
 

 

 

 

 

โครงการ ”นวัตกรรม Active Play” 

ส ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรสร้ำงเสริมสขุภำพ (สสส.) ร่วมมือกบัศนูย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ (TCDC) 

จดัท ำโครงกำร ”ออกแบบ พฒันำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนและแนวทำงสร้ำงสภำพแวดล้อมเอือ้ตอ่ Active 

Play” ซึง่เรียกโครงกำรสัน้ๆว่ำ “นวตักรรม Active Play” เพ่ือศกึษำปัจจยัท่ีเอือ้ตอ่กิจกรรมทำงกำยในวยัเดก็

อำย ุ6-14 ปี ในพืน้ท่ีบ้ำน โรงเรียน และชมุชนท่ีตัง้อยูใ่นย่ำนสร้ำงสรรค์เจริญกรุง เพ่ือให้ตอบโจทย์ควำมสนใจ

ในกำรสร้ำงกิจกรรมทำงกำยในวยัเด็ก และเป็นกำรสร้ำงแหลง่บม่เพำะเพิ่มศกัยภำพของบคุคล และกำรมีพืน้ท่ี

สร้ำงสรรค์สำธำรณะซึง่เป็นหนึง่ในปัจจยัส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนยำ่นสร้ำงสรรค์ ซึง่ TCDC ก ำลงัผลกัดนัให้

ยำ่นสร้ำงสรรค์เจริญกรุงเป็นพืน้ท่ีต้นแบบของยำ่นสร้ำงสรรค์ใหเป็นศนูย์กลำงกำรเรียนรู้ด้ำนกำรออกแบบและ

ควำมคดิสร้ำงสรรค์ เป็นแหล่งบม่เพำะนกัสร้ำงสรรค์ และธุรกิจสร้ำงสรรค์  

กำรท ำโครงกำรออกแบบ พฒันำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนและแนวทำงสร้ำงสภำพแวดล้อมเอือ้ตอ่ Active 

Play เป็นโครงกำรท่ียงัไมมี่ค ำตอบตำยตวัจงึต้องมีกำรค้นหำปัญหำวำ่ “ท ำไมเดก็จงึไมอ่อกมำเล่น?” เพ่ือหำ

แนวทำงแก้ไขและพฒันำด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์ โดยใช้กระบวนกำรคดิเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึง่

ประกอบด้วย   

1. กำรค้นคว้ำวิจยัเน้นกำรเก็บข้อมลูโดยกำรลงพืน้ท่ี (Field Research)  

2. กำรแปลผลข้อมลู (Insights Analysis) เพ่ือจดัท ำโจทย์และข้อก ำหนดในกำรออกแบบ (Design Brief)  

3. กำรออกแบบ (Design) จำกข้อมลูวิจยั และโจทย์ สูก่ำรออกแบบเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรท่ีแท้จริง  

4. กำรทดสอบต้นแบบ (Prototype Testing) หลำยๆครัง้ เพ่ือเลือกงำนออกแบบท่ีเหมำะสมท่ีสดุมำพฒันำตอ่

เพ่ือจดักำรทดสอบในงำน Bangkok Design Week 2018 สูก่ำรพฒันำเป็นคูมื่อนวตักรรม Active Play เพ่ือ

เผยแพร่ในวงกว้ำง โดยในทกุขัน้ตอนใช้เคร่ืองมือกำรมีร่วมกนั (Co-creation) ของคนในพืน้ท่ียำ่นสร้ำงสรรค์

เจริญกรุง และได้รับควำมร่วมมือเป็นอยำ่งดี ไมว่ำ่จะเป็นชมุชนฮำรูณ ชมุชนโปลิศสภำ เดก็ๆ และคณุครูจำก



โรงเรียนอสัสมัชญั  โรงเรียนวดัสวนพล ูโรงเรียนวดัมว่งแค โรงเรียนสตรีมหำพฤฒำรำม และผู้ปกครอง กวำ่ 

500 คน โดยมีระยะเวลำกำรด ำเนินงำนเร่ิมตัง้แตเ่ดือนกนัยำยน 2560 ถึงเดือนพฤษภำคม 2561 

กิจกรรมทำงกำย (Physical Activity: PA) เป็นสิ่งส ำคญัตอ่คนเรำทกุเพศทกุวยั โดยเฉพำะในวยัเด็กเพรำะไม่

เพียงแตเ่ป็นกำรสง่เสริมสขุภำพแตย่งัเป็นกำรสง่เสริมพฒันำกำรด้ำนตำ่งๆ ทัง้ทำงร่ำงกำย จิตใจ สงัคม รวมถึง

เดก็เกิดกำรเรียนรู้จำกำรเลน่และกำรเคล่ือนไหว ได้เรียนรู้ควำมสำมำรถของตน สร้ำงควำมมัน่ใจ ควำมรู้จกั

ตนเอง มีผลตอ่กำรพฒันำบคุลิกภำพของเดก็ในอนำคต  

กิจกรรมทางกาย (Physical Activity) แบง่เป็น 3 ระดบั 
ระดับเบา มีกำรเคล่ือนไหวน้อยมำก เชน่กำรยืน กำรนัง่ 
ระดับปานกลาง กำรเคล่ือไหว ออกแรงใช้กล้ำมเนือ้มดัใหญ่ เหน่ือยในระดบักำรข่ีจกัรยำน กำรเดินเร็ว ชีพจร
เต้น 120 -150 ครัง้/นำที มีเหง่ือซมึ แตย่งัสำมำรถพดูเป็นประโยคได้ 
ระดับหนัก กำรเคล่ือนไหวร่ำงกำยท่ีมีกำรท ำซ ำ้และตอ่เน่ือง โดยใช้กล้ำมเนือ้มดัใหญ่ เชน่ กำรวิ่ง กำรเดนิขึน้
บนัได กำรออกก ำลงั มีกำรหอบเหน่ือยถึงขัน้พดูเป็นประโยคไมไ่ด้ ชีพจรเต้น 150 ครัง้ขึน้ไป/นำที  
 
“เดก็ควรเคล่ือนไหวร่ำงกำยระดบัปำนกลำงถึงหนกั อนำ่งน้อยท่ีสดุ 60 นำทีทกุวนั ในสดัสว่น 10-20-30 นำที” 
 
“ทฤษฎีรำกฐำนของกำรศกึษำฟินแลนด์ ประเทศท่ีได้รับกำรยอมรับวำ่มีระบบกำรศกึษำท่ีดีท่ีสดุในโลกมีอยูว่ำ่
เดก็ควรต้องรักษำควำมเป็นเดก็ไว้ให้นำนท่ีสดุเทำ่ท่ีจะเป็นได้ โรงเรียนให้ทกุคำบเรียนมีกำรแบง่เวลำเล่น 15 
นำทีในคำบเรียน 1 ชัว่โมง แนวคิดเร่ืองกำรให้เดก็มีเวลำเล่นในระหวำ่งวนัหรือในชว่งคำบเรียน ได้รับกำรพิสจูน์
จำกงำนวิจยัจ ำนวนมำกท่ีพบวำ่เดก็ได้พกัเลน่ระหวำ่งเรียน จะมีพฤตกิรรมและผลกำรเรียนดีกวำ่เดก็ท่ีไมมี่
เวลำเลน่” 
 
การทดสอบต้นแบบนวัตกรรม Active Play  
แนวคิดหลัก (Main Concept) 
จำกกำรศกึษำพบว่ำเดก็มีพฤตกิรรมและควำมต้องกำรท่ีเก่ียวข้องกบักำรเลน่ท่ีแตกตำ่งกนัได้แบง่กลุม่เดก็เป็น 
3 ชว่งอำย ุได้แก่ เดก็วยั 6-9 ปี เด็กวยั 10-12 ปี และเดก็วยั 13-14 ปี พบวำ่เด็กคนเดียวกนัก็มีพฤตกิรรม
แตกตำ่งกนัในแตล่ะโอกำส สถำนท่ี เน่ืองจำกปัจจยัตำ่งๆกนั กำรออกแบบจงึเน้นให้สำมำรถปรับเปล่ียนได้ตำม
ชว่งวยั และควำมสนใจของเดก็ซึง่สำมำรถใช้ร่วมกนัในพืน้ท่ีเดียวกนั 
 
 
 



 
ต้นแบบ Active Play ในชุมชน 
ชมุชนเป็นพืน้ท่ีท่ีควรสนบัสนนุให้มีพืน้ท่ีท่ีเหมำะสมในกำรเลน่ของเด็กเป็นอยำ่งยิ่ง เน่ืองจำกเด็กมีเพ่ือนท่ี
มกัจะชวนกนัออกมำเล่นกนัอยำ่งอิสระอยูแ่ล้ว และหำกมีพืน้ท่ีท่ีเหมำะสมนอกจำกเพิ่มควำมปลอดภยัแล้ว ยงั
เอือ้ให้เกิดกำรเข้ำสงัคม กำรเลน่ในชมุชนไมค่อ่ยมีก ำแพงเร่ืองวยัของเดก็ๆ เป็นท่ีท่ีพบเจอเดก็ตำ่งวยัสำมำรถ
เลน่ด้วยกนัได้  
ปัญหำท่ีพบของกำรเลน่ในชมุชน 
1. ไมมี่กำรสนบัสนนุจำกชมุชน ไมมี่พืน้ท่ีท่ีชดัเจน เดก็เลน่ตำมถนน อนัตรำยจำกรถและอบุตัเิหต ุ
2. ข้อจ ำกดัด้ำนพืน้ท่ีบำงทีไมเ่หมำะสม เป็นพืน้ท่ีรกอนัตรำยจำกของแหลมคมและสตัว์มีพิษ 
3. กำรเลน่ปะปนกนัตำมอำยขุองเดก็ ซึง่บำงทีอำจโดนแบง่แยก เดก็เล็กอำจได้เลน่ในพืน้ท่ีท่ีไมเ่หมำะสม จำก

กำรแยง่ของเดก็โต 
กำรออกแบบ 
สนำมเดก็เลน่ของชมุชน ท่ีเป็นจดุรวมหรือ Landmark ประจ ำชมุชน ประกอบด้วย 2 สว่นหลกั คือ 
โครงสร้ำงหลกั (Main Structure) 
ท่ีเดก็ๆ สำมำรถมีปฏิสมัพนัธ์ด้วยกำรปีนป่ำย กำรขยบักล้ำมเนือ้มดัใหญ่มีกำรแบง่โซนตำมควำม
เหมำะสมกบักำรเลน่ของเดก็เล็กท่ีง่ำยและปลอดภยั มีควำมท้ำทำยส ำหรับเดก็โต 
สว่นแผน่เลน่เสริม (Play Panel) 
สำมำรถเลือกฟังชัน่กำรใช้งำนตำมควำมเหมำะสมและควำมต้องกำรของชมุชน คือเล่นได้อย่ำง
อิสระ (Free Play) กำรเลน่ประกอบกำรเรียน (Academic Play) และกำรเลน่เพ่ือฝึกทกัษะทำงกีฬำ 
(Sport Skills) 

 



 
ต้นแบบ Active Play ในโรงเรียน 
ในโรงเรียนมีปัจจยัสง่เสริมให้เดก็เลน่หลำยอยำ่ง ทัง้กำรมีเพ่ือนเลน่ กำรมีอปุกรณ์กีฬำท่ีโรงเรียนเตรียมไว้ หำก
เป็นชว่งเวลำพกัเดก็มกัจะเล่นกบักลุม่เพ่ือนท่ีคุ้นเคยกนั แตย่งัพบว่ำมีอปุสรรคบำงประกำรท่ีท ำให้เดก็เลน่ได้ไม่
เตม็ท่ี ในคำบเรียนเดก็จะฟังค ำสัง่จำกครู แตพ่บว่ำยงัมีโอกำสในกำรพฒันำส่ือกำรสอนท่ีเอือ้ให้เดก็ได้เรียน +
เลน่ไปได้ในเวลำเดียวกนั และเรียนอย่ำงสนกุสนำน 
 
ปัญหำท่ีพบของกำรเลน่ในโรงเรียน 
1. กำยภำพพืน้ท่ีโรงเรียนไมเ่หมำะสม เชน่ พท.เล็กไป พท.ไมเ่พียงพอตอ่จ ำนวนเดก็ 
2. นโยบำยโรงเรียนผลกัดนัวิชำกำรมำกกกวำ่ เดก็มีกำรบ้ำนเยอะ เรียนหนกั 
3. กำรสนบัสนนุขึน้อยูก่บัคณุครูแตล่ะคนจะสร้ำงสรรค์วิธีให้เดก็ขยบัตวั 
กำรออกแบบ 
อปุกรณ์ประกอบกำรเลน่บนแผน่เลน่เสริม (Play Panel) ท่ีใช้เป็นส่ือกำรสอนของครู ประกอบวิชำเรียนลกัษณะ 
Active Learning และเอือ้ให้เดก็ๆ ดดัแปลงไปเลน่ได้อย่ำงอิสระ (Free Play) ได้ในเวลำพกั 
ส ำหรับโรงเรียนท่ีทีพืน้ท่ีสำมำรถน ำโครงสร้ำงหลกั (Main Structure) มำประกอบกบัแผน่เลน่เสริม Academic 
Play Panel เพ่ือกำรเลน่ท่ีหลำกหลำย 

 
 
ต้นแบบ Active Play ในบ้าน 
อตัรำกำรขยบัตวัของเดก็ๆในบ้ำนถือว่ำมีน้อยท่ีสดุ เน่ืองจำกปัจจยัตำ่งๆทัง้จำกตวัเด็กเองเพรำะอยูใ่นภำวะ
สบำย และปัจจยัภำยนอก เชน่ ไมมี่เพ่ือนเลน่ พืน้ท่ีไมเ่อือ้อ ำนวย ผู้ปกครองไมส่นบัสนนุ 



ปัญหำท่ีพบของกำรเลน่ในบ้ำน 
1. พืน้ท่ีบ้ำนมกัมีขนำดเล็ก หรือไมมี่อปุกรณ์ท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรออกแรงปำนกลำงถึงหนกั 
2. ผู้ปกครองบำงบ้ำนไมส่นบัสนนุให้เดก็เลน่ในบ้ำนเน่ืองจำกอปุกรณ์เกะกะ รกบ้ำน หรือกำรเลน่
ท ำให้ข้ำวของเสียหำย 
3. ผู้ปกครองสนบัสนนุวิชำกำรมำกกว่ำกำรขยบัตวัหรือกำรเลน่ 
4. ไมมี่เพ่ือน ไมเ่อือ้ให้เกิดกำรเลน่หรือขยบัตวั 
กำรออกแบบ 
ถึงแม้ในบ้ำนจะไมเ่อือ้ให้เกิดกำรเลน่มำกนกั แตเ่ด็กๆ สำมำรถปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้ได้ขยบั
ร่ำงกำยมำกขึน้ด้วยกำรดดัแปลงอปุกรณ์ท ำควำมสะอำดท่ีมีอยู่ เพิ่มลกูเลน่ให้กำรท ำงำนบ้ำนเป็น
เร่ืองเลน่ท่ีสนกุ ดงึดดูเดก็ย่ิงขึน้ 
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