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การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาแนวทางการออกแบบ เกี่ยวกบัลกัษณะทางกายภาพใน
สนามเด็กเล่นส าหรับเด็กพเิศษ โดยท าการศึกษาจากวรรณกรรมและศึกษากรณีศึกษา  3 แห่ง ไดแ้ก่ 
ศูนยก์ารศึกษาพเิศษเขต 5 จงัหวดัสุพรรณบุรี โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จงัหวดัสุพรรณบุรี 
และสถาบนัแห่งชาติเพือ่การพฒันาการเด็กและครอบครัว มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา ประกอบกบั
ขอ้มูลสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเด็กพเิศษ โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงโดยเลือกจาก
กลุ่มวชิาชีพที่มีความเก่ียวขอ้งกบัเด็กพเิศษเป็นอยา่งดี ประกอบดว้ย แพทยแ์ผนกกุมารเวช หวัหนา้
พยาบาลแผนกจิตเวชเด็ก นกักิจกรรมบ าบดัช านาญการ ครูผูส้อนเด็กพเิศษในระดบัชั้นอนุบาล และ
ผูป้กครองของเด็กพเิศษ เพือ่วเิคราะห์หาลกัษณะทางกายภาพที่ส่งเสริมการพฒันาการทางดา้น
สงัคมของเด็กพเิศษ วธีิการวเิคราะห์ลกัษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่นส าหรับเด็กพเิศษ คือ การ
ท า Spatial Analysis และ Checklist Mapping 

ผลสรุปจากการวจิยัพบวา่ ลกัษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่นส าหรับเด็กพเิศษ มีลกัษณะ
พื้นที่ที่สามารถเขา้ถึงไดง้่าย สามารถมองเห็นไดท้ัว่ถึง มีลกัษณะของระนาบดา้นบน (Overhead 
Plane) ใหร่้มเงาทั้งในรูปแบบของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมหรือตน้ไมใ้หค้วามรู้สึกปลอดภยั
และสบาย มีระนาบทางตั้ง (Vertical Plane) อยา่งนอ้ย 1 ดา้น เพือ่กระตุน้ใหเ้กิดการเขา้สงัคม
ระหวา่งเด็กพเิศษ 2 คนหรือระหวา่งเด็กพเิศษกบัผูป้กครอง ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขนาดของสนามเด็กเล่น
วา่สามารถรองรับปริมาณการรวมกลุ่มของเด็กพเิศษไดม้ากหรือนอ้ยเพยีงใด ประกอบดว้ยเคร่ือง
เล่นที่ดึงดูดความสนใจเช่น มีรูปทรงที่โคง้มนไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายในการเล่นและสีสนัที่สดใส 
ผลการวจิยัน้ีสามารถน าไปออกแบบลกัษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่นส าหรับเด็กพเิศษใน
ประเทศไทยในอนาคต 
 
 

ภาควิชาการออกแบบและวางผงัชุมชนเมือง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2556 
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 This research aims to study the design guidelines for playgrounds for autistic children, 
three methods were used. 
1. Investigation was undertaken into previous research of Autistic children’s playground needs.  
2. Behavioral observation studies were undertaken of autistic children in a playground 
environment in the following three places is Special education district 5 in Suphanburi, 
Suphanburipanyanukoon school in Suphanburi and National institute for child and family 
development Mahidol University. 
3. Expert interviews were undertaken by the writer with professionals in the following fields: 
pediatrics, child psychiatrist nurses, occupational therapists, teachers and parents of autistic 
children. 
The methodology used in this study was spatial analysis. 
 The results of this research showed that playgrounds for autistic children should be easily 
accessible visually appealing and set out to encourage socializing between autistic children or 
autistic children and their parents. The size of the playing field should be adequate for the number 
of autistic children. Playground equipment which is colorful is a focal point and the playground 
equipment which has safety considerations and freeform built into the design should become the 
guideline of future playgrounds for the autistic children of Thailand. 
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กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง “สนามเด็กเล่นส าหรับเด็กพเิศษ” ซ่ึงมุ่งเนน้กระบวนการ
วเิคราะห์ สงัเคราะห์ สรุปตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมการเล่นของเด็กพเิศษ เพือ่ส่งเสริมการ
พฒันาการทางดา้นสงัคม การศึกษาการคน้ควา้อิสระน้ีเร่ิมตั้งแต่การใหค้  าปรึกษาในการด าเนินการ
และระเบียบวธีิการในการวจิยัจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์กตัติกา กิตติประสาร อาจารยท์ี่ปรึกษา 
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเด็กพเิศษทั้ง 7 ท่านอนัไดแ้ก่ คุณวรรณพมิพ ์หนูมงกุฎ คุณวไิลรัตน์ ชชัชวลิต
สกุล คุณนิพนธธ์ร แสงทองศรี คุณปิยนุช ดอกไม ้คุณหมอแกว้ตา นพมณีจ ารัสเลิศ และผูไ้ม่
ประสงคอ์อกนาม 2 ท่าน ที่สละเวลาในการตรวจความเรียบร้อย ใหข้อ้มูลดา้นการออกแบบและให้
ค  าปรึกษาหรือแนะน า ขอขอบพระคุณครอบครัว “ตนัติไพจิตร” และญาติผูใ้หญ่ที่คอยเป็นก าลงัใจ
และคอยสนบัสนุนตลอดตั้งแต่เร่ิมเก็บขอ้มูลในกรณีศึกษาทั้ง 3 แห่ง จนถึงกระบวนการจดัท า
รูปเล่มรายงานวจิยัจนส าเร็จ 

สุดทา้ยน้ีขอกราบขอบพระคุณ คณะอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหา- 
บณัฑิต สาขาวชิาภูมิสถาปัตยกรรม ภาควชิาการออกแบบและวางผงัชุมชนเมือง มหาวทิยาลยั
ศิลปากร ที่ใหโ้อกาสหาความรู้ และประสบการณ์เพิม่เติม ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัมากเพือ่การกา้วไป
ขา้งหนา้ การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีจะไม่สามารถส าเร็จไดด้ว้ยดีหากขาดบุคคลผูซ่ึ้งมีส่วนร่วมขา้งตน้ 
จึงขอขอบคุณดว้ยความเคารพมา ณ โอกาสน้ี 
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