สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐

สมัชชาสุขภาพ ๑๐. มติ ๒
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

การพัฒนาพืน้ ที่เล่นสร้างเสริ มสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ทีส่ บิ
ได้พจิ ารณารายงาน เรือ่ ง การพัฒนาพืน้ ทีเ่ ล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา๑
รับทราบ ว่า การเล่นของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษามีความสําคัญและมีคุณค่ามหาศาล เพราะ
การเรียนรู้ ของเด็กในวัยนี้ทเ่ี หมาะสมคือ “การเรียนรูผ้ า่ นการเล่น และการเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข” การเล่นที่
มีสิ่งเกื้อ หนุ นที่ดีจ ะส่งเสริมให้เ ด็ก มีพฒ
ั นาการที่ดี ทัง้ ทางด้า นร่า งกาย จิต ใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปญั ญา มีการคิดวิเคราะห์ เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรูก้ ารปรับตัว ลดอุบตั เิ หตุและอันตรายจาก
การเล่นทีไ่ ม่เหมาะสม ทัง้ นี้มกี ฎหมายและข้อตกลงเกีย่ วกับสิทธิเด็กจํานวนมาก ได้กําหนดว่าเด็กมีสทิ ธิทจ่ี ะ
มีพน้ื ทีเ่ ล่นทีเ่ หมาะสมและปลอดภัยทีจ่ ะนําไปสูก่ ารสร้างเสริมสุขภาวะอย่างเสมอภาค
รับทราบ ว่า “การเล่นของเด็ก” คือ กิจกรรมใด ๆ ทีส่ นุ กสนาน เพลิดเพลิน สร้างความสุข และการ
เรียนรูอ้ ย่างสร้างสรรค์ อาจเป็ นการเล่นกับตนเอง คนหรือสัตว์ เล่นกับของเล่น หรือสิง่ ทีม่ ใี นธรรมชาติ การ
ประดิษฐ์สงิ่ ของเครื่องเล่น การทํากิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทําสวนครัว ทําอาหาร การเล่นกีฬา การอ่าน การ
เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ฯลฯ ความสําคัญของการเล่นของเด็กเปรียบได้กบั การทํางานของผูใ้ หญ่
และการเล่นของเด็กยังมีบทบาทในการบําบัดรักษาอีกด้วย
รับทราบ ว่า “พืน้ ทีเ่ ล่น” หมายถึง อาณาบริเวณทีเ่ ด็กสามารถเข้าถึง ซึง่ มีการพัฒนาและจัดการให้เป็ น
พืน้ ทีท่ ม่ี กี จิ กรรมทีส่ นุ กเพลิดเพลินเหมาะสม สร้างการเรียนรูแ้ ละพัฒนาการอย่างสร้างสรรค์สมวัย สร้าง
ความสุข และมีความปลอดภัย ส่งผลต่อการสร้างเสริมสุขภาวะของเด็ก พืน้ ทีเ่ ล่นของเด็กเป็ นได้ทุกแห่งทีม่ ี
กิจกรรมการเล่น ตัง้ แต่ร่างกายของพ่อแม่ พื้นที่ในบ้าน ในสถานศึกษา ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และในชุมชน
รวมไปถึงพืน้ ทีใ่ นธรรมชาติทม่ี กี ารจัดการสภาพแวดล้อมทีป่ ลอดภัย โดยได้รบั ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้องในชุมชนนัน้
รับ ทราบ ว่ า การพัฒ นาเด็ก ปฐมวัย และวัย ประถมศึก ษา เป็ น นโยบายสํา คัญ ของประเทศ และมี
คณะกรรมการระดับชาติ ๓ คณะ ซึง่ จะมีสว่ นสําคัญต่อการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ล่นของเด็ก คือ คณะกรรมการพัฒนา
เด็ก ปฐมวัย แห่ง ชาติ (ก.พ.ป.) ซึ่ง สํา นั ก งานเลขาธิก ารสภาการศึก ษา กระทรวงศึก ษาธิก าร เป็ น ฝ่า ย
เลขานุ การ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) และคณะกรรมการคุม้ ครอง
เด็กแห่งชาติ ซึง่ มีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ เป็ นฝา่ ย
เลขานุ การ
ตระหนัก ว่า การทีพ่ น้ื ทีเ่ ล่นจะมีประโยชน์และปลอดภัยต่อเด็ก จะต้องมีกจิ กรรมและสิง่ เกื้อหนุ นการ
เล่นที่เหมาะสมกับ วัยและพัฒนาการต้องคํานึ งถึงความปลอดภัยอย่างครอบคลุ ม รวมทัง้ พื้นสนามและ

๑

เอกสารสมัชชา ๑๐ / หลัก ๓
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อุป กรณ์ เ ครื่อ งเล่ น มีผู้ดูแ ลความปลอดภัย เวลาที่เ ด็ก เข้า มาเล่ น ผู้เ กื้อ หนุ น การเล่ น มีผู้ดูแ ลรัก ษาและ
ซ่อมแซมเครือ่ งเล่นอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ซึง่ รวมถึงการดูแลความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมรอบสนาม
ตระหนัก ว่า ประเทศไทยยังมีความขาดแคลนอย่างมาก ในด้านพืน้ ที่เล่นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์
ทีเ่ ด็กจะเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค ทัง้ ยังขาดผูด้ ูแลเด็กทีม่ คี วามชํานาญในการจัดกิจกรรมในพืน้ ทีเ่ ล่น ขาด
การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ขาดนโยบายและการสนับสนุ นให้เกิดความยังยื
่ นใน
ระยะยาว
กังวล ว่า การขาดโอกาสที่จะเล่นอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย มีผลให้เด็กขาดการพัฒนาตามที่
ประสงค์อย่างองค์รวม เด็กเล่นโดยขาดการดูแล และขาดการเรียนรูท้ กั ษะชีวติ เพื่อการอยูร่ อด เด็กไปเล่นใน
พืน้ ทีท่ ม่ี อี นั ตราย ทําให้เกิดอุบตั เิ หตุซง่ึ เป็ นสาเหตุการตายลําดับทีห่ นึ่งของเด็กทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ ๑ ปี ขน้ึ ไป
ชืน่ ชม ว่า ในช่วง ๑๐ ปี ทผ่ี ่านมา หลายภาคส่วนและองค์กรในประเทศไทย ได้ช่วยกันสร้างพืน้ ทีเ่ ล่น
ในโรงเรียน ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ต้นแบบซึ่งมีความใกล้เคียงกับธรรมชาติและพัฒนาผู้ดูแลการเล่น
โรงพยาบาล และชุมชน รวมทัง้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เห็นว่า สิง่ ที่จําเป็ นต่อ “การพัฒนาพืน้ ที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา”
คือการมีนโยบายในระดับชาติและระดับพื้นที่ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ การมี
บุ ค ลากรที่เ หมาะสม การมีอ งค์ค วามรู้ท่ีดีใ นทุ ก มิติข องพื้น ที่เ ล่ น และการเล่ น ของเด็ก และมีท รัพ ยากร
สนับสนุ นอย่างเหมาะสม
จึงมีมติ ดงั ต่อไปนี้
๑. ขอให้คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.)
๑.๑ เพิ่มเติมประเด็นเรื่องการพัฒนาพื้นที่เ ล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยไว้ใ นร่าง
นโยบายและแผนการพัฒนาด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔
๑.๒ สนับสนุ นให้เกิดกลไกการทํางานร่วมกันแบบบูรณาการทัง้ ในระดับชาติและระดับพื้นที่
โดยการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ในการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัย เช่น
การรวบรวมฐานข้อมูล พัฒนา เผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ ละการเรียนรู้ มาตรการในการดูแลเด็กใน
พืน้ ที่เล่น นับตัง้ แต่พน้ื ที่เล่นในบ้าน ในสถานศึกษา ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ในชุมชน ตลอดจนบทบาทสําคัญ
ของพ่อแม่ การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะในการดูแลเด็กและเกือ้ หนุ นการเล่น รวมถึงการบริหารจัดการให้แก่
บุคลากรในระบบหรือประชาชนจิตอาสา เช่น ผูป้ กครอง ผูบ้ ริหาร ผูค้ นในชุมชน ครู นักเรียน ผูส้ งู อายุ ฯลฯ
รวมทัง้ พัฒนาให้เกิดกลุ่มบุคลากร “ผูด้ แู ลและเกือ้ หนุ นการเล่น” ของเด็กปฐมวัย และเด็กในภาวะต่างๆอย่าง
เหมาะสม
๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุ น ให้มกี ารศึกษาวิจยั การพัฒนาองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูใ้ นระดับพืน้ ทีเ่ พือ่ สร้างและพัฒนาพืน้ ทีเ่ ล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัย
๒. ขอให้ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) เพิม่ เติมประเด็นการ
พัฒนาพืน้ ทีเ่ ล่น และนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา ไว้ในแผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนสูก่ ารปฏิบตั แิ ละการติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็ นรูปธรรม
สมัชชาสุขภาพ ๑๐ มติ ๒ การพัฒนาพืน้ ทีเ่ ล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา หน้าที่ ๒/๔

๓. ขอให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบพิเศษ
๓.๑ ร่วมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรวิชาชีพทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการพืน้ ที่ และกลไกทุก
ระดับในการจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมือง ร่วมกับภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่ วยงาน
ภายใต้การกํากับของรัฐ จัดทําแนวทางการจัดสรร พัฒนา และจัดการพืน้ ที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็ก
ปฐมวัยและวัยประถมศึกษา รวมถึงสนับสนุ นให้มพี น้ื ทีเ่ ล่น ทีเ่ หมาะสมและปลอดภัยอย่างเพียงพอสําหรับ
เด็กในแต่ละชุมชน
๓.๒ ร่ ว มกับ ศู น ย์วิจ ัย เพื่อ สร้า งเสริม ความปลอดภัย และป้ อ งกัน การบาดเจ็บ ในเด็ก คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมันคงของมนุ
่
ษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
จัดทํามาตรฐานความปลอดภัยของพื้นที่เล่นและการใช้พ้นื ที่ของเด็ก ให้เสร็จภายใน ๑ ปี และเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพือ่ เห็นชอบและประกาศใช้
๔. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอําเภอ (พชอ.) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับเขต (พชข.)
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ คณะกรรมการชุมชน และศูนย์วจิ ยั เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและ
ป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประสานกับทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อ
นํ าไปสู่การพัฒนาจัดทําระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยทางสุขภาวะรวมถึงโรคติดต่อในพืน้ ทีเ่ ล่นของเด็กใน
ระดับพืน้ ทีแ่ ละระดับประเทศ
๕. ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบพิเศษ และสํานักงานพัฒนา
สังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์จงั หวัด (พมจ.) ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอําเภอ
(พชอ.) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับเขต (พชข.) จัดตัง้ “คณะกรรมการพืน้ ทีเ่ ล่นสร้างเสริมสุข
ภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา” ในระดับพืน้ ที่ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น คณะกรรมการชุมชน สภาเด็กและเยาวชนในพืน้ ที่ คณะทํางานศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)
คณะกรรมการของศาสนสถานในพืน้ ที่ ฯลฯ เพื่อจัดให้มพี น้ื ทีเ่ ล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัย
ประถมศึกษาที่เหมาะสม ปลอดภัย และเพียงพอ เพื่อเพิม่ โอกาสการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ภายใต้
บริบททางวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิน่ นัน้ ๆ ตลอดจนจัดให้มรี ะบบการดูแลและตรวจสอบให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานความปลอดภัยของพืน้ ทีเ่ ล่นอยูเ่ สมอ
๖. ขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดส่งเสริมสนับสนุ น ให้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานของแต่ละโรงเรียน
สถานศึก ษาเอกชน และสถานศึก ษาในสัง กัด ท้อ งถิ่น ร่ ว มกับ ชุ ม ชนดํ า เนิ น การให้เ ด็ก ปฐมวัย และวัย
ประถมศึกษาในพืน้ ที่ความรับผิดชอบมีพน้ื ที่เล่นที่สร้างเสริมสุขภาวะที่มคี วามปลอดภัย อย่างทัวถึ
่ งและมี
การดํา เนิ น การนิ เ ทศ ติด ตามและประเมิน ผลอย่า งต่ อ เนื่ อง ในส่ว นของกรุง เทพมหานคร ขอให้สํานัก
การศึกษา สํานักพัฒนาสังคม และสถานศึกษาในเขตพืน้ ทีเ่ ป็ นผูด้ าํ เนินการ
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๗. ขอให้สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนพิจารณาจัดให้มพี น้ื ทีเ่ ล่นตามมาตรฐานความปลอดภัยใน
สถานพยาบาลสําหรับเด็กและครอบครัว เพื่อเป็ นพื้นที่ในการส่งเสริมสุขภาพ และส่งเสริมให้ผู้ปกครอง
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเล่นที่สอดคล้องกับพัฒนาการ และจัดสิง่ แวดล้อมที่เป็ นมิตรกับเด็ก
ครอบครัว และชุมชน รวมทัง้ ส่งเสริมให้เป็ นพืน้ ทีต่ น้ แบบด้านการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ล่น สร้างเสริมสุขภาวะของ
เด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา
๘. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครัง้ ที่ ๑๒
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