชน  

๓.๒ ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะ
แพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  และ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง 
จดัทํามาตรฐานความปลอดภยัของพื้นที่เล่นและการใช้พื้นที่ของเดก็  ใหเ้สรจ็ภายใน ๑ ปี และเสนอ
คณะรฐัมนตรเีพือ่เหน็ชอบและประกาศใช ้

๔. ขอใหก้ระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ร่วมกบั กระทรวงศกึษาธกิาร กรุงเทพมหานคร 
คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติระดบัอําเภอ (พชอ.) คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติระดบัเขต (พชข.) 
กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิน่ คณะกรรมการชุมชน และศูนยว์จิยัเพื่อสรา้งเสรมิความปลอดภยัและ
ป้องกนัการบาดเจบ็ในเดก็ คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีประสานกบัทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อ
นําไปสู่การพฒันาจดัทําระบบเฝ้าระวงัความปลอดภยัทางสุขภาวะรวมถงึโรคตดิต่อในพืน้ทีเ่ล่นของเดก็ใน
ระดบัพืน้ทีแ่ละระดบัประเทศ 

๕. ขอใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่รปูแบบพเิศษ และสาํนักงานพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั (พมจ.) ร่วมกบัคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติระดบัอําเภอ
(พชอ.) คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติระดบัเขต (พชข.)  จดัตัง้ “คณะกรรมการพืน้ทีเ่ล่นสรา้งเสรมิสุข
ภาวะของเดก็ปฐมวยัและวยัประถมศกึษา” ในระดบัพืน้ที ่โดยการมสี่วนร่วมของภาคเีครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
เช่น คณะกรรมการชุมชน สภาเดก็และเยาวชนในพืน้ที ่คณะทํางานศูนยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชน (ศพค.)  
คณะกรรมการของศาสนสถานในพืน้ที ่ฯลฯ เพื่อจดัใหม้พีืน้ทีเ่ล่นสรา้งเสรมิสุขภาวะของเดก็ปฐมวยัและวยั
ประถมศกึษาที่เหมาะสม ปลอดภยั และเพยีงพอ เพื่อเพิม่โอกาสการเรยีนรู้ของเดก็และเยาวชน ภายใต้
บรบิททางวฒันธรรมของชุมชนและทอ้งถิน่นัน้ ๆ  ตลอดจนจดัใหม้รีะบบการดูแลและตรวจสอบใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานความปลอดภยัของพืน้ทีเ่ล่นอยูเ่สมอ 

๖. ขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดัและสํานักงานศึกษาธิการจงัหวดัส่งเสรมิสนับสนุน ให้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานของแต่ละโรงเรยีน  
สถานศึกษาเอกชน และสถานศึกษาในสังกัดท้องถิ่น ร่วมกับชุมชนดําเนินการให้เด็กปฐมวัยและวัย
ประถมศกึษาในพืน้ที่ความรบัผดิชอบมพีืน้ที่เล่นที่สรา้งเสรมิสุขภาวะที่มคีวามปลอดภยั อย่างทัว่ถงึและมี
การดําเนินการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเน่ือง ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ขอให้สํานัก
การศกึษา สาํนกัพฒันาสงัคม และสถานศกึษาในเขตพืน้ทีเ่ป็นผูด้าํเนินการ 



  
 

สมชัชาสขุภาพ ๑๐ มต ิ๒ การพฒันาพืน้ทีเ่ลน่สรา้งเสรมิสขุภาวะของเดก็ปฐมวยัและวยัประถมศกึษา หน้าที ่๔/๔ 
 

๗. ขอใหส้ถานพยาบาลภาครฐัและเอกชนพจิารณาจดัใหม้พีืน้ทีเ่ล่นตามมาตรฐานความปลอดภยัใน
สถานพยาบาลสําหรบัเด็กและครอบครวั เพื่อเป็นพื้นที่ในการส่งเสรมิสุขภาพ และส่งเสรมิให้ผู้ปกครอง
ตระหนักและเหน็ความสําคญัของการเล่นที่สอดคล้องกบัพฒันาการ และจดัสิง่แวดล้อมที่เป็นมติรกบัเดก็ 
ครอบครวั และชุมชน รวมทัง้ส่งเสรมิใหเ้ป็นพืน้ทีต่น้แบบดา้นการพฒันาพืน้ทีเ่ล่น สรา้งเสรมิสุขภาวะของ
เดก็ปฐมวยัและวยัประถมศกึษา 
 ๘. ขอใหเ้ลขาธกิารคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิรายงานความกา้วหน้าต่อสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ
ครัง้ที ่๑๒ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


