
แถลงข่าว ความร่วมมือโครงการ “นครปฐมเป็นเมืองเพื่อการพฒันาเดก็และครอบครวั” โดยสถาบนั
แห่งชาติเพ่ือการพฒันาเดก็และครอบครวั ม.มหิดลและ พิพิธภณัฑ์วดัห้วยตะโก วูด๊แลนด์
(woodland) เมืองไม ้ แฟนตาซี  พิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผ้ึงไทย ศนูยการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก 
(วิทยาลยัในวงั)  หอภาพยนตร ์พิพิธภณัฑ์พ้ืนบ้านวดัส าโรง พิพิธภณัฑ์วดัมะเกลือ 
 
สถานการณ์การขาดพื้นท่ีเรียนรู้ผ่านการเล่นในเดก็ไทย  

การเล่นของเดก็ปฐมวยัและวยัเรยีนมคีวามส าคญัและมคีุณค่ามหาศาล เพราะการเรยีนรูข้องเดก็ใน
วยันี้ ทีเ่หมาะสมคอื “การเรยีนรูผ่้านการเล่น และการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข" งานวจิยัทางการแพทยย์นืยนัว่า
การเล่นมส่ีวนส าคญัอย่างมากในการพฒันาสมอง โดยการเล่นจะกระตุ้นใหม้กีารเพิม่ขึน้ของการส่งสญัญาณ
ประสาท และเพิม่การประสานงานระหว่างเซลล์สมองกบัการท างานของร่างกายไดด้ขีึน้ การเล่นทีม่สีิง่
เกื้อหนุนทีด่ ี ส่งเสรมิใหเ้ดก็มพีฒันาการทีด่ ีทัง้ทางดา้นร่างกาย จติใจ ปัญญา อารมณ์ สงัคม และมวีนิัย มี
การคดิวเิคราะห ์ เกดิความคดิสรา้งสรรค ์ และเรยีนรูก้ารปรบัตวั นอกจากนัน้การเล่นยงัเป็นส่วนส าคญัของ
ชวีติครอบครวัและชุมชน การเล่นน าไปสู่การสรา้งปฏสิมัพนัธ์ระหว่างเดก็กบัคนทุกวยั 
 
ปัญหาการขาดพื้นท่ีเรียนรู้ผ่านการเล่นในเดก็ไทย  

สมาคมนานาชาตเิพื่อสทิธทิางการเล่นของเดก็ (International Play Right Association; IPA) 
ประกาศ ปฏญิญาเกี่ยวกบัสทิธใินการเล่นของเดก็ โดยแสดงถงึความกงัวลต่อแนวโน้มน่ากลวัและผลกระทบ
เชงิลบในการพฒันาเดก็ เนื่องจากความไม่แยแสของสงัคมต่อความส าคญัของการเล่น เน้นการศกึษาทฤษฎี
และวชิาการในโรงเรยีน รายงานในการประชุม economic forum ปี 2561 พบว่า ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมาเวลา
ทีเ่ดก็ใชเ้ล่นลดลงอย่างรวดเรว็ ในสหรฐัอเมรกิา พบว่า รอ้ยละ56 ของเดก็ใชเ้วลาเล่นนอกบา้นน้อยกว่าเวลา
พกัของนักโทษทีถู่กกุมขงั ในประเทศองักฤษพบว่าเดก็เล่นกลางแจง้ลดลงรอ้ยละ50  ในหนึ่งช่วงหนึ่งอายุคน
ทีผ่่านมา   

ในส่วนของประเทศไทยเอง ปัจจุบนัเดก็ๆในเมอืงมกัมขีอ้จ ากดัในการเล่น เนื่องจากสภาพแวดลอ้ม
ในเมอืงซึ่งส่วนใหญ่เป็นตกึ บา้นเรอืน อกีทัง้การจราจรทีต่ดิขดั มลภาวะทางอากาศ เดก็ส่วนมากจงึต้องไป
เล่นในหา้งสรรพสนิคา้ สวนสนุก รมิทางเดนิ หรอืเล่นเกมในบา้นหรอืตามรา้นเกม ส าหรบัเดก็ในชนบท แมจ้ะ
มพีืน้ทีแ่ละธรรมชาตแิวดลอ้มบา้น แต่พบว่ามปัีญหาเรื่องความปลอดภยั ยงัถูกปล่อยปละละเลยใหเ้ล่นตาม
ล าพงั ไม่มผูีดู้และส่งเสรมิการเล่นทีส่รา้งสรรค ์ และยงัขาดแคลนอุปกรณ์ในการเล่นทีส่่งเสรมิพฒันาการและ
การเรยีนรูข้องเดก็ 

การขาดแคลนพืน้ทีเ่ล่นสู่การเรยีนรูน้ี้ ย่อมท าใหเ้ดก็ขาดโอกาสในการพฒันาดา้นทกัษะทางร่างกาย
การรูค้ดิ รวมถงึการพฒันาต้านคุณธรรมและคุณลกัษณะทีจ่ าเป็นต่อการเรยีนรู ้การด าเนินชวีติ การเพิม่พืน้ที่
เล่นสู่การเรยีนรูจ้งึเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัเดก็ ขณะนี้และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ร่วมกบัสมชัชาสุขภาพ 



กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิน่ กระทรวงศกึษาธกิาร และส านักงานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้
(สบร.) เร่งสรา้งสนามเดก็เล่นทีส่่งเสรมิพฒันาการสมองหรือสนามเดก็เล่นสรา้งปัญญากนัทัว่ประเทศ 

นอกจากสนามเดก็เล่นแลว้ พืน้ทีเ่ล่นสู่การเรยีนรูข้องเดก็และครอบครวัในระดบัชุมชนหรอืเมอืงยงัมี
อกีหลายรูปแบบ รูปแบบทีส่ าคญัทีส่งัคมไทยต้องการการพฒันาอย่างเร่งด่วนใหเ้ป็นพืน้ทีเ่ดก็โดยเฉพาะเดก็
เลก็ไดแ้ก่ พพิธิภณัฑต่์างๆ ซึ่งในทศวรรษหลงันี้มกีารเตบิโตในระดบัชมุชนในอตัราทีสู่ง 
 
เดก็และครอบครวัเล่นสู่การเรียนรู้ผ่านพิพิธภณัฑ์ 

พพิธิภณัฑเ์ป็นสถานทีท่ีเ่หมาะส าหรบัเดก็ทีจ่ะเรยีนรู ้ พพิธิภณัฑ์ทีจ่ดัแสดงเป็นวตัถุหรอืรูปแบบ
นิทรรศการทีจ่บัต้องได ้ เล่นได ้ มชีวีติหรอืมปีฏสิมัพนัธ์โต้ตอบกบัเดก็ได ้ สามารถกระตุ้นใหเ้ดก็เกดิความ
สนใจ เกดิจนิตนาการ กระตุ้นระบบประสาทการรบัรู้ของเดก็แบบหลากหลาย น าไปสู่การพฒันาสมองและ
ความสามารถในการเรยีนรูข้องเดก็ แมว่้าเดก็จะไม่เขา้ใจเนื้อหาทีแ่สดงเป็นตวัหนังสอืไดท้ัง้หมด 

พพิธิภณัฑส์ามารถช่วยใหเ้ดก็ ๆ ท าความเข้าใจโลกและเริม่ขยายความคดิจนิตนาการของเดก็ใน
รูปแบบใหม่และซบัซ้อน วตัถุทีเ่ป็นรูปธรรมทีเ่ดก็จบัต้องไดห้รอืจบัต้องไม่ไดแ้ต่สื่อสารกบัเดก็มปีฏสิมัพนัธ์
กบัเดก็ไดด้ว้ยรูปแบบต่างๆจะเป็นรากฐานน าไปสู่การสรา้งความเขา้ใจหรอืแนวคดิในเชงินามธรรม 
ตวัอย่างเช่น ค่ายเล่นรอบเมอืงของสถาบนัแห่งชาตเิพื่อการพฒันาเดก็ มหาวิทยาลยัมหดิลในปีนี้ไดจ้ดัฐาน
การเรยีนรูเ้รื่องศลีธรรมกบัวดัหว้ยตะโก โดยได้สรา้งฐานผจญภยัสามโลก กจิกรรมจิก๊ซอปรศินาศลี 5 
เชื่อมโยงความถูกผดิสู่โลกนรกสวรรคต์ามโครงสรา้งของวตัถุทีจ่ดัแสดงโดยทางวดัทีม่คีวามน่าสนใจส าหรบั
เดก็  เมื่อพพิธิภณัฑม์ส่ีวนร่วมกบัเดก็ในประสบการณ์และบทสนทนาเหล่านี้ เดก็กพ็รอ้มทีจ่ะเป็นพลเมอืง
โลกไดด้ขีึน้ 

ในช่วงทศวรรษทีผ่่านมาพพิธิภณัฑใ์นประเทศพฒันาหลายแห่งไดมุ้่งเนน้ไปทีก่ารเรยีนรูข้องเดก็
ปฐมวยั (แรกเกดิ –8ปี) เพิม่เตมิจากเดก็กลุ่มวยัเรยีนทีเ่คยเป็นกลุ่มหลกัรวมอยู่กบักลุ่มผูใ้หญ่ โดยมงีานวจิยั
สนับสนุนความส าคญัของการเรยีนรูแ้ละการพฒันาสมองในวยัเดก็เลก็นี้ กลุ่มนักการศกึษาปฐมวยัของ
สถาบนัพพิธิภณัฑส์มธิโซเนียนไดท้ าการวจิยัและพบว่าพพิธิภณัฑช์นิดต่างๆทีเ่ดมิในอดตีเป็นพืน้ทีส่ าหรบั
ผูใ้หญ่ทีส่นใจเฉพาะเรื่อง สามารถจดับรกิารเพื่อใหเ้กิดกระบวนการเล่นสู่การเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยัผ่าน
พพิธิภณัฑไ์ดด้ ีแต่ต้องออกแบบและมผูีเ้ชีย่วชาญ 

ช่วงปีแรก ๆ ของเดก็เป็นช่วงเวลาที่ส าคญัยิง่ต่อการพฒันาทกัษะดา้นวชิาการสงัคมและการรูค้ดิซึ่ง
จะเป็นตวัก าหนดความส าเรจ็ของชวีติในภายหลงั พพิธิภณัฑม์ส่ีวนส าคญัทีจ่ะเป็นผูร้่วมสร้างและสนับสนุน
ความส าเรจ็ของอนาคตเดก็ๆเหล่านี้ การจดัรูปแบบบรกิารทีค่ านึงถงึผูเ้ขา้ชมทีอ่ายุน้อย จะท าใหพ้พิธิภณัฑ์
พฒันาสู่การต้อนรบัผูเ้ชา้เยี่ยมชมไดทุ้กวยัอย่างมชีวีติ มปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างการจดัแสดงและผูเ้ขา้ชมที่
สนุกสนานมากขึน้ ดงันัน้การออกแบบเพื่อต้อนรบัเดก็โดยเฉพาะเดก็เลก็จงึมคีวามส าคญัทัง้อนาคตของเดก็
เองและอนาคตของพพิธิภณัฑด์ว้ย   



ในประเทศไทยระบบฐานขอ้มูลของศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร (องคก์ารมหาชน)ไดร้ายงานจ านวน
พพิธิภณัฑใ์นประเทศไทยในปี 2562 ไวจ้ านวน 1430 แห่งโดยเป็นของหน่วยงานราชการ 220 แห่ง 
พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาต ิ42 แห่ง สถานศกึษา 312 แห่ง วดัและชุมชน 373 แห่ง ชุมชน 82 แห่ง มูลนิธแิละ
องคก์รไม่แสวงหาก าไร 45 แห่ง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 127 แห่ง องคก์รธุรกจิ 88 แห่ง ส่วนบุคคล 141 
แห่ง พพิธิภณัฑท์ีด่ าเนินการโดยชุมชนไดม้จี านวนทีเ่พิม่มากขึน้ มกีารน าแสดงทัง้เอกลกัษณ์ วฒันธรรม  
ตวัตนของทอ้งถิน่มากขึน้ แต่ยงัไม่มกีารส ารวจว่ามจี านวนพพิธิภณัฑอ์ยู่เท่าไรทีถู่กออกแบบเพื่อให้เดก็วยั
ต่างๆรวมทัง้เดก็ปฐมวยัสามารถเล่นน าสู่การเรยีนรูไ้ด ้ 
 

สถาบนัแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเดก็และครอบครวั มหาวิทยาลยัมหิดลได้เร่ิมพฒันา
โครงการ “นครปฐมเป็นเมืองเพื่อการพฒันาเดก็และครอบครวั” โดยได้พฒันาพื้นท่ีสร้างสรรคข์อง
เดก็และเฝ้าระวงัความเส่ียงรว่มกบัชุมชน โดยปีท่ีผ่านมาร่วมกบัชุมชนพฒันารปูแบบการสร้างพื้นท่ี
เล่นเพื่อการเรียนรู้ของเดก็ผ่านพื้นท่ีประกอบอาชีพต่างๆเช่นเล่นในร้านอาหาร เล่นในสวนเกษตร 
เล่นในฟารม์กล้วยไม้ ปีน้ีทางสถาบนั ได้รว่มกบั เครอืข่ายพิพิธภณัฑ์หลายสิบแห่งในจงัหวดั
นครปฐมพฒันาพ้ืนท่ีเล่นสู่การเรียนรู้ของเดก็ผ่านพิพิธภณัฑ์ โดยในวนัน้ีได้ลงนามความร่วมมือ
ครัง้ท่ี 1 รว่มกบัพิพิธภณัฑ์ 7 แห่ง ได้แก่พิพิธภณัฑ์วดัห้วยตะโก woodland เมืองไม้ แฟนตาซี  
พิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผ้ึงไทย ศนูยการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลยัในวงั)  หอภาพยนตร ์
พิพธภณัฑ์พ้ืนบ้านวดัส าโรง พิพิธภณัฑ์วดัมะเกลือ  

จากความร่วมมือในวนัน้ีจะน าไปสู่การพฒันาการเล่นสู่การเรียนรู้ของเดก็ทุกวยัผ่าน
พิพิธภณัฑ์ โดยทางสถาบนัและ 7 พิพิธภณัฑ์น้ีจะร่วมกนัจดัโครงการเล่นรอบเมือง ผจญภยัเมือง
นครปฐมในเดือนตุลาคมน้ี และทางสถาบนัจะพฒันาหลกัสูตรผู้ส่งเสริมการเล่นเพ่ือการเรียนรู ้และ
หลกัสูตรนักออกแบบการเล่น หรือนวตักรการเล่นซ่ึงจะเร่ิมเปิดอบรมในต้นปีหน้า เพ่ือสร้าง
ผู้ช านาญการการเล่นและการออกแบบการเล่นเพื่อการเรียนรขูองเดก็ในระดบัชุมชน สอดคล้องกบั
ความต้องการการขยายตวัพื้นท่ีเล่นของเดก็และครอบครวัของชุมชนทัว่ประเทศ  

 
 

  



ตารางแสดงจ านวนพิพิธภณัฑ์ในประเทศไทย และกราฟแสดงการเติบโตของพิพิธภณัฑ์ 

 

 
 

 

  



ตวัอย่างหลกัสูตร นักปฏิบติัการส่งเสริมการเล่น ดคทน  ๕๔๔ (CFIN  544 Play support provider) 

วทิยาศาสตรร์ะบบประสาทกบัการเล่นในเดก็ พฒันาการดา้นอารมณ์-สงัคม-และการเล่นตามวยัของเดก็  

การเล่นเพื่อการเรยีนรู-้การพฒันาทกัษะชวีติและการส่งเสริมพฒันาการเดก็และครอบครวั ของเล่นตามวยั
ของเดก็และความปลอดภยั การละเล่นแบบไทยกบัการพฒันาเดก็ นวตักรรมพืน้ทีเ่ดก็:พพิธิภณัฑเ์ดก็-เครื่อง
เล่นสนาม-สวนสนุกและแหล่งการเล่นอื่นๆในชุมชน ความเสีย่งในการเล่นและการป้องกนั การวางแผน
จดัการเล่น ฝึกปฏบิตักิารเล่านิทานส าหรบัทารกและเด็กปฐมวยั ฝึกปฏบิตักิารเล่นเพื่อการเรยีนรูด้า้น
วทิยาศาสตร-์คณิตศาสตรแ์ละภาษา ฝึกปฏบิตักิารใชง้านศลิปะเพื่อการเล่น ฝึกปฏบิตักิารใชด้นตรเีพื่อการ
เล่น ฝึกปฏบิตักิารเล่นเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะทางกาย เดก็พเิศษ-เดก็พกิารกบัการเล่น การวนิิจฉัยและบ าบดั
พฒันาการผดิปกตขิองเดก็จากการเล่น  

Play support provider   

Neuroscience of play, Development of emotional-social-and play behavior in children, Play-for-
learning - Life skills development and child-family development promotion Age-appropriate toys for 
children and safety, Thai cultural play and child development, Child space innovation: Child museums 
– playground- amusement parks and other play areas in the community, Risk in playing and 
prevention, Plan for play, Practice session of story-telling for infants and young children, Practice 
session of playing for learning science-math and language, Practice session of art for playing, 
Practice session of musical instruments for playing, Practice session of playing to promote physical 
strength, Playing for special children - children with disabilities, Play diagnosis and therapy for 
children with abnormal development. 

 


