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จากประสบการณ์ในการสอนสาขานันทนาการและการเป็ นวิทยากรทีผ่ า่ นมา เมือ่ ถามความหมาย คํา
ว่า “การเล่น” กับใครก็ตาม คําตอบทีไ่ ด้รบั จากคนส่วนใหญ่มกั จะให้คาํ ตอบว่า การทําอะไรทีไ่ ม่จริงจัง การทํา
เล่นๆ ทําเพือ่ สนุก อะไรก็ตามทีท่ าํ แล้วสนุก ไม่ตงั ้ ใจทํา แล้วท่านผูอ้ ่านคิดคําตอบไว้ในใจอย่างไร?
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2538: 1031) คําว่า การเล่น หมายถึง ทําเพื่อสนุ กหรือผ่อน
อารมณ์ เช่น เล่นเรือ เล่นดนตรี การแสดง เช่น เล่นโขน เล่นละคร การสาละวนหรือหมกมุน่ อยูก่ บั สิง่ ใดๆ
ด้วยความเพลิดเพลิน เช่น เล่นกล้วยไม้ การสะสมของเก่าพร้อมทัง้ ศึกษาหาความเพลิดเพลินไปด้วย เช่น
เล่นเครื่องลายคราม เล่นพระเครื่อง เล่นแสตมป์ การพนัน เช่น เล่นม้า เล่นมวย การร่วมด้วยเอาด้วย เช่น
งานนี้ขอเล่นด้วยคน เรื่องคอขาดบาดตายเขาคงไม่เล่นด้วย การทําร้าย เช่น อวดดีนกั เลยเล่นซะ 2 แผล
การกิน เช่น หิวมากเลยเล่นข้าวเสีย 3 จาน อาการทีท่ าํ หรือพูดอย่างไม่เอาจริง เช่น กินเล่น พูดเล่นทําเล่นๆ
เล่นการเมือง (เป็ นคํากริยา) ฝกั ใฝห่ รือปฏิบตั กิ ารเกี่ยวกับงานบริหารบ้านเมือง โดยปริยายหมายความว่า ใช้
เล่ห์เหลี่ยมพลิกแพลงไม่ตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ในวงการกีฬาก็มกี ารเล่นการเมือง มี
นักกีฬาเก่งๆ ถูกกีดกัน
“การเล่น” เป็ นทีร่ จู้ กั กันเป็ นสากลและเป็ นของเก่าแก่มมี านาน มี “ชีวติ ” ในทีใ่ ดจะพบการเล่นได้เสมอ
ในรูปแบบทีแ่ ตกต่างกันไป นกทีร่ อ้ งเพลง ลูกไก่ทว่ี งิ่ ไล่กนั ลูกสุนขั ทีไ่ ล่งบั ปลํ้ากัน ตลอดทัง้ เด็กผูห้ ญิงทีเ่ ล่น
ตุ๊กตา เด็กผูช้ ายทีเ่ ล่นกอดปลํ้ากันหรือผูใ้ หญ่ทท่ี าํ การแกะสลักสิง่ ของต่างๆ เหล่านี้เรียกได้วา่ อยูใ่ นอาการของ
การเล่นทัง้ สิน้ ซึง่ การเล่นโดยทีจ่ ริงแล้วเป็ นกิจกรรมของมนุ ษย์เสมอมา คําว่า “การเล่น” ดูจะเป็ นคําทีเ่ ข้าใจได้
ง่าย แต่จะซับซ้อนมากขึน้ หากว่ามีใครสักคนหนึ่งพยายามทีจ่ ะวิเคราะห์ความหมาย การเล่นอาจจะมีความหมาย
ต่อบุคคลในลักษณะทีแ่ ตกต่างกันไป คนหนึ่งอาจจะหมายความว่า เด็กทีก่ ําลังวิง่ และร้องตะโกนอยูบ่ นสนามใน
โรงเรียนคือการเล่น อีกคนอาจจะหมายความว่าการเล่นกีฬาฟุตบอลในตอนเย็นคือการเล่น หรืออีกคนอาจจะ
หมายความว่าการเล่นคือการทดลองของเด็กคนหนึ่งกับเพื่อนของเขาในเรื่องการทํา การสร้างเครื่องเล่นวิทยุ
เป็ นต้น (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2546: 108)
จากความหมายดังกล่าว ก็จะเห็นว่าโดยทัวไปแล้
่
วคนเข้าใจความหมายคําว่า “การเล่น” เพียง
บางส่ว นเท่ า นั น้ ในความหมายอื่น ๆ ถ้า หากพิจ ารณาการกระทํา ที่เ กิด ขึ้น ก็ม ีท งั ้ ด้า นให้ค วามสนุ ก สนาน
เพลิดเพลิน กิจกรรมยามว่าง การเล่นกีฬา การแสดง การกิน การทําร้าย แต่ทม่ี คี วามหมายทีน่ ่าสนใจยิง่ นัก คือ
คําว่าเล่นการเมือง ซึง่ อยากจะให้ผอู้ ่านได้ตดิ ตามและพบกับคุณค่าทีส่ าํ คัญยิง่ ของคําว่าการเล่นซึง่ อย่าคิดว่าเป็ น
เพียงแค่เรือ่ งสนุก!
พฤติกรรมของคนในสังคมทีก่ ําลังเกิดขึน้ ปจั จุบนั เกิดปญั หาในหลายรูปแบบโดยเริม่ ตัง้ แต่วยั เด็ก เช่น
พฤติกรรมไม่ปกติ สมาธิสนั ้ เอาแต่ใจ ก้าวร้าว ทําลายข้าวของ ติดเกม วัตถุนิยม ขีเ้ หงา กินไม่เป็ น หมกมุน่ ใน
*
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เรื่องเพศ แพ้ไม่เป็ น รักไม่เป็ น ก้าวร้าวรุนแรง ติดการพนัน เสพสิง่ เสพติด มีพฤติกรรมเสีย่ งตาย (อมรวิชช์
นาครธรรพ์. 2548: ออนไลน์) พฤติกรรมเสีย่ งดังกล่าวจะนํามาสูป่ ญั หาสุขภาพการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคอ้วน
โรคจิตประสาท โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคพิษสุราเรือ้ รัง โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง
และโรคอันตรายอื่นๆ อีกมากมาย ในเรื่องพฤติกรรมการเล่นกับการออกกําลังกาย มีผลการศึกษาพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง พบว่า นักศึกษาทัง้ เพศหญิงและ
เพศชายมีความรูแ้ ละทัศนคติเกีย่ วกับการออกกําลังกายอยูใ่ นระดับดี แต่มกี ารปฏิบตั เิ กีย่ วกับการออกกําลังกาย
ไม่เพียงพอ (นิวฒ
ั น์ บุญสม. 2553: 53) และจากการสํารวจพฤติกรรมของคนในสังคม โดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2553: ออนไลน์) พบว่า มีการบริโภคยาสูบเพิม่ ขึน้ เด็ก
และเยาวชนตัง้ แต่ระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 ถึงระดับอุดมศึกษามีการใช้สารเสพติดทีน่ ิยมมากทีส่ ดุ คือ เหล้า และ
พบปจั จัยที่กระตุ้นให้สูบบุหรี่มาจากการมีเพื่อนสนิทสูบบุหรี่ พบว่าวัยรุ่นมีค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้
แต่งงานเพิม่ ขึน้ นําไปสูป่ ญั หาการตัง้ ครรภ์ในวัยเรียน และปญั หาการทําแท้งทีเ่ กิดขึน้ (กรุงเทพธุรกิจ. 2551:
ออนไลน์) สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และสถาบันรามจิตติ (2553: ออนไลน์) ได้ทาํ การ
สํารวจข้อมูล พบว่า เด็กไทยติดเกมร้อยละ 18.8 พบในเด็กระดับมัธยมและประถมมากกว่าระดับปริญญาตรี
และนําไปสูป่ ญั หาพฤติกรรมก้าวร้าว โรคอ้วนเนื่องจากนังอยู
่ ก่ บั ทีแ่ ละกินขนมไปด้วยในขณะทีเ่ ล่นเกม วิไลรัตน์
วัฒนไวฑูรย์ชยั และคณะ. (2549) ได้ทาํ การศึกษาพฤติกรรมก้าวร้าวจากการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ทม่ี ี
ผลกระทบต่อเด็กอายุ 12–15 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูเ้ ล่นเกมส่วนใหญ่เป็ นเพศชายชอบเล่นเกมทีม่ กี าร
ต่อสู้ ผจญภัย ให้เหตุผลว่าเล่นเกมเพื่อคลายเครียด พฤติกรรมก้าวร้าวจะเกิดขึน้ ขณะเล่นเกมโดยการแสดง
คําพูด มีการกระแทกทีแ่ ป้นพิมพ์ เมือ่ เล่นแพ้จะหงุดหงิดและจะติดเกมจนไม่กนิ ไม่นอน ร่างกายอ่อนเพลีย ไม่
อยากเรียนหนังสือและในทํานองเดียวกัน ประหยัด จิระวรพงศ์ (2549) ได้ทาํ การศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนในระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานในเขตภาคเหนือตอนล่าง นักเรียนทุกช่วงชัน้ ทัง้ ชายและหญิงเล่นเกม
คอมพิวเตอร์ทบ่ี า้ นและทีโ่ รงเรียน ใช้เวลาเล่นครัง้ ละ 1 - 2 ชัวโมง
่
เล่นเพื่อต้องการความสนุ กสนาน ได้แสดง
ความสามารถ ต้องการจินตนาการและคลายเครียด การเล่นเกมคอมพิวเตอร์เล่นได้สะดวก เข้าใจง่าย มีความ
แปลก มีสสี นั สวยงาม มีค วามท้า ทาย มีข้อเสียคือเสียเวลา เสียค่า ใช้จ่า ยมาก นัก เรียนส่วนใหญ่ เสนอแนะ
แนวทางในการแก้ปญั หาการติดเกม ว่าควรใช้วธิ การเล่นกีฬา จากสถานการณ์ดงั กล่าว แสดงให้เห็นว่าคนใน
สังคมเล่นไม่เป็ น เล่นน้อยไป ไม่มที ใ่ี ห้เล่นหรือไม่มกี ระบวนการจัดการเล่น โดยเฉพาะวัยรุน่ ทีก่ ําลังก้าวไปสูก่ าร
เกิดปญั หาในการดําเนินชีวติ ทัง้ ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ประเวศ วะสี (2545: 162) ให้ขอ้ สังเกตถึง
ปญั หาและทางออกของเยาวชนว่า ผูใ้ หญ่ตอ้ งจัดให้มสี นามสําหรับเยาวชนเพื่อตอบสนองแรงผลักดันภายในของ
วัยรุ่น ส่งเสริมการแสดงออกทางด้านต่างๆ ของวัยรุ่น เช่น ถ้าจัดให้มสี นามกีฬามากขึน้ เด็กก็จะสนใจไปเล่น
กีฬา จัดศูนย์ศลิ ปะให้เด็กได้มโี อกาสพบกับศิลปิ นทีม่ คี วาม สามารถจัดดนตรีในสวนตามที่กรุงเทพมหานครได้
จัดขึน้ ในสวนสาธารณะหลายแห่ง เด็กก็จะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีหรือจัดเวทีสาํ หรับให้เด็กขึน้ ไปร้อง
เพลง ซึง่ ก็จะเป็ นการใช้เวลาว่างในทางทีเ่ หมาะสม และพบว่าขณะนี้มสี นามต่างๆ ทีม่ ใี ห้บริการนัน้ ไม่วา่ จะเป็ น
การเรียนกีฬายูโด เทนนิส ว่ายนํ้าหรือศูนย์ศลิ ปะ โรงเรียนสอนดนตรี ต่างก็มรี าคาแพงทําให้เยาวชนบางคน
ขาดโอกาส ดังนัน้ รัฐบาลจึงต้องลงทุนสร้างสนามสําหรับเยาวชนให้เพียงพอเพื่อพวกเขาจะได้ใช้พลังสร้างสรรค์
ตามสิง่ ที่ตนสนใจถ้าหากทําได้ปญั หาเยาวชนก็จะเบาบางลง
ซึ่งสอดคล้องกับ แฮนเดอร์สนั และคณะ
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(Henderson; & et al.: 2006) ได้ทาํ การศึกษากระบวนการจัดค่ายพักแรมพักแรมฤดูรอ้ น 1 สัปดาห์ เพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาเยาวชนในขณะอยู่ทค่ี ่ายพักแรม มีการบันทึกการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมที่
เกิดขึน้ โดยใช้แบบสังเกต พบว่าหลังเข้าค่ายสมาชิกมีการพัฒนาทักษะด้านมนุ ษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ ความเป็ น
ตัวของตัวเอง ความเป็ นผูน้ ําและการมีจติ สํานึก จะเห็นได้วา่ หากจะหาแนวทางในการแก้ปญั หาพฤติกรรมทีไ่ ม่
เหมาะสมทีก่ าํ ลังเกิดขึน้ ในสังคมนัน้ ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันซึง่ จะต้องมีกระบวนการจัดการทีเ่ หมาะสม
การเล่นเป็ นการตอบสนองความต้องการขัน้ พืน้ ฐานของมนุ ษย์ มาสโลว์ (Maslow. 1970) ผูเ้ ป็ น
เจ้าของทฤษฎีลาํ ดับขัน้ ของความต้องการ (A Hierarchy of Need) มาสโลว์ (Maslow) แบ่งความต้องการของ
มนุษย์ออกเป็ นตามลําดับขัน้ ดังต่อไปนี้
ลําดับที่ 1 ความต้องการทางสรีรวิทยา (Physiological needs) หมายถึง ความต้องการ
อาหาร อากาศ การพักผ่อน การขับถ่าย ความต้องการทางเพศ
ลําดับที่ 2 ความต้องการความมันคงปลอดภั
่
ย (Safety needs) หมายถึง ความต้องการความ
มันคงทางกาย
่
ทรัพย์สนิ จิตใจ
ลําดับที่ 3 ความต้องการความรักและความเป็ นเจ้าของ (Belongingness and love) เช่น การมี
สัมพันธไมตรี การได้รบั การยอมรับ ความเอือ้ อาทร
ลําดับที่ 4 ความต้องการมีศกั ดิ ์ศรี (Esteem) เช่น ศักดิ ์ศรีแห่งตน การยกย่อง การได้รบั การ
นับถือ
ลําดับที่ 5 ความต้องการสมหวังในชีวติ (Self-actualization) เป็ นความงาม ความดีและ
สติปญั ญา เช่น รักความดีความงาม ใฝร่ ู้ รักความยุตธิ รรม จัดระเบียบในการดําเนินการ มีความสนใจใฝร่ ู้
มาสโลว์ (Maslow) ได้ตงั ้ สมมติฐานเรือ่ งความต้องการของมนุษย์ไว้ดงั นี้ คือ
1. ความต้องการของมนุ ษย์จะเกิดขึน้ และเป็ นไปตามลําดับขัน้
2. เมือ่ ความต้องการในขัน้ ต้นได้รบั การตอบสนองแล้ว มนุ ษย์จะแสวงหาความต้องการในขัน้ ที่
สูงกว่าเป็ นไปตามลําดับ
3. ถึงแม้ว่ามนุ ษย์จะแสดงพฤติกรรมตามความต้องการในขัน้ ที่สูงกว่าไปแล้ว แต่ถ้าความ
ต้อ งการในขัน้ ต้น ที่จํา เป็ น เกิด ขาดหายไปแล้ว เกิด ความทุ ก ข์ใ นชีวิต มนุ ษ ย์ก็จ ะกลับ มาแสดงพฤติก รรม
ตอบสนองความต้องการในขัน้ ตํ่ากว่านัน้ ใหม่ได้
4. ความต้องการในสีล่ าํ ดับขัน้ แรกถือเป็ นความต้องการทีจ่ าํ เป็ น ขาดไม่ได้ เพราะถ้าขาดความ
ต้องการในสีล่ ําดับขัน้ แรกจะไม่พฒ
ั นาไปสู่ความต้องการในลําดับขัน้ ที่สูงกว่า ซึ่งต้องได้รบั การตอบสนองจาก
สิง่ แวดล้อมภายนอก
5. ความต้องการในลําดับที่ 5 เป็ นความต้องการทีต่ อบสนองคุณค่าของความเป็ นมนุ ษย์ เป็ น
ความต้องการด้านพัฒนา ซึ่งถ้าความต้องการตามลําดับขัน้ แรกได้รบั การตอบสนองเพียงพอ มนุ ษย์จะพัฒนา
ความต้องการในขัน้ ทีส่ งู กว่าได้เอง ซึ่งเมื่อความต้องการหนึ่งได้รบั การตอบสนองแล้ว ได้รบั ความพึงพอใจแล้ว
มนุ ษย์จะเกิดความต้องการในลําดับขัน้ ต่อไป
การเล่นเป็ นการตอบสนองความต้องการของมนุ ษย์ให้เป็ นไปตามลําดับขัน้ โดยเริม่ ตัง้ แต่ลําดับที่ 1
ความต้องการทางสรีรวิทยา (Physiological needs) การเล่นเป็ นกิจกรรมรูปแบบหนึ่งที่มนุ ษย์กระทําเพื่อ

4 วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 14 เลมที่ 2

ตอบสนองความต้องการเรื่องการพักผ่อน โดยทัวไปรู
่ ปแบบการดําเนินชีวติ ทีส่ มดุลของคนปกติใน 1 วัน (24
ชัวโมง)
่
ควรจะมีสดั ส่วนของการทํางาน 8 ชัวโมง
่
การพักผ่อน 8 ชัวโมง
่
และการนอน 8 ชัวโมง
่
ซึง่ เมื่อร่างกาย
มนุ ษย์ได้รบั การพักผ่อน มีการนอนหลับสนิททีเ่ พียงพอ จะทําให้ร่างกายมีพลัง สดชื่นพร้อมที่จะทํางานในวัน
ต่อไป ซึง่ เป็ นปจั จัยสําคัญตามทฤษฎีทไ่ี ด้กล่าวไว้วา่ เมื่อความต้องการในขัน้ ต้นได้รบั การตอบสนองแล้ว มนุ ษย์
จะแสวงหาความต้องการในขัน้ ทีส่ งู กว่าเป็ นไปตามลําดับ ดังนัน้ การเล่นจึงมีความสําคัญตามลําดับขัน้ ของการ
พัฒนา ทีจ่ ะทําให้มนุษย์กา้ วไปสูก่ ารมีพฒ
ั นาการในขัน้ ต่อไป จนกระทังถึ
่ งความต้องการตามลําดับขัน้ สูงสุด
ในลําดับที่ 2 ความต้องการความมันคงปลอดภั
่
ย (Safety needs) สิง่ มีชวี ติ ทุกชนิดต้องการความ
ปลอดภัย การเล่นเป็ นการเพิม่ ทักษะชีวติ มนุ ษย์ในด้านการระมัดระวังความปลอดภัย ทําให้มกี ารเรียนรูว้ ธิ กี ารที่
ปลอดภัยในการดําเนิ นชีวิตทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ ประสบการณ์ ท่ไี ด้รบั ทัง้ ทางด้านบวกและด้านลบ
สามารถนํ าไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ทีก่ ารดําเนินชีวติ ของคนมีผดิ พลาดได้ ดังเช่น มีคําว่า “ผิดเป็ นครู” ให้ได้เป็ น
ข้อคิดเตือนใจ และจากประสบการณ์สอนวิชาการอยูค่ ่ายพักแรม เมื่อมีกจิ กรรมภาคปฏิบตั จิ ะมีกจิ กรรมหลาย
รูปแบบให้นิสติ ได้ไปฝึ กปฏิบตั กิ ารอยู่ค่ายพักแรมนอกสถานทีต่ ามโปรแกรม เช่น กิจกรรมประกอบอาหาร
กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมวอล์คแรลลี่ ซึ่งในแต่ละฐานก็จะมีเกมต่างๆ ให้ทุกคนได้เล่น มีนิสติ คนหนึ่ง
ปรารภว่า “อาจารย์ครับ..ทําไมผมเล่นเกมแล้วแพ้หมดทุกเกมเลย” ผูส้ อนได้ให้คาํ ตอบไปว่า การพ่ายแพ้ในเกม
การเล่นนี่แหล่ะจะทําให้เราไม่แพ้ในเกมชีวติ การเล่นเกมจะทําให้เกิดการเรียนรู้ ซึง่ ประสบการณ์จากการเล่นก็จะ
สอนให้ม นุ ษ ย์ไ ด้เ รีย นรู้เ ทคนิ ค วิธีก าร เมื่อ ใดที่พ บกับ ความพ่ า ยแพ้จ ะต้ อ งถามตัว เองว่ า ได้ทํ า ตรงตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ และเราได้ทําเต็มความสามารถหรือยัง คําตอบทีไ่ ด้รบั จะช่วยให้คน้ หาความสามารถของ
ตัวเองได้ชดั เจนขึน้ ซึง่ ก็เป็ นคําอธิบายความหมายผิดเป็ นครูนนเอง
ั่
ลําดับที่ 3 ความต้องการความรักและความเป็ นเจ้าของ (Belongingness and love) เช่น การมี
สัมพันธไมตรีกบั บุคคลอื่นๆ ความเอื้ออาทร การได้รบั ความรัก การได้รบั การยอมรับ การเป็ นเจ้าของ คุณค่า
ของการเล่น ทําให้มเี พื่อน มีสงั คม ได้รบั มิตรภาพจากเพื่อนทีท่ าํ กิจกรรมด้วยกัน การเล่นทีม่ กี ารแข่งขัน การมี
ชัยชนะผลที่ได้รบั คือการได้เป็ นเจ้าของรางวัล จะทําให้เกิดความภาคภูมใิ จ ได้รบั การยอมรับจากคนในสังคม
ซึง่ จะนําไปสูพ่ ฒ
ั นาการขัน้ ต่อไป ในลําดับที่ 4 ความต้องการมีศกั ดิ ์ศรีแห่งตน (Self-Esteem) เช่น การยกย่อง
การได้รบั การนับถือ มีขอ้ ทีพ่ งึ ระวังสําหรับผูท้ ไ่ี ด้รบั ชัยชนะ คือ การไม่ยดึ ติดกับสิง่ ของรางวัลหรือชื่อเสียงมาก
เกินไป ควรนําความภาคภูมใิ จไปเป็ นบทเรียนแห่งชีวติ คนทีร่ แู้ พ้ รูช้ นะ รูอ้ ภัย ไม่ยดึ ติดในเรื่องของรางวัลจะทํา
ให้มจี ติ ใจที่เข้มแข็ง ซึ่งจะนํ าไปสู่การทํางานที่ไม่มุ่งหวังสิง่ ตอบแทนที่เป็ นทรัพย์สนิ เงินทอง เป็ นการทํางาน
ด้วยจิตอาสาสมัคร (Voluntary) และพัฒนาไปสูค่ วามต้องการ ลําดับที่ 5 ความต้องการสมหวังในชีวติ (Selfactualization) ของมนุ ษย์เป็ นความสําเร็จในชีวติ สามารถสร้างคุณงามความดีส่สู งั คม ซึ่งถ้าเป็ นการทํางานใน
ระบบการเมืองก็จะทํางานเพื่อสร้างประโยชน์ สู่สงั คม
เพื่อพัฒนาประเทศชาติก็จะปรากฏภาพการเป็ น
นักการเมืองทีด่ ี ไม่ใช่บุคคลทีเ่ ข้าไปรับตําแหน่งเพือ่ “เล่นการเมือง”
คุณค่าและประโยชน์ของการเล่นเป็ นไปตามหลักการทฤษฎีการเล่น (Theory of Play) กล่าวถึง การ
เล่นเป็ น พัฒ นาการ และบทบาทของมนุ ษย์ใ นสัง คม รวมทัง้ เป็ น การพัฒ นาบุค ลิก ลักษณะ โดยมีทฤษฎีท่ี
เกีย่ วข้องต่อไปนี้ (Mclean. 2005: 25-26)
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1. ท ฤ ษ ฎี พ ลั ง ง า น ส่ ว น เ กิ น (SurplusEnergy Theory) Herbert Spencer นักปรัชญาชาวอังกฤษ
ได้แสดงความคิดเห็นว่า การเล่น เป็ นแรงดลใจเบือ้ งต้น เพื่อ
ต้อ งการที่จ ะใช้พ ลัง งานส่ว นเกิน เมื่อ มนุ ษ ย์ห รือ สัต ว์ไ ด้ร บั
อาหารจนอิม่ และไม่ต้องการสิง่ ที่จําเป็ นในการดํารงชีวติ แล้ว
พวกเขาก็จ ะมีก ารปลดปล่ อ ยพลัง งานเพื่อ แสวงหาความ
เพลิดเพลินจากการเล่น เป็ นการใช้พลังงานในร่างกาย ใน
ประเด็ น นี้ ผู้ เขี ย นเห็ น ด้ ว ยกับ การใช้ พ ลัง งานส่ ว นเกิ น
โดยเฉพาะวัย รุ่น ร่า งกายเจริญ เติบ โตอย่า งรวดเร็ว มีพ ลัง งานมากหากไม่ม ีก ารเล่น หรือกิจ กรรมที่ม ีก าร
เคลื่อนไหวร่างกาย ก็อาจจะเกิดปญั หา เช่น โรคอ้วน หมกมุน่ ในเรื่องเพศ สิง่ เสพติด อบายมุขต่างๆ ดังนัน้ การ
เล่นจึงเป็ นการช่วยปลดปล่อยพลังงานของพวกเขา
2. ทฤษฎีการระบายออกทางอารมณ์ (Catharsis Theory) ทฤษฎีน้ีอยูบ่ นพืน้ ฐานทีแ่ สดงให้
เห็น ว่าการเล่น โดยเฉพาะการเล่นที่เป็ นการแข่งขันนัน้ เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริม ให้เกิดการป้ องกันในการ
แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม มีการระบายออกทางอารมณ์ เป็ นกระบวนการขจัดพลังงาน ซึง่ มีแนวโน้ม
ที่อาจจะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ต่อต้านสังคมได้ อาจจะมีการส่งเสริมให้เล่นกีฬาเป็ น ทีม เช่น
ฟุ ตบอล
บาสเกตบอลหรือกีฬาต่อสู้ เช่น การชกมวยหรือกิจกรรมการกีฬาทางนํ้ า ในการที่จะช่วยลดพฤติกรรม หรือ
ปลดปล่อยนิสยั ของเด็กชายทีช่ อบในการต่อสู้
3. ทฤษฎีการแสดงออกแห่งตน (Self-Expression Theory) มนุ ษย์ถูกทําให้เกิดความสนใจ
ด้วยกิจกรรมทีม่ กี ารเคลื่อนไหว เพื่อต้องการที่จะค้นหาวิธกี ารใช้พลังงาน หรือความสามารถที่แสดงความเป็ น
ตัวตนของพวกเขา รูปแบบกิจกรรมที่เข้าร่วม ได้รบั อิทธิพลจากปจั จัยทางร่างกาย โครงสร้างทางสรีรวิทยา
สมรรถภาพทางกายสิง่ แวดล้อม เพื่อน ครอบครัว และพื้นฐานทางสังคม ทัศนคติ ลักษณะนิสยั ของมนุ ษย์ มี
อิทธิพลต่อรูป แบบการเล่นของพวกเขา ซึ่งมนุ ษย์มคี วามต้องการประสบการณ์ แปลกใหม่ ต้องการเข้า ร่วม
กิจกรรมกลุม่ ต้องการได้รบั การยอมรับบุคคลอื่น ต้องการความปลอดภัยและต้องการความสุนทรียใ์ นชีวติ
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4. ทฤษฎีการเล่นเชิงความสุข
(The
Enjoyment or Hedonic Theory) การเล่น คือ สิง่ สําคัญทีจ่ ะ
พัฒนาความรูค้ วามคิดของเด็ก ซึง่ จะเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องเกิด
จากการกํ า หนดบทบาทของผู้เ ล่ น โดยได้ ร ับ อิท ธิพ ลจาก
สิง่ แวดล้อม เป็ นทฤษฎีทย่ี อมรับกันอย่างแพร่หลายว่าบทบาท
การเล่นช่วยพัฒนา ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปญั ญาของ
เด็ก นอกจากนัน้ การเล่นสร้างคุณค่าในเรื่องการเรียนรู้ การ
บําบัด การฝึกอบรมทางจริยธรรม
5. ทฤษฎีการเล่นเชิงรูค้ ดิ (The Cognitive
Theory of Play) เพียเจท์ (Piaget) กล่าวถึง การเล่นเป็ น
กิจกรรมที่จะช่วยผสมผสานสังคมตัง้ แต่หน่ วยที่เล็กที่สุดของ
สังคม คือ ครอบครัว ชุมชน และสังคม มนุษย์ตอ้ งการการเล่น
เพื่อ เสริม สร้า งเครือข่า ยของสัง คมในวิถีชีวิตวัฒ นธรรมและ
อารยธรรม การให้ความช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน การเคารพในสิทธิ
รู้หน้ าที่ความรับผิดชอบ เคิร์ทเลวิน (Kurt
Lewin) สร้าง
ประสบการณ์ การเรียนรูแ้ ละทักษะจาก กิจกรรม (Activities)
ให้กจิ กรรมเป็ นสือ่ นําการสร้างความคิด ความเข้าใจ และพฤติกรรม หากมีการจัดกิจกรรมให้เด็ก โดยเริม่ จาก
ให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสการรับรู้ การใช้มโนภาพ จนสามารถใช้ความคิดและเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆ ได้ จะ
ช่วยให้เด็กมีเหตุผลและ เป็ นทีย่ อมรับของกลุม่
6. ท ฤ ษ ฎี ก า ร ผ่ อ น ค ลา ย ค ว า ม เ ค รี ย ด
(Relaxation Theory) เป็ นทฤษฎีท่เี หมาะกับการแก้ปญั หา
ั หาที่ทุ ก คนกํ า ลัง เผชิญ อยู่ใ นสัง คม
สัง คมป จั จุ บ นั สภาพป ญ
ขณะนี้ โดยเฉพาะผู้ท่ีอ าศัย อยู่ใ นสัง คมเมือ งใหญ่ ท่ีม ีค วาม
ั หาการจรจร มลพิ ษ จากสิ่ ง แวดล้ อ ม ป ญ
ั หา
แออั ด ป ญ
เศรษฐกิจ ทํ า ให้ ทุ ก ชีวิต ต้ อ งดิ้น รนต่ อ สู้ ทํ า ให้ ค นในสัง คม
ประสบปญั หาความเครียด การเล่น การสัมผัสกับธรรมชาติ
สามารถช่วยผ่อนคลายความเครียดได้
7. ทฤษฎีสงั คมประสานสัมพันธ์ (Social
Contract theory) กล่าวถึง การเล่นเป็ นกิจกรรมทีส่ ร้างความ
สามัคคี และยังก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และ
เป็ นกิจกรรมทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศชาติ
ได้ เ ป็ น อย่ า งดี จะเห็น ได้ ว่ า การแข่ ง ขัน กีฬ าโอลิม ปิ ค เป็ น
กิจกรรมการการเล่นเกมกีฬาที่มวลมนุ ษย์จากทัวโลกเข้
่
าร่วม
การแข่งขันเพือ่ ประสานสัมพันธ์กนั
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8. ท ฤ ษ ฎี เ ช า ว น์ อ า ร ม ณ์ (Emotional
Intelligent Theory) ความสําเร็จในการดําเนินชีวติ ของคนนัน้
นอกจากการมีเชาวน์ปญั ญา (IQ) แล้วมนุษย์ยงั ต้องมีการพัฒนา
ทางอารมณ์ แ ละบุ ค ลิก ภาพที่สํา คัญ ควบคู่ ก ัน ไปด้ว ย จิต ใจ
อารมณ์ แ ละสังคมของมนุ ษย์ทําให้ร่างกายมีการเจริญเติบโต
สมองถูกกระตุ้นให้เกิดมีการพัฒนา วนิษา เรซ (2552: 72)
นั ก วิช าการด้ า นสมองมีก ารจัด แหล่ ง การเรีย นรู้ท่ า มกลาง
ความสุขกล่าวว่า “ยิง่ อารมณ์ดี มีสุขเท่าไร” สมองของคนเราก็ยงิ่ มีเส้นใยที่จะส่งผ่านข้อมูลความสุขมากขึน้
เท่านัน้ การเล่นเป็ นกิจกรรมทีก่ ระตุน้ ให้สมองหลังสารเอนดอร์
่
ฟิน (Endorphin) ซึง่ สารนี้จะถูกหลังออกมาเมื
่
่อ
เรามีความสุข ทําให้เกิดการ เรียนรูไ้ ด้ดขี น้ึ นอกจากนัน้ ร่างกายมีการหลังสารโดพามี
่
น (Dopamine) ที่ช่วยให้
จดจําข้อมูลต่างๆ ได้ดแี ละสารเซโรโทนิน (Serotonin) ทีส่ ง่ ผลต่อจิตใจมนุษย์ทาํ ให้รสู้ กึ สบายใจ
จากทฤษฎีหลักการทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น การเล่นเป็ นการเพิม่ คุณค่าอย่างมีความหมายให้แก่ชวี ติ
โดยเริม่ ตัง้ แต่วยั เด็กการเล่นส่งเสริมให้มพี ฒ
ั นาการตามวัย ในช่วงอายุ 0-7 ปี นัน้ จะเป็ นช่วงวัยที่มกี ารหล่อ
หลอมพฤติกรรมทีจ่ ะติดตัวไปเมื่อเด็กเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ในอนาคต (นวลศิร ิ เปาโรหิตย์ และคณะ. 2515) อีกทัง้
การเล่นเป็ นการปลูกฝงั การเคารพกฎ กติกา ความมีระเบียบวินัยในตนเอง เมื่อเข้าสู่วยั รุ่นการเล่นเป็ นการ
แสดงออกแห่งตน การพัฒนาบุคลิกภาพ ลดพลังงานส่วนเกิน และในวัยผูใ้ หญ่การเล่นเป็ นการผ่อนคลายความ
ตึงเครียดจากการทํางาน ภารกิจในชีวติ ประจําวัน เป็ นการประสานความสามัคคีในหน่ วยงานสังคมชุมชนและ
ประเทศชาติ การเล่น เป็ นการฟื้ นฟูสภาวะทางร่างกายและจิตใจ ให้ประโยชน์ในการบําบัดรักษา ช่วยลดอาการ
ซึมเศร้า อาการสมาธิสนั ้ ช่วยทําให้ความจําดีขน้ึ ลดอาการหลงลืมในผูส้ งู อายุ เนื่องจากสมองได้รบั การกระตุน้
ด้วยกิจกรรมใหม่ๆ ที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีการส่งผ่านกระแสเซลประสาทที่เชื่อมโยงกัน สามารถที่จะสร้างเซล
ประสาทขึน้ มาใหม่ (Neeser. 2008: 35) กระบวนการจัดการการเล่นเพื่อให้เกิดการพัฒนานัน้ ควรเริม่ ต้นที่
สถาบัน ครอบครัว การเล่ น จะช่ ว ยสร้า งสายสัม พัน ธ์ ท่ีดี สร้า งความรัก ความผู ก พัน ให้ เ กิด ขึ้น บทบาท
สถาบันการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้การเล่นเป็ นสื่อส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละส่งเสริมกิจกรรมการใช้
เวลาว่าง สถาบันศาสนาควรจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ โดยใช้การเล่นเป็ นสื่อเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่เด็กและ
เยาวชน หรือกลุ่มบุคคลทุกช่วงวัยที่มศี าสนาเป็ นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ภาครัฐบาลและภาคเอกชนควรมีการ
สร้างความร่วมมือกันเพื่อสนับสนุ นให้การเล่นเป็ นการเตรียมชีวติ ของบุคคลในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
ซึ่งสอดคล้องกับการตามรอยพระยุคลบาทพัฒนาเด็กไทยให้มคี วามรูค้ ู่คุณธรรม (วนิดา ธูปะเตมีย์ และคณะ.
2542: 126) เด็กและเยาวชนวันนี้คอื พลังและความหวังของชาติในอนาคต ดังพระบรมราโชวาทกล่าวไว้วา่ “ถ้า
เยาวชนดีก็ทําให้มผี ู้ใหญ่มพี ลเมืองดีในอนาคต เพื่อให้มพี ลเมืองดีก็ต้องมีครอบครัวที่ดี หมายความว่าต้องมี
ครอบครัวทีส่ ร้างสรรค์ ครอบครัวทีท่ ําให้เด็กมีความมันใจในอนาคต
่
ซึง่ ได้สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยสมัยก่อน
นัน้ ผูกพันอยูก่ บั คําว่า ”บวร” ซึง่ คํานี้ในพจนานุ กรมแปลว่า ลํ้าเลิศหรือประเสริฐ แต่ถา้ นํามาใช้ในชีวติ จะมีคาํ ที่
เกีย่ วข้อง คือ บ้าน วัด โรงเรียน บ้านหรือครอบครัวเป็ นสถาบันทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ในสังคม แต่มคี วามสําคัญกับเด็กมาก
ทีส่ ุด เพราะครอบครัวใดทีอ่ บอุ่นไปด้วยความรัก ความปรารถนาดี สามัคคีปรองดอง มีเมตตาเอื้ออาทรต่อกัน

8 วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 14 เลมที่ 2

ย่อมอํานวยสุขให้แก่คนในครอบครัวนัน้ ในทางตรงข้ามถ้าครอบครัวใดไม่ปกติสขุ พ่อแม่ทะเลาะวิวาทหรือแยก
ทางกันด้วยปญั หาทีไ่ ม่สามารถลงรอยกันได้กจ็ ะทําให้เกิดสภาพบ้านแตกซึง่ ส่งผลกระทบต่อเด็กมากทีส่ ดุ ”

ภาคเอกชน : จัดการ
แหล่งเรียนรูจ้ ากการเล่นที่
มีคุณภาพ มีมาตรฐาน

สถาบันการศึกษา: จัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้การเล่นเป็ นสือ่
จัดกิจกรรมเวลาว่าง

กระบวนการ
จัดการเล่น
เพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการขัน้ สูงสุด
ของมนษย์
สถาบันครอบครัว: จัดการ
เล่น, การเรียนรูใ้ นบ้านเพือ่
สร้างสายสัมพันธ์ทด่ี ี

ภาครัฐบาล : จัดบริการแหล่ง
เรียนรู,้ จัดสถานทีส่ งิ่ อํานวย
ความสะดวก, จัดบุคลากร

สถาบันศาสนา: จัดการแหล่ง
เรียนรู,้ จัดรูปแบบธรรมปฏิบตั ิ
แบบบูรณาการ

แผนภาพแสดง: กระบวนการจัดการเล่นเพือ่ ตอบสนองความต้องการขัน้ สูงสุดของ
การเล่นที่ทําให้เกิดการเพิม่ คุณค่าและความหมายให้แก่ชวี ติ นัน้ ผู้ดําเนินการจะต้องมีกระบวนการ
จัดการเล่นที่มแี นวคิดพืน้ ฐานจากหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งจะต้องพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ ได้แก่
ใคร (Who) คือผู้เข้าร่วมและใครคือผู้ดําเนินการ รวมทัง้ พิจารณาบุคคลที่มสี ่วนเกี่ยวข้อง พิจารณาว่าอะไร
(What) คือ สิง่ ทีจ่ ะจัดดําเนินการ และจะต้องมีการเตรียมการในเรื่องอะไรบ้าง และจะจัดขึน้ เมื่อไร (When) เป็ น
การกําหนดวัน เวลาหรือฤดูกาลที่จะดําเนินการจะจัดขึน้ ที่ไหน (Where) เป็ นการกําหนดสถานที่และสิง่ อํานวย
ความสะดวกในการดําเนิ นการ และคําถามทําไม (Why) จะทําให้เกิดความชัดเจนในวัตถุ ประสงค์ของการ
ดํา เนิ น การและจะมีเ ทคนิ ค วิธีก ารอย่า งไร (How) ในการดํา เนิ น การ หลัก การสํา คัญ ของการจัด การเล่น ให้
พิจารณาองค์ประกอบในเรื่อง การสร้างประสบการณ์ ชวี ติ ให้กบั มนุ ษย์ซ่งึ ไม่ว่าบุคคลใดก็ตาม ต้องการความ
สนุ กสนาน (Funny) ต้องการความตื่นเต้น (Exiting) ต้องการความท้าทาย(Challenging) และความน่ าสนใจ
(Interesting) จึงจะทําให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเล่นเพื่อตอบสนองความต้องการขัน้ สูงสุดของ
มนุ ษย์นนเอง
ั่
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