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คํานํา
กิจกรรมทางกาย (Physical Activity : PA) เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับมนุษย์ทุกเพศทุกวัย เนื่องจากเป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพและ

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการโดยเฉพาะเด็กปฐมวัย ท้ังน้ีเพราะเด็กจะเกิดการเรียนรู้จากการเล่น โดยอาศัยกิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกาย 
การเลือกกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อเป็นสื่อในการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ตลอดจนสติปัญญาของเด็ก

อย่างเหมาะสมนั้น ต้องคํานึงถึงพัฒนาการของเด็กในช่วงวัยต่างๆ และต้องมีความน่าสนใจ ตลอดจนมีความปลอดภัย
และประหยัด ผู้วิจัยได้นําแนวคิดการสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ที่สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย ด้วยการนํา 
ทรัพยากรท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม โดยน้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และหลักการเรียนรู้

ของสมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) มาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “สนามเด็กเล่น
โดยใช้หลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน” (BBL- Playground) จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กไทยต่อไป

ผู้จัดทํา
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กิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สําหรับเด็ก
 จากแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพตลอดช่วงชีวิต (Life-Course Approach) ซึ่ง
เป็นแนวคิดสากล มีหลักการบนพื้นฐานความจริงที่ว่า ตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์มารดา จน
เกิดมาเป็นทารกและเจริญเติบโตขึ้นเป็นเด็กวัยรุ่น วัยทํางาน ไปจนถึงวัยสูงอายุ ทุกคน
ควรมีสิทธิและมีโอกาสท่ีจะมีสุขภาพดี พอท่ีจะดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขตามสมควร
ในสังคม การสร้างเสริมสุขภาพตลอดช่วงชีวิต สําหรับบุคคลทุกกลุ่มวัย ด้วยการสร้าง
โอกาสให้ทุกคนสามารถทํากิจกรรมทางกายอย่างเหมาะสมกับวัย ในรูปแบบต่างๆ ทั้งใน
ชีวิตประจําวัน (Daily Life) ชีวิตการทํางาน (Work Life) และชีวิตยามว่าง (Leisure Life)
จึงเป็นความจําเป็นเพ่ือการสร้างความม่ันคงด้านสุขภาพสําหรับประชากรไทย โดยเฉพาะ
ในวัยแรกเกิดถึง 5 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่อยู่ระหว่างการมีพัฒนาการทางกลไก
การเคลื่อนไหว (Motor Development) กิจกรรมทางกายท่ีเหมาะสมในช่วงวัยน้ีจึงต้อง
เป็นกิจกรรมท่ีได้รับการออกแบบให้ส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคล่ือนไหวพ้ืนฐาน 
(Fundamental Movement) ของเด็กเล็ก ได้แก่ กิจกรรมการเดิน การทรงตัว การวิ่ง 
กระโดด ปีนป่าย ขว้างปา ฯลฯ ทั้งนี้การใช้ร่างกายเป็นสื่อในการประกอบกิจกรรมต่างๆ 
ของเด็ก มีผลต่อพัฒนาการของระบบกล้ามเนื้อโครงร่าง พัฒนาการเคลื่อนไหว รวมทั้ง
พัฒนาการประสานสัมพันธ์ของระบบอวัยวะต่างๆ ที่ช่วยในการทรงตัว ขณะเคลื่อนไหว
ไปตามอุปกรณ์ที่ออกแบบไว้ ทําให้เด็กเกิดเรียนรู้ในความสามารถของตน สร้างความ
มั่นใจและความรู้จักตนเอง (Self Esteem) ซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนาการด้านบุคลิกภาพของ
ตัวเด็กเองในอนาคต
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การพัฒนาสมองของเด็ก จึงควรใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว
เป็นเครื่องกระตุ้น โดยสมองจะสั่งการให้อวัยวะรับรู้สภาพแวดล้อม
ขณะทําการเคลื่อนไหว ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถ
ในด้านการรับข้อมูลจากการทํากิจกรรมไปด้วยพร้อมๆ กัน และ
ยังรวมไปถึงการช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ของระบบประสาทสัมผัส
และกล้ามเนื้อ ตลอดจนการรับรู้ความรู้สึกต่างๆ ของเด็ก
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สนามเด็กเล่นโดยใช้หลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน (BBL-Playground )
 หลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) คือ 
การให้ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับสมอง เป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์ 
โดยเชื่อว่าโอกาสทองของการเรียนรู้อยู่ระหว่างแรกเกิด-10 ปี (Regate และ Geoffrey 
Caine, 1999) 

 กระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยสร้างเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของสมอง
ได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพสําหรับเด็ก คือ การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้เด็ก
ได้มีส่วนร่วมในการจัดและทํากิจกรรม รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียน ด้วยการจัดประสบการณ์ กิจกรรม และสภาพแวดล้อม ให้เกิดประสบการณ์
ใหม่ๆ เพ่ือเป็นเง่ือนไขในการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กให้มีทักษะในการคิดและการเรียนรู้ 
อย่างมีเหตุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้องการ โดยมีความสัมพันธ์สอดคล้อง 
กลมกลืนกับความเป็นธรรมชาติและพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาของเด็กในแต่ละวัย
 
 การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) คือ การจัด
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย โดยได้เสนอหลักการเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ 12 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

1) สมองเป็นกระบวนการคู่ขนาน  
2) สมองกับการเรียนรู้  
3) การเรียนรู้มีมาแต่กําเนิด  
4) รูปแบบการเรียนรู้ของบุคคล  
5) ความสนใจมีความสําคัญต่อการเรียนรู ้
6) สมองมีหน้าที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ 
7) การเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจสามารถรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8) การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทั้งแบบที่มีจุดมุ่งหมายและไม่ได้ตั้งใจ 
9) การเรียนรู้ที่เกิดจากกระบวนการสร้างความเข้าใจ 
10) การเรียนรู้เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
11) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเผชิญกับสถานการณ์ที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
12) สมองของบุคคลมีความเท่าเทียมกัน 

ดังนั้นหลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) 
จึงมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะ
พัฒนาการทางร่างกาย และกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ของสมอง
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วิธีสร้างสนามเด็กเล่นโดยใช้หลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน
(Brain-Based Learning: BBL Playground for Children)

การเตรียม
แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

1.การปรับพื้นที่
เพื่อเตรียมสร้างสนามเด็กเล่นโดยใช้หลักการเรียนรู ้
ของสมองเป็นฐาน โดยให้มีขนาดพื้นที่กว้างและยาว 
ดังนี้
 
1) สนามสําหรับเด็ก 3-5 ปี ควรใช้พื้นที่ขนาด  
8 x 15 เมตร หรือ สามารถปรับลด-เพิ่มขนาด 
ให้เหมาะสมตามพื้นที่ของโรงเรียน
2) สนามสําหรับเด็ก 6-8 ป ี ควรใช้พื้นที่ขนาด  
10 x 20 เมตร หรือ สามารถปรับลด-เพิ่มขนาด 
ให้เหมาะสมตามพื้นที่ของโรงเรียน
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2.เตรียมอุปกรณ์ 
ในการก่อสร้างสนามเด็กเล่นโดยใช้หลักการ
เรียนรู้ของสมองเป็นฐาน ประกอบด้วย
 
1) ยางรถยนต์
-สนามสําหรับเด็ก 3-5 ปี ใช้ยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
50-60 เซนติเมตร จํานวน 30 เส้น 
-สนามสําหรับเด็ก 6-8 ปี ใช้ยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
60-80 เซนติเมตร จํานวน 50 เส้น

2) ยางนอกรถจักรยานยนต์ 
ใช้ยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 45-51 เซนติเมตร 
จํานวน 15 เส้น

ขั้นตอนในการทําความสะอาดยางรถ
ให้ทําความสะอาดยางรถโดยใช้ผงซักฟอกและ
แปรงขัด ทําความสะอาดเอาสิ่งสกปรกออก 
ล้างออกด้วยนํ้าสะอาดและควรผึ่งยางให้แห้ง 
เพื่อที่จะทําให้การทาสี สีติดง่าย ทนนาน

3) ไม้ไผ่ 
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากภาคผนวก หน้า 22) 
ตัดไม้ไผ่ตามขนาดที่ต้องการ และทําความสะอาด
ไม้ไผ่ โดยใช้กระดาษทรายขัดทําความสะอาด เพื่อ
ไม่ให้เป็นอันตรายต่อเด็ก

4) เชือกผ้า 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร ยาว 3 เมตร 
จํานวน 5 เส้น และเชือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1 เซนติเมตร ยาว 1 เมตร จํานวน 10 เส้น
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5) ปูนซีเมนต์ 
จํานวน 10-20 ถุง ขึ้นอยู่กับขนาดสนาม

6) สีน้ํามัน 
10 กระป๋อง (ใช้สีตามต้องการ 
ควรเป็นสีที่ดึงดูดความสนใจ)

7) น้ํามันสน
จํานวน 1 ปี๊บ สําหรับผสมกับสีไม่ให้ข้นจนเกินไป และใช้
สําหรับล้างทําความสะอาดแปรงทาสี ควรระมัดระวัง
ในการใช้เนื่องจากอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบการหายใจ

9) ทรายหยาบ
จํานวน 30-40 คิว ใช้สําหรับผสมปูนเพื่อยึดยางและ 
ปูพื้นสนาม (ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นท่ี่สนาม โดยพื้นสนาม 
จะต้องปูทรายให้ทั่วสนาม โดยให้ม ี
ความหนาอย่างน้อย 10-12 นิ้ว)

8) แปรงทาสี 
ขนาด 4 นิ้ว จํานวน 10 อัน 
และแปรงลวดทองเหลือง 
เพื่อทําความสะอาดยาง
ก่อนทาสี
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สนามเด็กเล่น
โดยใช้หลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน 10 ฐาน
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ฐานที่ 1 ล้อเล่นกล
วัตถุประสงค์
1.เพื่อจัดทําเป็นแนวขอบเขตของสนาม 
2.เป็นการฝึกสมรรถภาพทางกายด้านการทรงตัว 
(Balance) 
3.เป็นการฝึกคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา

อุปกรณ ์
ยางรถยนต์ 
-สนามสําหรับเด็ก 3-5 ปี ใช้ยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
 50-60 เซนติเมตร จํานวน 30 เส้น 
-สนามสําหรับเด็ก 6-8 ปี ใช้ยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
60-80 เซนติเมตร จํานวน 50 เส้น

ขั้นตอนการสร้าง
1.สนามสําหรับเด็ก 3-5 ปี และ สนามสําหรับเด็ก 
6-8 ปี ให้ขุดหลุมมีขนาดความกว้าง ความยาว ความลึก
ที่สามารถฝังยึดยางให้มั่นคง
2.ใช้ดินถมหลุมขอบด้านนอกและใช้ปูนซีเมนต์เททับ
โดยรอบ ความหนา 10-15 เซนติเมตร 
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากภาคผนวก หน้า 24)

*หมายเหตุ การวางตําแหน่งของยางที่เกี่ยวข้องกับ
ความสูงตํ่า สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
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ฐานที่ 2 มนุษย์แมงมุม1
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการฝึกการปีนป่าย
2. เป็นการฝึกสมรรถภาพทางกายด้าน
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขา (Arms 
and Legs Muscle Strength)
3. เป็นการฝึกคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและ
การสร้างความเชื่อมั่น

อุปกรณ์
1.ไม้ไผ่ ขนาดต่างๆ
2.หญ้าคา/ ใบจาก/ ใบตองตึง เพื่อใช้ทําเป็น 
หลังคา หรือ อาจใช้วัสดุจากท้องถิ่น

ขั้นตอนการสร้าง
สร้างบ้านจําลองด้วยไม้ไผ่ตามภาพประกอบ ซึ่งมี
ขนาดความกว้าง ความยาว ความสูง สําหรับเด็ก
อายุ 3-5 ปี ขนาด 1.2 x 1.2 x 2.2 เมตร และ
สําหรับเด็กอายุ 6-8 ป ี ขนาด 2 x 2 x 3 เมตร 
โดยมีบันไดขึ้นลง 2 ทาง (ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมจากภาคผนวก หน้า 25)

*หมายเหตุ ขนาดความกว้าง ความยาว ความสูง สามารถ
ปรับได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ และจํานวน
นักเรียน

ข้อควรระวัง
1.ให้ระมัดระวังเรื่องความแข็งแรงของโครงสร้าง
2.ให้ระวังอันตรายที่อาจเกิดจากผิวไม้ไผ่และตะปู
หรือ อุปกรณ์ตอกยึด
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ฐานที่ 3 มนุษย์ล่องหน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการฝึกความกล้าหาญและการตัดสินใจ
การสร้างความเชื่อมั่น 
2.เป็นการฝึกสมรรถภาพทางกายด้านความอ่อนตัว
และความแข็งแรงของแขนและขา (Flexibility, Arms 
and Legs Muscle Endurance) 
3.เป็นการฝึกคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา

อุปกรณ ์
ยางรถยนต์ 
-สนามสําหรับเด็ก 3-5 ปี ใช้ยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
50-60 เซนติเมตร จํานวน 5 เส้น 
-สนามสําหรับเด็ก 6-8 ปี ใช้ยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
120-150 เซนติเมตร จํานวน 5 เส้น

ขั้นตอนการสร้าง
1.สนามสําหรับเด็ก 3-5 ปีและสนามสําหรับเด็ก 6-8 ป ี
ให้ขุดหลุมมีขนาดความกว้าง ความยาว ความลึก ที่
สามารถฝังยึดยางให้มั่นคง
2.ใช้ดินถมหลุมขอบด้านนอกและใช้ปูนซีเมนต์เททับ
โดยรอบ ความหนา 15 เซนติเมตร
3.ด้านในอุโมงค์ให้ใช้ปูนซีเมนต์เทพื้น พร้อมขัดผิวพื้น
ให้มัน ขนาดความกว้างตามพื้นที่ขนาดวงในขอบยาง 
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากภาคผนวก หน้า 26)

ข้อควรระวัง
เพื่อความปลอดภัย ก่อนการเล่นทุกครั้ง ครูควรสํารวจ
ว่ามีสัตว์ที่เป็นอันตรายอยู่ภายในยางหรือไม่
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ฐานที่ 4 เดินอากาศ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการฝึกความกล้าหาญ การตัดสินใจ
และการสร้างความเชื่อมั่น
2.เป็นการฝึกสมรรถภาพทางการทรงตัว 
(Balance)
3.เป็นการฝึกคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา

อุปกรณ์
1.ไม้ไผ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-4 นิ้ว

ขั้นตอนการสร้าง
1.ประกอบไม้ไผ่ ดังภาพ ให้เป็นราวสําหรับ
เดิน ซึ่งมีขนาดความสูงและความยาว
แตกต่างกันตามกลุ่มอายุ (ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมจากภาคผนวก หน้า 27)

ข้อควรระวัง
1.ให้ระมัดระวังเรื่องความแข็งแรงของโครงสร้าง
2.ให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดจากผิวไม้ไผ่
และตะปู หรือ อุปกรณ์ตอกยึด
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ฐานที่ 5 มนุษย์แมงมุม 2
วัตถุประสงค์
1.เพ่ือเป็นการฝึกความกล้าหาญ การตัดสินใจและ 
การสร้างความเชื่อมั่น 
2.เป็นการฝึกสมรรถภาพทางกายด้านความแขง็แรง
และความอดทนของกล้ามเนื้อแขน (Arms Muscle 
Strength, Arms Muscle Endurance) 
3.เป็นการฝึกคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา

อุปกรณ ์
1.ไม้ไผ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-4 นิ้ว

ขั้นตอนการสร้าง
1.ประกอบไม้ไผ่ ดังภาพ ให้เป็นราวสําหรับ
ห้อยโหน ซึ่งมีขนาดความสูงและความยาว
แตกต่างกันตามกลุ่มอายุ (ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมจากภาคผนวก หน้า 28)

ข้อควรระวัง
1.ให้ระมัดระวังเรื่องความแข็งแรงของโครงสร้าง
2.ให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดจากผิวไม้ไผ ่
และตะปู หรือ อุปกรณ์ติดยึดไม้ไผ่
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ฐานที่ 6 หลุมอากาศ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการฝึกความกล้าหาญ การตัดสินใจ
และการสร้างความเชื่อมั่น
2.เป็นการฝึกสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรง 
ความอดทนของกล้ามเนื้อขา และการทรงตัว (Legs 
Muscle Strength, Muscle Endurance, Balance)
3.เป็นการฝึกคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา

อุปกรณ์
1.ไม้ไผ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว

ขั้นตอนการสร้าง
1.ประกอบไม้ไผ่ ดังภาพ ให้เป็นฐานสําหรับ
ก้าวเดินทรงตัว ซึ่งมีขนาดความสูงตํ่า แตกต่างกัน
ตามกลุ่มอายุ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก
ภาคผนวก หน้า 29)

ข้อควรระวัง
1.ให้ระมัดระวังเรื่องความแข็งแรงของโครงสร้าง 
2.ให้ระวังอันตรายที่อาจเกิดจากผิวไม้ไผ่และตะปู
หรือ อุปกรณ์ติดยึดไม้ไผ่
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ฐานที่ 7 มนุษย์แมงมุม 3
วัตถุประสงค์
1.เพ่ือเป็นการฝึกความกล้าหาญ การตัดสินใจ
และการสร้างความเช่ือม่ัน
2.เป็นการฝึกสมรรถภาพทางกายด้านความ 
แข็งแรงของกล้ามเน้ือแขนและขา หน้าท้องและ 
ความอ่อนตัว การทรงตัว (Arms Legs and 
Abdominal Muscle Strength, Flexibility, 
Balance)
3.เป็นการฝึกคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา

อุปกรณ ์
1.ไม้ไผ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-4 น้ิว

ขั้นตอนการสร้าง
1.ประกอบไม้ไผ่ ดังภาพ ให้เป็นบันไดสําหรับ
ปีนป่ายข้ึนลง ซ่ึงมีขนาดแตกต่างกันตาม
กลุ่มอายุ (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมจาก
ภาคผนวก หน้า 30)

ข้อควรระวัง
1.ให้ระมัดระวังเร่ืองความแข็งแรงของโครงสร้าง 
2.ให้ระวังอันตรายท่ีอาจเกิดจากผิวไม้ไผ่และ
ตะปู หรือ อุปกรณ์ติดยึดไม้ไผ่
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ฐานที่ 8 วิ่งซิกแซก
วัตถุประสงค์
1.เพ่ือเป็นการฝึกความกล้าหาญ การตัดสินใจและ
การสร้างความเช่ือม่ัน
2.เป็นการฝึกสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรง 
ของกล้ามเน้ือขา และความแคล่วคล่องว่องไว 
การทรงตัว (Muscle Strength Arms and Legs,Agility, 
Balance)
3.เป็นการฝึกคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา

อุปกรณ์
1.ไม้ไผ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 น้ิว

ขั้นตอนการสร้าง
1.ให้ขุดหลุมฝังยึดไม้ไผ่และเทปูนซีเมนต์ทับเพ่ือความ 
แข็งแรง ดังภาพ ให้เป็นแนวเส้นตรง หรือ สลับฟันปลา 
สําหรับว่ิงสลับฟันปลา หรือ ว่ิงซิกแซก ซ่ึงการจัดวางจุด 
มีขนาดระยะห่างแตกต่างกัน ตามกลุ่มอายุ (ศึกษา
รายละเอียดเพ่ิมเติมจากภาคผนวก หน้า 31)

ข้อควรระวัง
1.ให้ระมัดระวังเร่ืองความแข็งแรงของโครงสร้าง 
2.ให้ระวังอันตรายท่ีอาจเกิดจากผิวไม้ไผ่และตะปู หรือ
อุปกรณ์ติดยึดไม้ไผ่
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ฐานที่ 9 มนุษย์กบ
วัตถุประสงค์
1.เพ่ือเป็นการฝึกความกล้าหาญและการตัดสินใจ
การสร้างความเช่ือม่ัน
2.เป็นการฝึกสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรง
และกําลังของขาและแขน การทรงตัว ความแม่นยํา 
(Arms and Legs Muscle Strength, Balance, 
Accuracy)
3.เป็นการฝึกคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา

อุปกรณ ์
ยางรถจักรยานยนต์
-สนามสําหรับเด็ก 3-5 ปี และสนามสําหรับเด็ก 6-8 ปี
ใช้ยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 45-50 เซนติเมตร 
จํานวน 8-10 เส้น

ขั้นตอนการสร้าง
1.นํายางมาจัดวางเรียงกันเป็นรูปวงกลม/ กากบาท/ 
เส้นตรง หรือ สามารถจัดเรียงตามต้องการ ดังภาพ 
ให้เป็นช่องสําหรับกระโดดข้าม (ศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมจากภาคผนวก หน้า 32)
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ฐานที่ 10 ต้นไม้หรรษา
วัตถุประสงค์
1.เพ่ือเป็นการฝึกความกล้าหาญและการตัดสินใจ
การสร้างความเช่ือม่ัน
2.เป็นการฝึกสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรง 
กล้ามเน้ือแขนและการทรงตัว (Arms and Legs Muscle 
Strength, Balance)
3.เป็นการฝึกคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา

อุปกรณ์
ยางรถจักรยานยนต์
สนามสําหรับเด็ก 3-5 ปี และสนามสําหรับเด็ก 6-8 ปี 
ใช้ยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 45-50 เซนติเมตร 
จํานวน 5 เส้น หรือ ขึ้นกับขนาดของพื้นที่ผูกยึด

ขั้นตอนการสร้าง
1.นํายางมาผูกเชือกและผูกยึดกับต้นไม้ หรือ ส่ิงปลูกสร้าง 
ท่ีม่ันคง แข็งแรง สามารถรับน้ําหนัก โดยจัดวางระยะแขวน
ให้ห่างกันตามสมควร และไม่แกว่งชนกันขณะเล่น ดังภาพ 
ใช้สําหรับห้อยโหน (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมจาก
ภาคผนวก หน้า 33)

ข้อควรระวัง
1.ให้ระมัดระวังเร่ืองความแข็งแรงของโครงสร้างท่ีใช้ 
เชือกและยางยึด 
2.ให้ระมัดระวังอันตรายจากการแกว่งชนกันขณะเล่น
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ภาคผนวก
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รายละเอียดการก่อสร้างสนามเด็กเล่น 
โดยใช้หลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน
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ฐานที่ 1 ล้อเล่นกล

1.วัดความกว้างยาวของพื้นที่สนามที่ต้องการ 
2.ขุดร่อง เพื่อทําการฝังยางโดยร่องจะมีขนาด 
ความกว้างและลึกประมาณ 30 เซนติเมตร 
(สามารถปรับตามความเหมาะสม) 
3.นํายางขนาดต่างๆ วางเรียงเป็นแนวเส้นตรง 
สูงตามความเหมาะสมของกลุ่มวัย คือ กลุ่มอาย ุ
3-5 ปี ควรใช้ความสูง 15 / 20 / 25 / 30 เซนติเมตร 
กลุ่มอายุ 6-8 ปี ควรใช้ความสูง 20 / 25 / 30 / 35 
เซนติเมตร โดยจัดระดับความสูงตํ่าต่างกัน และ
กลบดินและอัดดินให้แน่น 
4.เทซีเมนต์ปิดทับหน้าดินที่ฝังกลบมีความหนา
ประมาณ 10-15 เซนติเมตร
5) ทาสีนํ้ามันตามต้องการ รอให้สีแห้ง พร้อมใช้งาน
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ฐานที่ 2 มนุษย์แมงมุม1

1. สร้างบ้านจําลองด้วยไม้ไผ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
2-5 นิ้ว ตามภาพประกอบ ซึ่งขนาดบ้านจําลองมี
ความกว้าง ความยาว ความสูงสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี 
ขนาด 1.2 x 1.2 x 2.2 เมตร และสําหรับเด็กอายุ 6-8 ปี 
ขนาด 2 x 2 x 3 เมตร
2. สร้างบันไดขึ้นลง 2 ทาง จํานวน 4-5 ขั้น 
*หมายเหตุ ขนาดความกว้าง ความยาว ความสูง สามารถปรับได้

ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่และจํานวนนักเรียน

3. ทาสีนํ้ามันตามต้องการ รอให้สีแห้งพร้อมใช้งาน

ข้อควรระวัง
1.ให้ระมัดระวังเรื่องความแข็งแรงของโครงสร้าง 
2.ให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดจากผิวไม้ไผ ่
และตะปู หรือ อุปกรณ์ตอกยึดไม้ไผ่อื่นๆ
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ฐานที่ 3 มนุษย์ล่องหน

1. สนามสําหรับเด็ก 3-5 ปี และสนามสําหรับเด็ก 
6-8 ปี ให้ขุดหลุมมีขนาดความกว้าง ความยาว 
ความลึก ที่สามารถฝังยึดยางให้มั่นคง 
2. ใช้ดินถมหลุมขอบด้านนอก และใช้ซีเมนต์เททับ 
โดยรอบ ความหนา 15 เซนติเมตร
3. ด้านในอุโมงค์ให้ใช้ซีเมนต์เทพื้น พร้อมขัดผิวพื้น 
ให้มัน ขนาดความกว้างตามพื้นที่ขนาดวงในของยาง
4. ทาสีนํ้ามันตามต้องการ รอให้สีแห้งพร้อมใช้งาน
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ฐานที่ 4 เดินอากาศ

1. ให้ขุดหลุมมีขนาดความกว้าง ความยาว ความลึก ที่สามารถ
ฝังยึดราวไม้ไผ่ให้มั่นคง โดยความกว้าง ความยาว ความลึก ของ
หลุม สนามสําหรับเด็ก 3-5 ปี ขนาดหลุม 30 x 350 x 30 เซนติเมตร 
และสนามสําหรับเด็ก 6-8 ปี ขนาดหลุม 30 x 1,000 x 30 เซนติเมตร
2. ใช้ไม้ไผ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-4 นิ้ว ประกอบไม้ไผ่ เป็นราว 
สําหรับเดินไต่ ดังภาพ 

สนามสําหรับเด็ก 3-5 ปี ประกอบจํานวน 3 ชุด ขนาดไม้ไผ่ ดังนี้
ชุดที่ 1 ไม้ไผ่ยาว 1 เมตร จํานวน 2 ชิ้น ประกบคู่สูงของฐานจากพื้น 
30 เซนติเมตร+ฝังดิน 30 เซนติเมตร
ชุดท่ี 2 ไม้ไผ่ยาว 1 เมตร ความสูงของฐานจากพ้ืน 30 เซนติเมตร 
+ ฝังดิน 30 เซนติเมตร
ชุดที่ 3 ไม้ไผ่ยาว 1 เมตร ความสูงของฐานจากพื้น 30 เซนติเมตร 
+ ฝังดิน 30 เซนติเมตร ดังภาพ

สนามสําหรับเด็ก 6-8 ปี ประกอบจํานวน 4 ชุด ขนาดไม้ไผ่ ดังนี้
ชุดที่ 1 ไม้ไผ่ยาว 2 เมตร จํานวน 2 ชิ้น ประกบคู่ ความสูงของฐาน
จากพื้น 50 เซนติเมตร+ฝังดิน 30 เซนติเมตร
ชุดที่ 2 ไม้ไผ่ยาว 2 เมตร จํานวน 2 ชิ้น ประกบคู่ ตวามสูงของฐาน
จากพื้น 50 เซนติเมตร+ฝังดิน 30 เซนติเมตร
ชุดที่ 3 ไม้ไผ่ยาว 2 เมตร ตวามสูงของฐานจากพื้น 50 เซนติเมตร 
+ ฝังดิน 30 เซนติเมตร
ชุดที่ 4 ไม้ไผ่ยาว 2 เมตร ตวามสูงของฐานจากพื้น 50 เซนติเมตร 
+ ฝังดิน 30 เซนติเมตร ดังภาพ

3. การวางฐานเน้นเดินจากง่ายไปหายาก กลบฝังฐานลงหลุมด้วยดิน
ให้แน่น และเทปูนซีเมนต์ทับ ความหนาประมาณ 10-15 เซนติเมตร
4. ทาสีน้ํามันตามต้องการ รอให้สีแห้งพร้อมใช้งาน
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ฐานที่ 5 มนุษย์แมงมุม 2

1. ให้ขุดหลุมมีขนาดความลึก ที่สามารถฝังยึด
ราวไม้ไผ่ให้มั่นคง 
2. ใช้ไม้ไผ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-4 นิ้ว ประกอบ
ไม้ไผ่เป็นราวสําหรับห้อยโหน โดยราว ไม้ไผ่โหน
ระยะห่างประมาณช่องละ 30 เซนติเมตร ดังภาพ

-สนามสําหรับเด็ก 3-5 ปี ประกอบจํานวน 1 ชุด 
ขนาดไม้ไผ่ ความกว้าง 0.8 เมตร ความยาว 1.5 เมตร 
และความสูง 1.3 เมตร + ฝังดิน 0.5 เมตร
-สนามสําหรับเด็ก 6-8 ปี ประกอบจํานวน 2 ชุด 
ขนาดไม้ไผ่ ความกว้าง 1.5 เมตร ความยาว 1.5 เมตร 
และความสูง 1.8 เมตร + ฝังดิน 0.5 เมตร 

3. กลบฝังฐานลงหลุมด้วยดินให้แน่น และเททับ 
ด้วยปูนซีเมนต์ ความหนาประมาณ 10-15 เซนติเมตร 
4. ทาสีนํ้ามันตามต้องการ รอให้สีแห้ง พร้อมใช้งาน
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ฐานที่ 6 หลุมอากาศ

1. เตรียมขุดหลุมตามจุดที่ทําเครื่องหมายไว้ 
2. นําไม้ไผ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว ยาว 
80 เซนติเมตร ฝังยึดลงหลุมที่เตรียมไว้ ใช้ดิน
กลบ และเททับด้วยปูนซีเมนต์ ความหนา 10-15 
เซนติเมตร โดยการวางขนาดความสูง และ
ระยะห่าง ดังนี้

-สนามสําหรับเด็ก 3-5 ปี ฝังไม้ไผ่ความสูงจากพ้ืน 
แบ่งเป็น 4 ระดับ 
ความสูง ตั้งแต่ 5 / 10 / 15 / 20 เซนติเมตร รวม
จํานวน 10-15 จุด สามารถวางสลับสูงตํ่า ได้
ตามต้องการ โดยระยะห่างของแต่ละหลัก 10 นิ้ว
-สนามสําหรับเด็ก 6-8 ปี ฝังไม้ไผ่ความสูงจากพ้ืน 
แบ่งเป็น 4 ระดับ 
ความสูง ตั้งแต่ 10 / 15 / 20 / 25 เซนติเมตร รวม
จํานวน 20-25 จุด สามารถวางสลับสูงตํ่าได้
ตามต้องการ โดยระยะห่างของแต่ละหลัก 1 ฟุต 

3. ทาสีนํ้ามันตามต้องการ รอให้สีแห้ง
พร้อมใช้งาน
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ฐานที่ 7 มนุษย์แมงมุม 3

1. สร้างใยแมงมุมจําลองด้วยไม้ไผ่ หรือ เชือกสาน 
ไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-4 นิ้ว 
ตามภาพประกอบ ซึ่งขนาดใยแมงมุมจําลอง
มีความกว้าง ความยาว ความสูง สําหรับเด็กอายุ 
3-5 ปี ขนาด 1.2 x 1.2 x 1.2 เมตร และสําหรับเด็ก
อายุ 6-8 ปี ขนาด 2 x 2 x 1.5 เมตร โดยแบ่งช่อง
ระยะห่าง ประมาณ 10-12 นิ้ว 
3. ทาสีนํ้ามันตามต้องการ รอให้สีแห้ง พร้อมใช้งาน

ข้อควรระวัง
1. ให้ระมัดระวังเรื่องความแข็งแรงของโครงสร้าง 
2. ให้ระวังอันตรายที่อาจเกิิดจากผิวไม้ไผ่และตะปู
หรือ อุปกรณ์ตอกยึด
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ฐานที่ 8 วิ่งซิกแซก

1. เตรียมขุดหลุมตามจุดที่ทําเครื่องหมายไว้ 
10-15 จุด ตามขนาดพื้นที่สนาม  
2. นําไม้ไผ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว ยาว 
100-120 เซนติเมตร ฝังยึดลงหลุมที่เตรียมไว้ 
ใช้ดินกลบและเททับด้วยปูนซีเมนต์ ความหนา 
10-15 เซนติเมตร โดยการวางระยะห่าง ดังนี้

-สนามสําหรับเด็ก 3-5 ปี ฝังไม้ไผ่ความสูงจากพ้ืน 
50-70 เซนติเมตร รวมจํานวน 10-15 จุด โดย
ระยะห่างของแต่ละหลัก 1 เมตร
-สนามสําหรับเด็ก 6-8 ปี ฝังไม้ไผ่ความสูงจากพ้ืน 
 80 เซนติเมตร รวมจํานวน 10-15 จุด โดยระยะ
ห่างของแต่ละหลัก 1 เมตร

3. ทาสีนํ้ามันตามต้องการ รอให้สีแห้ง 
พร้อมใช้งาน
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ฐานที่ 9 มนุษย์กบ

1. ทาสียางตามต้องการ รอให้สีแห้ง 
2. นํายางมาจัดวางเรียงกันเป็นรูปวงกลม/ 
กากบาตร/ เส้นตรง หรือ สามารถ 
จัดเรียงตามต้องการ ดังภาพ ให้เป็นช่อง 
สําหรับกระโดดข้าม
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ฐานที่ 10 ต้นไม้หรรษา

1. สนามสําหรับเด็ก 3-5 ปี และสนามสําหรับ 
เด็ก 6-8 ปี ใช้ยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 45-50 
เซนติเมตร ทาสีตามต้องการ จํานวน 5 เส้น หรือ
ขึ้นกับขนาดของพื้นที่ผูกยึด รอสีแห้ง 
2. นํายางมาผูกเชือกและผูกยึดกับต้นไม้ หรือ 
ส่ิงปลูกสร้างท่ีม่ันคงแข็งแรง สามารถรับน้ําหนัก 
โดยจัดวางระยะแขวนให้ห่างกันตามสมควร 
และไม่แกว่งชนกันขณะเล่น ดังภาพ ใช้สําหรับ 
ห้อยโหน

-ระยะห่างของวงล้อ ควรผูกให้ห่างอย่างน้อย 
2 เมตร 
-ความสูงของวงล้อจากพื้น ควรอยู่ระหว่าง 
50-80 เซนติเมตร
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รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต       ท่ีปรึกษา
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ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์       ท่ีปรึกษา
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นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ     
หมู่เรียนพล.52และพล.53 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ผู้ช่วยนักวิจัย
นางสาวชลิตตา กาวิน       ผู้ช่วยนักวิจัยและเลขานุการ
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