
การจัดให้มีช่วงเวลาเล่นเป็นส่วนที่สำาคัญส่วนหนึ่งของการทำากิจกรรมประจำาวันที่โรงเรียน!

 
โดยไมเคิล ฟอลเล็ตต์



ภาพประกอบท ีป่กหนา้จาก Mission:Explore Outside the Classroom.  

อา่นขอ้มลูเพ ิม่เต มิไดท้ ี ่ www.missionexplore.net
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ตลอดช่วงเวลาสิบหา้ ปีทผ7ี ่านมา ผมไดมี้ความเชย7ี วชาญในการทำางานกับโรงเรียนต่าง ๆ
เพอ7ื พัฒนาคุณภาพของการเล่นสำาหรับเด็กทุกคนในทุกช่วงเวลาเล่น ผมไดร้ วบรวมประสบการณ์ตา่ ง ๆ
ในฐานะทเ7ี ป็นเจา้ หนา้ ทด7ี า้ นการเล่น ครู
และทป7ี รึกษาดา้ นการพัฒนาโรงเรียนรัฐบาลในทอ้ งถน7ิ เพอ7ื พัฒนาโปรแกรมการเรียนรูช้ ่วงปฐมวัยในการเ
รยี นรูแ้ ละการเล่นนอกชันl เรียน (Outdoor Play and Learning Primary Programme, OPAL)
ในโรงเรยี นตา่ ง ๆ กวา่ 200 แหง่ และสรา้ งทมี งาน OPAL
เพอ7ื สนับสนุนการใหมี้เวลาการเล่นทด7ี ีขนlึ ในโรงเรียนทุกแห่ง

งานของผมไดน้ ำาผมไปทว7ั สหราชอาณาจักร ถงึ ประเทศในแถบสแกนดเิ นเวยี สหรัฐอเมรกิ า แคนาดา
นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ในขณะที7ระบบของโรงเรียนต่าง ๆ นัlนมีความแตกต่างกันออกไป
แต่นักเรียนทุกคนก็มีความตอ้ งการร่วมเดียวกันน7ันคือการเล่นเพอ7ื ความอยดูี่มีสุขและความสุข

ปัจจุบันนผlี มกำาลังเขียนหนังสือใหส้ ำานักพิมพ์ JKP เรอ7ื ง ‘Creating Excellence in Primary School
Playtimes’ ซง7ึ จะตีพิมพ์ในปี 2560 และจะมงุ่ เนน้ ไปยังประเด็นต่าง ๆ
ทไ7ี ดก้ ล่าวถึงไวท้ น7ี โ7ี ดยมีรายละเอียดลึกกว่าเดิม ในจุลสารฉบับน lี
ผมไดพ้ ยายามทจ7ี ะสรุปบทเรียนทม7ี ีค่าทส7ี ุดสิบขอ้
โดยอิงมาจากประสบการณ์ของผมเพอ7ื ช่วยใหคุ้ณเรม7ิ พัฒนาการเล่น
ไม่มีสถานทใ7ี ดทจ7ี ะมีความสุขมากไปกว่าสนามเด็กเล่นโรงเรียนทท7ี ุกคนกำาลังใชเ้ วลาทย7ี อดเยย7ี มไปกับก
ารเลน่ - เอาล่ะ งันl ก็มาเรม7ิ กันเลย!

ไมเคลิ ฟอลเล็ตต ์ BAHon, PGCE
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1. เปลี่ยนวัฒนธรรมของคุณเป็นอย่างแรก

ทป7ี รึกษา OPAL ไดท้ ำางานร่วมกับโรงเรียนประถมศึกษาหลายรอ้ ยแห่งทว7ั สหราชอาณาจักรและทว7ั โลก
มีขอ้ กำาหนดทต7ี อ้ งทำาก่อนทเ7ี หมือนกันหนง7ึ อย่างเพอ7ื ใหมี้คุณภาพทย7ี ง7ั ยืนในทุกโรงเรียน
และเวน้ แต่ว่าประเด็นนจlี ะเป็นทเ7ี ขา้ ใจ
ความพยายามทจ7ี ะพัฒนาการเล่นก็จะเป็นเพยี งแคก่ ารเปลย7ี นลักษณะภายนอกของการเลน่ เทา่ นันl
ไม่ใช่การเปลย7ี นสง7ิ ทเ7ี ป็นการเล่นจริง ๆ
โรงเรียนใดทม7ี งุ่ มน7ั อย่างจริงจังเกย7ี วกับการพัฒนาการเล่นจะตอ้ งพิจารณาถึงสภาวะทางวัฒนธรรมของกา
รเล่นทห7ี ลักการ PARK ของ OPAL ไดส้ รปุ ไว ้

P มาจาก policy (นโยบาย) - คุณค่าและหลักการใดทค7ี ุณกำาลังพยายามทจ7ี ะใหบ้ รรลุ
หากคณุ ไมเ่ ขา้ ใจวา่ การเลน่ คอื อะไรแลว้ คณุ จะพัฒนาการเลน่ ไดอ้ ยา่ งไร 

A มาจาก access (การเขา้ ถงึ ) - คุณไดจั้ดใหมี้สง7ิ ใดบา้ งเพอ7ื ทำาใหม้ น7ั ใจว่าเด็ก ๆ
สามารถเขา้ ถงึ ทรัพยากรทังl หมดไดต้ ลอดทังl ปี

R มาจาก risk (ความเสย(ี ง) - ประโยชน์ทส7ี ำาคัญหนง7ึ ขอ้ ของความทา้ ทายนคlี ือ
‘เพอ7ื กา้ วไปเหนือกว่าสง7ิ ทเ7ี ราทราบอยแู่ ลว้ และสามารถประสบความสำาเร็จไดอ้ ย่างง่ายดาย’
ไม่มีความทา้ ทายใดทไ7ี ม่มีความเสย7ี ง คุณจะสรา้ งสมดุลใหค้ วามเสย7ี งและประโยชน์ไดอ้ ย่างไร

K มาจาก knowledge (ความร)ู้ - งานดา้ นการเล่นเป็นอาชีพทต7ี อ้ งใชทั้กษะ
เพราะบทบาทของผูใ้ หญ่ในการเล่นมีความซับซอ้ นอย่างมาก
เจา้ หนา้ ทด7ี า้ นการเล่นจำาเป็นตอ้ งไดรั้บการอบรมและการปฏิบัติจริง โรงเรียนต่าง ๆ
จะทำาใหเ้ กดิ ความกา้ วหนา้ ไปอย่างยง7ั ยืนเพยี งเล็กนอ้ ยหากโรงเรียนมงุ่ เป้าหมายไปยังบทบาทของสภาพ
แวดลอ้ มและไม่ใช่มงุ่ เป้าหมายไปยังผูใ้ หญ่
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2. ใช้สิ่งที่คุณมี

โรงเรียนหลาย ๆ แห่งมีพนlื ทว7ี ่างมากมายทไ7ี ม่ไดใ้ ชง้ าน และในปีหนง7ึ ๆ
ก็ไม่ไดใ้ ชง้ านทว7ี ่างทม7ี ีนันl เป็นส่วนใหญ่
นถ7ี ือว่าเป็นการสญู เปล่าอยา่ งมหาศาลของทรัพยากรทม7ี ีค่าและก่อใหเ้ กิดปัญหาทไ7ี ม่จำาเป็น น7ันคือ
การมีเด็กเบียดเสียดกันมากเกินไปซง7ึ ก่อใหเ้ กิดการชนกัน ความเครียด เสียงดัง
และความกา้ วรา้ วรนุ แรงในระดับสงู

การใชพ้ นlื ทว7ี ่างนอกอาคารเรียนในโรงเรียนมักไดรั้บการพัฒนาหลังจากเวลาผ่านไปเป็นช่วง ๆ
ในรูปแบบทไ7ี ม่ไดว้ างแผนและเป็นการดำาเนินการโดยไม่ไดตั้งl ใจ
และโรงเรยี นก็ไมไ่ ดว้ างแผนวา่ จะรับมอื กับสภาพอากาศทส7ี ามารถคาดการณ์ไดใ้ นประเทศทพ7ี วกเขาอยอู่
าศัยไดอ้ ย่างไร โดยทว7ั ไปแลว้ โรงเรียนประถมศึกษาในสหราชอาณาจักรใชส้ นามของโรงเรียนเพียง 13
เปอร์เซ็นต์ของระยะเวลาของปีการศึกษาโดยเฉลี7ยเท่านัlนในการเล่น
ซง7ึ ก็เป็นเพราะสนามไดรั้บการพิจารณาว่าลน7ื เปียกเกินไป หรือมีโคลนมากเกินไป

ใหม้ องไปรอบ ๆ โรงเรียนของคุณและถามในทุกประเด็นทเ7ี กย7ี วกับวิธีทจ7ี ะใชท้ ว7ี ่างน lี
นี7เป็นบางคำาถามที7คุณอาจถาม:

• เพราะอะไรจึงมีรัlวที7นั7น

•  เราอาจจำาเป็นตอ้ งเปลย7ี นแปลงอะไรบา้ งเพอ7ื ทเ7ี ราจะไดส้ ามารถใชพ้ นlื ทว7ี ่างอย่างมีประสิทธิภาพมากขนlึ ก 
วา่ เดมิ

•  งานกิจกรรมทจ7ี ัดหนง7ึ ครังl ต่อปีเป็นตัวกำาหนดว่าเราจะตอ้ งใชพ้ นlื ทข7ี องเราอย่างไรในอีก 179 
วันที7เหลือหรือไม่

• ความตอ้ งการของเด็ก ๆ มีความสำาคัญเป็นลำาดับแรกเมอ7ื พูดถึงประเด็นในการใชพ้ นlื ทข7ี องเราหรือไม่

• เราใชส้ นามของเราเพอ7ื การเล่นจริง ๆ กเ7ี ปอร์เซ็นต์ต่อปี

• เพราะอะไรเราจึงทำาเช่นนัlน

• จำาเป็นตอ้ งทำาใหเ้ กิดอะไรขนlึ เพอ7ื ทเ7ี ด็ก ๆ จะไดส้ ามารถเล่นทน7ี 7ันไดม้ ากขนlึ กว่าเดิม

โปรดจำาไวว้ า่ การแตง่ กายควรจะเหมาะสมกบั ความตอ้ งการของวยั เด็ก และไม่ใช่วยั เด็ก ๆ
ทต7ี อ้ งทำาใหต้ รงตามความตอ้ งการของการแตง่ กาย
ดังนันl ใหท้ ำาสง7ิ ใดก็ตามทจ7ี ำาเป็นเพอ7ื ใหม้ีการแต่งกายและรองเทา้ ทเ7ี ด็กตอ้ งการทังl นเlี พอ7ื ทพ7ี วกเขาจะไดส้
ามารถออกไปเลน่ ขา้ งนอกไดต้ ลอดทังl ปี
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3. แต่งต้ังให้บุคคลใดบุคลหน่ึงมีอำานาจหน้าท่ีในการดูแล

หาก ‘ไมม่ ใี คร’ เป็นผูท้ ม7ี ีหนา้ ทร7ี ับผิดชอบ พวกเขาก็จะยงุ่ มาก
เพราะหากคุณไม่ไดแ้ ต่งตังl ใครใหม้ีหนา้ ทร7ี ับผิดชอบ คุณสามารถรับประกันไดเ้ ลยว่า ‘ไมม่ ใี คร’
จะทำางานใหเ้ สร็จได ้

การเล่นทด7ี ีขนlึ กว่าเดิมทโ7ี รงเรียนต่าง ๆ ไม่ไดเ้ กิดขนlึ จากเวทมนตร ์ แตเ่ กดิ จากความคดิ การวางแผน
และความพยายามอย่างต่อเนื7อง
การเปลย7ี นแปลงจำาเป็นตอ้ งใชพ้ ลังงานทังl ในการเรม7ิ ดำาเนินการและในการทำาใหย้ ง7ั ยืน
หากตอ้ งการใหพ้ัฒนาอย่างต่อเนอ7ื งนานกว่าความตน7ื เตน้ เพียงแค่ไม่กส7ี ัปดาห์ทเ7ี กิดจากโครงการใหม่แล ้
วล่ะก็ บุคคลใดบุคคลหนง7ึ ในโรงเรียนทม7ี ีอำานาจจะตอ้ งมีหนา้ ทร7ี ับผิดชอบในการเล่น

การเลน่ เป็นหนง7ึ ในประเด็นทม7ี ีความสำาคัญทส7ี ุดของชีวิตในวัยเด็ก
นเ7ี ป็นสิทธิมนุษยชนและมีความสำาคัญอย่างยง7ิ สำาหรับการมีสุขภาพทด7ี ีของเด็ก ๆ ทังl ทางกาย ทางจิตใจ
และทางสังคม หากโรงเรียนต่าง ๆ
ซง7ึ ควรจะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาของเด็กและเป็นสถานทซ7ี ง7ึ จัดใหม้ีเวลาประมาณหนง7ึ ในหา้ ของวัน
ทเ7ี รียกว่าเวลาเล่นไม่ไดพ้ิจารณาเกย7ี วกับการเล่นอย่างจริงจัง แลว้ ใครจะทำาล่ะ คำาตอบคือ ไม่มีใคร
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4. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

การมที รัพยากรนอ้ ยสามารถเป็นตน้ เหตขุ องการขดั แยง้
หากมีบางอย่างที7เป็นเหตุของปัญหาในสนามเด็กเล่น
ทางแกป้ัญหาทเ7ี ป็นเชิงบวกมากขนlึ และทำาใหทุ้กคนมีความสุขอาจคอื การจัดใหม้ กี ารเลน่ มากขนlึ
ไม่ใช่การทำาใหม้ีโอกาสในการเล่นนอ้ ยลง

เด็กจำานวนมากจำาเป็นตอ้ งมที รัพยากรจำานวนมากและสถานทเ7ี ก็บจำานวนมากดว้ ยเช่นกัน!
คณุ จะจัดใหม้ บี า้ นของเลน่ หลังเดยี วสำาหรับเด็ก 40 คนหรอื เปลา่ - บางทคี ณุ อาจจำาเป็นตอ้ งมหี า้ หลัง
คุณกำาลังจะซอlื ทรายถุงเดียวสำาหรับถาดเล่นทรายหรอื เปลา่ - ทำาไมไม่ซอlื หลุมทราย 20 หรือ 40
ตนั แทนละ่ บางทคี ณุ อาจอยากวางยางลอ้ รถไวใ้ หเ้ ด็ก ๆ เล่น คุณจะจัดใหม้ียางลอ้ รถ 25 ชนlิ สำาหรับเด็ก
250 คนหรือจัดใหม้ีสองชนlิ ต่อคนกันล่ะ

แต่พวกเขาก็จำาเป็นตอ้ งมีทรัพยากรพนlื ฐานจำานวนมากเพอ7ื ใหค้ วามคิดสรา้ งสรรค์ของพวกเขาเจริญงอกง
าม
และพวกเขาจะมีความสุขยง7ิ ขนlึ หากพวกเขาไม่ตอ้ งแข่งขันกันเพอ7ื ทจ7ี ะใชท้ รัพยากรทม7ี ีจำานวนจำากัดมาก
ดังนันl ไม่ว่าคุณจะจัดใหม้ีทรัพยากรอะไรก็ตามทโ7ี รงเรียน
ใหจ้ัดหาทรัพยากรจำานวนมากและมีความเออlื เฟlือเผอ7ื แผ่เสมอ
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5. ใช้สิ่งที่ได้มาฟรีให้เป็นประโยชน์

มีทฤษฎีหนง7ึ (นิโคลสัน 1972) ทเ7ี จา้ หนา้ ทด7ี า้ นการเล่นทราบกันเป็นอย่างดีทก7ี ล่าวว่า
‘จำานวนของความเป็นไปไดใ้ นการเล่นทเ7ี ด็กจะประดิษฐ์คิดคน้ ขนlึ เองจะเพม7ิ สูงขนlึ เป็นเลขชกlี ำาลังในทุกสง7ิ
ทส7ี ามารถเคลอ7ื นไหวไดท้ จ7ี ัดใหเ้ ด็ก ๆ เลน่ ’ ดังนันl สง7ิ ของสองชนlิ จะเท่ากับ ‘การเลน่ ยกกำาลังสอง’
สง7ิ ของสามชนlิ ก็จะเป็น ‘การเลน่ ยกกำาลังสาม’ และสง7ิ ของสช7ี นlิ ก็จะเป็น ‘การเล่นยกกำาลังส’7ี เป็นตน้

สง7ิ ทส7ี ำาคัญยง7ิ กว่าสำาหรับเด็กคือ การมีวัตถุทจ7ี ะเล่นมากกว่าทจ7ี ะมีโครงสรา้ งทจ7ี ะเล่น
เพราะความเป็นไปไดใ้ นการเปลย7ี นแปลง ควบคุม การปรับใชใ้ หเ้ หมาะกับการเล่น
และการผสมผสานนันl สามารถทำาไดม้ ากขนlึ กว่าเดิมมาก

สง7ิ ทย7ี อดเยย7ี มนันl ก็คือว่าไม่จำาเป็นว่าสง7ิ ของนันl จะตอ้ งเป็นอะไร ตราบใดทเ7ี ด็ก ๆ
สามารถเคลอ7ื นยา้ ยสง7ิ ของนันl ได ้ และไม่ก่อใหเ้ กิดอันตรายทเ7ี ห็นไดช้ัดเจนแลว้
สง7ิ ของเหล่านันl ก็มีคุณค่าในการเล่น ผูใ้ หญ่มักคิดว่าเด็ก ๆ จำาเป็นตอ้ งมีสง7ิ ของต่าง ๆ
ทเ7ี รียกว่าของเล่นเพอ7ื เล่น แต่เด็ก ๆ นันl ชอบการเล่นสนุกโดยตามธรรมชาติอยแู่ ลว้
และหากของเลน่ ชนlิ หนง7ึ เป็นสง7ิ ทเ7ี ด็กเล่นแลว้ วัตถุชนดิ ใดกต็ ามกส็ ามารถเป็นของเลน่ ได

กล่อง หลอด เสอlื ผา้ เก่า ๆ แผงแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ท่อ ลังไม ้ แผงไมพ้ าเลต ผา้ กระเป๋ าถือ หมวก
ไมก้ ระดาน ลอ้ ยางรถ พวงมาลัยรถยนต ์ กระเป๋ าเดนิ ทาง
รายการสง7ิ ของทส7ี ามารถนำามาใชเ้ป็นของเล่นนันl เกือบจะมีอย่างไม่สนlิ สุดเช่นเดียวกับวิธีทเ7ี ด็ก ๆ
ใชส้ ง7ิ ของเหล่านันl ในการเล่น อย่าใหห้ ยุดอยก่ัูบทโ7ี ดยการคิดถึงสง7ิ ทค7ี ุณไม่สามารถหามาได ้
แตใ่ หค้ ดิ วา่ มีสง7ิ ใดบา้ งทค7ี ุณสามารถไดม้ าแบบฟรี ๆ

6. ใช้ธรรมชาติ
วัสดุทไ7ี ดจ้ ากธรรมชาตินันl ค่อนขา้ งมีราคาถูกและสามารถวางทงlิ ไวข้ า้ งนอก
พรอ้ มทจ7ี ะหยิบมาเล่นและใชเ้ ล่นไดต้ ลอดเวลา ทังl ยังสามารถจัดหาไดใ้ นปริมาณทเ7ี ป็นตัน
วัสดุทใ7ี ชป้ กคลุมพนlื ผิวคุณภาพดีทม7ี ีความแตกต่างกันไปหลายประเภทเพม7ิ คุณคา่ ใหก้ บั สภาพแวดลอ้ มใ
นการเลน่ อยา่ งมากเพราะสนามก็จะกลายไปเป็นทรัพยากรในการเลน่ ดว้ ย

ทรัพยากรทข7ี ายในปริมาณมากซง7ึ มีราคาถูกนันl รวมไปถึงทราย กอ้ นหิน ดิน กอ้ นกรวด โคลน ชนlิ ไมส้ับ
เปลือกไม ้ และไมฟ้ืน โดยอาจสรา้ งทรัพยากรอน7ื ๆ ขนlึ ในสนามไดแ้ ละใหเ้ ด็ก ๆ เล่นก่อนทจ7ี ะนำาออกไป
เช่น เศษหญา้ ขอนไม ้ และกง7ิ ไม

โรงเรยี นหลาย ๆ
แหง่ บรหิ ารจัดการสนามโรงเรยี นมากเกนิ ไปเสมอื นวา่ ทังl สนามเป็นสนามฟตุ บอลขนาดใหญ่
ใหค้ิดเกย7ี วกับประโยชน์ต่าง ๆ ของการทำาใหส้ นามกลับคืนสู่ธรรมชาติ
ซง7ึ จะเพม7ิ ความหลากหลายทางชีวภาพ โอกาสในการเรียนรู ้ และคุณค่าในการเล่น
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7. จัดให้มีทางเลือกต่าง ๆ
ขอใหผู้ใ้ หญ่กลมุ่ ใด ๆ พยายามกำาหนดนยิ ามของ “สง7ิ ใดบา้ งทท7ี ำาใหก้ ารเลน่ เป็นการเลน่ ”
และพวกเขามักจะพูดคุยเกี7ยวกับอิสระและทางเลือก แต่กระนัlนเมื7อมองไปรอบ ๆ
สนามเด็กเล่นในโรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะพบว่าสนามเด็กเล่นเหล่านัlนมักจะถูกควบคุมโดยกฎเกณฑ์
กำาหนดการผลัดเปลย7ี นหมุนเวียน และขอ้ จำากัด

หากคณุ มีอุปกรณ์สำาหรับเล่นทค7ี ุณสามารถเล่นไดเ้พียงช่วงบ่ายของวันเดียวเท่านันl ในหนง7ึ สัปดาห์
เมื7อมาถึงตาของชัlนเรียนของคุณที7จะเล่นและคุณจะต ้ องหมุนเวียนของเล่นแบบตามเข็มนาฬิก า
และเมอ7ื สามารถเล่นไดเ้ มอ7ื มีผูใ้ หญ่คอยดูแลเท่านันl นไ7ี ม่ถือว่ามีอิสระ ไม่มีทางเลือกหรือจนิ ตนาการ
กิจกรรมนีlไม่ใช่การเล่น
กำาหนดการปลัดเปลย7ี นหมุนเวียนของเล่นอาจจำาเป็นตอ้ งทำาในช่วงหกสัปดาห์แรกของการแนะนำาการเปล7ี
ยนแปลงเพอ7ื จัดการกับความตน7ื เตน้ ทจ7ี ะไดเ้ ล่นของใหม่ ๆ
แต่ควรจะยุติการหมุนเวียนใหเ้ ร็วทส7ี ุดเท่าทจ7ี ะเป็นไปได ้ ในการเล่นนันl
ควรใหเ้ ด็กมีอิสระในการเลือกเมอ7ื ไรก็ตามทเ7ี ป็นไปไดแ้ ละมากทส7ี ุดเท่าทจ7ี ะเป็นไปได

ควรทำาเช่นเดียวกันกับการเล่นร่วมกันของเด็กที7มีอายุและเพศต่างกันดว้ ย เด็ก ๆ
เรียนรูเ้ กย7ี วกับผูอ้ น7ื ผ่านการเล่น จึงควรจะขนlึ อยก่ัูบเด็ก ๆ
วา่ จะเลอื กเลน่ กับใครและในเกอื บทกุ กรณีนันl การเลน่ ร่วมกับผูท้ ม7ี ีอายุและเพศต่างกันนันl มีขอ้ ดีมากกว่าข ้
อเสียใด ๆ อย่างมาก
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8. ปล่อยให้เด็ก ๆ ใช้เวลาเล่น

การเล่น เช่น สัตว์ต่าง ๆ ทอ7ี ยตู่ ามธรรมชาติจำาเป็นตอ้ งมีแหล่งทอ7ี ยทู่ เ7ี หมาะสม
แหล่งทอ7ี ยขู่ องการเล่นคือ เวลา พนlื ทว7ี ่าง และการอนุญาต ซง7ึ จะหายไปอย่างรวดเร็วจากชีวิตของเด็ก ๆ
ในศตวรรษท 7ี 21 เนอ7ื งมาจากการจราจร ราคาบา้ น ความทะเยอทะยาน และความหวาดกลัว
มีตำานานทไ7ี ดย้ินบ่อย ๆ ทว7ี ่า ‘เด็ก ๆ ไมร่ วู ้ า่ จะเลน่ อยา่ งไรอกี ตอ่ ไป’
แตค่ วามจรงิ ก็คอื ผใู ้ หญไ่ มร่ วู ้ า่ จะปลอ่ ยใหเ้ ด็ก ๆ เลน่ อยา่ งไรอกี ตอ่ ไปตา่ งหาก

การปลอ่ ยใหเ้ ด็ก ๆ
มีเวลาเล่นทเ7ี พียงพอเป็นภาระหนา้ ทท7ี างศีลธรรมสำาหรับทุกคนทใ7ี ส่ใจในความอยด่ีูมสี ขุ และความสขุ ของ
เด็ก ๆ
และเป็นหนา้ ทต7ี ามกฎหมายในหลายประเทศซง7ึ ไดใ้ หส้ัตยาบันในการประชุมใหญ่ของสหประชาชาติว่าด ้
วยสิทธิของเด็ก

เมอ7ื โรงเรียนไมส่ ามารถจัดใหม้ีสภาพแวดลอ้ มในการเล่นทด7ี ึงดูดใจและพนักงานทไ7ี ดร้ับการอบรมอย่างเ
หมาะสม เวลาสำาหรับการเล่นก็จะกลายเป็นปัญหา เนื7องจากเด็ก ๆ
ก็จะหงุดหงิดว่าการเล่นนันl ไม่ตรงตามความตอ้ งการพนlื ฐานในวัยเด็กของพวกเขา
หากเวลาในการเลน่ ถกู ลดลงไปแลว้ ประโยชนท์ างพัฒนาการ ทางอารมณ์
และทางสังคมทไ7ี ดร้ับการบันทึกเป็นเอกสารก็จะลดลงไปดว้ ย
หากเราใส่ใจในความตอ้ งการของเด็กจรงิ ๆ แลว้ คำาตอบก็คอื เวลาในการเล่นทด(ี ีกว่า
ไม่ใช่เวลาการเล่นทน(ี ้อยกว่า
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9. อย่าเปลืองเงินของคุณ

การลงทุนในการเล่นในโรงเรียนเป็นการใชเ้ งินไปอย่างคุม้ ค่า เพราะทุกคนไดร้ับประโยชน์ร่วมกัน เด็ก ๆ
มีความสุขมากขนlึ งานของผูดู้แลดีขนlึ งานของครูง่ายขนlึ
และผจู ้ัดการอาวโุ สก็จัดการกับพฤติกรรมทม7ี ีปัญหานอ้ ยลง!

อย่างไรก็ตาม มีอุปกรณ์การเล่นประเภทหนง7ึ ทไ7ี ดร้ับความนิยมในโรงเรียนต่าง ๆ ในสหราชอาณาจักร
ซง7ึ สามารถเรยี กไดว้ า่ เป็นอุปกรณ์การเล่นทท7ี า้ ทายประเภท ‘ไมท่ า้ ทาย’
วัตถุประสงค์เดียวของอุปกรณ์การเล่นชนิดนคlี ือเพอ7ื ใหม้ีความทา้ ทายทางกายภาพ แต่เพราะโรงเรียนต่าง
ๆ ไม่ชอบความเสย7ี งและชอบความทา้ ทายโดยไม่มีความเสย7ี ง
อุตสาหกรรมดา้ นการเล่นจึงจัดใหม้ีอุปกรณ์ทผ7ี ูใ้ หญ่มักรูส้ึกสบายใจทจ7ี ะใหเ้ ด็กเล่นมากทส7ี ุด
ผลลัพธก์ ค็ อื การมีอุปกรณ์การเล่นทน7ี ่าเบอ7ื
ซง7ึ เด็กหา้ ขวบใชเ้ วลาเล่นเพียงไม่กน7ี าทีหรือไม่กว7ี ันเป็นอย่างสูงสุดในการเล่นอย่างชำานาญ
เพราะอุปกรณ์เหล่านไlี ดถู้กออกแบบใหต้ัดทังl ความเสย7ี งและทา้ ทายออกไป

เด็ก ๆ จะสนใจของเลน่ ใหม่ ๆ เสมอ ดงั นันl อปุ กรณ์การเลน่ ใด ๆ
ทไ7ี ม่ว่าจะมีคุณค่าในการเล่นทแ7ี ย่ขนาดไหนกจ็ ะดงึ ดดู ใหเ้ ด็ก ๆ
เล่นในช่วงหกสัปดาห์แรกทจ7ี ัดใหม้ีของเล่นนันl แต่เด็ก ๆ จะตอ้ งอยก่ัูบอุปกรณ์การเล่นประมาณ 1800
ชั7วโมงต่อปีเป็นเวลาหลายปี!
ดังนันl การลงทุนในอุปกรณ์การเล่นหลักซง7ึ จะทำาใหด้ึงดูดความสนใจและมีความทา้ ทาย
สรา้ งความแข็งแรง
สมรรถภาพทางกายและการประสานงานของการใชอ้ วัยวะของร่างกายอย่างต่อเนอ7ื งเป็นเวลาหลายปีนันl
จึงเป็นสง7ิ ทส7ี มเหตุสมผล มิฉะนันl แลว้ ก็เหมือนกับว่าคุณก็แค่ซอlื มา้ น7ังทแ7ี พงมากมาเพอ7ื ใหเ้ ด็ก ๆ
นั7งคุยกันเท่านัlนเอง
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10. ทำาต่อไปเรื่อย ๆ!

การอ่านและคณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาที7โรงเรียนสอนในระยะสัlนและหยุดเพราะวิชาเหล่านีlสอนยาก
แตม่ คี า่ เนอ7ื งจากมีความสำาคัญต่อวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
การจัดใหม้ีการเล่นทม7ี ีคุณภาพอย่างต่อเนอ7ื งควรเป็นประเด็นทส7ี ำาคัญของทุกโรงเรียนดว้ ยเช่นกัน
เพราะผูใ้ หญ่ควบคุมชีวิตของเด็กในทุกดา้ น และเด็กไม่มีอำานาจหรือความสามารถในการเล่นกับเพอ7ื น ๆ
ขา้ งนอกในส่วนอน7ื ของชีวิตของพวกเขา

การพัฒนาการเลน่ ของโรงเรยี นจำาเป็นตอ้ งมคี วามเขา้ ใจ ความมงุ่ มน7ั
และการดำาเนินการอย่างต่อเนอ7ื งจากผูน้ ำา พนักงาน และผูป้ กครอง
การเล่นควรมีความสำาคัญต่อทุกคนเพราะการเล่นสามารถทำาใหเ้ ด็ก ๆ เรียนรู ้
‘หลักสูตรทไ7ี ม่สามารถสอนได’้ หรอื หากจะกลา่ วอกี อยา่ งก็คอื
เพอ7ื เรียนรูส้ ง7ิ ทส7ี ำาคัญทุกอย่างทไ7ี ม่สามารถสอนได ้
ดังนันl ใหท้ ำาใหม้ น7ั ใจว่าการจัดใหม้ีการเล่นทด7ี ีกว่าสำาหรับเด็กทุกคนนันl ไม่เพียงแค่เป็นโครงการระยะสันl
แต่เป็นหนา้ ทใ7ี นตำาแหน่งงานของพนักงานและอยใู่ นแผนการพัฒนาโรงเรียนทุกปีดว้ ย

การเล่นเป็นสิทธิมนุษยชนและไม่ใช่สิทธิพิเศษ แต่การเล่นกับเพื7อน ๆ
ขา้ งนอกกำาลังสูญหายไปอย่างรวดเร็วจากชีวิตของเด็ก ๆ ทว7ั โลก

โรงเรียนอยใู่ นตำาแหน่งทพ7ี ิเศษทจ7ี ะสามารถสรา้ งความแตกต่างใหก้ับคุณภาพของชีวิตในวัยเด็กสำาหรับเ
ด็กหลาย ๆ คนโดยการพัฒนาคุณภาพของการเล่นทโ7ี รงเรียนจัดใหม้ี

จุลสารฉบับนอlี ิงมาจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการทด7ี ำาเนินการเป็นเวลา 15 ปีซง7ึ อยเู่ บอlื งหลังของ OPAL
Outdoor Play and Learning Primary Programme ของสหราชอาณาจักร ซง7ึ สนับสนุนโรงเรียนต่าง ๆ
ใหน้ ำาวิธีการทว7ี างแผนไวแ้ ละมกี ลยุทธ์มาใชเ้พอ7ื พัฒนาคุณภาพของการเล่นทโ7ี รงเรียนจัดใหม้ีสำาหรับ
เด็ก ๆ ทุกคน
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เป็นแคมเปญทจ&ี ัดขน3ึ ทว&ั โลกเพอ&ื ฉลองและสรา้ งแรงบันดาลใจในการเรียนรูแ้ ละการเล่นนอกชัน3 เรียน
ซง&ึ ไดรั้บการสนับสนุนโดยแบรนด์ Dirt is Good ของ Unilever และนําโดย Project Dirt

ในวันนัน3 โรงเรียนต่าง ๆ ทว&ั โลกจะนํานักเรียนออกไปเรียนรูน้ อกชัน3 เรียนอย่างนอ้ ยทส&ี ุดหนง&ึ ชัน3 เรียน
โดยจะทําการสอนทักษะทจ&ี ําเป็นและสรา้ งความตระหนักเกย&ี วกับความสําคัญของการเล่น
เราหวังว่ากิจกรรมนจ3ี ะช่วยสรา้ งแรงบันดาลใจใหโ้ รงเรียนต่าง ๆ
ทว&ั โลกทจ&ี ะทําใหก้ ารเรียนรูแ้ ละการเล่นนอกชัน3 เรียนเป็นส่วนหนง&ึ ของการเรียนทโ&ี รงเรยี นทกุ วนั !
ดว้ ยการสนับสนุนจากทุกคน เราสามารถทําใหม้ น&ั ใจไดว้ ่าเด็ก ๆ
จากทุกแห่งทั&วโลกมีประสบการณ์ในวัยเด็กที&สนุกสนานและมีรากฐานต่างๆ
ทจ&ี ําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิตทพ&ี วกเขาตอ้ งการในอนาคต

เล่นในวันนเ3ี พอ&ื เตรียมพรอ้ มรับชีวิตทส&ี ดใสในวันพรงุ่ น!3ี

คน้ หาว่าคุณจะสามารถเขา้ ร่วมและเขา้ ถึงแหล่งขอ้ มูลต่าง ๆ ไดอ้ ย่างไร
ที่: https://outdoorclassroomdayth.org/

โปรดทราบว่าคุณตอ้ งรับผิดชอบต่อความเสย&ี งทเ&ี กิดขน3ึ จากการเขา้ ร่วมกิจกรรมนด3ี ว้ ยตนเอง!

เตรยี มพรอ้ มรับความมหัศจรรย…
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