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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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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 
 ขอ้มูลจากส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (2556) ระบุวา่ ในปี 2553 พบผูป่้วยนอก

ที่เป็นเด็กพเิศษ 6,753 คน มารับบริการ 28,005 คร้ัง ปี 2554 จ านวน 12 ,531 คน มารับบริการ 75,817 

คร้ัง และในปี 2555 จ านวน 15,234 คน มารับบริการ 108,298 คร้ัง ซ่ึงจะเห็นไดว้า่มีจ  านวนเพิม่ขึ้น

ทุกปีทางดา้นสถิติของจ านวนเด็กพเิศษ ที่มีจ  านวนมากขึ้นทุกปี ก่อใหเ้กิดการขาดโอกาสทางสงัคม

เพือ่เปิดรับเด็กที่มีความบกพร่องทางดา้นสงัคมและพฤติกรรมน้ีใหใ้ชชี้วติร่วมกบัสงัคมภายนอกได้

อยา่งปกติสุข โดยพื้นฐานแลว้ครอบครัวเป็นส่ิงส าคญัในการส่งเสริมการพฒันาการของเด็กพเิศษ 

จึงควรใหค้วามส าคญัแก่เด็กตั้งแต่แรกเร่ิมพื้นฐานทางครอบครัว โรงเรียน และสงัคม โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่เด็กที่มีความตอ้งการพเิศษ (Special Need) เหล่าน้ีเพือ่ใหเ้ด็กพเิศษมีความมัน่ใจและเป็น

ส่วนหน่ึงของสงัคมไดดี้ยิง่ขึ้น 

ปัจจุบนัมีการออกแบบสนามเด็กเล่นส าหรับเด็กพเิศษโดยการออกแบบสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพที่เนน้เคร่ืองเล่นพลาสติกมากกวา่การใชพ้ชืพรรณทางธรรมชาติ Nature Kinder gardens ใน

ประเทศเดนมาร์ก เด็กพเิศษไดเ้ล่นกบั Nature Base อยูใ่นพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติจะช่วยใหเ้ด็กเกิด

ความใส่ใจในสภาพแวดลอ้มรอบขา้งและสงัคมมากยิง่ขึ้น ในประเทศไทยก็เร่ิมมีการออกแบบสวน

สมัผสับ าบดัเด็กพเิศษขึ้นที่ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษจงัหวดักระบี่  สวนสมัผสับ าบดัมีลกัษณะคลา้ยสวน

หิน ใชผ้วิสมัผสัของธรรมชาติที่ช่วยกระตุน้ประสาทสมัผสั เป็นส่วนช่วยใหเ้ด็กพเิศษไดมี้การ

พฒันาการทางดา้นร่างกายและประสาทสมัผสัต่าง ๆ ช่วยใหก้ลา้มเน้ือมดัเล็กและมดัใหญ่แขง็แรง

มากขึ้น เน่ืองจากอาการในเด็กพเิศษแต่ละคนก็มีระดบัที่ต่างกนัออกไป ดงันั้นเด็กแต่ละคนก็

ตอ้งการการรักษาที่ต่างกนั ผูป้กครองควรไดรั้บการอบรมในการเล้ียงดูบุตรที่เป็นเด็กพเิศษเพือ่

เตรียมพร้อมส าหรับการรักษาต่อไป 
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การศึกษาน้ีเนน้ศึกษาหลกัการออกแบบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในสนามเด็กเล่น
ส าหรับเด็กพเิศษเพือ่การจดัองคป์ระกอบในสภาพแวดลอ้มทางกายภาพที่ส่งเสริมการพฒันาการ
ทางดา้นสงัคมของเด็กพเิศษ ซ่ึงในอนาคตคาดวา่จ านวนเด็กพเิศษนั้นจะเพิม่จ  านวนมากขึ้น ใน
ประเทศไทยเรากลบัขาดบุคลากรทางดา้นน้ีเป็นอยา่งมาก โครงการวจิยัสนามเด็กเล่นเด็กพเิศษ มี
ความส าคญัอยา่งยิง่ที่จะเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาทางดา้นสงัคม ตั้งแต่ระดบัครอบครัวจนถึง
ระดบัประเทศชาติ 
1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
 1.2.1 ความมุ่งหมายของการศึกษา 
  1) เพือ่ตอ้งการน าเสนอสภาพแวดลอ้มในสนามเด็กเล่นทางกายภาพที่เหมาะสม
กบัการพฒันาการทางดา้นสงัคมของเด็กพเิศษ  
  2) เพือ่ใหเ้ป็นความรู้และเป็นขอ้มูลที่ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้และน าไปออกแบบ
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพในสนามเด็กเล่นที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใชง้านของเด็ก
พเิศษต่อไปในอนาคต 
 1.2.2 วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
  1) ศึกษาลกัษณะของสภาพแวดลอ้มในสนามเด็กเล่นที่ส่งเสริมการพฒันาการ
ทางดา้นสงัคมของเด็กพเิศษ  
  2) ศึกษาทฤษฎีและลกัษณะของภูมิทศัน์ที่ช่วยฟ้ืนฟูผูป่้วย (Healing Landscape 
Design)  
1.3 นิยามศัพท์ 

สนามเด็กเล่น หมายถึง สถานที่ที่ออกแบบส าหรับเด็กสามารถเล่น ณ ที่แห่งน้ีได ้โดย
อาจจะเป็นพื้นที่บริเวณบา้น แต่โดยปกติแลว้มกัจะอยูท่ี่กลางแจง้ สนามเด็กเล่นสมยัใหม่มกัมี
อุปกรณ์ส าหรับพกัผอ่นหยอ่นใจ เช่น กระดานหก มา้เวยีน ชิงชา้ สไลด ์ บาร์โหนเด็กเล่น กระบะ
ทราย หอ้งเด็กเล่น และเขาวงกต เคร่ืองเล่นจ านวนมากช่วยใหเ้ด็กพฒันาการทางกายภาพ ความ
แขง็แรง และความยดืหยุน่ รวมทั้งใหก้ารพกัผอ่นหยอ่นใจและความสนุกสนาน  

เด็กพเิศษ หมายถึง เด็กที่มีความตอ้งการพเิศษซ่ึงเด็กกลุ่มน้ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการดูแล
ช่วยเหลือมากเป็นพเิศษมากกวา่เด็กปกติทัว่ ๆ ไป ทั้งในดา้น การใชชี้วติประจ าวนั การเรียนรู้ และ
การเขา้สงัคม 

พฒันาการดา้นสงัคม หมายถึง การสร้างความสมัพนัธก์บัผูใ้หญ่และเพือ่นร่วมวยัใน

ระยะแรกของวยัอนุบาล  เด็กมกัจะชอบเล่นคนเดียว  แต่เม่ือโตขึ้นจะมีปฏิสมัพนัธก์บัเพือ่นมากขึ้น

จะมีการรวมกลุ่มเป็นมิตร  และมีความเขา้ใจในความรู้สึกของเพือ่นเพิม่ขึ้น  จากการสงัเกตเด็กเวลา
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เล่น  พบวา่เด็กอาย ุ4 ขวบจะใชแ้รงเสริมในการมีปฏิสมัพนัธต์่อกนัและกนั โดยการตั้งใจฟัง  การ

ยอมรับเพือ่นโดยการแสดงความรักและใหค้  าชมเชย (Charlesworth  and  Hartup, 1967) พฒันาการ

สงัคมของเด็กมกัจะขึ้นกบัการอบรมเล้ียงดูทางบา้น บางครอบครัวมกัจะสนบัสนุนพฤติกรรมที่

ค่อนขา้งกา้วร้าว แต่ที่ส าคญัที่สุดก็คือ ความรักและความอบอุ่นที่เด็กไดรั้บจากพอ่แม่ ท าใหเ้ด็กกลา้

ที่จะมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น  เด็กบางคนมาจากบา้นที่พอ่แม่ใชอ้  านาจและใชก้ารขู่ท  าโทษอยู่

ตลอดเวลาท าใหเ้ด็กมีความกลวั ไม่กลา้ที่จะอยูใ่กลแ้ละเม่ืออยูโ่รงเรียน เด็กอาจจะพยายามหลีกเล่ียง

ที่จะมีปฏิสมัพนัธก์บัผูใ้หญ่และเพือ่นร่วมวยั ครูจึงควรใหก้ารสงัเกตพฤติกรรมของเด็กถา้พบเด็กที่

มีปัญหาในการปรับตวัเขา้กบัเพือ่นก็ควรจะหาวธีิช่วย โดยพยายามใหแ้รงเสริมดว้ยการชมเชยเวลา

ที่เห็นเด็กเล่นกบัเพือ่น (สุรางค ์ โคว้ตระกูล, 2548)   

 สภาพแวดลอ้ม (Environment) หมายถึง ปัจจยัภายนอกตวับุคคลที่สามารถน ามาพลิกแพลง 

ประยกุตห์รือดดัแปลงใหเ้ป็นประโยชน์ในแง่ของการบ าบดัรักษาโรคได ้ประกอบดว้ย 

 1) สถานที่ เน่ืองจากกิจกรรมบ าบดัแนวจิตวเิคราะห์มีจุดมุ่งหมายใหผู้ป่้วยไดร้ะบายอารมณ์
ความรู้สึกออกมาอยา่งอิสระสร้างสรรค ์เพือ่ใหค้วามขดัแยง้ต่าง ๆ ที่อยูภ่ายในจิตไร้ส านึกเขา้สู่
จิตส านึก รวมทั้งการใหผู้ป่้วยไดฝึ้กฝนทกัษะต่างๆเพือ่ใหมี้พลงัอีโกท้ี่เขม้แขง็ ดงันั้นในการจดั
สถานที่จึงควรใหเ้หมาะสมกบัจุดมุ่งหมายดงักล่าว เช่น การจดัสถานที่ใหมี้ความสงบเงียบ ไม่มี
ส่ิงรบกวน หอ้งกิจกรรมไม่กวา้งหรือแคบเกินไป หรืออาจเป็นหอ้งที่มีการจดัระบบ แสง สี เสียง 
เพือ่กระตุน้ใหมี้การแสดงออกทางอารมณ์ต่าง ๆ เป็นตน้ 
 2) อุปกรณ์ วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองอ านวยความสะดวก มีอิทธิพลต่อสภาพจิตของคนเรา
เป็นอยา่งมาก วสัดุบางอยา่งใหค้วามหมายหรือสญัลกัษณ์แทนความรู้สึกนึกคิดในจิตไร้ส านึกและ
วฒันธรรม  
 3) สภาพแวดลอ้มทางบุคคล เป็นปัจจยัส าคญัอีกเร่ืองหน่ึงในทฤษฎีจิตวเิคราะห์โดยเช่ือวา่
หากบุคคลที่มีสมัพนัธก์บัคนรอบขา้งเป็นไปดว้ยดีก็จะน าไปสู่ชีวติที่ดี เป็นบุคคลที่เตม็สมบูรณ์ 
(Self Actualized Person) แต่หากความสมัพนัธก์บัคนรอบขา้งเป็นไปในทางลบ โดยเฉพาะช่วงวยั
เด็ก ก็จะส่งผลถึงสมัพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนและส่ิงอ่ืนๆ ในวยัต่อมา คือ ไม่สามารถปรับตวักบั
สภาพแวดลอ้มได ้ส่งผลใหมี้อาการทางจิตในทา้ยที่สุด 
 มีปัจจยัหลายประการเก่ียวกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลที่ส่งผลถึงสภาพจิตใจ เช่น ขนาด
ของกลุ่ม สถานภาพของสมาชิกกลุ่ม โครงสร้างของการส่ือสาร รวมทั้งบรรทดัฐานต่าง ๆ ที่กลุ่ม
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ก าหนดขึ้น ซ่ึงผูบ้  าบดัสามารถน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์เพือ่บรรลุเป้าหมายได้ (เทียม ศรีค  าจกัร, 
2547) 
1.4 ค าถามการวิจัย 
 1.4.1 ลกัษณะทางกายภาพ องคป์ระกอบที่สมบูรณ์และคุณลกัษณะเชิงคุณภาพในสนามเด็ก
เล่นที่เหมาะสม สามารถส่งเสริมพฒันาการทางสงัคมของเด็กพเิศษได ้
1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 1.5.1. ขอบเขตดา้นพื้นที ่
  1) ศึกษาในดา้นสภาพแวดลอ้มในสนามเด็กเล่นภายใน โรงเรียน โรงพยาบาล และ
ศูนยก์ารบ าบดัที่เก่ียวขอ้งกบัเด็กพเิศษ 
 1.5.2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  1) ศึกษาความหมาย ความส าคญั และองคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มในสนาม
เด็กเล่นที่ส่งเสริมการพฒันาการทางดา้นสงัคมของเด็กพเิศษและเด็กปกติในวยัเดียวกนั โดยศึกษา
จากหลกัการออกแบบสวนบ าบดัหรือภูมิทศัน์เพือ่การบ าบดั (Healing Landscape) 
1.6 ขั้นตอนการศึกษา 
 มีขั้นตอนการศึกษาตามล าดบัดงัต่อไปน้ี  
 1.6.1 ขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูล 
  1) เก็บขอ้มูลและศึกษาจาก เอกสาร หนงัสือ วารสาร ส่ิงพมิพแ์ละส่ือต่าง ๆ ของ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความเก่ียวขอ้ง 
  2) นัง่สงัเกตการณ์ สอบถามแพทย ์พยาบาล นกักิจกรรมบ าบดั นกัจิตวทิยา 
ผูป้กครองหรือผูดู้แล 
 1.6.2. ขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล 
  1) จากการเก็บรวบรวมขอ้มูล น ามาจดัเป็นแผนผงัความคิด (Mapping)  
  2) วเิคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของสนามเด็กเล่น ของสถานที่ต่างๆ 
  3) สรุปออกมาเป็นลกัษณะทางดา้นกายภาพ และขอ้เสนอแนะในการออกแบบ
สนามเด็กเล่นส าหรับเด็กพเิศษต่อไป  
 1.6.3.ขั้นตอนการสรุปขอ้มูล 
  1) สรุปลกัษณะและองคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มในสนามเด็กเล่นส าหรับเด็ก
พเิศษ 
  2) การเปรียบเทียบขอ้มูลหลกัการออกแบบสภาพแวดลอ้มในสนามเด็กเล่น
ส าหรับเด็กพเิศษของแต่ละกรณีศึกษา  
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  3) สรุปผลการศึกษา ขอ้จ ากดัการศึกษา และขอ้เสนอแนะในการศึกษาต่อใน
อนาคต 
1.7 วิธีการศึกษา 
 1.7.1 ศึกษาลกัษณะกายภาพ องคป์ระกอบและคุณลกัษณะ 
 1.7.2 ศึกษาและสงัเกตลกัษณะทางกายภาพ องคป์ระกอบ และคุณลกัษณะของ
สภาพแวดลอ้มในสนามเด็กเล่นส าหรับเด็กพเิศษ จากกรณีศึกษา 3 แห่ง ดงัน้ี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 
เขต 5 จงัหวดัสุพรรณบุรี โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จงัหวดัสุพรรณบุรี และสถาบนัเพือ่การ
พฒันาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ศาลายา จงัหวดันครปฐม โดยน าเสนอในรูปแบบของผงัความคิด 
(Mapping) และวเิคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของพื้นที่ (Spatial Analysis) 
 1.7.3 การสงัเกต (Observation) โดยสงัเกตพฤติกรรมการเล่นเป็นกลุ่มของเด็กพเิศษ โดยใช ้
Check List 

1.7.4 สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Interview) ตวัอยา่งเช่น สมัภาษณ์จิตแพทย ์นกั
กิจกรรมบ าบดั ถึงรูปแบบลกัษณะการออกแบบสภาพแวดลอ้มในสนามเด็กเล่นส าหรับเด็กพเิศษ 
 1.7.5 สรุปลกัษณะของสภาพแวดลอ้มในสนามเด็กเล่นส าหรับเด็กพเิศษ 
 1.7.6 จากกรณีศึกษาและการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ มาวเิคราะห์โดยองคค์วามรู้จากการศึกษา
ความรู้มาประมวลผลวเิคราะห์ตามหลกัการออกแบบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในสนามเด็ก
ส าหรับเด็กพเิศษ จากวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งร่วมกบัขอ้มูลจากการสงัเกตการณ์ศึกษาและการ
สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 การวจิยัเร่ืองสนามเด็กเล่นส าหรับเด็กพเิศษไดก้ล่าวถึงเร่ืองราวความส าคญัของการ
พฒันาการทางดา้นสงัคมของเด็กพเิศษที่เก่ียวขอ้งกบัการท าวจิยั  จิตเวชเด็กและพฤติกรรมใน
การละเล่นเพือ่เขา้สงัคมของเด็กพเิศษ และเกณฑใ์นการออกแบบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพใน
สนามเด็กเล่นส าหรับเด็กพเิศษ รวบรวมขอ้มูลดงักล่าวเพือ่น ามาใชใ้นการวเิคราะห์ หาแนวทางการ
ออกแบบสนามเด็กเล่นเพือ่ส่งเสริมการพฒันาการทางดา้นสงัคมส าหรับเด็กพเิศษ  
2.1 ความส าคญัและความหมายของเด็กพิเศษ 
 ขอ้มูลจากส านกังานสถิติแห่งชาติ (2553) ระบุวา่ จากจ านวนประชากรของประเทศไทย 
จ านวน 62 ลา้นคน มีประชากรกลุ่มออทิสติกประมาณ 6 ใน 1000 หรือร้อยละ 0.6 ของประชากร
ทั้งหมด หรือประมาณ 372,000 คน และการเขา้ถึงระบบบริการการศึกษาของบุคคลออทิสติก 
จ านวน 4,896 คน โดยบริการการศึกษาที่จดัใหค้ือการเตรียมความพร้อมและช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม
และการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ ยงัมีกลุ่มเป้าหมาย อีกจ านวนมาก ยงัไม่ไดรั้บ
บริการส่งเสริมและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ส่งผลใหเ้กิดผลกระทบตามมา ทั้งดา้นสงัคม การแยกตวัจาก
สงัคม การถูกปฏเิสธจากสงัคม ก่อใหเ้กิดปัญหาโรคจิต สงัคมขาดการรับรู้และความเขา้ใจที่ดี  
 2.1.1 ความส าคญัของเด็กพเิศษ  
 เด็กพเิศษมีความผดิปกติของระบบสมอง ส่งผลใหเ้ด็กพเิศษมีความผดิปกติทางดา้น
พฤติกรรม การส่ือสาร แต่เด็กพเิศษสามารถเรียนรู้ไดแ้ละมีความสามารถพเิศษเฉพาะตวัที่น่าสนใจ 
โดยเฉพาะในวยัเด็กนั้นผูใ้หญ่ที่ใกลชิ้ดสามารถสอนเด็กพเิศษได ้บางคนมีความจ าที่ดีเลิศ เด็กพเิศษ
จึงมีความตอ้งการพเิศษที่ต่างกนั อนัเป็นเร่ืองที่ละเอียดอ่อนอยา่งมากในการเขา้ไปออกแบบ
สภาพแวดลอ้มใหแ้ก่เด็กพเิศษ ดงันั้นจึงสมควรเป็นอยา่งยิง่ที่มีการออกแบบสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพในสนามเด็กเล่นส าหรับเด็กพเิศษ จะท าใหเ้กิดประโยชน์แก่สงัคมไทยมากยิง่ขึ้น 
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2.1.2 ความหมายและค าจ  ากดัความของเด็กพเิศษ 
 ออทิสติก สเปกตรัม (Autism Spectrum) เป็นโรคทางจิตเวชเด็ก ซ่ึงจดัอยูใ่นกลุ่มความ
ผดิปกติของการพฒันาระบบประสาท ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากปกติ ท าให้
เกิดความบกพร่องใน 2 ดา้นหลกั คือ ดา้นสงัคม การส่ือสาร และ ดา้นพฤติกรรม ความสนใจ 
(ทวศีกัด์ิ สิริรัตน์เรขา, 2548) 
2.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเด็กพิเศษ 
 สภาพแวดลอ้มสามารถส่งผลต่อการพฒันาการทางดา้นต่าง ๆ ของเด็กพเิศษไดดี้ที่สุด
ในช่วงวยั 3 ถึง 4 ปี ท  าใหเ้ด็กสามารถพฒันาการและเรียนรู้ไดร้วดเร็ว ผูป้กครองสามารถสงัเกตวา่
เด็กมีอาการทางดา้นออทิสติกไดใ้นช่วงอาย ุ1 ถึง 2 ปี หากไดรั้บการรักษาเร็วทนัท่วงที เด็กพเิศษใน 
วยัน้ีสามารถเขา้สู่สงัคมไดอ้ยา่งเด็กปกติทัว่ไป 

2.2.1 ลกัษณะของเด็กพเิศษ 
ลกัษณะของเด็กพเิศษ ในปัจจุบนัเรียกรวมกนัวา่ Autism Spectrum Disorder หรือจะเรียก 

วา่ ‚ออทิสติก‛ ในปัจจุบนัการบ าบดัรักษาที่มีอยูส่ามารถช่วยพฒันาใหเ้ด็กดีขึ้นไดม้าก แตกต่างจาก
ผูท้ี่ไม่ไดรั้บการบ าบดัรักษาอยา่งชดัเจน แต่ละคนมีอาการแตกต่างกนั และความสามารถในการ 
เรียนรู้ก็แตกต่างกนัมาก ตั้งแต่รุนแรงมาก ไม่สามารถ ส่ือความหมาย ใด ๆ ได้  จนถึงอจัฉริยะ ใน
ปัจจุบนัพบประมาณ 6 คนต่อประชากร 1,000 คน และพบในผูช้ายมากกวา่ผูห้ญิงเกือบ 4 เท่า  
(ทวศีกัด์ิ สิริรัตน์เรขา, 2548) 
              การสงัเกตอาการออทิสติกตั้งแต่แรกเกิดคือช่วงอาย ุ6 ถึง 18 เดือน หากสงัเกตแลว้พบวา่มี
ความสนใจต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพยีงระยะเวลาสั้น ๆ ผูท้ดสอบไดใ้ช ้Checklist พฤติกรรมที่เส่ียงต่อการ
เป็นออทิสติกมีดงัน้ี (Goldstein, et al., 2009) 

1) การมองส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นเวลานานเกินไป และไม่สนใจส่ิงใดเลย 
2) การจอ้งตา 
3) ปฏิกิริยาการกระท า  
4) ความพอใจ 
5) พฤติกรรมการตอบสนอง 
6) พฤติกรรมการส่ือสารทางสงัคม 
7) การพฒันาการดา้นประสาทสมัผสั 

  ออทิสติก สเปกตรัม มีอาการหลกัใน 2 ดา้น คือ ความบกพร่องในดา้นสงัคม การ
ส่ือสาร และมีแบบแผนของพฤติกรรม ความสนใจ หรือกิจกรรมที่จ  ากดั ท  าซ ้ า ๆ และคงรูปแบบเดิม 
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อาการมกัแสดงใหเ้ห็นตั้งแต่วยัเด็ก เร่ิมสงัเกตความผดิปกติไดช้ดัเจนในช่วงอายขุวบคร่ึง ในเด็กที่มี
ปัญหาพฒันาการดา้นภาษาพดูไม่เป็นไปตามอายพุฒันาการของเด็กพเิศษ 
  Autism Spectrum Disorder มีอาการหลากหลายแตกต่างกนัไปในแต่ละคน 
แสดงออกตั้งแต่วยัเด็ก ส่งผลกระทบต่อการใชชี้วติประจ าวนั อาการที่พบบ่อย ไดแ้ก่ 

- ดา้นสงัคมและการส่ือสาร เช่น การทกัทายอยา่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ ขาด 
ความสนใจสภาพแวดลอ้มรอบขา้ง  ส่ือสารไม่เป็นไม่เขา้ใจภาษา เล่นตามจินตนาการไม่เป็น 
  - ดา้นแบบแผนพฤติกรรม ความสนใจ หรือกิจกรรม เช่น พดูเป็นค าหรือวลีซ ้ า ๆ  
เคล่ือนไหวร่างกายซ ้ า ๆ เช่น โยกตวั กระโดด สะบดัมือ เคล่ือนไหวร่างกายแปลก ๆ เป็นแบบแผน
เฉพาะตวั กงัวลมากเกินไปกบัการเปล่ียนแปลงเพยีงเล็กนอ้ย มีการตอบสนองต่อเสียงหรือผวิสมัผสั
บางอยา่งแบบรุนแรง (ทวศีกัด์ิ สิริรัตน์เรขา, 2550) 
  ดงันั้นความบกพร่องดา้นพฤติกรรมและภาษา สองอยา่งน้ีเด็กพเิศษสามารถมี
ปฏิกิริยาตอบสนองไดโ้ดยไม่ใชว้ตัถุในการส่ือสารนั้นถือเป็นศกัยภาพที่ส าคญัที่สุดในเด็กกลุ่มน้ี
(Goldstein, et al., 2009) 
 2.2.2 การศึกษาพฒันาการทางสงัคมของเด็กพเิศษ 
 เป็นความบกพร่องที่ส าคญัของกลุ่มออทิสติก สเปกตรัม (Autism Spectrum Disorder) การ
ฝึกทกัษะสงัคมโดยการเรียนรู้ร่วมกนัในกลุ่มเล็ก ๆ มีประมาณ 3 ถึง 10 คน สามารถช่วยใหเ้ด็ก มี
พฒันาการทางสงัคมที่ดีขึ้น เรียนรู้การอยูร่่วมกนั การรอคอย การผลดักนัท ากิจกรรม การสนทนา 
การเล่าเร่ือง และอ่ืน ๆ 
 วตัถุประสงคห์ลกัของการฝึกทกัษะสงัคม เช่น เรียนรู้ทกัษะสงัคมผา่นตน้แบบโดยใหเ้ด็ก
พเิศษเลียนแบบพฤติกรรมที่เหมาะสม สถานการณ์จ าลอง และบทบาทสมมต ิเพือ่สร้างพฤติกรรม
เป้าหมาย ภายใตกิ้จกรรม และสถานการณ์ที่หลากหลาย ซ่ึงขึ้นอยูก่บัผูจ้ดัตารางกิจกรรม เพือ่เรียนรู้
ประสบการณ์การแสดงพฤติกรรมการตอบสนองในเชิงบวก เพือ่การพฒันาความสามารถควบคุม
ตนเองไดเ้พิม่ขึ้น (Self Control) เพือ่เสริมสร้างทกัษะการส่ือสาร และทกัษะการแกไ้ขปัญหาดว้ย
ตนเอง 
 ขอ้มูลจาก ศูนยว์ชิาการแฮปป้ีโฮม (2556) ระบุวา่ ลอร์น่า วงิ (Lorna Wing) กล่าววา่ 

สามารถแบ่งเด็กพเิศษออกเป็น 3 กลุ่ม ตามลกัษณะของพฤติกรรรมและการมีพฒันาการทางสงัคม 

ดงัน้ี 

  1) กลุ่มที่แยกตวั (Aloof) 
  2) กลุ่มที่น่ิงเฉย (Passive) 
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  3) กลุ่มที่เขา้หาคน (Active but Odd) 
 การแบ่งกลุ่มดงักล่าวมีความสมัพนัธก์บัระดบัสติปัญญากลุ่มที่แยกตวัมกัมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาร่วมดว้ย ส่วนกลุ่มที่เขา้หาคนมกัมีระดบัสติปัญญาดี 
 2.2.3 การศึกษากิจกรรมการกระตุน้การพฒันาการทางสงัคมของเด็กพเิศษ 
             กิจกรรมทางสงัคม (Social activities) เป็นกิจกรรมที่มีความมุ่งหมายเพือ่ส่งเสริมใหผู้ป่้วย
ไดเ้กิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผอ่นคลาย และมีความสุขกบัการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
ช่วยเบนความสนใจ รวมไปถึงการสร้างปฏิสมัพนัธแ์ละการปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น ตวัอยา่งกิจกรรม
กลุ่มน้ี เช่น (เทียม ศรีค  าจกัร, 2547) 

1) งานฝีมือ (Crafts) 
2) กีฬา (Sports) 
3) เกมส์ (Indoor games) 
4) กิจกรรมเล่าประสบการณ์ในอดีต (Reminiscence therapy)  

 วตัถุประสงคข์องการปรับพฤติกรรมก็เพือ่ใหเ้ด็กพเิศษไดพ้ฒันาพฤติกรรมใกลเ้คียงเด็ก
ปกติในวยัเดียวกนั สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน การเสริมทกัษะทางสงัคม กระตุน้
พฒันาการดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ กลา้มเน้ือมดัเล็ก การส่ือสาร และการช่วยเหลือตนเอง 
นอกจากน้ียงัใหค้  าแนะน ากบัผูป้กครองในการปรับตวัและวธีิดูแลจดัการเด็กพเิศษ (รุจา เจนวรีะ
นนท,์ 2556) 
 เทคนิคการปรับพฤติกรรมนั้นใชห้ลกัทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) เป็นวธีิการหน่ึง
ที่ช่วยใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ที่จะแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของสงัคม วธีิการปรับ
พฤติกรรมมีเป้าหมาย 3 เร่ือง คือ (รุจา เจนวรีะนนท,์ 2556) 
  1) ลดพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
  2) ส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม 
  3) สร้างพฤติกรรมใหม่ 
 ถา้เด็กไดรั้บการบ าบดัโดยการปรับพฤติกรรม และกระตุน้พฒันาการในดา้นที่บกพร่อง
อยา่งสม ่าเสมอ โดยผูป้กครองมีส่วนร่วมในการฝึกและดูแลอยา่งต่อเน่ือง เด็กเหล่าน้ีก็สามารถที่จะ
พฒันาไดอ้ยา่งเหมาะสมเตม็ความสามารถที่เขามีวธีิที่ใชใ้นการปรับพฤติกรรม 
  1) การเสริมแรง   เป็นการส่งเสริมพฤติกรรมที่พงึประสงค์ เม่ือไดรั้บค าชมหรือ
รางวลั 
  2) การหยดุย ั้ง   เป็นการงดใหร้างวลั งดใหค้วามสนใจต่อพฤติกรรมที่ไม่พงึ
ประสงค ์
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  3) การงดร่วมกิจกรรม เป็นการงดในช่วงเวลาจ ากดั แต่ไม่ควรงดนานเกินไป 
  4) การท าสญัญากบัเด็ก เป็นการเซ็นสญัญาระหวา่งครูกบันกัเรียนในลกัษณะที่เป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ระยะเวลาการท าสญัญาไม่ควรนานเกินกวา่ที่เด็กจะท าได ้มีการตรวจสอบ
ตลอดเวลา เม่ือผดิสญัญาควรมีการลงโทษ หากมีการปฏิบติัครบถว้นควรใหร้างวลัแก่เด็ก 
  5) การลงโทษ เป็นขบวนการในการขจดัพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคข์องเด็ก และ
ไม่ใหเ้ด็กแสดงพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคอี์ก 
  6) การเป็นแบบอยา่งที่ดี คุณครูควรเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่เด็ก เด็กอาจยดึคุณครูเป็น
แบบอยา่งที่ดีในหลาย ๆ ดา้น นอกจากน้ีอาจใหน้กัเรียนที่ดีเป็นแบบอยา่งแทน 
 2.3 ลักษณะพฤติกรรมในการเล่นของเด็กพิเศษ 
             การเล่นช่วยส่งเสริมพฒันาการในทุก ๆ ดา้นของเด็ก ทั้งทางดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 
สงัคม และจริยธรรม การเล่นจึงเป็นส่ิงส าคญัมากต่อการพฒันาของเด็กทุกคน (ทวศีกัด์ิ สิริรัตน์เรขา
, 2548) 

การเล่นของเด็กพเิศษมีการพฒันาแบบตามขั้นตอนของพฒันาการดา้นการเล่น เช่นเดียวกบั
เด็กทัว่ไป เด็กมกัขาดความสามารถในการเล่นที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และขาดจินตนาการ จึงท า
ใหมี้ขอ้จ ากดัในการเล่น เด็กมกัเล่นไม่ถูกวธีิ มีรูปแบบการเล่นซ ้ า ๆ ขาดความหลากหลาย หมุนไป
หมุนมา เทกลบัไปกลบัมา ไม่ค่อยเปล่ียนรูปแบบการเล่น และไม่มีการเลียนแบบพฤติกรรมทาง
สงัคม สนใจแต่รายละเอียด และหมกมุ่นกบับางส่ิงบางอยา่งมากเกินไป 
 โดยทัว่ไปเด็กพเิศษมกัจะเลือกเล่นของเล่นตามช่องทางของระบบประสาทสมัผสัที่ถูก
กระตุน้ เช่น การดม การชิม การฟัง การสมัผสั หรือน ามาจอ้งมองดู แต่เด็กมกัจะไม่ค่อยมีความ
ผกูพนักบัของเล่นเฉพาะอยา่งเท่าที่ควร ไม่มีของเล่นช้ินโปรด เด็กมกัจะชอบเล่นของอยา่งอ่ืนที่
ไม่ใช่ของเล่นดว้ยซ ้ า มกัเป็นของใชท้ี่หยบิไดท้ัว่ไปในบา้น เช่น ขวดยา ผา้พนัแผล แกว้น ้ า กระปุก
แป้ง ปฏิทิน แผน่โฆษณา เป็นตน้  
2.4 ปัญหาเร่ืองการเข้าสังคมของเด็กพิเศษ 
 ปัญหาในการเขา้สงัคม การเล่นของเด็กพเิศษสามารถแสดงถึงปัญหาการเขา้สงัคมไดด้งัน้ี 
 2.4.1 เด็กที่มีทกัษะทางดา้นภาษาและการส่ือสารบกพร่อง ท าใหจ้  ากดับทบาทในการมี
ปฏิสมัพนัธท์างการเล่น 
 2.4.2 เด็กมีความยากล าบากในการตีความหมาย หรือคาดเดาความคิด ความรู้สึก และ
พฤติกรรมของเด็กคนอ่ืน ๆ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการสร้างมิตรภาพกบัเพือ่น 
 2.4.3 เด็กมกัขาดความสนใจในส่ิงรอบตวั ขาดความยดืหยุน่ในการเปล่ียนแปลง มกัจะ
ต่อตา้นต่อการส ารวจ หรือสรรหาการเล่นใหม่ ๆ ร่วมกบัเพือ่น 
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 2.4.4 เม่ือชกัชวนใหเ้ด็กมาเล่น แต่ระดบัการเล่นของเขาต ่ากวา่ของเด็กคนอ่ืน เด็กจึงไม่
เขา้ใจในส่ิงที่จะเล่น และเพือ่นก็ไม่สนใจที่จะเล่นดว้ยเช่นกนั 
 การศึกษาวจิยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการเล่นของเด็กพเิศษ ในศูนยว์ชิาการเพือ่การพฒันาเด็ก
และวยัรุ่น ในระยะแรก เป็นการสงัเกตเด็กเล่นในหอ้งสงัเกตทดลองซ่ึงไดจ้ดัเตรียมขึ้น ไม่ใช่การ
สงัเกตการเล่นตามธรรมชาติจริง ๆ การเล่นที่พบส่วนใหญ่มกัจะเป็น การเล่นส ารวจ ทดลอง เพือ่ดู
วา่ของที่เล่นอยูใ่ชง้านอยา่งไร (Exploratory Play) และการเล่นรูปแบบเดิมซ ้ าไปซ ้ ามา แบบไร้
เป้าหมาย (Perseveration) 
             แต่การศึกษาวจิยัในช่วงหลงั เป็นการสงัเกตการเล่นตามธรรมชาติของเด็กพเิศษ ผลการ  
ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม พบวา่พฤติกรรมการเล่นที่พบบ่อยที่สุดคือ การเล่นจ าลองหนา้ที่การ
ท างานของส่ิงของที่อยูร่อบตวั (Functional Play) รองลงมาคือการเล่นแบบมีโครงสร้าง มีรูปแบบ 
และเป้าหมายก าหนดไวช้ดัเจน (Constructive Play) และการเล่นส ารวจ ทดลอง (Exploratory Play) 
และที่ส าคญัคือ แทบไม่เห็นการเล่นแบบจินตนาการเลย (Make-Believe Play) 
             การเล่นจ าลอง (Functional Play) ที่สงัเกตเห็นส่วนใหญ่จะเป็นแบบต่างคนต่างเล่น 
รองลงมาคือ เล่นคนเดียว 
             เด็กพเิศษจะมีทั้งเล่นคนเดียวและเล่นเป็นกลุ่ม แต่มกัไม่ค่อยมีปฏิสมัพนัธโ์ตต้อบกนั จาก
การศึกษาวจิยัพบวา่เด็กพเิศษเล่นกบัผูใ้หญ่เพยีงร้อยละ 12 ของช่วงเวลา และเล่นกบัเพือ่นเพยีงร้อย
ละ 7 ของช่วงเวลา ทั้ง ๆ ที่มีความพยายามเขา้ไปกระตุน้เป็นระยะแลว้ก็ตาม (ทวศีกัด์ิ สิริรัตน์เรขา, 
2550) 
2.5 อิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางด้านสังคมของเด็กพิเศษ 
 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มนั้นส่งผลโดยตรงต่อเด็กพเิศษ ยิง่ไปกวา่นั้นการรับรู้ที่ไวกวา่เด็ก
ปกติ ท าใหส้ภาพแวดลอ้มปกติธรรมดานั้นไม่สามารถที่จะอยูไ่ด ้หรือเด็กพเิศษบางคนอาจตอ้งการ
การกระตุน้ที่มากกวา่เด็กปกติเน่ืองจากมีการรับรู้ที่ชา้ เฉ่ือย หรือบางคนไม่รับรู้อะไรเลย อาจตอ้งมี
การกระตุน้โดยแสง เสียง หรือการสมัผสักบัสภาพแวดลอ้มรอบขา้ง ซ่ึงจะเป็นตวักระตุน้การมี
ปฏิสมัพนัธข์องเด็กพเิศษในขณะเดียวกนัก็เป็นส่ิงแวดลอ้มที่สามารถปกป้องเด็กพเิศษจากส่ิงเร้า 
ต่าง ๆ  
 2.5.1 อิทธิพลของสภาพแวดลอ้มกบัพฤติกรรม  

ใชท้ฤษฎีสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการตอบสนองในเชิงบวกนั้นสภาพแวดลอ้มตอ้ง 
ใหปั้จจยัที่มนุษยต์อ้งการเช่น (กตัติกา กิตติประสาร, 2548) 
  1) ปัจจยัดา้นความสะดวกสบาย (Convenient) สามารถเกิดจากความรู้สึก
ดงัต่อไปน้ี 
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   1.1) การเขา้ถึงได ้(Accessible) คือ สามารถเขา้สู่พื้นที่ต่าง ๆ ได ้โดยมีการ
เตรียมเสน้ทางคมนาคมไวใ้ห ้หรือมีพื้นที่เพือ่เขา้ใชง้านได ้เช่น มีถนนผา่น มีรถสาธารณะผา่น มี
ทางเดินเทา้ 
   1.2) การออกแบบโดยไร้อุปสรรค (Universal Design) คือ การออกแบบ
ส าหรับเด็ก คนพกิาร และ ผูสู้งอาย ุใหส้ามารถใชง้านพื้นที่ไดโ้ดยสะดวกและปลอดภยัเท่าเทียมกบั
บุคคลทัว่ไป 
   1.3) มีระบบที่ดีชดัเจน (System Coherence) เช่น ระบบถนนในโครงการ
ที่มีล  าดบัศกัยจ์ะช่วยใหส้ามารถเขา้ใจไดง้่ายวา่บริเวณใดเป็นเสน้ทางหลกัและรอง  
   1.4) มีความต่อเน่ือง (Continuity) คือ มีการออกแบบต่อเน่ืองกบัการใช้
พื้นที่ภายนอกและภายใน โครงการทั้งกิจกรรมและการออกแบบลกัษณะทางกายภาพ เช่น ความ
ต่อเน่ืองของทางเดินพื้นที่สีเขียว 
   1.5) มีความปลอดภยั (Security) ในการใชง้าน เช่น ไม่มีมุมแหลมคมและ
ไม่อยูใ่นที่ลบัตา เป็นตน้ 
   1.6) มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น เกา้อ้ี ไฟถนน ถงัขยะ ป้ายบอกขอ้มูล 
และ Street Furniture ต่าง ๆ เพยีงพอต่อการใชง้าน 
   1.7) มีความเพยีงพอ (Sufficient) เช่น ใหข้อ้มูลที่เหมาะสมเพยีงพอ 
   1.8) มีกิจกรรมหลากหลาย เพือ่ใหเ้กิดความน่าสนใจในการใชพ้ื้นที่ ดึงดูด
ผูค้นใหม้าใชง้าน 
   1.9) ความหนาแน่นเหมาะสม ไม่ท าใหเ้กิดความแออดั 
   1.10) ที่ตั้งเหมาะสม 
  2) ปัจจยัดา้นความปลอดภยั (Safety Criteria) ความปลอดภยัเกิดจากปัจจยัต่าง ๆ 
ดงัต่อไปน้ี ปลอดภยัทางกายภาพ ปลอดภยัต่ออาชญากรรม ปลอดภยัต่อภยัธรรมชาติ ปลอดภยัจาก
มลภาวะ และปลอดภยัต่อจิตใจ 
   2.1) ความปลอดภยัทางกายภาพ ไดแ้ก่ ไม่อนัตราย ไม่มีมุมแหลมคม มี
ระยะ ขนาด เหมาะสมกบัการใชง้านแต่ละประเภท มีการป้องกนัอนัตรายจากความเร็ว หรือมีการ
ควบคุมความเร็ว มีขนาด กวา้ง ยาว สูงที่เหมาะสม หลีกเล่ียงการมีจุดตดักบัเสน้ทาง หรือเสน้แรง
ต่าง ๆ และมีการป้องกนัอนัตรายจากรถยนต ์
   2.2) ความปลอดภยัต่ออาชญากรรม ไดแ้ก่ การออกแบบใหมี้แสงสวา่งที่
เพยีงพอต่อการใชง้านและท าใหม้องเห็นหนา้ที่ผูอ่ื้นได ้ไม่เอ้ือต่อการท าลายขา้วของ ไม่มีจุดอบั 
ควรมองเห็นไดง้่าย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   2.3) ความปลอดภยัต่อภยัธรรมชาติ เช่น แดด ลม ฝน แผน่ดินไหว หรือ 
สตัวป่์า 
   2.4) ความปลอดภยัจากมลภาวะ เช่น อากาศเสีย เสียงดงั ฝุ่ นละออง และ
ควนั 
   2.5) ความปลอดภยัต่อจิตใจ เช่น ความเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมอบอุ่น ไม่
รู้สึกแปลกแยก ความรู้สึก เป็นส่วนตวั และความรู้สึกมีส่วนร่วม 
 2.5.2 สภาพแวดลอ้มที่ส่งเสริมการเขา้สงัคมของเด็กพเิศษ  

การส่งเสริมการเขา้สงัคมของเด็กพเิศษนั้นตอ้งใชห้ลกัการท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม รวมไปถึง
การเล่นในสนามเด็กเล่นในสภาพแวดลอ้มที่เป็นธรรมชาติ ซ่ึงจะส่งผลถึงจิตใจของเด็กใหเ้กิดความ
สุนทรียม์ากขึ้น ใจเยน็ลงมากขึ้น หลกัการท าสนามเด็กเล่นที่ส่งเสริมการมีปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งเด็ก
พเิศษและครอบครัวควรมีหลกัการดงัน้ี (Sando, et al., 2012) 
  1) พื้นที่ที่ใหโ้อกาสส าหรับการเขา้ร่วมการเล่นในขั้นตน้ 
  2) การออกแบบที่พเิศษ ที่สนบัสนุนการบ าบดัรักษาร่วมกนัและมีความสนุกควบคู่
กนัไป 
  3) การสร้างสรรคส์อดแทรกองคป์ระกอบที่ใหโ้อกาสการเอาชนะความทา้ทาย
ร่วมกนั 
  4) สร้างโอกาสส าหรับเด็ก ๆ ทุกคน ที่มีลกัษณะอาการที่มีความพเิศษที่ต่างกนัไป 
  5) สร้างโอกาสการพฒันาองคค์วามรู้โดยสอดแทรกการเล่นเขา้ไปดว้ย 
  6) ใหโ้อกาสส าหรับเด็ก เสริมทกัษะการพดูคุย ในสถานการณ์จริง 
  7) เช่ือมโยงเด็กกบัธรรมชาติ ไปสู่ความสงบและการรักษาเยยีวยา  
 2.5.3 กิจกรรมกระตุน้ประสาทสมัผสัของเด็กพเิศษ  

ในประเทศไทยมีสวนสมัผสับ าบดัของเด็กพเิศษ ที่ศูนยศ์ึกษาพเิศษ จงัหวดักระบี่ เป็นการ
ออกแบบใหเ้กิดการกระตุน้จากผวิสมัผสัที่เป็นหินกรวดใหเ้ด็กเดินดว้ยเทา้เปล่า เป็นการกระตุน้
ประสาทสมัผสัทุก ๆ ดา้น เด็กพเิศษไม่เพยีงแต่มีปัญหาการส่ือสารและพฤติกรรมเท่านั้นแต่มีปัญหา
เร่ืองของกลา้มเน้ือดว้ย การกระตุน้ประสาทสมัผสัจึงเป็นส่ิงที่จ  าเป็นส าหรับเด็กพเิศษเป็นอยา่งมาก  
 กิจกรรมบูรณาการประสาทสมัผสั (Sensory Integration Activities) ไม่สามารถจดัเป็น
บทเรียนส าเร็จรูปได ้(Package) เพราะตอ้งมีการดดัแปลง ปรับ เสริม วธีิการ ส่ิงแวดลอ้ม เพือ่
กระตุน้การปรับตวัต่อส่ิงเร้า (Adaptive Response) ของเด็กพเิศษใหแ้สดงออกเหมาะสมยิง่ขึ้น และ
สอดคลอ้งต่อปัญหาบูรณาการประสาทสมัผสัของเด็กพเิศษแต่ละคน รวมทั้งในลกัษณะกิจกรรมที่ 
ทา้ทายอยา่งเหมาะสมกบัเด็กแต่ละคน (Just Right Challenge) (มยรีุ เพชรอกัษร และคณะ, 2550) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  1) การกระตุน้การรับรู้สมัผสั โครงสร้างทางกายภาพวภิาคศาสตร์ของระบบสมัผสั 
ซ่ึงประกอบดว้ยอวยัวะรับรู้ทางผวิหนงั การน ากระแสประสาทเขา้สู่ระบบประสาทส่วนกลาง การ
ผสมผสานการรับรู้ของขอ้มูลการแปลผลและการตอบสนอง การรับรู้ผา่นการสมัผสั ประกอบดว้ย
การรับรู้ดา้นการกด ทิศทางการเคล่ือนไหว การเจบ็ปวด การรับรู้อุณหภูมิ ความรู้สึกร้อนหรือเยน็ 
ซ่ึงการรับรู้ดงักล่าวเรียกวา่การรับรู้สมัผสั 
 
ตารางที่ 2.1 แสดงเทคนิคการใชกิ้จกรรมเพือ่กระตุน้การสมัผสั (มยรีุ เพชรอกัษร และคณะ, 2550) 
การกระตุน้ ส่วนของร่างกายที่ถูกกระตุน้ การประยกุต ์หรือ เทคนิควธีิการ 
1. อ่างบอล 
(Ball Baths) 

- ทุกส่วนของร่างกาย หรือ 
เฉพาะแขนขา 

-พลาสติกใบใหญ่ ขา้งในบรรจุ
ดว้ยลูกบอลที่มีขนาดแตกต่างกนั 
นอกจากนั้นอาจจะประยกุตอ่์าง
บอลขา้งในใส่ขา้ว ถัว่ หมอน 
โฟม ใหเ้ด็กลงเล่นในอ่างบอล 

2.  กระตุน้การสมัผสัของ
แขนและมือ 

-แขน หรือ มือ -การใชถุ้งทราย ถุงถัว่ ถุงขา้ว 
หรือวตัถุอ่ืน ๆ สมัผสั หรือ ดู
บริเวณแขนและมือของเด็ก 

 
2) การกระตุน้การรับรู้เวสติบูล่า ระบบเวสติบูล่าอยูท่ี่หูชั้นใน ช่วยใหบุ้คคล 

สามารถเคล่ือนไหวในบรรยากาศ รักษาความตึงตวัของกลา้มเน้ือ รักษาศีรษะอยูใ่นแนวตั้งตรงตา้น
แรงดึงดูดของโลก ช่วยใหมี้สหสมัผสัของการเคล่ือนไหว ช่วยการทรงท่าทาง การเคล่ือนไหว 
 
ตารางที่ 2.2 แสดงเทคนิคพเิศษกระตุน้เวสติบูล่า (มยรีุ เพชรอกัษร และคณะ, 2550) 

อุปกรณ์ ท่าทาง ลกัษณะ วธีิการ หรือ 

ประสบการณ์ 

1. ชิงชา้ (Inner Tube 

Swing) 

-นัง่ หรือ นอนคว  ่า -เชิงเสน้ มุม หมุน -โยก หรือ หมุนชิงชา้

ในแนวทิศทางต่าง ๆ 

เด็กใชมื้อดึงเชือก 



15 
 

ตารางที่ 2.2 แสดงเทคนิคพเิศษกระตุน้เวสติบูล่า (มยรีุ เพชรอกัษร และคณะ, 2550) (ต่อ) 

อุปกรณ์ ท่าทาง ลกัษณะ วธีิการ หรือ 

ประสบการณ์ 

2. สะพานล่ืน (Slider) -นอนคว ่า นัง่ -เชิงเสน้ -ขึ้นอยูก่บัความสูงชนั

ของสะพาน ใหเ้ด็ก

นอนคว  ่า นัง่แลว้เล่ือน

ตวัจากที่สูงลงมาพื้น 

3. การปีนป่ายขึ้นบนัได

ที่สูงดว้ยเชือก 

-การยนื -เชิงมุมเสน้ -ใหเ้ด็กใชมื้อดึงเชือก

ปีนป่ายขึ้นที่สูง 

4. การกระโดดบน     

แทรมโพลีนหรือลูก

บอล หรือ กระดาน

สปริง (Bounce Pad) 

- ท่านัง่ ยนืเข่า ยนื - เชิงเสน้ - ใหเ้ด็กนัง่ แลว้โยก

ลูกบอล ใหเ้ด็ก

กระโดดบนแทรมโพ

ลีน (อุปกรณ์ส าหรับ

ใชเ้ป็นพื้นรอบขา้งติด

สปริง เพือ่ใหร้องรับ

เทา้ขณะเด็ก กระโดด) 

5. ที่เดิน (เทปไมห้ดั

เดิน) 

- การยนื เดิน - เชิงเสน้ มุม - เดินบนสะพานแคบ 

ที่เดินแคบ เชือกใหเ้ด็ก

เดินบนทางแคบ ๆ 

กิจกรรมน้ี นอกจากจะ

กระตุน้การท างาน

ของเวสติบูล่าแลว้ ยงั

เพิม่การทรงตวัการ

ควบคุมตนเอง 
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3) การกระตุน้การรับรู้จากเอ็นและขอ้ การรับรู้จากเอ็นขอ้ อวยัวะรับรู้ความรู้สึก 
อยูท่ี่เอ็นขอ้ของร่างกาย ช่วยใหร้ะบบโครงสร้างของร่างกายติดยดึกบักลา้มเน้ือ ระบบน้ีจะท างาน
อยา่งใกลชิ้ดร่วมกบัระบบเวสติบูล่าช่วยเสริมสร้างความตึงตวัของกลา้มเน้ือ วางแผนการเคล่ือน- 
ไหว ตลอดจนท าใหก้ารเคล่ือนไหวราบเรียบมีประสิทธิภาพ 
 
ตารางที่ 2.3 แสดงเทคนิคพเิศษกระตุน้การท างานของเอ็นและขอ้ เพือ่ผา่นการรับรู้ความรู้สึกของ 
                   การเคล่ือนไหว (มยรีุ เพชรอกัษร และคณะ, 2550) 

อุปกรณ์ ท่าทาง วธีิการ หรือ การประยกุต ์

1. การปีนป่าย  
การเตน้ 
การกระโดด 

-ท่ายนื -ใหเ้ด็กใชมื้อจบัเชือกเพือ่การ
ปีนป่าย เด็กกระโดดบนแทรม
โพลีน 

2. การโหนราง 
การปีนป่ายขึ้นที่สูงการใชแ้รง

กดผา่นผวิหนงัแบบลึก 

-ท่าตั้งตน ยนื -กิจกรรมที่เพิม่ความคงทนของ

กลา้มเน้ือ ความแขง็แรงของ

กลา้มเน้ือ เป็นการเพิม่ทกัษะ

การท างานของเอ็น-ขอ้ 

3. การกระโดด (Jumping) -ท่ายนื -กระโดดจากที่สูง กิจกรรมที่

ออกแรงมาก ๆ 

 

2.6 หลักจิตวิทยาปฐมวัย 
 ทฤษฎีทางจิตวทิยาที่เก่ียวขอ้งกบัเด็กปฐมวยั ช่วงวยัแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี ในปัจจุบนัไดมี้
นกัจิตวทิยาหลายท่านไดศึ้กษาเก่ียวกบัทฤษฎีจิตวทิยาพฒันาการที่เก่ียวขอ้งกบัเด็กปฐมวยั ดงัน้ี    
(สุบนั สุขวเิศษ, 2554) 

2.6.1 ทฤษฎีจิตวเิคราะห์ของฟรอยด ์(Freud’s Psychoanalytic Theory) ส าหรับเด็กวยั 3 ถึง 
5 ปี จะอยูใ่นระยะ Phallic Stage เป็นช่วงที่เด็กมีความสนใจต่อพอ่แม่แตกต่างกนัตามเพศของตน 
ฟรอยดเ์ช่ือวา่ในขั้นพอใจต่อพอ่แม่ที่เป็นเพศตรงขา้มกบัตนนั้น เด็กชายจะใหค้วามรักและสนใจแม่ 
เด็กหญิงจะรักและสนใจพอ่ และเด็กจะพยายามต่อตา้นพอ่หรือแม่ที่เป็นเพศตรงกบัตน 
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2.6.2 ทฤษฎีวฒิุภาวะของกีเซล (Gesell’s Maturation Theory) เขาเช่ือวา่ พฤติกรรมของเด็ก
จะเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางสรีรวทิยา เช่น ความพร้อมของกลา้มเน้ือ ต่อมต่าง ๆ ของ
ร่างกาย เป็นตน้ จะกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมขึ้น เช่น เด็กจะพดูไดเ้ม่ือมีความพร้อมดา้นกลา้มเน้ือ
ปาก เป็นตน้ ดงันั้น การเรียนรู้จะไม่เกิดขึ้นหากร่างกายไม่มีความพร้อม  

2.6.3 ทฤษฎีพฒันาการทางความคิดความเขา้ใจของเพยีเจท ์(Piaget’s Cognitive 
Development Theory) เพยีเจทไ์ดศึ้กษาพฒันาการทางสติปัญญาของเด็กเป็นขั้น ๆ ตามล าดบัอายุ
โดยอธิบายพฤติกรรมของมนุษยเ์ฉพาะดา้นความคิดความเขา้ใจ แยกเป็น 4 ขั้นดงัน้ี 
  1) ขั้นประสาทสมัผสัและการเคล่ือนไหว (Sensorimotor Stage) ตั้งแต่แรกเกิด
จนถึงอาย ุ2 ขวบ เป็นขั้นที่เด็กรู้จกัใชป้ระสาทสมัผสัต่าง ๆ เช่น ปาก หู ตา เป็นตน้ ในขั้นน้ี จะเป็น
พฒันาการทางความคิดก่อนระยะเวลาที่ทารกจะพดูและใชภ้าษาได ้สามารถรับรู้และแสดงกิริยา
อาการต่าง ๆ ได ้เป็นช่วงที่มีปฏิกิริยาสะทอ้น เช่น การจบั ก า การดูด เป็นตน้ ตลอดจนท าส่ิงต่าง ๆ 
โดยสามารถคิดก่อนท ารู้ถึงผลที่จะเกิดจากการท าไดด้ว้ยตนเอง รวมทั้งการใชภ้าษาคร้ังแรกเพือ่
เลียนแบบและต่อมาใชแ้ทนส่ิงต่าง ๆ ที่เป็นจริง 
  2) ขั้นความคิดก่อนเกิดปฏิบติัการ (Preoperational Thought Stage) อยูใ่นช่วงอาย ุ
2 ถึง 7 ปี เป็นขั้นที่เด็กไดเ้รียนรู้ภาษาพดูและเขา้ใจเคร่ืองหมายท่าทางที่ส่ือความหมาย เรียนรู้ส่ิง     
ต่าง ๆ ไดดี้ขึ้น แต่ยงัอาศยัการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ยงัมาสามารถคิดหาเหตุผลและยกเหตุผลขึ้น อา้งอิง
ได ้เด็กจะเร่ิมเขา้ใจสญัลกัษณ์ ใชภ้าษาแทนความหมายของเหตุการณ์ และส่ิงต่าง ๆ สามารถ 
แบ่งเป็นขั้นยอ่ย ๆ ได ้ดงัน้ี 
   2.1) คิดก่อนเกิดความคิดรวบยอด ขั้นน้ีเด็กจะยดึตวัเองเป็นศูนยก์ลาง เด็ก
ชอบส ารวจตรวจสอบส่ิงต่าง ๆ เด็กจะสนใจเหตุการณ์ต่าง ๆ มากขึ้น 
   2.2) คิดแบบใชญ้าณหยัง่รู้ การคิดเก่ียวกบับางส่ิงบางอยา่ง โดยไม่คิด
ค  านึงถึงรายลละเอียด ไม่สามารถใชเ้หตุผลอยา่งถูกตอ้ง การคิดและการตดัสินใจขึ้นอยูก่บัการรับรู้
เป็นส่วนใหญ่ ดงันั้น การตดัสินใจจึงเปล่ียนไป เด็กยงัไม่เขา้ใจวา่ส่ิงหน่ึงจะมีปริมาณเท่ากบัอีกส่ิง
หน่ึงในกรณีที่เม่ือส่ิงหน่ึงเปล่ียนรูปทรงไปเป็นอีกส่ิงหน่ึง 
  3) ขั้นปฏิบติัการตามรูปธรรม (Concrete Operational Stage) ในช่วงอาย ุ7 ถึง 11 ปี 
เด็กสามารถใชเ้หตุผลกบัส่ิงที่แลเห็นได ้เช่น การจดัแบ่งกลุ่ม แบ่งพวก ฯลฯ และมองเห็น
ความสมัพนัธข์องส่ิงต่าง ๆ ไดดี้ขึ้น เด็กสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งมีเหตุผลกบัส่ิงที่เป็นรูปธรรม 
  4) ขั้นปฏิบติัการคิดแบบนามธรรม (Formal Operational Stage) อยูใ่นช่วงอาย ุ11 
ถึง 15 ปี เป็นช่วงที่เด็กรู้จกัคิดหาเหตุผล และยอ้นกลบัได ้เด็กจะเรียนรู้เกี่ยวกบันามธรรมไดดี้ขึ้น 
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สามารถตั้งสมมติฐานและปัญหาได ้การคิดหาเหตุผลและตรรกศาสตร์พฒันาอยา่งสมบูรณ์เป็นขั้นที่
เกิดโครงสร้างทางสติปัญญาอยา่งสมบูรณ์ 

2.6.4 ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก (Kohlberg’s Moral Development 
Theory) ประกอบดว้ยขั้นพฒันาการใหเ้หตุผลเชิงจริยธรรม 6 ขั้น ดงัน้ี  
  1) ระดบัเร่ิมมีจริยธรรม เป็นระดบัก่อนเกณฑ ์อาย ุ2 ถึง 10 ปี เด็กในระดบัน้ีจะท า
ตามที่สงัคมก าหนดวา่ดีหรือไม่ดี แต่ส่วนใหญ่มองที่ผลของการกระท าวา่ไดรั้บความเจบ็ปวด หรือ
ความพงึพอใจ และจะท าตามกฎเกณฑท์ี่ผูมี้อ  านาจเหนือตนก าหนดไว ้เลือกท าพฤติกรรมเฉพาะที่
จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองโดยไม่ค  านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น ซ่ึงมีอยู ่2 ขั้น คือ 
   1.1) ขั้นที่ 1 อาย ุ2 ถึง 7 ปี เด็กจะเคารพกฎเกณฑ ์เพือ่หลีกเล่ียงการถูก
ลงโทษ 
   1.2) ขั้นที่ 2 อาย ุ7 ถึง 10 ปี ใชห้ลกัการแสวงหารางวลั เด็กจะเลือกกระท า
ในส่ิงที่น าความพอใจมาใหต้นเท่านั้น 
  2) ระดบัมีจริยธรรมตามกฎเกณฑแ์ละประเพณีนิยม เป็นระดบัตามกฎเกณฑ ์เด็ก
จะท าตามความคาดหวงัของครอบครัว ของสงัคม และประเทศชาติ โดยไม่ค  านึงถึงผลที่จะตามมา 
พยายามประพฤติตนเป็นคนดีอยูใ่นโอวาท หลีกเล่ียงความประพฤติที่ผูอ่ื้นหรือสงัคม ลงความเห็น
วา่ไม่ดี เพือ่ใหผู้อ่ื้นยอมรับ ประกอบดว้ย 
   2.1) ขั้นที่ 3 อาย ุ10 ถึง 13 ปี เป็นการท าตามผูอ่ื้นเห็นชอบ โดยเด็กมองวา่
การท าความดี คือ ท าส่ิงที่ท  าใหผู้อ่ื้นพอใจและการช่วยเหลือผูอ่ื้น ท าตามสงัคมเพือ่ใหไ้ดรั้บการ
ยอมรับวา่เป็นคนดี 
   2.2) ขั้นที่ 4 อาย ุ13 ถึง 16 ปี เป็นการท าตามหนา้ที่ทางสงัคม ซ่ึงกฎที่
ผูป้กครองหรือสงัคมตั้งไว ้จะเป็นตวัก าหนดความประพฤติดา้นจริยธรรมของเด็ก การท าถูกคือ การ
ท าหนา้ที่ เคารพผูป้กครองและท าตามกฎระเบียบที่สงัคมตั้งไว ้เพือ่หลีกเล่ียงการถูกประณามจาก
สงัคม 
  3) ระดบัมีจริยธรรมของตนเอง เป็นระดบัเหนือเกณฑ ์เด็กในระดบัน้ีจะพยายาม
ก าหนดหลกัการทางจริยธรรมที่ต่างจากกฎเกณฑส์งัคม หรือกฎต่างๆ ที่ผูป้กครองวางไวก้ระท าตาม
พฤติกรรมความเช่ือส่วนตวั 
2.7 คุณลักษณะของพืน้ที่ที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเด็กพิเศษ 
 ปัจจยัดา้นความสุนทรียภาพ (Aesthetic Criteria) เป็นแนวทางพื้นฐานของความ
สุนทรียภาพและความงามเป็นประเด็นเกี่ยวกบัความตอ้งการในระดบัสูงของมนุษยต์ามหลกั
จิตวทิยาของ Maslow ซ่ึงอธิบายใหเ้ห็นวา่มนุษยต์อ้งการความงามเป็นปัจจยัรองจากความตอ้งการ
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พื้นฐานต่างๆไดแ้ก่ ความตอ้งการทางสรีระ ความปลอดภยั ความรัก และการเป็นเจา้ของ ตอ้งการ
ยอมรับตนเอง สุนทรียภาพและความงามจึงเป็นเร่ืองที่เกี่ยวขอ้งกบัการรับรู้และทศันคติเฉพาะ
บุคคลโดยมีเหตุปัจจยัหลายอยา่งที่ท  าใหเ้กิดสุนทรียภาพและความงาม (กตัติกา กิตติประสาร, 2548) 
ตามหลกัการขั้นตน้สามารถน ามาใชใ้นสนามเด็กเล่นของเด็กพเิศษไดเ้ช่นกนั ประยกุตใ์ชใ้นการบูร
ณาการประสาทสมัผสัของเด็กพเิศษ ตามหลกัการปัจจยัดา้นสุนทรียภาพดงัน้ี 

Jon Lang เสนอวา่ Aesthetic นั้นแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ Sensory Aesthetic, 
Formal Aesthetic (Artistic Aesthetic) Symbolic Aesthetic, Cognitive Aesthetic  และ Intellectual 
Aesthetic (กตัติกา กิตติประสาร, 2548)   
  1) Sensory Aesthetic คือ สุนทรียภาพที่เกิดจากความรู้สึก เป็นความรู้สึกที่เกิดจาก
การรับรู้ที่แทจ้ริง มองเห็น เสียง กลิ่น ท าใหเ้กิดความรู้สึกวา่สวย  
  2) Formal Aesthetic คือ สุนทรียภาพที่เกิดจากรูปทรง เป็นความรู้สึกที่เกิดจากการ
รับรู้ลกัษณะของรูปร่างและรูปทรงต่าง ๆ ในสภาพแวดลอ้ม ที่ใชก้ารพจิารณาและตดัสินความงาม
จากการจดัองคป์ระกอบ 
  3) Symbolic Aesthetic คือ สุนทรียภาพที่เกิดจากสญัลกัษณ์ เกิดจากการเขา้ใจ
สญัลกัษณ์หรือความหมายในสภาพแวดลอ้มนั้นเป็นพื้นฐานของการรับรู้และการสร้าง
ประสบการณ์ของมนุษย ์ที่เกิดจากความเขา้ใจในความหมายที่เกิดจากสญัลกัษณ์ที่ปรากฏใน
สภาพแวดลอ้ม จนสร้างใหเ้กิดความประทบัใจไดจ้ากการระลึกถึงความหมายทางสญัลกัษณ์ของ
สภาพแวดลอ้มนั้น ๆ โดยปราศจากการค านึงถึงความรู้สึกที่แทจ้ริง เป็นการพจิารณาสุนทรียภาพ
โดยผา่นกระบวนการคิด แปลความหมาย เป็นความประทบัใจ และกลายเป็นความงาม 
  4) Intellectual Aesthetic คือ สุนทรียภาพจากประสบการณ์หรือความรู้ เป็นการสัง่
สมประสบการณ์และความรู้จากองคป์ระกอบในสภาพแวดลอ้มวา่ องคป์ระกอบใดมีความหมาย
เป็นอยา่งไรเพือ่น าไปใชใ้นการประเมินสุนทรียภาพ ดงันั้นความประทบัใจที่เกิดจากการรับรู้
สภาพแวดลอ้มดว้ยวธีิน้ีจึงมีการพจิารณาและท าความเขา้ใจในสภาพแวดลอ้มอยา่งมีเหตุผล ตรึก
ตรองความหมายอนัลึกซ้ึง สุนทรียภาพจากประสบการณ์จึงมกัเป็นความประทบัใจที่เกิดจากความ
เหมาะสมของสภาพแวดลอ้มกบัการใชง้าน 
2.8 หลักเกณฑ์การสร้างลักษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่นทั่วไป ตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยในการเล่นและตัวอย่างสนามเด็กเล่นส าหรับเด็กพิเศษ 

มีแนวทางการการออกแบบสนามเด็กเล่นทัว่ไปโดยตั้งเป็นมาตรฐานเพือ่ความปลอดภยัใน
สนามเด็กเล่น โดยศูนยว์จิยัเพือ่สร้างเสริมความปลอดภยัและป้องกนักนัการบาดเจบ็ในเด็ก 
คณะแพทยศ์าสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ไดร้ะบุไวว้า่ 
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2.8.1 ความกวา้งของพื้นสนามไม่ควรนอ้ยกวา่ 5 เมตร หรือไม่ต ่ากวา่ 53 ตารางเมตร 
2.8.2 เป็นวสัดุที่ดูดซบัพลงังาน เช่น ทราย ขี่เล่ือย และมีความหนาอยา่งนอ้ย 9 น้ิว หรือพื้น 

ยางสงัเคราะห์ที่มีความหนาอยา่งนอ้ย 4 เซนติเมตร  
2.8.3 พื้นสนามไม่มีน ้ าขงั มีการติดตั้งท่อระบายน ้ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนผงัที่ 2.1 ผงัสนามเด็กเล่นแสดงแนวทางการออกแบบการระบายน ้ า ความลึกของบ่อทราย 
ที่มา : ศูนยว์จิยัเพือ่สร้างเสริมความปลอดภยัและป้องกนักนัการบาดเจบ็ในเด็ก, คณะแพทยศ์าสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ 2.1 แสดงรูปตดังานระบบในพื้นสนามเด็กเล่น 
ที่มา : ศูนยว์จิยัเพือ่สร้างเสริมความปลอดภยัและป้องกนักนัการบาดเจบ็ในเด็ก, คณะแพทยศ์าสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
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จากแผนภาพที่ 2.1 แสดงรายละเอียดของงานระบบระบายน ้ าในพื้นสนามเด็กเล่นและวสัดุ
และก าหนดความลาดเอียงในการปรับระดบัในสนามเด็กเล่น 

การก าหนดระยะห่างเพือ่ความปลอดภยัของเคร่ืองเล่น ตวัอยา่งเช่น ชิงชา้ ดงัแผนภาพที่ 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2.2 แสดงระยะการออกแบบเคร่ืองเล่นในสนามเด็กเล่น 
ที่มา : ศูนยว์จิยัเพือ่สร้างเสริมความปลอดภยัและป้องกนักนัการบาดเจบ็ในเด็ก, คณะแพทยศ์าสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

เคร่ืองเล่นประเภทแกวง่ดงัแผนภาพที่ 2.3 ควรห่างจากพื้นประมาณ 30 เซนติเมตร  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2.3 แสดงระยะการออกแบบเคร่ืองเล่นในสนามเด็กเล่น 
ที่มา : ศูนยว์จิยัเพือ่สร้างเสริมความปลอดภยัและป้องกนักนัการบาดเจบ็ในเด็ก, คณะแพทยศ์าสตร์
โรงพยาบาล-รามาธิบดี 
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ตวัอยา่งสนามเด็กเล่นส าหรับเด็กพเิศษใน Julius Khan Park, San Francisco สหรัฐอเมริกา 
เป็นสวนสาธารณะระดบัชุมชน โดยที่สวนสาธารณะจะประกอบไปดว้ย สนามเด็กเล่น สนามกีฬา
กลางแจง้ ส่วนนัง่เล่นพกัผอ่นส าหรับคนในชุมชน สนามเด็กเล่นแห่งน้ีมีการออกแบบที่ค  านึงถึง
การกระตุน้ประสาทสมัผสั (Sensory) มีการออกแบบส่วนเล่นทรายเปียกและทรายแหง้ใหเ้ด็ก
สามารถเล่นดว้ยกนัและใชจิ้นตนาการร่วมกนั รอบพื้นที่เล่นทรายถูกออกแบบเป็นที่นัง่ส าหรับ
ผูป้กครองที่นัง่รอดูลูกอยูใ่กล ้ๆ มีแนวร้ัวที่ชดัเจนและมีความเช่ือมต่อกบัพื้นที่อ่ืน ในสนามเด็กเล่น 
พื้นที่สนามเด็กเล่นประมาณ 1,000 ตารางเมตร ดงัแผนผงัที่ 2.2 และ 2.3 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนผงัที่ 2.2 แสดงลกัษณะการใชง้านในพื้นที่ และบริบทโดยรอบ Julius Kahn Park 
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แผนผงัที่ 2.3 แสดงลกัษณะการใชง้านในพื้นที่ส่วนสนามเด็กเล่น Julius Kahn Park 
 
การเขา้ถึงสนามเด็กเล่นสามารถเขา้ถึงไดง้่าย เน่ืองจากอยูใ่กลชุ้มชน และแหล่งเรียนรู้ทาง

ธรรมชาติ จึงเป็นสถานที่ที่ผูป้กครองสามารถพาเด็กพเิศษออกมาเล่นได ้ทางเดินสะดวกสบายมีทาง
ลาดไวส้ าหรับรถเขน็และมีขอบเขตที่แน่นอน การใชว้สัดุปูพื้นเป็นพื้นยาง (Rubber Floor) ที่มีความ
ยดืหยุน่ไม่แขง็กระดา้ง และมีส่วนที่เล่นทรายและพื้นเดินเป็นเนินขึ้นลง ปูดว้ยกอ้นกรวด พื้นที่
สนามเด็กเล่นจึงเป็นพื้นที่เปิดโล่งไวรั้บแสงแดดตามลกัษณะภูมิอากาศ ในช่วงหนา้หนาวที่ผูค้นจะ
ตอ้งการแสงแดดเพือ่ใหเ้กิดความอบอุ่น มีส่วนที่เป็นร่มเงาในส่วนเคร่ืองเล่นบางส่วน ที่มีที่นัง่ไวใ้ห้
ผูป้กครองที่เขา้มานัง่พกั หรือดูลูกเล่นในสนามเด็กเล่น ดงัแผนผงัที่ 2.3 

การออกแบบที่ดูน่าสนใจของที่น่ีท  าใหดึ้งดูดคนเขา้ใชง้านไดจ้  านวนมาก เด็กที่เขา้มาเล่น
สามารถเล่นสนุกไดอ้ยา่งอิสระ ภายใตก้ารดูแลของผูป้กครอง แต่ละส่วนในสนามเด็กเล่นถูกแยก
เป็นส่วน ๆ โดยมีระยะห่างพอสมควรเพือ่กนัการเกิดอุบติัเหตุของเด็ก มีเคร่ืองเล่นเป็นจุดเด่นโดย
ใชเ้ร่ืองของขนาด รูปร่างที่โคง้มนและสีสนั ดงัภาพที่ 2.1 และ 2.2 
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ภาพที่ 2.1 เคร่ืองเล่นในสนามเด็กเล่นและส่วนกระตุน้ประสาทสมัผสั (Sensory) Julius Kahn Park 
ที่มา: landscapeonline.com, 2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2 ทางเดินส่วนกระตุน้ประสาทสมัผสั (Sensory) Julius Kahn Park 
ที่มา: landscapeonline.com, 2014 

 

 เคร่ืองเล่นในการกระตุน้การเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือ ตามหลกัการการพฒันาการของเด็ก 
พเิศษ เช่น การแกวง่ ชิงชา้ ส่งเสริมการพฒันาการของเด็ก แบบเวติบูลาการเคล่ือนไหวแบบเป็น
จงัหวะ เป็นตน้ 
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ภาพที่ 2.3 เคร่ืองเล่นเพือ่พฒันาการทางดา้นการเคล่ือนไหว (Motor) ของเด็กพเิศษ Julius Kahn 
Park 
ที่มา: landscapeonline.com, 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4 ทางเขา้สนามเด็กเล่นใน Julius Kahn Park 
ที่มา: landscapeonline.com, 2014 
 

 จากการวเิคราะห์ภาพถ่ายพบวา่เด็กพเิศษและเด็กปกติชอบที่จะเล่นในที่เปิดโล่ง โดยมี
เคร่ืองเล่นเป็นส่ิงดึงดูดใหเ้กิดการรวมตวักนัเพือ่เล่นเป็นกลุ่ม เป็นตน้ ดงัในแผนภาพที่ 2.4 ภาพ (a) 
และเด็กบางกลุ่มจะไปเล่นเกาะกลุ่ม 2 ถึง 3 คน บริเวณขอบกระบะทรายในแผนภาพที่ 2.4 ภาพ (b) 
ซ่ึงเป็นอีกพื้นที่หน่ึงที่เอ้ือใหเ้กิดการเล่นเพือ่พฒันาปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของเด็กพเิศษไดเ้ช่นกนั 
ดงันั้นลกัษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่นใน Julius Kahn Park ที่ส่งเสริมการเขา้สงัคมของเด็ก
พเิศษเป็นดงัแผนภาพที่ 2.4 
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แผนภาพที่ 2.4 สรุปลกัษณะทางกายภาพที่ส่งเสริมพฒันาการทางสงัคมของเด็กพเิศษในสนามเด็ก
เล่นใน Julius Khan Park, San Francisco สหรัฐอเมริกา 
 
 สรุปลกัษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่นที่ส่งเสริมการเล่นระหวา่งเด็ก 2 คน คือพื้นที่ที่มี
ขอบ (Edge) ขอบร้ัว ขอบกระบะทรายที่สามารถส่งเสริมการเล่นเป็นคู่ได ้ลกัษณะกายภาพที่
ส่งเสริมการเล่นเป็นกลุ่ม 3 ถึง 6 คน คือพื้นที่โล่งและมีส่ิงดึงดูดความสนใจตรงกลาง เช่น เคร่ือง
เล่น มุมมองที่สวยงามในพื้นที่ธรรมชาติติดกบัอุทยานแห่งชาติใน San Francisco มีมุมมองที่
สวยงามเห็นภูเขาและสะพาน Golden Gate เสน้ทางการเดินมีการเช่ือมและน าไปสู่การเรียนรู้และ
การเล่น 
 
2.9 สีบ าบัด 

อิทธิพลของสีต่อเด็กพเิศษนั้นจากการสงัเกตสถานที่โรงเรียน โรงพยาบาล ตามศูนยต์่าง ๆ 
พบวา่ สีส่วนใหญ่เป็นสีโทนสดใส หรือเป็นสีพาสเทล ซ่ึงเม่ือศึกษาเขา้ไปในทางการแพทยก์ารใชสี้
บ าบดัแลว้พบวา่สีที่สามารถบ าบดัไดดี้ ไดแ้ก่ สีแดงและสีเหลือง (สมเกียรติ ศรไพศาล, ไม่ระบุปี) 
ซ่ึงมีคุณสมบติัทางการบ าบดัรักษาดงัต่อไปน้ี 

2.9.1 สีแดง ช่วยในเร่ืองของการกระตุน้ความรู้สึกไดดี้ กระฉบักระเฉง เตม็ไปดว้ย 
ชีวติชีวา เม่ืออยูใ่นสภาพแวดลอ้มสีแดง ความดนัโลหิตจะเพิม่ขึ้น อตัราการเตน้ของหวัใจเพิม่ขึ้น 
สมองต่ืนตวัขึ้น ไปกระตุน้กลไกการท างานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย พลงัของสีแดงจะช่วยใหข้อ้
ต่อของร่างกายแขง็แรงขึ้น  
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และยงัช่วยเสริมใหค้นที่เฉ่ือยชามีความกระฉบักระเฉงขึ้นดว้ย ตอ้งใชสี้แดงอยา่งระมดัระวงั
เน่ืองจากหากกระตุน้มากไปอาจเกิดผลในแง่ลบได ้

2.9.2 สีเหลือง ช่วยกระตุน้ใหส้มองคิดอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการเขียนและการพดู เป็นสีที่
มีการแสดงใหเ้ห็นถึงการมีจุดหมายที่ชดัเจน ความสนุกสนานเบิกบาน สีเหลืองจะมีพลงัอ านาจใน
การสร้างความสมดุลในจิตใจ ช่วยใหมี้การตดัสินใจที่เร็วขึ้น ท าใหค้นรู้สึกดี หากอยูใ่น
สภาพแวดลอ้มที่เป็นสีเหลืองสามารถเสริมความมัน่ใจในตวัเองไดสู้งขึ้น และลดความรู้สึกผดิหวงั
ลงได ้ 
 สีส าหรับการรับรู้ของเด็กพเิศษนั้นจะช่วยในการจดจ าและการเรียนรู้หลกัการเก่ียวกบัการ
ใชชี้วติประจ าวนั เช่นการใช่สีในการจ าหอ้งเรียนหรือสีเส้ือผา้เพือ่ช่วยใหเ้ด็กพเิศษจ าหอ้งเรียนและ
กลุ่มเพือ่น ๆ ที่เรียนหอ้งเดียวกนัได ้ดงันั้นควรใชสี้ที่ไม่ฉูดฉาด ควรเลือกสีอ่อน ๆ เพือ่ไม่ใหเ้กิด
การกระตุน้มากเกินไป แต่ก็ขึ้นอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการใชง้านดว้ย เช่น ตอ้งการกระตุน้การออก
ก าลงักายควรเลือกใชสี้แดงหรือสีโทนร้อนเพือ่กระตุน้การเคล่ือนไหวของร่างกาย และถา้ตอ้งการ
ใหเ้กิดการผอ่นคลายควรใชสี้โทนเยน็เช่นสีฟ้าอ่อนหรือสีม่วงอ่อนสีน้ีเป็นที่นิยมในโรงพยาบาล
และศูนยห์รือสถาบนัในการพฒันาการของเด็ก เป็นตน้ 
 
2.10 สรุป 
 จากการศึกษาขอ้มูลทางดา้นวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งพบวา่ เด็กพเิศษเป็นกลุ่มเด็กที่มีความ
บกพร่องทางดา้นร่างกายและสติปัญญาที่ต่างกนั ตามลกัษณะอาการของแต่ละบุคคล ดงันั้นในการ
รักษาเด็กพเิศษแต่ละคนนั้นจึงเป็นเร่ืองที่ละเอียดอ่อนมาก และโดยเฉพาะเด็กพเิศษในช่วงวยั  3 ถึง 
6 ปี นั้นสามารถเรียนรู้ทกัษะต่าง ๆ รวมไปถึงการพฒันาการดา้นทกัษะการเขา้สงัคมไดดี้ เน่ืองจาก
อยูใ่นช่วงที่สมองก าลงัเติบโต ดงันั้นการพฒันาการทางดา้นสงัคมของเด็กพเิศษนั้นตอ้งอาศยั
สภาพแวดลอ้มเป็นส่วนที่ส่งเสริมการพฒันาการ โดยหลกัการการรักษาเด็กพเิศษที่เกี่ยวขอ้งกบั
ลกัษณะทางกายภาพและการออกแบบ มีหลกัการดงัน้ี (Mirenda and Iacono, 2009) 

2.10.1 การพฒันาการทางสงัคมเกิดขึ้นเม่ือมีปฏิกิริยาต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีพฤติกรรมที่
แตกต่างกนั สงัเกตจากพฤติกรรมการตอบสนองของเด็ก 

2.10.2 ขั้นแรกในการรักษาควรดูแลเอาใจใส่ โดยใหค้วามส าคญัในการเล่นของเด็ก  
2.10.3 มีความสมัพนัธใ์นดา้นกิจกรรมและพื้นที่ในการออกแบบใหส้อดคลอ้งกนั มี

ขอบเขตที่แน่นอน มีความสะดวก ปลอดภยัในการเขา้ใชพ้ื้นที่ (ในลกัษณะทางสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพและการออกแบบ) 
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2.10.4 ส่วนกระตุน้การเคล่ือนไหวของร่างกายใหค้ล่องแคล่วมากขึ้น โดยเคร่ืองเล่นใน
สนาม หรือกิจกรรมเสริมเป็นเสน้ทางเดินส ารวจธรรมชาติที่ช่วยกระตุน้การเคล่ือนไหว ขอ้มูลจาก
การศึกษาจากวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งและขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญแลว้สามารถน ามาสรุป
เป็นแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในสนามเด็กเล่นส าหรับเด็กพเิศษ ดงัตารางที่ 
2.4  
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ตารางที่ 2.4 ตารางแสดงพฤติกรรมในการเขา้สงัคมของเด็กพเิศษสู่การออกแบบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในสนามเด็กเล่น 
ลกัษณะการมี

ปฏิสมัพนัธท์างสงัคม 
ทฤษฎีจิตวทิยา 

 
การบ าบดั 
เด็กพเิศษ 

การสมัภาษณ์ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ทฤษฎีการออกแบบ
สภาพแวดลอ้ม 

รูปภาพตวัอยา่ง 

1. การเล่นคนเดียว 
แบบปิดกั้นตวัเอง 

ขาดความมัน่ใจ เช่ือใจ 
กบัสภาพแวดลอ้มรอบ
ขา้ง ส่งผลใหเ้ด็กพเิศษ
ปิดกั้นตวัเองจากโลก
ภายนอก (Ericsson, 
n.y.) 

สามารถท าไดโ้ดยการ
ฝึกเด่ียว เพือ่เตรียมความ
พร้อมใหเ้ด็กพเิศษได้
เร่ิมฝึกทกัษะการเขา้
สงัคม 

เด็กพเิศษแต่ละคนนั้นมี
ลกัษณะพเิศษต่างกนั
ออกไป เด็กที่ปิดกั้น
ตวัเองนั้น ตอ้งค่อย ๆ 
ดึงเขาออกมาทีละเล็กที
ละนอ้ย แลว้เขาจะ
ค่อยๆปรับตวัไปเอง ส่ิง
ส าคญัคือพื้นฐานทาง
ครอบครัว พอ่ แม่ ควร
ไดรั้บการฝึกดว้ย
เช่นกนั (วไิลรัตน์ ชชั
ชวลิตสกุล, 2556) 
 

พื้นที่ที่เหมาะสมคือ 
พื้นที่กวา้ง เพือ่
ส่งเสริมการท า
กิจกรรมร่วมกนัเป็น
กลุ่ม หรือแบบ
ครอบครัว โดยเนน้
การออกก าลงักาย
แบบอิสระตามแบบ
เด็กพเิศษ (ออทิส 
ติก, 2550) 

 
สนามเด็กเล่นโรงเรียนปัญญานุกูล 
(2556) 
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ตารางที่ 2.4 ตารางแสดงพฤติกรรมในการเขา้สงัคมของเด็กพเิศษสู่การออกแบบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในสนามเด็กเล่น (ต่อ) 
ลกัษณะการมี

ปฏิสมัพนัธท์างสงัคม 
ทฤษฎีจิตวทิยา 

 
การบ าบดั 
เด็กพเิศษ 

การสมัภาษณ์ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ทฤษฎีการออกแบบ
สภาพแวดลอ้ม 

รูปภาพตวัอยา่ง 

2. การเล่นแบบสอง
คน (เด็กพเิศษทั้งสอง
ฝ่าย) 

นอกจากเด็กพเิศษ
ตอ้งการความเช่ือมัน่ใน
ตวัเองแลว้ ยงัตอ้งการ
เพือ่น ตอ้งการเขา้สงัคม 
แต่เด็กพเิศษจะมีปัญหา
เร่ืองพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมในการเขา้
สงัคม ท าใหก้ารมี
ปฏิสมัพนัธต์่อกนันั้นจึง
เท่ากบัศูนย ์

การฝึกกลุ่มนั้นจะช่วย
เสริมทกัษะการเขา้
สงัคมโดยค่อย ๆ น า
กิจกรรมการเล่นเป็นคู่
เขา้ไปดว้ย เช่น กิจกรรม
ร้องเพลงเขา้จงัหวะและ
ท าท่าทางประกอบเพลง
ไปดว้ย โดยการจบั
อวยัวะตามเพลงที่ร้อง 
โดยใหห้นัหนา้เขา้หา
เพือ่นขา้ง ๆ แลว้จบักนั
ของอีกฝ่าย 

เด็กพเิศษจะมี
พฤติกรรมในการเขา้
สงัคมที่แปลก เน่ืองจาก
เด็กพเิศษมีความ
ผดิปกติทางดา้น
พฤติกรรมที่เหมาะสม
ในการเขา้สงัคม หรือ
ในพื้นที่สาธารณะ เด็ก
พเิศษจึงไม่ค่อยเป็นที่
ยอมรับของสงัคมมาก
นกั (วรรณพมิพ ์หนู
มงกุฎ, 2556) 

พื้นที่ที่เหมาะสมนั้น 
ขึ้นอยูก่บั สถานที่ 
ปริมาณแสง อุณหภูมิ 
ส่งผลถึงอารมณ์และ
การพฒันาการของ
เด็กพเิศษ (Sando, et 
al, 2012) 

 
สนามเด็กเล่นศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 
เขต 5 จงัหวดัสุพรรณบุรี (2556) 
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ตารางที่ 2.4 ตารางแสดงพฤติกรรมในการเขา้สงัคมของเด็กพเิศษสู่การออกแบบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในสนามเด็กเล่น (ต่อ) 
ลกัษณะการมี

ปฏิสมัพนัธท์างสงัคม 
ทฤษฎีจิตวทิยา 

 
การบ าบดั 
เด็กพเิศษ 

การสมัภาษณ์ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ทฤษฎีการออกแบบ
สภาพแวดลอ้ม 

รูปภาพตวัอยา่ง 

3. การเล่นกบัเพือ่น
เป็นกลุ่ม (กิจกรรม
กลุ่ม) 

เด็กพเิศษเม่ือเขา้สงัคม
ไดใ้นระดบัหน่ึงแลว้ 
การเล่นแบบเป็นกลุ่ม
ใหญ่นั้นตอ้งการพื้นฐาน
การเขา้สงัคมที่ดีและ
เหมาะสม เม่ือเขา้กลุ่ม
ใหญ่แลว้เด็กตอ้งรู้จกั
การรอคอย การจ าช่ือ
เพือ่น 

กิจกรรมที่เหมาะสม
ส าหรับจดักลุ่ม เช่น
กิจกรรมเขา้จงัหวะ ร้อง
เพลงประกอบท าท่าทาง 
การจ าช่ือเพือ่น ๆ ใน
กลุ่มโดยในกลุ่มจะ
ประกอบดว้ยเด็กพเิศษ
จ านวน 10 – 12 คน 

เด็กพเิศษจะมีระดบั
พฤติกรรมที่แปลก
ประหลาด พฤติกรรมที่
ซ ้ าไปซ ้ ามา หากเขา้ร่วม
สงัคมกลุ่มใหญ่ตอ้งมี
การคุมตวัเองใหไ้ด ้ดว้ย
การฝึกจากครู หรือ
ผูป้กครองเองส าคญั
ที่สุด  (วรรณพมิพ ์หนู
มงกุฎ, 2556) 

พื้นที่ที่เหมาะสมตอ้ง
เป็นพื้นที่เปิดโล่ง แต่
ตอ้งไม่โล่งเกินไป 
ตอ้งมีแนวกั้นดว้ย
เน่ืองจากเด็กพเิศษมี
พฤติกรรมที่แปลกที่
เราไม่สามารถคาดเดา
ไดว้า่จะเกิดอะไรขึ้น 
เพือ่ความปลอดภยัใน
ตวัเด็กพเิศษ(Sando, 
et al., 2012) 

 
สนามเด็กเล่นโรงเรียนปัญญานุกูล
(2556) 
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ตารางที่ 2.4 ตารางแสดงพฤติกรรมในการเขา้สงัคมของเด็กพเิศษสู่การออกแบบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในสนามเด็กเล่น (ต่อ) 
ลกัษณะการมี

ปฏิสมัพนัธท์างสงัคม 
ทฤษฎีจิตวทิยา 

 
การบ าบดั 
เด็กพเิศษ 

การสมัภาษณ์ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ทฤษฎีการออกแบบ
สภาพแวดลอ้ม 

รูปภาพตวัอยา่ง 

4. การเล่นกบับุคคล
แปลกหนา้ 

ส่วนใหญ่แลว้เด็กพเิศษ
จะไม่พดูจาอยูแ่ลว้ แต่
จะใชภ้าษากายแทน เช่น 
การไหว ้เด็กพเิศษบาง
คนเจอคนแปลกหนา้
แลว้เดินเขา้หามองหนา้ 
แต่แสดงท่าทางไม่
ถูกตอ้ง ตอ้งมีผูใ้หญ่
คอยบอกวา่ตอ้งแสดง
ท่าทางอยา่งไร จึง
ถูกตอ้งและเหมาะสม 

บุคคลที่เขา้หาเด็กพเิศษ
ใจเยน็และเขา้ใจใน
ความเป็นตวัตนของเด็ก
พเิศษ อยา่งมาก  
กิจกรรมส่วนใหญ่เป็น
แบบช่วงเวลาหน่ึง
เท่านั้น โดยอาศยัการใช้
กิจกรรมเป็นตวัเช่ือม
สมัพนัธภาพของเด็ก
พเิศษและ
บุคคลภายนอก 

เด็กพเิศษไม่ใช่ทุกคนที่
จะมีอาการต่อตา้นคน
แปลกหนา้ ขึ้นอยูก่บั
การเขา้หาเด็ก เช่ือม
สมัพนัธท์ี่ความไวใ้จ 
เช่ือใจ โดยมี
สภาพแวดลอ้มเป็นรอง 
(วไิลรัตน์ ชชัชวลิตสกุล
, 2556) 
 

พื้นที่ที่เหมาะสมคือ 
พื้นที่กวา้ง เพือ่
ส่งเสริมการท า
กิจกรรมร่วมกนัเป็น
กลุ่ม หรือแบบ
ครอบครัว โดยเนน้
การออกก าลงักาย
แบบอิสระตามแบบ
เด็กพเิศษ (ออทิส 
ติก, 2550) 

 
สนามเด็กเล่นโรงเรียนปัญญานุกูล 
(2556) 
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จากขอ้มูลที่ไดส้รุปมานั้น สามารถสรุปเป็นกรอบทางทฤษฎีในการศึกษาคร้ังน้ี โดยสงัเกตกรณีศึกษา ดงัแผนภาพที่ 2.1  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพที่ 2.5 กรอบทางทฤษฎี 
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บทที่ 3 
กระบวนการท าวิจัยและข้อมูลเบือ้งต้นของกรณศึีกษา 

             บทน้ีกล่าวถึงกระบวนการวจิยั เกณฑใ์นการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง การเลือกกรณีศึกษา 
เคร่ืองมือในการสมัภาษณ์ การตั้งค  าถามตามกรอบทางทฤษฎีตามบทที่ 2 และขอ้มูลเบื้องตน้ของ
กรณีศึกษาทั้ง 3 แห่ง ไดแ้ก่ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขต 5 จงัหวดัสุพรรณบุรี โรงเรียนสุพรรณบุรี
ปัญญานุกูล และสถาบนัแห่งชาติเพือ่การพฒันาเด็กและครอบครัว มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา 
รายละเอียดของสถานที่ตั้งของโครงการ บริบทรอบๆ โครงการเป็นการเกร่ินน าเพือ่น าไปสู่เน้ือหา
ในบทต่อไป 
3.1 ขั้นตอนและวิธีการท าวิจัย  
 3.1.1 หาปัญหาที่เกิดขึ้นในสงัคมไทย เป็นจุดหาหวัขอ้ในงานวจิยั 
 3.1.2 คน้หาขอ้มูล วรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง ขอ้มูลในงานวจิยั (Documentary) 
 3.1.3 ก าหนดพื้นที่กรณีศึกษา และเคร่ืองมือในงานวจิยั  
 3.1.4 การสงัเกตการณ์กรณีศึกษา (Observation in Case Study) โดยสงัเกตพฤติกรรมการ
เล่นเป็นกลุ่มของเด็กพเิศษตามระยะเวลา โดยบนัทึกลงใน Check List 

3.1.5 สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Interview) โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง 
ตวัอยา่งเช่น แพทยก์ุมารเวช จิตเวชเด็ก คุณครูสอนเด็กพเิศษ และผูป้กครอง จ านวน 7 คน 
 3.1.6 น าขอ้มูลจากการสงัเกตการณ์กรณีศึกษาและผลการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญมาวเิคราะห์
กบัขอ้มูลทางดา้นวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง สงัเคราะห์ออกมาในรูปแบบแผนผงัความคิด (Mapping) 
และการวเิคราะห์ที่วา่ง (Spatial Analysis) เพือ่หาขอ้สรุปงานวจิยัและขอ้เสนอแนะ 
 3.1.7 ขอ้บกพร่องในงานวจิยัและขอ้เสนอแนะ 
3.2 วิธีสังเกตและเกณฑ์ในการเลือกกรณศึีกษา 
 กรณีศึกษาเป็นส่ิงส าคญัในการหาขอ้มูล ขอ้เทจ็จริงในงานวจิยั ดงันั้นการเกณฑก์ารเลือก
สถานที่ที่เป็นกรณีศึกษานั้นตอ้งครอบคลุมถึงหวัขอ้วจิยั และตรงจุดกบัค  าถามในงานวจิยัเพือ่ให้
ไดม้าซ่ึงต าตอบทางงานวจิยัที่ตั้งขึ้นมา ไดค้รบถว้นและสมบูรณ์ 

34 
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3.2.1 เกณฑใ์นการเลือกกรณีศึกษา 
  1) ความสะดวกสบายในการเขา้ถึงโครงการ เช่น อยูติ่ดถนน ง่ายต่อการเขา้ถึง ไม่
ลบัตาคน มีมุมมองที่ดี ชดัเจน 
  2) พื้นที่เงียบสงบ เหมาะสมส าหรับการส่งเสริมการพฒันาการทางดา้นสงัคมของ
เด็กพเิศษ 
  3) เป็นสถานที่ส่งเสริมการพฒันาการทางดา้นกายภาพและดา้นสงัคมของเด็ก
พเิศษโดยเฉพาะ 
  4) พื้นที่สนามเด็กเล่นสามารถรองรับเด็กพเิศษไดไ้ม่ต  ่ากวา่ 10 คน 
 3.2.2 วธีิในการสงัเกต กรณีศึกษา 
  1) ท าการสงัเกตในโรงเรียน ช่วงเชา้ เวลา 11:00 ถึง 12:00 น.ใหเ้ด็กพเิศษไดผ้อ่น
คลายความเครียดจากการเรียนในช่วงเชา้ ในการเล่นจะใชเ้วลาประมาณ 30 ถึง 60 นาที อาจมาก
หรือนอ้ยกวา่น้ีก็ไดข้ึ้นอยูก่บัภาวะทางอารมณ์และความพร้อมของเด็กพเิศษ และท าการสงัเกตช่วง
เยน็ช่วงเวลาเลิกเรียน ช่วงเวลา 15:00 ถึง16:00 น.  
  2) การสงัเกตการณ์พฤติกรรมเด็กพเิศษในงานเทศกาล Christmas ในสวนภูมิวฒัน์ 
สถาบนัแห่งชาติเพือ่การพฒันาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล 
  3) การสงัเกตการณ์พฤติกรรมเด็กพเิศษในสนามเด็กเล่น และจดบนัทึกพฤติกรรม
เหล่านั้น ตามล าดบัขั้นตอนและระยะเวลา 
  4) จดบนัทึกลกัษณะทางกายภาพของสนามเด็กเล่น วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองเล่นและ
ความปลอดภยัในการใชง้าน 
  5) สรุปขอ้มูลที่ไดจ้ากการสงัเกตในรูปแบบของ Checklist Mapping และ Spatial 
Analysis 
 3.2.3 หวัขอ้ในการสงัเกตพื้นที่กรณีศึกษา 
  1) พื้นที่ตั้ง บริบทโดยรอบและบทบาทของพื้นที่ 
  2) ลกัษณะทางกายภาพของสนามเด็กเล่นที่ส่งเสริมใหเ้กิดโอกาสการเขา้สงัคม 
เช่น การเขา้ถึงไดง้่าย ความเงียบสงบ ความปลอดภยั เป็นตน้ 
  3) การมีส่วนร่วมในการเขา้สงัคมจากพฤติกรรมมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้ม เช่น เป็น
ศูนยร์วมท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม ดึงดูดคนใหเ้ขา้มาใชง้านมากขึ้น ใหค้วามรู้สึกปลอดภยั มีความทา้
ทายในการเล่นเพือ่ใหเ้กิดประสบการณ์ใหม่ และกระตุน้การรับรู้ของเด็กพเิศษ เป็นตน้ 
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  4) การเล่นร่วมกนัของเด็กพเิศษจากการสงัเกตในสนามเด็กเล่นของกรณีศึกษา 
โดยสงัเกตขนาดของการรวมกลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มเด็กพเิศษ 2 คน กลุ่มเด็กพเิศษ 3 ถึง 10 คนและ กลุ่ม
เด็กพเิศษ 10 คนขึ้นไป และสงัเกตพฒันาการที่เกิดขึ้นระหวา่งการเล่น 
  5) สงัเกตการณ์ออกแบบดา้นความปลอดภยัส าหรับเด็กพเิศษ เช่น การใชพ้ื้นทราย
เป็นพื้นสนามเด็กเล่น มีเสน้ทางการเดิน หรือเสน้ทางสญัจรเผือ่กรณีฉุกเฉิน เป็นตน้  
3.3 เกณฑ์ในการเลือกผู้เช่ียวชาญในการสัมภาษณ์ 

การเลือกกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในการสมัภาษณ์ในการหาขอ้มูลนั้นมีความส าคญั เน่ืองจากการหา
ขอ้มูลแบบเฉพาะเจาะจง จึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sample) เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยั (Best Witted, 2014) เพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงงานวจิยัที่สมบูรณ์ โดยมีเกณฑก์าร
เลือกผูเ้ช่ียวชาญดงัน้ีดงัน้ี 
 3.3.1 ผูใ้หส้มัภาษณ์มีประสบการณ์การท างานดา้นการบ าบดัเด็กพเิศษไม่ต  ่ากวา่ 3 ปี 
 3.3.2 เป็นบุคคลที่ใกลชิ้ดกบัเด็กพเิศษ และมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัพฤติกรรมการเขา้
สงัคมของเด็กพเิศษเป็นอยา่งดี 
 3.3.3 มีความช านาญทางดา้นวชิาชีพ เช่น แพทย ์พยาบาล นกัจิตวทิยาเด็ก นกั
กิจกรรมบ าบดั และครูผูส้อนเด็กพเิศษ 

1) กลุ่มตวัอยา่งในการสมัภาษณ์ 
   เป็นกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองเด็กพเิศษโดยตรง ยกตวัอยา่งเช่น แพทย ์พยาบาล
แผนกกุมารเวช จิตเวชเด็ก นกัจิตแพทย ์นกักิจกรรมบ าบดั ในโรงพยาบาล ศูนยก์ารรักษาและครู
สอนเด็กพเิศษระดบัชั้นอนุบาล ในโรงเรียนหรือศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เป็นตน้  
  2) จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง  
   ในทุกกรณีศึกษาไดส้มัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 5 กลุ่ม ประกอบดว้ย 
กุมารแพทย ์สถาบนัแห่งชาติเพือ่การพฒันาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ศาลายา (สมัภาษณ์วนัที ่25 
ธนัวาคม 2556) หวัหนา้พยาบาลฝ่ายจิตเวชเด็ก นกักิจกรรมบ าบดัช านาญการ โรงพยาบาลเด็กมหา
ราชินี (สมัภาษณ์วนัที่ 25 พฤศจิกายน 2556) ครูผูส้อนเด็กพเิศษ โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล 
จงัหวดัสุพรรณบุรี  (สมัภาษณ์วนัที่ 19 พฤศจิกายน 2556) ครูผูส้อนเด็กพเิศษ ศูนยศ์ึกษาพเิศษเขต 5 
จงัหวดัสุพรรณบุรี (สมัภาษณ์วนัที่ 26 พฤศจิกายน 2556) และผูป้กครองเด็กพเิศษ ศูนยศ์ึกษาพเิศษ
เขต 5 จงัหวดัสุพรรณบุรี (สมัภาษณ์วนัที่ 26 พฤศจิกายน 2556) จ  านวน 2 คน รวมผูใ้หส้มัภาษณ์ 7 
คน 
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3) วธีิในการสมัภาษณ์ 

       เลือกสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ อยา่งเฉพาะเจาะจงตามต าแหน่งและหนา้ที่ 
โดยมีค  าถามดงัต่อไปน้ี 
       3.1) ลกัษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่นที่ส่งเสริมการเขา้สงัคมของเด็ก
พเิศษเป็นอยา่งไร 
        3.2) กิจกรรมที่ช่วยกระตุน้พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเขา้สงัคมของ
เด็กพเิศษมีอะไรบา้ง 
        3.3) ลกัษณะการเล่นร่วมกนัของเด็กพเิศษมีก่ีแบบ อะไรบา้ง 
        3.4) พฒันาการที่เกิดขึ้นจากการเล่นของเด็กพเิศษ มีอะไรบา้ง 

       3.5) ขอ้ควรระวงั หรือขอ้แนะน าในการออกแบบสภาพแวดลอ้มของเด็ก
พเิศษ 
3.4 แผนผังความคดิ (Mapping) 
 คือการสรุปขอ้มูลจากวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งและจากการสงัเกตพฤติกรรมของเด็กพเิศษใน
สนามเด็กเล่น ในรูปแบบของ Mapping โดยใชข้อ้มูลเชิงสญัลกัษณ์  
3.5 การวิเคราะห์ที่ว่าง (Spatial Analysis)  
 การวเิคราะห์ที่วา่งสามารถท าไดโ้ดย สงัเกตลกัษณะความสมัพนัธเ์ชิงที่วา่งของสนามเด็ก
เล่นทั้งในระนาบแนวตั้งและระนาบแนวด่ิง โดยใชแ้ผนผงั (Plan) และรูปตดั (Section) ที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมในการใชง้าน  
3.6 รายละเอียดเบือ้งต้นของกรณศึีกษา 
 กรณีศึกษาของทั้ง 3 สถานที่ อนัไดแ้ก่ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขต 5 จงัหวดัสุพรรณบุรี 
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล สุพรรณบุรี และสถาบนัแห่งชาติเพือ่การพฒันาการเด็กและ
ครอบครัว ม.มหิดล ศาลายา ไดส้รุปขอ้มูลทางกายภาพของพื้นที่ ดา้นสภาวะจิตใจ และพฤติกรรมที่
ส่งผลจากสภาวะแวดลอ้ม บริบทรอบ ๆ สนามเด็กเล่นโดยน าขอ้มูลจากการสงัเกตพฤติกรรม การ
เก็บขอ้มูลดา้นพื้นที่ บริบทโดยรอบโครงการ คุณลกัษณะที่ส่งเสริมการพฒันาการทางดา้นสงัคม
ของเด็กพเิศษ สภาพแวดลอ้มที่มีการกระตุน้ประสาทสมัผสัที่ดี การพดูคุยกบัผูป้กครองของเด็ก
พเิศษ และการสมัภาษณ์มีผูเ้ช่ียวชาญน ามาวเิคราะห์ สงัเคราะห์และสรุป โดยมีรายละเอียดของการ
ออกแบบดงัน้ี 
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3.6.1 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษเขต 5 จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 5 จงัหวดัสุพรรณบุรี จึงไดจ้ดัตั้งขึ้นตามมติคณะ 
รัฐมนตรี เม่ือวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2542 เพือ่เป็นศูนยใ์หบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมและเตรียม
ความพร้อมเพือ่การส่งต่อพฒันาศกัยภาพเบื้องตน้ใหก้บัผูพ้กิาร เป็นศูนยข์อ้มูลสารสนเทศประสาน
การจดัการเรียนร่วม ฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร เป็นศูนยว์ชิาการเพือ่การวจิยัและพฒันา จดั
ใหบ้ริการส าหรับผูพ้กิารทุกประเภทในพื้นที่เขตการศึกษา 5 ไดแ้ก่ จงัหวดัราชบุรี กาญจนบุรี 
เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขนัธ ์และสุพรรณบุรี  
 ในปี 2542 ศูนย ์ฯ ไดป้ระสานงานกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลทบัตีเหล็ก เพือ่ขอใชท้ี่ดิน
สาธารณะประโยชน์บา้นโพธ์ิเขียว จ านวน 13 ไร่ 3 งาน คิดเป็นพื้นที่ 22,000 ตารางเมตร  
 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 5 จงัหวดัสุพรรณบุรี ใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม
และการเตรียมความพร้อมเพือ่การส่งต่อ พฒันาศกัยภาพเด็กพกิารที่มีความบกพร่องทุกประเภท 
ตามแนวทาง (หลกัสูตร) การใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เห็น เด็กที่มีความบกพร่องประสานการจดัการเรียนร่วม เป็นศูนยว์ชิาการและสารสนเทศจดับริการ
ส่ือและส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพกิาร ฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดั
การศึกษาเพือ่คนพกิาร และบริการช่วยเหลือดา้นอ่ืน ๆ แก่เด็กพกิารโดยจดัรูปแบบการใหบ้ริการ 
ดงัน้ี 

1) ใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมและเตรียมความพร้อมภายในศูนยท์ั้งประจ าและไป 
กลบั ปัจจุบนัมีเด็กนกัเรียนที่มีความบกพร่องประเภทต่าง ๆ มารับบริการที่ศูนย ์ฯ เฉล่ียวนัละ
ประมาณ 40 ถึง 50 คน 
 2) ใหบ้ริการที่บา้น ออกใหบ้ริการไดว้นัละ 8 ถึง 10 ครอบครัว 
           3) ใหบ้ริการในโรงเรียนเรียนร่วม  
 4) ใหบ้ริการเด็กเจบ็ป่วยเร้ือรังในโรงพยาบาล  

ทีต่ ั้งโครงการ เลขที่ 85 หมู่ 4 ต  าบลทบัตีเหล็ก อ าเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี  
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แผนผงัที่ 3.1 แสดงพื้นที่ใกลเ้คียงศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขต 5 จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 
3.6.2 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 

สืบเน่ืองจาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการจดัการศึกษา
ส าหรับผูพ้กิารและผูด้อ้ยโอกาสควรไดรั้บโอกาสทางการศึกษาอยา่งเสมอภาคและทัว่ถึง  จึงได้
จดัตั้งโรงเรียนศึกษาพเิศษสุพรรณบุรี ขึ้นในโครงการจดัตั้งศูนยร์าชการแห่งที่ 2 ของจงัหวดั
สุพรรณบุรี โดยกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศจดัตั้งโรงเรียนเม่ือวนัที่ 17 มกราคม 2538 สงักดั
ส านกับริหารงานการศึกษาพเิศษ (กองการศึกษาพเิศษ กรมสามญัศึกษาเดิม) กระทรวงศึกษาธิการ 
รับนกัเรียนพกิารประเภทมีความบกพร่องทางดา้นสติปัญญาและบกพร่องทางการไดย้นิเขา้เรียน
โดยใหบ้ริการนกัเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา 5 และจงัหวดัใกลเ้คียง  
 ในปีการศึกษา 2547  กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศเปล่ียนช่ือใหโ้รงเรียนศึกษาพเิศษ
สุพรรณบุรีเป็นโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  จงัหวดัสุพรรณบุรี  สงักดัส านกับริหารงาน
การศึกษาพเิศษ  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  รับนกัเรียนที่
มีความบกพร่องทางดา้นสติปัญญาและออทิสติกในเขตจงัหวดัสุพรรณบุรีและจงัหวดัใกลเ้คียง  
ไดแ้ก่  นครปฐม  กาญจนบุรี  ชยันาท  สิงห์บุรี  อ่างทอง  พระนครศรีอยธุยา  ปทุมธานี  นนทบุรี
และกรุงเทพมหานคร  มีเน้ือที่ 26 ไร่  2 งาน 27 ตารางวา คิดเป็นพื้นที่ 42,508 ตารางเมตร 
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ที่ตั้งโครงการ เลขที่ 75 หมู่ 4 ต าบลทบัตีเหล็ก อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนผงัที่ 3.2 แสดงพื้นที่ใกลเ้คียง โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล สุพรรณบุรี  
 
3.6.3 สถาบนัแห่งชาติเพือ่การพฒันาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ศาลายา 

 เป็นสถาบนัแห่งชาติ เพือ่พฒันาเด็กพเิศษหรือเด็กออทิสติก โดยมีการอบรมผูป้กครองเด็ก
พเิศษเพือ่ใหมี้ความเขา้ใจ ในการเล้ียงดูเด็กพเิศษใหถู้กตอ้ง โดยที่กลุ่มผูป้กครองสามารถแบ่งปัน
ความรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์ เพือ่ส่งเสริมการพฒันาการของเด็กพเิศษ สถาบนัแห่งชาติเพือ่การ
พฒันาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ศาลายา มีพื้นที่  7,700 ตารางเมตร 
 ที่ตั้งโครงการ 999 ถ.พทุธมณฑลสาย 4 ต  าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 



41 

 

 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผงัที่ 3.3 แสดงพื้นที่ใกลเ้คียง สถาบนัแห่งชาติเพือ่การพฒันาเด็กและครอบครัว 
 
3.7 รายละเอียดของการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากผงัพื้นสนามเด็กเล่น น าขอ้มูลจากการสงัเกตและภาพถ่ายในสนาม
เด็กเล่นจากการสงัเกตการณ์โดยสรุปออกมาเป็นแผนผงัความคิด ในรูปแบบของขอ้มูล รูปภาพ 
แสดงเป็น Graphic โดยการจดัวางองคป์ระกอบของเคร่ืองเล่นในสนามเด็กเล่นของเด็กพเิศษใน
ระนาบแนวราบ (Plan) รูปตดัของสนามเด็กเล่น แสดงถึงการวเิคราะห์พื้นที่ในระนาบแนวด่ิง 
(Vertical Plane) พื้นที่ส่งเสริมการพฒันาการทางดา้นประสาทสมัผสั (Sensory) และการเคล่ือนไหว
ของร่างกาย (Motor) ของเด็กพเิศษ การใชก้รอบทางทฤษฎีในการวเิคราะห์ประเด็นที่เหมาะสมใน
การใชพ้ื้นที่จริงในปัจจุบนั โดยการวเิคราะห์ที่วา่งประกอบดว้ย แสงและเงา สดัส่วนเชิง 3 มิติ และ
บรรยากาศ 
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3.8 สรุป 
 จากขอ้มูลเบื้องตน้ของกรณีศึกษาน าไปสู่บทที่ 4 สามารถสรุปขั้นตอนการท าวจิยัและ
วธีิการในการวจิยัเป็นแผนผงัความคิด (Mapping) ดงัน้ี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 3.1 สรุปขั้นตอนการท าวจิยั 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์กรณศึีกษา 

 การศึกษากรณีศึกษาในประเทศ 3 กรณีศึกษาไดแ้ก่ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษเขต 5 จงัหวดั
สุพรรณบุรี โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล สถาบนัแห่งชาติเพือ่การพฒันาเด็กและครอบครัว  
ม.มหิดล ศาลายา การวเิคราะห์ลกัษณะทางกายภาพ พฤติกรรมการเล่นของเด็กพเิศษ น าเสนอโดย
ใช ้ผงัพื้น (Plan) รูปตดั (Section) รูปถ่ายสถานที่ (Figure) และสรุปออกมาเป็นผงัความคิด 
(Mapping) ดงักรณีศึกษาต่อไปน้ี 
4.1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 

4.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปและลกัษณะทางกายภาพของพื้นที่กรณีศึกษา 
 เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ส าหรับเด็กและผูป้กครองใหเ้รียนรู้ไปพร้อมกนั เป็นเหมือนชุมชน
ขนาดเล็กมีเป็นบา้นพกัอาศยัในศูนยส์ าหรับใหผู้ป้กครองที่บา้นอยูไ่กล และจะไดฝึ้กทกัษะในการ
ดูแลเด็กพเิศษอยา่งใกลชิ้ด ในการเรียนการสอนทุกคร้ังตอ้งมีผูป้กครองคอยอยูก่บัเด็กพเิศษ
ตลอดเวลา เน่ืองจากเด็กพเิศษแต่ละคนตอ้งการการดูแลที่แตกต่างกนัออกไป  
 โดยสนามเด็กเล่นในศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขต 5 จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นสนามเด็กเล่นที่เป็น
พื้นที่ปิดใหเ้ฉพาะเด็กในศูนยเ์ท่านั้น โดยพื้นที่สนามเด็กเล่นมีพื้นที่ประมาณ 350 ตารางเมตร 
ลอ้มรอบดว้ยพื้นที่เกษตรกรรม (ท านาและสวนผลไม)้ และชุมชน ดงัในแผนผงัที่ 4.1 
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แผนผงัที่ 4.1 แสดงลกัษณะการใชง้านในพื้นที่และบริบทโดยรอบศูนยก์ารศึกษาพเิศษเขต 5 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผงัที่ 4.2 แสดงเสน้ทางสญัจรในพื้นที่ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษเขต 5 
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แผนผงัที่ 4.3 แสดงลกัษณะการใชง้านในพื้นที่ศูนยก์ารศึกษาพเิศษเขต 5 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผงัที่ 4.4 แสดง Sensory & Play Zone ในสนามเด็กเล่นศูนยก์ารศึกษาพเิศษเขต 5 
 

สนามเด็กเล่นมีการใชง้าน 2 ส่วน คือแบบกระตุน้ประสาทสมัผสั และกระตุน้การ
เคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือ แบบกระตุน้ประสาทสมัผสัจะเป็นแบบพื้นที่ธรรมชาติ ‚Sensory Zone‛ 
ใชว้สัดุธรรมชาติ เช่น ทราย หินกรวด กะลามะพร้าว เป็นตน้ ส่วนกระตุน้กลา้มเน้ือจะเป็นเคร่ือง
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เล่นในสนามเด็กเล่น ‚Play Zone‛ ประกอบดว้ยเคร่ืองเล่นชนิดต่าง ๆ เช่น สะพานล่ืน ชิงชา้ อุโมงค ์
แท่งคอนกรีตไล่ระดบัเพือ่ส่งเสริมทกัษะการทรงตวั เป็นตน้ สนามเด็กเล่นถูกลอ้มดว้ยอาคารเรียน 
การจดัวางเคร่ืองเล่นเป็นรูปวงกลมเวน้พื้นที่กิจกรรมไวต้รงกลางเพือ่ใหเ้ด็กนัง่เล่นทราย เพือ่ใหเ้ป็น
พื้นที่ท  ากิจกรรมส าหรับเด็ก ๆ ดงัแผนผงัที่ 4.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4.1 แสดงรูปตดัสนามเด็กเล่นในศูนยก์ารศึกษาพเิศษ (แสงและเงา) 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4.1 สนามเด็กเล่นตรงกลางพื้นที่โล่ง 
ที่มา : ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขต 5 จงัหวดัสุพรรณบุรี, 2556 
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ภาพที่ 4.2 เสาคอนกรีตไล่ระดบัและกะลามะพร้าว 
ที่มา : ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขต 5 จงัหวดัสุพรรณบุรี, 2556 

 
4.1.2 ลกัษณะทางกายภาพในหอ้งเรียนของเด็กพเิศษในศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขต 5 จงัหวดั

สุพรรณบุรี  
 การศึกษาการท ากิจกรรมเสริมทกัษะทางสงัคมของเด็กพเิศษ ระดบัชั้นอนุบาลพบวา่
กิจกรรมการเขา้สงัคมนั้นคือการฝึกเป็นกลุ่ม โดยมีเด็กพเิศษจ านวน 10 คน ซ่ึงเด็กแต่ละคนก็จะมี
ผูป้กครองดูแลอยูอ่ยา่งใกลชิ้ด สอนท ากิจกรรมแบบเป็นเพลง มีการต่อคิวตามล าดบัก่อนหลงั ให้
เด็กรู้จกัการรอคอย มีกิจกรรมสร้างปฏิสมัพนัธก์บัเพือ่น ร่วมชั้นเรียน ครูตอ้งคอยกระตุน้ใหเ้ด็กหนั
หนา้เขา้หาเพือ่นขา้ง ๆ ท ากิจกรรมร้องเพลงเขา้จงัหวะ สัง่จบัไหล่ จบัตน้คอ เพือ่นอีกฝ่าย การ
เรียกช่ือเพือ่นตามล าดบัในแถว การท ากิจกรรมนั้นจะมีครูอยูต่รงกลาง เด็กพเิศษและผูป้กครองจะ
อยูติ่ดกนั นัง่เป็นรูปตวั U เพือ่ใหทุ้กคนสามารถมองหนา้กนัได ้กิจกรรมคร้ังหน่ึงใชเ้วลาประมาณ 
30 ถึง 45 นาที แบ่งช่วงใหพ้กัระหวา่งการเรียนใชเ้วลาประมาณ  10 ถึง 20 นาที ดงัในภาพที่ 1 ใน
แผนภาพที่ 4.2 
 จากการสงัเกตพฤติกรรมการเขา้สงัคมของเด็กพเิศษแต่ละคนนั้นไม่มีความคลา้ยกนัเลย 
เช่น เด็กชาย ก. ชอบเขา้หาเพือ่น เอามือไปแตะเพือ่น เรียกแลว้หนัตามเสียงเรียก รู้วา่ตนเองช่ืออะไร 
รู้วา่เพือ่น ๆ ช่ืออะไร ส่วนเด็กชาย ข. ไม่เขา้หาเพือ่น หลบอยูมุ่มหอ้งท ากิจกรรม พอรวมกลุ่มก็นัง่
ส่ายหนา้อยา่งเดียว  
             พฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค ์ในการเขา้สงัคมของเด็กพเิศษ ตวัอยา่งเช่น การเขา้ไปหาเพือ่น
ดว้ยอารมณ์ที่อยากเล่นดว้ยแต่แสดงออกมาไม่ถูก โดยการวิง่เขา้ไปตีเพือ่นที่เป็นพเิศษดว้ยกนั แต่ไร้
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การตอบสนองกลบัมา น่ีคือปัญหาหลกั ๆ ของเด็กพเิศษ หรือบางคนเดินเขา้ไปหาเพือ่นอีกคนแต่
แลบล้ินใส่ แต่เพือ่นอีกฝ่ายก็ไม่ไดแ้สดงท่าทีการตอบสนองแต่อยา่งใด เด็กแบบสุดทา้ยจากการ
สงัเกตคือ เด็กที่นัง่น่ิง ไม่ลุกเดิน อยูติ่ดกบัผูป้กครองตลอดเวลา แบบน้ีถือวา่เป็นระดบัอาการที่น่า
เป็นห่วงมากที่สุด 
 จากการสงัเกตปัจจยัสภาพแวดลอ้มพบวา่ อุณหภูมิภายในสถานที่บ  าบดัก็มีผลต่อสมาธิใน
การท ากิจกรรมของเด็กพเิศษไดด้ว้ยเช่นกนั หากอากาศร้อนจะท าใหพ้วกเด็กๆ หงุดหงิดง่าย  การใช้
สีใหเ้หมาะสมกบักิจกรรมที่เกิดขึ้น เช่น กิจกรรมแบบ Active ก็สามารถใชสี้โทนร้อนได ้เช่น สีสม้
อ่อน สีม่วงอ่อน เป็นตน้ ส่วนกิจกรรมแบบ Passive สามารถใชสี้โทนเยน็ไดเ้ช่น สีฟ้าอ่อน สีเขียว
อ่อน เป็นตน้ (ปิยนุช, 2556) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ 4.2 แสดงการกระจายตวัของเด็กพเิศษในหอ้งเรียน ศูนยก์ารศึกษาพเิศษเขต 5 
 

จากแผนภาพที่ 4.2 พบวา่ลกัษณะของพื้นที่ที่ช่วยส่งเสริมในการเขา้สงัคมของเด็กพเิศษใน
หอ้งเรียนนั้น เด็กพเิศษจะรวมกลุ่มกนัตามผนงัหอ้งในแผนภาพที่ 4.2 ภาพ (c) หรือมุมหอ้ง แลว้มี
การเล่นดว้ยกนัในแผนภาพที่ 4.2 ภาพ (b) ปัจจยัดา้นอ่ืนที่ช่วยส่งเสริมทางดา้นกายภาพ เช่น 
ปริมาณแสงที่เขา้มาในหอ้งเรียน ช่องเปิดต่าง ๆ เด็กพเิศษที่มีอาการปิดกั้นตนเองจะไม่ชอบบริเวณที่
มีแสงมาก แต่จะนัง่ในมุมหอ้งที่มีแสงสลวัแทน ในการท ากิจกรรมเป็นกลุ่มจะจบักลุ่มเป็นรูปตวัย ู
(U) ในแผนภาพที่ 4.2 ภาพ (a) กิจกรรมขึ้นอยูก่บัครูฝึกวา่จะใหเ้ด็กพฒันาการทางดา้นไหน แลว้ให้
เด็กปฏิบติัตาม ดงันั้นการเขา้สงัคมของเด็กพเิศษปัจจยัดา้นบุคคลก็มีความส าคญัในการกระตุน้ให้
เด็กพเิศษเกิดความสนใจในการเล่น ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น เสียงเพลงที่มีจงัหวะ
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สนุกสนานเป็นส่ิงเร้าที่ดีกระตุน้ใหเ้ด็กสนใจ และตวับุคคลที่เป็นผูน้ าท  ากิจกรรมการเขา้สงัคมก็เป็น
ส่ิงดึงดูดเด็กพเิศษใหท้  ากิจกรรม เพือ่ส่งเสริมการพฒันาการทางสงัคม ปัจจยัทางดา้นกายภาพก็เป็น
ส่วนรองที่ช่วยใหเ้กิดความจดจ่อต่อกิจกรรมนั้น ๆ ไดดี้ยิง่ขึ้น โดยใชเ้ร่ืองของการก าหนดขอบเขต  
มีจุดบงัสายตาและช่องเปิดเพือ่รับแสงธรรมชาติ และเป็นการเปิดมุมมองใหเ้ด็กเกิดความอยากรู้
อยากเห็นในโลกภายนอก 
 ดงันั้นลกัษณะทางกายภาพที่ส่งเสริมการเขา้สงัคมของเด็กพเิศษถูกแบ่งเป็น 3 ลกัษณะ คือ 
ลกัษณะทางกายภาพที่ช่วยส่งเสริมการเขา้สงัคมของเด็กพเิศษจ านวน 2 คน มีลกัษณะเป็นรูปตวัแอล 
(L) เขา้มุมเพือ่ใหเ้ด็กเร่ิมจบักลุ่มเล็ก ๆ ก่อน เป็นการส่งเสริมการเล่นระหวา่งเด็กพเิศษกบัเด็กพเิศษ
ดว้ยกนัหรือระหวา่งเด็กพเิศษกบัผูป้กครอง ลกัษณะแบบตวัไอ (I) ส่งเสริมการเล่นแบบ 3 คน โดยที่
การเล่นจะมีจุดมุ่งหมายเดียวกนัในกลุ่ม และแบบพื้นที่ปิดลอ้มมีพื้นที่ประมาณ 48 ตารางเมตร 
ส่งเสริมใหเ้กิดพื้นที่ท  ากิจกรรมเป็นกลุ่มใหญ่ ซ่ึงจากการสงัเกตพบวา่ขนาดพื้นที่มีส่วนก าหนด
จ านวนการจบักลุ่มเล่นกนัของเด็กพเิศษ หากพื้นที่แคบก็รองรับการจบักลุ่มไดจ้  านวนนอ้ย ส่วน
พื้นที่กวา้งก็สามารถรองรับการจบักลุ่มที่มีเด็กพเิศษไดจ้  านวนมากกวา่ ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัจุดประสงค์
ของการใชง้าน และแนวคิดในการออกแบบเอง สรุปลกัษณะทางกายภาพดงัตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1 แสดงลกัษณะทางกายภาพที่ส่งเสริมการเขา้สงัคมของเด็กพเิศษในหอ้งเรียน ศูนยก์ารศึกษาพเิศษเขต 5 
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4.1.3 สรุปลกัษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่นของเด็กพเิศษ ในศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขต 
5 จงัหวดัสุพรรณบุรี  

พบวา่ลกัษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่นของเด็กพเิศษที่ส่งเสริมการพฒันาการทาง
สงัคม ตอ้งมีส่ิงดึงดูดความสนใจใหเ้ด็กพเิศษเขา้ไปหา เช่น เคร่ืองเล่น อุปกรณ์ที่ส่งเสริมการ
กระตุน้กลา้มเน้ือต่าง ๆ เด็กจะเขา้มาเล่นร่วมกนั บางจุดที่โล่งมากเกินไปเช่น ไม่มีร่มเงาจากตน้ไม ้
เคร่ืองเล่นดูเก่า เด็กพเิศษก็จะไม่ใหค้วามสนใจที่จะเขา้ไปเล่น ในที่วา่งที่ไม่เกิดการพฒันาการทาง
สงัคมเลย หากมีผูป้กครองหรือครูฝึกชกัชวนเด็กพเิศษใหเ้ขา้สงัคมดว้ยเด็กก็กลา้ที่จะเล่นดว้ยกนั
มากขึ้น ไม่เกิดความระแวงในตวับุคคลและสภาพแวดลอ้มในสนามเด็กเล่นดงัแผนผงัที่ 4.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนผงัที่ 4.5 แสดงการจบักลุ่มเล่นกนัของเด็กพเิศษในสนามเด็กเล่น ศูนยก์ารศึกษาพเิศษเขต 5 
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แผนภาพที่ 4.3 แสดงกิจกรรมในศูนยก์ารศึกษาพเิศษเขต 5 ในช่วงเชา้ 
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จากแผนภาพที่ 4.3 พบวา่กิจกรรมที่เกิดขึ้นลว้นส่งเสริมการพฒันาการทางสงัคมดว้ยกนั
ทั้งส้ิน เช่น การรอคอย การเขา้แถวตามล าดบัก่อนหลงั การรู้จกัการเป็นผูน้ าและผูต้ามที่ดี โดยครูฝึก
สามารถสอดแทรกการออกก าลงักายไปดว้ย โดยใหเ้ด็กพเิศษรู้สึกสนุกไปกบักิจกรรมการฝึกต่าง ๆ 
เพือ่ใหเ้กิดการพฒันาการทางดา้นสงัคมและร่างกายไปพร้อม ๆ กนั 
 ดงันั้นสามารถสรุปลกัษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่นที่ส่งเสริมการพฒันาการทาง
สงัคมของเด็กพเิศษไดเ้ป็นแบบลกัษณะการเล่นกนัระหวา่งเด็กพเิศษ 2 คน จะเป็นพื้นที่ที่ติดขอบร้ัว 
มีขอบเขตที่ชดัเจนและใกลท้างเขา้ออกสนามเด็กเล่น ลกัษณะทางกายภาพที่ส่งเสริมการเขา้สงัคม
ของเด็กแบบ 3 ถึง 6 คน เป็นการเล่นกบัเคร่ืองเล่นทัว่ไป โดยเล่นดว้ยกนั บางกลุ่มไม่มีการพดูคุยกนั 
แต่ในบางกลุ่มก็มีการชกัชวนกนัเล่น เกิดปฏิสมัพนัธข์ึ้น และลกัษณะทางกายภาพที่ส่งเสริมการเล่น
เป็นกลุ่มใหญ่ ๆ จ  านวนเด็ก 10 ถึง 12 คนมีการดึงดูดโดยเคร่ืองเล่น กิจกรรมแบบต่อเน่ืองโดย
ก าหนดกฎเกณฑ ์และล าดบัที่แน่นอน สรุปดงัในตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2 สรุปลกัษณะทางกายภาพที่ส่งเสริมพฒันาการทางสงัคมของเด็กพเิศษในสนามเด็กเล่นในศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขต 5 
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4.2 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 
4.2.1 ขอ้มูลทัว่ไปและลกัษณะทางกายภาพของพื้นที่กรณีศึกษา 

 ในโรงเรียนแห่งน้ีสอนเด็กพเิศษโดยเฉพาะมีตั้งแต่ชั้นระดบัอนุบาลถึงระดบัชั้นมธัยมปลาย 
โดยกลุ่มเป้าหมายในงานวจิยัคร้ังน้ีคือเด็กพเิศษระดบัชั้นอนุบาล ที่กรณีศึกษาน้ีจะมีครูและครูพี่
เล้ียงดูแลเด็กอยา่งใกลชิ้ดทุกช่วงเวลาเน่ืองจากเด็กพเิศษยงัไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้โดยการ
เรียนการสอนจะพฒันาการทางดา้นภาษา พฤติกรรม และการเขา้สงัคม  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผงัที่ 4.6 แสดงลกัษณะการใชง้านในพื้นที่และบริบทโดยรอบ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
 
 4.2.2 ลกัษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่นของเด็กพเิศษในโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุ
กูล จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 สนามเด็กเล่นในโรงเรียนแห่งน้ีแบ่งออกเป็น 2 สนาม คือ สนามเด็กเล่นของระดบัชั้น
อนุบาล จะตั้งอยูบ่ริเวณใกลอ้าคารเรียนของเด็กอนุบาล เป็นพื้นที่ปิดลอ้มมีแนวป้องกนัที่ดี หรือ
สามารถใหเ้ด็กพเิศษไปเล่นที่สนามเด็กเล่นของระดบัชั้นประถมที่มีขนาดใหญ่กวา่และเป็นพื้นที่
โล่งเพือ่ใหเ้ด็กสามารถออกก าลงักายไดอ้ยา่งอิสระไดดี้ ดงัแผนผงัที่ 4.7 
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แผนผงัที่ 4.7 แสดงเสน้ทางสญัจรในพื้นที่ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผงัที่ 4.8 แสดงลกัษณะการใชง้านในพื้นที่สนามเด็กเล่นระดบัชั้นอนุบาล โรงเรียนสุพรรณบุรี
ปัญญานุกูล 
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แผนผงัที่ 4.9 แสดง Sensory & Play Zone ในพื้นที่สนามเด็กเล่นระดบัชั้นอนุบาล โรงเรียน
สุพรรณบุรีปัญญานุกูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4.4 แสดงรูปตดัสนามเด็กเล่นระดบัชั้นอนุบาล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล (แสง
และเงา) 
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 ในสนามเด็กเล่นของเด็กระดบัอนุบาลนั้นมีพื้นที่ 117 ตารางเมตร มีความปลอดภยัในการ
เล่นเน่ืองจากเป็นพื้นที่ปิดมีแนวร้ัวและปลูกไมพุ้ม่เป็นแนวป้องกนัสองชั้น มีเสน้ทางการเดินที่
ชดัเจน มีจุดน าสายตาคือบา้นหลงัเล็ก ๆ ที่สามารถเป็นส่วนกระตุน้ประสาทสมัผสัไดดี้ และช่วย
เปิดโอกาสใหค้รูพีเ่ล้ียงสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในการเล่นกบัเด็กพเิศษไดด้ว้ย ดงัแผนผงัที่ 4.8 
และ 4.9 
 
 

 

 
 
 
 
ภาพที่ 4.3 บา้นเล็กจุดดึงดูดสายตาในสนามเด็กเล่นระดบัชั้นอนุบาล 
ที่มา : โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล สนามเด็กเล่นของเด็กพเิศษระดบัชั้นอนุบาล, 2556 

 

การเล่นในสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนแห่งน้ีมีทั้งส่วนกระตุน้ประสาทสมัผสัเป็นพื้นกรวด
เป็นระยะทางเดินสั้น ๆ พื้นสนามเด็กเล่นเป็นพื้นหญา้ ใกลบ้ริเวณอาคารและกระบะทรายที่ยืน่
ออกมาจากตวัอาคารมีก๊อกน ้ าและสายยางใหเ้ด็กพเิศษสามารถเล่นทรายเปียกทรายแหง้ไดเ้ป็นการ
กระตุน้ประสาทสมัผสัไปในตวั มีอ่างน ้ าใบเล็กที่วางกอ้นกรวดไวร้อบ ๆ และในอ่างเพือ่ใหเ้ด็ก
สามารถสมัผสัหยบิออกมาได ้ในส่วนกระตุน้การเคล่ือนไหว ประกอบดว้ยเคร่ืองเล่นชนิดต่าง ๆ 
เช่น สะพานล่ืน อุโมงค ์มา้โยกขนาดเล็กส าหรับเด็ก เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.4 กระบะทรายที่ยืน่มาจากตวัอาคาร 
ที่มา : โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล สนามเด็กเล่นของเด็กพเิศษระดบัชั้นอนุบาล, 2556 
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ภาพที่ 4.5 พื้นทางเดินที่มีการใชว้สัดุที่หลากหลายช่วยกระตุน้ประสาทสมัผสั 
ที่มา : โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล สนามเด็กเล่นของเด็กพเิศษระดบัชั้นอนุบาล, 2556 

 

สนามเด็กเล่นที่ 2 คือสนามเด็กเล่นระดบัชั้นประถมศึกษา ตั้งอยูบ่ริเวณพื้นที่กลางแจง้ ลอ้ม
ดว้ยอาคารเรียนระดบัชั้นประถมตน้ถึงปลาย มีร่มเงาบางส่วนจากแนวตน้ไม ้ลอ้มดว้ยถนนภายใน
โครงการมีแนวตน้ไมป้ลูกเป็นแนวขอบสนามเด็กเล่น มีพื้นที่ประมาณ 225 ตารางเมตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนผงัที่ 4.10 แสดงลกัษณะการใชง้านในพื้นที่ในสนามเด็กเล่นระดบัชั้นประถมศึกษา โรงเรียน
สุพรรณบุรีปัญญานุกูล 
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แผนผงัที่ 4.11 แสดง Play Zone ในพื้นที่ในสนามเด็กเล่นระดบัชั้นประถมศึกษา โรงเรียน
สุพรรณบุรีปัญญานุกูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4.5 แสดงรูปตดัสนามเด็กเล่นระดบัชั้นประถม โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล (แสง
และเงา) 



61 

 

 

 

เคร่ืองเล่นวางเป็นรูปตวั U พื้นที่ตรงกลางไวท้  ากิจกรรมวิง่เล่น รวมตวัท ากิจกรรมทาง
สงัคมกบัเพือ่น มีการปลูกไม่พุม่ไวก้นัเป็นขอบเขตของพื้นที่ในสนามเด็กเล่น พื้นสนามเด็กเล่นเป็น
พื้นทรายเพือ่ป้องกนัการบาดเจบ็ที่เกิดขึ้น  

ส่วนกระตุน้ประสาทสมัผสั ในสนามเด็กเล่นน้ีมีส่วนพื้นทรายที่เด็กสามารถเล่นก่อกอง
ทรายได ้ส่วนใหญ่แลว้เป็นการกระตุน้การเคล่ือนไหวมากกวา่ เคร่ืองเล่นประกอบดว้ยสะพานล่ืน 
บาร์โหนตวั ปีนเชือก เป็นตน้ เพือ่เนน้การส่งเสริมใหเ้ด็กออกก าลงักาย เล่นไดอ้ยา่งอิสระ ภายใต้
การดูแลของครูผูส้อนและครูพีเ่ล้ียง  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.6 สนามเด็กเล่นระดบัชั้นประถมศึกษา 
ที่มา : โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล สนามเด็กเล่นของเด็กพเิศษดบัชั้นประถมศึกษา, 2556 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.7 เคร่ืองเล่นส่งเสริมการเคล่ือนไหวของร่างกาย (Motor) 
ที่มา : โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล สนามเด็กเล่นของเด็กพเิศษระดบัชั้นประถมศึกษา, 2556 
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4.2.3 สรุปลกัษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่นของเด็กพเิศษระดบัชั้นอนุบาลในโรงเรียน

สุพรรณบุรีปัญญานุกูล จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 จากการสงัเกตพฤติกรรมการเล่นในสนามเด็กเล่นของเด็กพเิศษในโรงเรียนสุพรรณบุรี
ปัญญานุกูล พบวา่เด็กพเิศษชอบจบักลุ่มเล่นกนัโดยมีปัจจยัทางดา้นเคร่ืองเล่นและตวับุคคล ที่ช่วย
ส่งเสริมการเล่นร่วมกนัของเด็กพเิศษ พื้นที่สนามเด็กเล่นจะมีร่มเงาจากอาคารและตน้ไมซ่ึ้งเด็กชอบ
เดินเล่นตามแนวขอบร้ัวสนามเด็กเล่น ซ่ึงตามแนวร้ัวมีแนวตน้ชาฮกเก้ียนกั้นเป็นแนวขนานไปตาม
แนวยาวของร้ัว ร้ัวสามารถใหเ้ด็กวาดภาพไดเ้องตามช่วงเทศกาลต่าง ๆ  
             เวลาเล่นเด็กพเิศษจะมีความสนใจในเคร่ืองเล่นเคร่ืองที่ชอบเป็นพเิศษ เด็กก็จะเล่นไดน้าน 
เช่น เด็กพเิศษชอบเล่นทรายในส่วนกระตุน้ประสาทสมัผสั สามารเล่นคนเดียวไดเ้ป็นเวลานาน 
มากกวา่ท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ในหอ้งเรียน หรือเด็กพเิศษบางคนชอบเล่นมา้โยก ในส่วนการกระตุน้
กลา้มเน้ือ แต่มา้โยกตอ้งเล่นดว้ยกนัสอง คนเด็กพเิศษก็จะไปดึงมือเพือ่นชวนใหเ้พือ่นเขา้มาเล่น
ดว้ยกนั เป็นการส่งเสริมพฒันาการทางสงัคมอีกทางหน่ึง  แต่ในบางกรณีเด็กพเิศษที่มีพฤติกรรม
หลีกหนีการมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคม จะเขา้มานัง่หลบมุมที่อุโมงคเ์คร่ืองเล่นที่มีลกัษณะเล็กแคบ แต่
ท  าใหเ้ด็กรู้สึกปลอดภยัไม่เกิดความหวาดระแวง เม่ือมีเพือ่นเดินเขา้มาเล่นดว้ย ก็จะเกิดความ
หวาดระแวงขึ้นแต่เด็กพเิศษจะขยบัตวัออกแลว้รับเพือ่นเขา้มาในอุโมงคด์ว้ย เม่ือเกิดความไวใ้จ
เกิดขึ้นเด็กพเิศษก็จะยอมใหเ้พือ่นเขา้มาในอุโมงคด์ว้ยอยา่งเตม็ใจแต่ไม่เกิดพฒันาการทางสงัคมดงั
แผนผงัที่ 4.12 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผงัที่ 4.12 แสดงลกัษณะการใชง้านในพื้นที่ในสนามเด็กเล่นระดบัชั้นอนุบาล โรงเรียน
สุพรรณบุรีปัญญานุกูล 
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แผนภาพที่ 4.6 สรุปลกัษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่นของเด็กพเิศษในโรงเรียนสุพรรณบุรี
ปัญญานุกูล 
 

ในสนามเด็กเล่นเด็กพเิศษสามารถโยกยา้ยเคร่ืองเล่นบางช้ินที่มีน ้ าหนกัเบา ไปยงัต าแหน่ง
ที่ชอบได ้เน่ืองจากปัจจยัทางดา้นแสงแดดและลกัษณะทางกายภาพที่เป็นเหล่ียมมุม หรือพื้นที่ที่เปิด
โล่งเพือ่ใหง่้ายต่อการเล่นเคร่ืองเล่นนั้น ๆ จากการยา้ยเคร่ืองเล่นเด็กพเิศษก็จะช่วยกนัยา้ยเคร่ืองเล่น
จากจุดอบัไปยงัจุดที่โล่งกวา่ โดนเรียกใหเ้พือ่นอีกฝ่ายเขา้มาช่วยถือวา่เป็นการเกิดพฒันาการทาง
สงัคม  

ขนาดของพื้นที่ก็มีความส าคญัในการรวมกลุ่ม ตวัอยา่งเช่น พื้นที่สนามเด็กเล่นมีความกวา้ง
มากเท่าไหร่ก็สามารถรองรับการรวมกลุ่มของเด็กพเิศษไดม้ากขึ้นเท่านั้น ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บั 
วตัถุประสงคข์องการใชง้านที่จะเกิดขึ้นและจ านวนเด็กที่จะเขา้มาใชง้านในสนามเด็กเล่นเพือ่ใหเ้ด็ก
พเิศษจบักลุ่มเล่นกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ไดส้รุปลกัษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่นดงั
ตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 สรุปลกัษณะทางกายภาพที่ส่งเสริมการเขา้สงัคมของเด็กพเิศษในสนามเด็กเล่นในโรงเรียนปัญญานุกูล 
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4.3 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
4.3.1 ขอ้มูลทัว่ไปและลกัษณะทางกายภาพของพื้นที่กรณีศึกษา 
สถาบนัแห่งชาติเพือ่การพฒันาเด็กและครอบครัว กรณีศึกษาน้ีเป็นสถาบนัที่ใหค้วามรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาการของเด็กพเิศษใหแ้ก่ผูป้กครองและบุคลากรที่ท  างานทางดา้นน้ี 
โดยมีการจดังานสมัมนาทางวชิาการและกิจกรรมที่ทางสถาบนัไดจ้ดัขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายในการ
พฒันาเด็กและครอบครัว ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการเล้ียงดูเด็กพเิศษมากขึ้น สนามเด็กเล่น
ในสถาบนัมีพื้นที่ประมาณ 1,008 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ปิดเฉพาะเด็กในสถาบนัเท่านั้นที่สามารถ
เล่นได ้โดยมีขอบร้ัวที่ชดัเจนและทางเขา้ออกสนามเด็กเล่นเช่ือมกบัทางเดินของโรงเรียนเด็กใน
สถาบนัแห่งชาติเพือ่พฒันาการเด็กและครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนผงัที่ 4.13 แสดงลกัษณะการใชง้านในพื้นที่และบริบทโดยรอบ สถาบนัแห่งชาติเพือ่การพฒันา
เด็กและครอบครัว ม.มหิดล 
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แผนผงัที่ 4.14 แสดงเสน้ทางการสญัจรในพื้นที่ สถาบนัแห่งชาติเพือ่การพฒันาเด็กและครอบครัว 
ม.มหิดล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนผงัที่ 4.15 แสดงลกัษณะการใชง้านในพื้นที่ สถาบนัแห่งชาติเพือ่การพฒันาเด็กและครอบครัว 
ม.มหิดล 
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แผนผงัที่ 4.16 แสดง Sensory & Play Zone ในสนามเด็กเล่น สถาบนัแห่งชาติเพือ่การพฒันาเด็ก
และครอบครัว ม.มหิดล 

 

 4.3.2 ลกัษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่นของเด็กพเิศษในสถาบนัแห่งชาติเพือ่การพฒันา
เด็กและครอบครัว ม.มหิดล ศาลายา  
 จากการสงัเกตลกัษณะทางกายภาพพบวา่สามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน
กระตุน้กลา้มเน้ือ คือส่วน Play Zone เป็นพื้นที่จดัวางเคร่ืองเล่นตามแนวขอบร้ัวไมพุ้ม่ (ดอกเขม็) 
และใตร่้มไม ้(น ้ าเตา้ตน้และตน้ประดู่) ในสนามเด็กเล่น เวน้พื้นที่บริเวณตรงกลางเป็นพื้นที่โล่งไว้
ท  ากิจกรรมในช่วงเชา้ หรือเวลามีกิจกรรมในโรงเรียน ต่อมาส่วนกระตุน้ประสาทสมัผสั ส่วน 
Sensory Zone บริเวณกระบะทรายมีขอบโคง้กลืนไปกบัแนวขอบตน้ไมท้ี่อยูใ่นบริเวณนั้น มีร่มเงา
เป็นบางส่วน ในบริเวณที่โล่งไม่มีเงาตน้ไมแ้ละเคร่ืองเล่นที่ไม่สามารถดึงดูดความสนใจของเด็ก
พเิศษ ดงัแผนผงัที่ 4.15 
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แผนผงัที่ 4.17 การเล่นของเด็กพเิศษในสนามเด็กเล่น สถาบนัแห่งชาติเพือ่การพฒันาเด็กและ
ครอบครัว ม.มหิดล 

 

จากแผนผงัที่ 4.17 พบวา่เด็กพเิศษมีการเล่นเป็นกลุ่มโดยมีปัจจยัทางบุคคล เพือ่ใหเ้กิดการ
รวมกลุ่มการเขา้สงัคม ปัจจยัต่อมาเป็นเคร่ืองเล่น เป็นปัจจยัที่ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กพเิศษให้
เกิดการเล่นร่วมกนั มีตั้งแต่ การเล่น 2 คน การเล่นระหวา่ง เด็กพเิศษกบัผูป้กครอง ในแผนภาพที่ 
4.7 ภาพ (b) และการเล่นเป็นกลุ่มโดยมีครูเป็นปัจจยัในการรวมกลุ่มในแผนภาพที่ 4.7 ภาพ (a) เด็ก
พเิศษมีการเล่นภายใตร่้มเงาจากตน้ไม ้ตามแนวขอบที่โคง้มนบริเวณกระบะทราย และบริเวณเคร่ือง
เล่นที่การเกาะกลุ่มกนั ใกลท้างเขา้ออกสนามเด็กเล่นในแผนภาพที่ 4.7 ภาพ (c) จะมีการเกาะกลุ่ม
เล่นกนัเป็นพเิศษ ดงันั้นลกัษณะทางกายภาพที่เกิดขึ้นในสนามเด็กเล่นในสถาบนัแห่งชาติเพือ่การ
พฒันาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ที่ส่งเสริมการเขา้สงัคมของเด็กพเิศษมีลกัษณะดงัแผนภาพ 
ที่ 4.7 
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แผนภาพที่ 4.7 แสดงลกัษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่นที่ส่งเสริมพฒันาการทางสงัคมของเด็ก
พเิศษ สถาบนัแห่งชาติเพือ่การพฒันาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล 

 

กิจกรรมช่วงเชา้ของโรงเรียน เด็กมีการท ากิจกรรมกายบริหารช่วงเชา้ โดยมีผูป้กครองคอย
ดูบุตรหลานก่อนเขา้หอ้งเรียน ตามแนวทางเดินรอบสนามเด็กเล่น ดงัแผนผงัที่ 4.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผงัที่ 4.18 กิจกรรมช่วงเชา้ของเด็กในสนามเด็กเล่นในสถาบนัแห่งชาติเพือ่การพฒันาเด็กและ
ครอบครัว ม.มหิดล 
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4.3.3 ลกัษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่นของเด็กพเิศษในสถาบนัแห่งชาติเพือ่การ
พฒันาการของเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ศาลายา ในกิจกรรมวนั Christmas  

จากการสงัเกตการณ์พฤติกรรมเด็กพเิศษในช่วงเวลามีงานเทศกาล จดัในสวนภูมิวฒัน์ 
ดา้นหลงัอาคารสถาบนัแห่งชาติเพือ่การพฒันาการเด็กและครอบครัว ในงานมีกิจกรรมในงานที่
หลากหลาย มีการแสดงของเด็กบนเวที มีกิจกรรมระบายสีบนหุ่นกระดาษ พบวา่เด็กพเิศษมีความ
สนใจในการเล่นร่วมกนั ในส่วนที่มีกิจกรรมระบายสีหุ่นกระดาษในงาน แต่ไม่มีการพดูคุยหรือมี
การปฏิสมัพนัธก์นัแต่อยา่งใด เพยีงแค่ท  ากิจกรรมร่วมกนัเท่านั้น ผูป้กครองตอ้งคอยดูแลและให้
ความช่วยเหลือเด็กที่ไม่สามารถที่จะส่ือสารออกมาได ้ในการเล่นของเด็กพเิศษจะเป็นการรวมตวั
กนัโดยมีกิจกรรมเป็นตวัดึงดูดความสนใจของเด็กเป็นพื้นที่โล่งและมีร่มเงาจากตน้ไม ้ลกัษณะ
ที่วา่งจะมีลกัษณะคลา้ยวงกลม ของเล่นเป็นไข่แดงตรงกลางและเด็ก ๆ เป็นไข่ขาวที่ลอ้มรอบ 
เน่ืองจากการท ากิจกรรมส่วนใหญ่จะท ากลางแจง้ เป็นพื้นที่โล่งส่วนมาก 

ดงันั้นเม่ือมีการจดังานเทศกาลต่าง ๆ จะเกิดพื้นที่กิจกรรมที่เด็กพเิศษสามารถเขา้มีส่วนร่วม
ได ้โดยมีผูป้กครองคอยดูแลช่วยเหลือเด็กอยา่งใกลชิ้ด รูปแบบการจดัพื้นที่เปิดโล่ง เพือ่ใหกิ้จกรรม
ที่เกิดขึ้นสามารถเขา้ถึงไดง้่ายและดูแลไดท้ัว่ถึง ดงัในแผนผงัที่ 4.18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผงัที่ 4.19 แสดงกิจกรรมวนั Christmas ในสถาบนัแห่งชาติเพือ่การพฒันาเด็กและครอบครัว 
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แผนภาพที่ 4.8 แสดงรูปตดัสนามเด็กเล่นในสถาบนัแห่งชาติเพือ่การพฒันาเด็กและครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.8 พื้นที่กิจกรรมในสนามเด็กเล่นในสถาบนัแห่งชาติเพือ่การพฒันาการเด็กและครอบครัว 
ที่มา : สถาบนัแห่งชาติเพือ่การพฒันาการเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ศาลายา, 2557 
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ภาพที่ 4.9 สนามเด็กเล่นในสถาบนัแห่งชาติเพือ่การพฒันาการเด็กและครอบครัว 
ที่มา : สถาบนัแห่งชาติเพือ่การพฒันาการเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ศาลายา, 2557 

 

4.3.4 ลกัษณะทางกายภาพในหอ้งกายภาพบ าบดัของเด็กพเิศษในสถาบนัแห่งชาติเพือ่การ
พฒันาการของเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ศาลายา  

จากการสงัเกตในหอ้งกายภาพบ าบดั ในสถาบนัแห่งชาติเพือ่การพฒันาการเด็กและ
ครอบครัว ม.มหิดล ไดส้งัเกตวา่การดึงดูดเด็กพเิศษใหเ้กิดความสนใจในส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นเวลานาน 
มีปัจจยัทางดา้นบุคคลเขา้มาเกี่ยวขอ้ง ตวัอยา่งเช่น นกักายภาพบ าบดัจะคอยชกัชวนเด็กพเิศษให้
สนใจในเคร่ืองเล่นที่นกักายภาพก าหนดไวใ้นตารางการรักษา การบ าบดัเป็นไปตามขั้นตอน นกั
กายภาพบ าบดัจะเรียกช่ือเด็กแลว้ใหเ้ด็กเล่นกบัเคร่ืองเล่นนั้น ๆ เป็นเวลาประมาณ 45 ถึง 60 นาที 
ในการบ าบดัในหน่ึง Case ที่เขา้มารับการรักษา ลกัษณะทางกายภาพนั้นมีส่วนในการกระตุน้ความ
สนใจของเด็กพเิศษ ปัจจยัอ่ืน ๆ ที่ช่วยส่งเสริมเร่ืองกายภาพ ไดแ้ก่เร่ืองของแสง เงาและอุณหภูมิ 
จากการสงัเกตพบวา่ลกัษณะอาการของเด็กพเิศษต่างกนัแลว้ความตอ้งการทางดา้นกายภาพก็ต่างกนั  

Case แรกเป็นเป็นเด็กพเิศษวยั 4 ขวบ มีลกัษณะอาการสมาธิสั้น นกักายภาพบ าบดัตอ้งเขา้
ไปพดูคุยและใชเ้คร่ืองเล่นเป็นเคร่ืองดึงดูดความสนใจ เคร่ืองเล่นจะตั้งอยูแ่ต่ละมุมของหอ้ง หาก
เด็กมีความสนใจเด็กก็จะเขา้ไปเล่นตามความชอบของเด็ก ในแผนภาพที่ 4.9 Case No.1 ภาพ (c) 
หรือตอ้งดึงดูดความสนใจของเด็กโดยการเล่นใหดู้ก่อน เพือ่ใหเ้ด็กท าตามนกักิจกรรมบ าบดั โดย
เลือกใชพ้ื้นที่ที่ติดกบัผนงัในแผนภาพที่ 4.9 Case No.1 ภาพ (a) หรือ (b)  บางทีเด็กลกัษณะอาการ
แบบน้ีเดินวนไปวนมาในหอ้งตามแนวผนงัและหยดุดูววิทางหนา้ต่าง เพือ่มองออกสู่ภายนอก และ
จอ้งมองดูเป็นระยะเวลาสั้น ๆ เม่ือหมดความสนใจในส่วนตรงนั้นแลว้  

Case ต่อไปเป็นเด็กพเิศษที่มีอาการ Hyperactive มีอาการที่อยูไ่ม่น่ิง ไม่มีสมาธิอยูก่บัส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงไดน้าน ๆ พื้นที่ส าหรับเด็กกลุ่มน้ีตอ้งการพื้นที่ที่มีความปลอดภยั มีพื้นที่กวา้งขวาง ไม่มีส่ิง
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กีดขวางใหเ้กิดการสะดุดลม้หรือบาดเจบ็ มีขั้นบนัไดใหเ้ด็กไดอ้อกก าลงัปีนป่าย มีที่ราบหรือเป็น
เนินขนาดเล็ก ๆ ใหเ้ด็กที่มีอาการ Hyper Active ไดอ้อกก าลงัอยา่งเตม็ที ่โดยเด็กในกลุ่มน้ีจะให้
ความส าคญักบัเคร่ืองเล่นมาก มีพื้นที่ปิดบา้งเพือ่ใหเ้ด็กอยูใ่นกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงไดน้านขึ้นใน
แผนภาพที่ 4.9 Case No.2 ภาพ (c) หรือวิง่ไปตามแนวขอบผนงัหอ้ง วิง่หาพื้นที่มีระดบัทางลาด  
ต่าง ๆ ตามมุมหอ้งและตามแนวยาวของผนงัหอ้งในแผนภาพที่ 4.9 Case No.2 ภาพ (a) หรือ (b) 

Case สุดทา้ยเป็นเด็กพเิศษที่มีอาการ Hyper Sensitive จะมีความไวต่อแสง เงา บางที่เขาวิง่
หาแสงประดิษฐท์ี่มีสีสนัสวยงาม เสียงเพลงเบา ๆ ที่เปิดคลอไปขณะท าการบ าบดั แต่เขาจะวิง่ไป
ตามแนวขอบของหอ้ง ในบางคร้ังการวิง่แบบไร้ทิศทางของเด็กพเิศษตอ้งค านึงถึงความปลอดภยั
เพิม่เติม เช่น แสงสวา่ง ช่วยในการมองเห็น ขั้นบนัได ไม่ควรสร้างขึ้นมา แต่ควรเป็นเนินแทน  
เพราะเด็กพเิศษอาการน้ีเป็นกลุ่มอาการที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด ควรสร้างสภาพแวดลอ้มที่ผูบ้  าบดั
สามารถควบคุมได ้ขนาดพื้นที่ที่ใชใ้นการบ าบดัเด็กพเิศษในอาการ Hypersensitive ควรมีขนาด
ประมาณ 81 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ที่ค่อนขา้งกวา้งเน่ืองจากเด็กมีความระแวงในตวับุคคลแปลกหนา้
มากพอสมควรจึงควรมีผูป้กครองคอยดูแลอยูใ่กล ้ๆ เด็กพเิศษตลอดเวลา ควรเนน้การสร้างกรอบ
พื้นที่โดยบุคคลที่เด็กไวใ้จมากกวา่ดงัในแผนภาพที่ 4.9 Case No.3 ภาพ (a) หรือ (b) ใชพ้ื้นที่การ
บ าบดัน้ีสามารถรองรับเด็กพเิศษหน่ึงคน ผูป้กครอง กุมารแพทย ์และผูช่้วยดงัสรุปในแผนภาพที่ 
4.9
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แผนภาพที่ 4.9 สรุปลกัษณะทางกายภาพที่ส่งเสริมพฒันาการทางสงัคมของเด็กพเิศษในหอ้งกิจกรรมบ าบดั
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สรุปลกัษณะทางกายภาพที่ส่งเสริมการเขา้สงัคมของเด็กพเิศษที่ไดจ้ากการสงัเกตในสนามเด็กเล่นและในหอ้งกิจกรรมบ าบดัมีความคลา้ยกนัในดา้น
กายภาพ คือในการรวมกลุ่มเล่นกนั 2 คนจะมีลกัษณะทางกายภาพ 2 แบบคือ แบบตวัแอล (L) และ แบบตวัไอ (I) ที่ส่งเสริมในการเล่นระหวา่งเด็กพเิศษดว้ยกนั 
หรือระหวา่งเด็กพเิศษและผูใ้หญ่ ลกัษณะทางกายภาพที่ส่งเสริมการเล่นแบบ 3 คนจะเป็นลกัษณะตวัไอ (I) และตวัย ู(U) ที่มีช่องเปิดท าใหดู้ไม่น่าอึดอดั
จนเกินไป และลกัษณะทางกายภาพที่ส่งเสริมใหจ้บักลุ่มเล่นกนัเป็นกลุ่มใหญ่ คือพื้นที่โล่งโดยมีส่ิงที่ดึงดูดความสนใจอยูต่รงกลาง เช่น เคร่ืองเล่น ตวับุคคล 
(ครูฝึก พีเ่ล้ียง) ตน้ไมใ้หญ่ เป็นตน้ สรุปดงัในตารางที่ 4.4 
 
ตารางที่ 4.4 แสดงลกัษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่นและหอ้งกายภาพบ าบดัในสถาบนัแห่งชาติเพือ่การพฒันาการเด็กและครอบครัว ม.มหิดล  
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4.4 สรุปข้อมูลสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านเด็กพิเศษ 
จากการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญถึงลกัษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่นส าหรับเด็กพเิศษ 

พบวา่ ลกัษณะทางกายภาพที่มีความปลอดภยัมีความส าคญัมากที่สุด รองลงมาคือมีพื้นที่โล่งไวท้  า
กิจกรรม ใหเ้ด็กพเิศษไดว้ิง่เล่น ออกก าลงักายอยา่งอิสระ และอนัดบัรองสุดทา้ยคือ มีขอบเขตที่
ชดัเจน กบัการมีสภาพแวดลอ้มที่เป็นส่วนตวัส าหรับเด็กพเิศษที่ยงัไม่มีความพร้อมในการเขา้สงัคม
และมีการเปิดมุมมองใหเ้ด็กสามารถมองเห็นเพือ่นที่เล่นกนัอยูด่า้นนอกได ้เพือ่เป็นการชกัจูงใหเ้ด็ก
พเิศษที่ยงัไม่มีความพร้อมสามารถออกมาเล่นกบัเพือ่นไดเ้ป็นพื้นฐานในการออกสู่สงัคมของเด็ก
พเิศษ และอนัดบัสุดทา้ยเป็นเร่ืองของการใชสี้และสญัลกัษณ์ ดงัในตารางที่ 4.5 
 

ตารางที่ 4.5 สรุปการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเด็กพเิศษ 
หวัขอ้ประเด็นการสมัภาษณ์ ขอ้แนะน า จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ (คน) 

1.การเล่นส่งเสริมการเขา้สงัคม 
 

     -ตอ้งมีผูป้กครองคอยช้ีน าเด็ก
พเิศษในการเขา้สงัคม 
    -การท ากิจกรรมเป็นกลุ่มสามารถ
กระตุน้ใหเ้ด็กพเิศษเขา้สงัคมไดดี้ 

 
4 
 
2 

2.ลกัษณะทางกายภาพในสนาม
เด็กเล่น 
 

    -ความปลอดภยั (Safety) ป้องกนั
อนัตรายที่เกิดขึ้นในสนามเด็กเล่น 
    -ขอบเขตที่ชดัเจน (Boundary) มี
แนวร้ัว หรือขอบกั้นที่ชดัเจน  
    -สญัลกัษณ์และสี (Symbol & 
Color) สญัลกัษณ์กากบาท แทนการ
ค าวา่หา้ม แนวเสน้สีแดงแสดง
ขอบเขตหวงหา้ม 
    -พื้นที่โล่งท ากิจกรรม (Open 
space) ใหเ้ด็กสามารถวิง่เล่นได ้
อยา่งอิสระ 
    -พื้นที่ส่วนตวัส าหรับการปรับตวั
ของเด็กพเิศษ (Privacy Zone) ให้
เด็กที่ยงัไม่พร้อมเขา้สงัคม  

4 
 
2 
 
1 
 
 
 
3 
 
 
2 
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ตารางที่ 4.5 สรุปการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเด็กพเิศษ (ต่อ) 
หวัขอ้ประเด็นการสมัภาษณ์ ขอ้แนะน า จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ (คน) 

3.พฤติกรรมการเขา้สงัคมของ
เด็กพเิศษ 
 

    - Onlooker คือ การยนืมองอยูเ่ฉยๆ 
แอบมองอยูด่า้นหลงัคุณพอ่คุณแม่  
    - Solitary Play คือ เด็กเล่นคนเดียว  
    - Parallel Play คือ เด็กเล่นดว้ยกนั
แต่ไม่มีปฏิสมัพนัธต์่อกนั ใชภ้าษาพดู 
จูงมือไปเล่นดว้ยกนั  
    - Associative Play คือ เด็กเล่นแบบ
มีจุดมุ่งหมายเดียวกนั เร่ิมรู้จกัการเขา้
สงัคม  
    - Cooperative Play คือ เด็กเล่น
บทบาทสมมติดว้ยกนัพดูคุยกนัได ้
การมีผูน้ าและผูต้าม  

3 
 
4 
1 
 
 
3 
 
 
1 
 

4.พฒันาการโดยใชเ้ทคนิค
บูรณาการประสาทสมัผสั 
 

    -ส่วนกระตุน้ประสาทสมัผสั 
(Sensory) 
    -ส่วนกระตุน้การเคล่ือนไหว 
(Motor) 
    -การช่วยเหลือตนเองใน
ชีวติประจ าวนั (Life Daily) 

5 
 
5 
 
4 

 
4.5 สรุปการศึกษากรณศึีกษา  
 จากการวเิคราะห์กรณีศึกษาพบวา่สนามเด็กเล่นแต่ละที่มีลกัษณะทางกายภาพที่คลา้ยคลึง
กนัการจดัวางเคร่ืองเล่นเพือ่ส่งเสริมพฒันาการทางสงัคมของเด็กพเิศษจึงแตกต่างกนัตามลกัษณะ
พื้นที่กรณีศึกษา บริบทโดยรอบสนามเด็กเล่น โดยรูปการจดัวางเคร่ืองเล่นมีลกัษณะเป็นวงกลม 
แบบตวัย ู(U) และจดัเป็นกลุ่ม ๆ โดยตั้งเคร่ืองเล่นไวบ้ริเวณใตร่้มเงาจากอาคารและตน้ไมเ้กิดเป็น 
ระนาบดา้นบน (Overhead Plane) โดยในสนามเด็กเล่นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

1) ส่วนกระตุน้ประสาทสมัผสั มีองคป์ระกอบดงัน้ี ทราย หินกรวด วสัดุทางธรรมชาติที่
สามารถหาไดต้ามทอ้งถ่ินที่สามารถน ามาประยกุตใ์นการน ามาส่งเสริมการกระตุน้ประสาทสมัผสั
ได ้เช่น กะลามะพร้าว ของประเทศไทยเป็นตน้   
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2) ส่วนกระตุน้การเคล่ือนไหว เป็นส่วนออกก าลงักายของเด็กพเิศษ มีองคป์ระกอบคือ
เคร่ืองเล่นชนิดต่าง ๆ ซ่ึงเคร่ืองเล่นแต่ละชนิดจะช่วยในการกระตุน้กลา้มเน้ือแต่ละส่วน กระตุน้การ
ทรงตวั เช่น ชิงชา้ เป็นการเคล่ือนไหวแบบแกวง่ จะน ามาใชใ้นการรักษาเด็กพเิศษที่มีความ Hyper 
Active ใหแ้กวง่ชิงชา้เป็นจงัหวะเพือ่ใหเ้ด็กเกิดความผอ่นคลายลงตามจงัหวะการแกวง่ ชา้และเร็ว 
ซ่ึงตอ้งมีครูฝึกแกวง่ให ้หรือเพือ่นที่เขา้มาช่วยแกวง่ เป็นกิจกรรมส่วนหน่ึงในการส่งเสริมใหเ้กิด
การมีปฏิสมัพนัธใ์นการเขา้สงัคมของเด็กพเิศษไดดี้ เป็นตน้ 

ดงันั้นลกัษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่นที่ส่งเสริมการเขา้สงัคมของเด็กพเิศษ จาก
ขอ้มูลในกรณีศึกษาทั้งหมดมีลกัษณะดงัตารางที่ 4.6 
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ตารางที่ 4.6 สรุปลกัษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่นที่ส่งเสริมพฒันาการทางสงัคมของเด็กพเิศษ 
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บทที่ 5 
อภิปรายผล  

 
จากการวเิคราะห์ในบทที่ 4 พบวา่การเล่นของเด็กพเิศษในสนามเด็กเล่นในแต่ละ

กรณีศึกษานั้น มีปัจจยัทางดา้นกายภาพที่คลา้ยคลึงกนัไดแ้ก่ การจดัวางองคป์ระกอบต่าง ๆ ใน
สนามเด็กเล่น เช่น การจดัวางเคร่ืองเล่นเป็นรูปวงกลม และปล่อยพื้นที่ตรงกลางเป็นพื้นที่ไวเ้ล่น
แบบอิสระ หรือการจดัวางเป็นรูปตวัย ู(U) หรือตวัแอล (L) และประเภทของเคร่ืองเล่นที่ช่วย
กระตุน้การเคล่ือนไหว แต่ปัจจยัเสริมแต่ละที่มีความแตกต่างกนั เช่น แสงและเงา ความปลอดภยัใน
การเล่นของเด็กพเิศษ ความสะดวกสบายในการเขา้ถึง และความสวยงาม ซ่ึงในแต่ละกรณีศึกษามี
เอกลกัษณ์ที่แตกต่างกนั  

ดงันั้นการสงัเคราะห์ขอ้มูลท าไดโ้ดยน าผลจากการสงัเกตพฤติกรรมในหอ้งเรียน ปัจจยั
ทางดา้นกายภาพของหอ้งเรียน และหอ้งกิจกรรมบ าบดัจากกรณีศึกษา 2 แห่ง มาอภิปรายวา่มีความ
สอดคลอ้งหรือแตกต่างกนัอยา่งไร จากขอ้มูลที่ไดจ้ากการสงัเกตการณ์และการสมัภาษณ์ในบทที่ 4 
กบัการเกิดพฤติกรรมทางสงัคมในสนามเด็กเล่นใน กรณีศึกษา 3 แห่ง ซ่ึงมีลกัษณะทางกายภาพ 
ปัจจยัทางกายภาพและคุณลกัษณะของที่วา่งและสภาพแวดลอ้มที่แตกต่างกนั สามารถน ากรณีศึกษา
มาสรุปหาลกัษณะพื้นที่ทางกายภาพในสนามเด็กเล่นที่ช่วยส่งเสริมการพฒันาการทางดา้นสงัคม
ของเด็กพเิศษไดด้งัต่อไปน้ี 
5.1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
 การวเิคราะห์ขอ้มูลตารางที่ 4.7 ในบทที่ 4 พบวา่ลกัษณะทางกายภาพที่ส่งเสริมการเล่นของ
เด็กพเิศษส่วนที่ส่งเสริมการพฒันาการทางดา้นสงัคมของเด็กพเิศษที่เกิดขึ้นบ่อยคร้ังจะเป็นส่วน
ใกล ้ๆ เคร่ืองเล่น อุปกรณ์การกระตุน้การเคล่ือนไหวของเด็กพเิศษ ส่วนที่เกิดขึ้นรองลงมาคือส่วนที่
วา่งระหวา่งกลางเคร่ืองเล่นในรูปตวัย ู(U) เกิดที่วา่งใหเ้กิดการเล่น หรือการชกัชวนเขา้มาเล่น
ดว้ยกนั และลกัษณะทางกายภาพที่ไม่เกิดขึ้นเลยคือส่วนที่ไม่มีส่ิงที่น่าสนใจ เช่น พื้นที่โล่ง เคร่ือง
เล่นเก่า เป็นตน้ ดงัในแผนผงัที่ 5.1  
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แผนผงัที่ 5.1 แสดงพื้นที่ที่ส่งเสริมพฒันาการทางสงัคมของเด็กพเิศษในศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขต 5 
จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยล าดบัจากพื้นที่ที่เกิดปฏิสมัพนัธท์างสงัคมที่มากไปนอ้ย 

 

 จากแผนผงัที่ 5.1 พบวา่บริเวณสีม่วงเป็นบริเวณที่เกิดพฒันาการทางดา้นสงัคมของเด็ก
พเิศษมากที่สุด คือบริเวณที่มีเคร่ืองเล่นและมีร่มเงาจากหลงัคา หรือร่มเงาของตน้ไม ้หากมีเคร่ือง
เล่นใหม่เด็กพเิศษจะใหค้วามสนใจมากเป็นพเิศษ  
 บริเวณสีสม้ เป็นบริเวณที่ไม่ค่อยเกิดการมีพฒันาการทางดา้นสงัคมของเด็กพเิศษ เป็น
บริเวณที่เกิดที่มีร่มเงาของตน้ไม ้เคร่ืองเล่นค่อนขา้งเก่า เด็กพเิศษจึงเขา้ไปเพยีงแค่เดินผา่น หรือ
ชกัชวนเพือ่นไปเล่นเคร่ืองเล่นที่อยูถ่ดัออกไป 

สุดทา้ยบริเวณสีน ้ าตาลอ่อน เป็นบริเวณที่ไม่เกิดการมีพฒันาการทางดา้นสงัคมขึ้นเลย เป็น
บริเวณพื้นที่โล่ง ไม่มีเคร่ืองเล่น ไม่มีส่ิงดึงดูดความสนใจของเด็กพเิศษ 
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แผนผงัที่ 5.2 แสดงปัจจยัทางกายภาพที่ส่งเสริมพฒันาการทางสงัคมของเด็กพเิศษในศูนยก์ารศึกษา
พเิศษ เขต 5 จงัหวดัสุพรรณบุรี  
 

ลกัษณะทางกายภาพที่ส่งเสริมพฒันาการทางสงัคมของเด็กพเิศษในสนามเด็กเล่น ศูนย์
การศึกษาพเิศษ เขต 5 มีดงัน้ี 

1) การเขา้ถึงง่ายและสะดวกสบาย ท าใหเ้กิดการรวมกลุ่มของเด็กพเิศษ ส่งผลใหผู้ป้กครอง
พาเด็กเขา้มาเล่นและเกิดสงัคมขนาดเล็ก แลว้ค่อยพฒันาปฏิสมัพนัธท์างสงัคมกบัเพือ่นเพิม่มากขึ้น 
เช่น รู้จกัการรอคอย การแบ่งปันและรู้จกัเรียงล าดบัก่อนหลงั 

2) เป็นพื้นที่ที่ไม่มีจุดอบัทางสายตา ท าใหผู้ป้กครองอยากพาเด็กเขา้มาเล่น เม่ือเด็กมาเล่น
จะหาเคร่ืองเล่นที่ชอบแลว้เล่นดว้ยกนั เม่ือเด็กจบักลุ่มเล่นกนัแลว้เร่ิมมีพฒันาการทางสงัคม และ
ช่วยส่งเสริมพฒันาการทางร่างกายอีกดว้ย 

3) ส่วนกระตุน้ประสาทสมัผสั ช่วยใหเ้ด็กพเิศษเกิดความสนใจที่จะเขา้ไปเล่นกบัเพือ่น ๆ 
และผูป้กครอง ช่วยส่งเสริมพฒันาการทางสงัคมและเพือ่กระตุน้การรับรู้ทั้ง 7 เช่น การมองเห็น การ
สมัผสั การดมกล่ิน การทรงตวั เป็นตน้ 

4) เคร่ืองเล่นที่มีสีสนัสดใสจะช่วยดึงดูดใหเ้ด็กพเิศษเขา้มาเล่นมากกวา่เคร่ืองเล่นที่มีสี
น ้ าตาล หรือสีครีม เม่ือเด็กพเิศษจะเขา้ไปเล่นโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั เกิดเป็นกลุ่มสงัคมเล็ก ๆ 
เพือ่ใหเ้ด็กพเิศษรู้จกัการเขา้สงัคมอยา่งถูกตอ้ง เช่น ช่วยเร่ืองพฤติกรรมที่เหมาะสมในการเขา้สงัคม 
และการสบตาเพือ่ลดการต่อตา้นสงัคม เป็นตน้ 
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5) การที่มีระนาบดา้นบน ที่ใหร่้มเงาแก่เด็กพเิศษ ส่งเสริมใหเ้กิดการรวมกลุ่มของเด็กพเิศษ
เช่นกนั ใหค้วามรู้สึกวา่ปลอดภยัและไวใ้จที่จะเล่น 
 
5.2 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 

การวเิคราะห์ขอ้มูลตารางที่ 4.7 ในบทที่ 4 พบวา่ลกัษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่นที่
ช่วยส่งเสริมการพฒันาการทางสงัคมของเด็กพเิศษในโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จงัหวดั
สุพรรณบุรี สรุปไดว้า่ปัจจยัดา้นขนาดที่วา่งที่ส่งเสริมพฒันาการทางสงัคมของเด็กพเิศษ มีผลต่อ
การจบักลุ่มของเด็กพเิศษ เช่นเคร่ืองเล่นขนาดเล็ก ส่งผลใหเ้ด็กพเิศษเขา้มาเล่นดว้ยกนันอ้ยเน่ืองจาก
มีขอ้จ ากดัทางดา้นพื้นที่ในการเล่น หากเป็นเคร่ืองเล่นขนาดใหญ่ส่งเสริมการเล่นที่หลากหลายจะ
สามารถรองรับการเล่นเป็นกลุ่มใหญ่ของเด็กพเิศษไดม้ากกวา่ เป็นตน้ ดงันั้นสามารถสรุปลกัษณะ
พื้นที่ที่ส่งเสริมการพฒันาการทางสงัคมของเด็กพเิศษ ดงัแผนผงัที่ 5.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผงัที่ 5.3 แสดงพื้นที่ที่ส่งเสริมพฒันาการทางสงัคมของเด็กพเิศษในโรงเรียนสุพรรณบุรี  
ปัญญานุกูล จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยล าดบัจากพื้นที่ที่เกิดปฏิสมัพนัธท์างสงัคมที่มากไปนอ้ย 
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จากแผนผงัที่ 5.3 พบวา่บริเวณสีม่วงเป็นพื้นที่ที่เกิดการพฒันาการทางสงัคมของเด็กพเิศษ 
มากที่สุดเน่ืองจากมีการจดัวางเคร่ืองเล่นไวเ้ป็นส่วน ๆ เคร่ืองเล่นบางช้ินสามารถเคล่ือนยา้ยได้
ตามใจชอบ ดงันั้นแปลนการจดัวางเคร่ืองเล่นจะมีความยดืหยุน่ โดยเด็กพเิศษจะช่วยกนัยา้ยเคร่ือง
เล่น แลว้เล่นร่วมกนั เกิดเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ขึ้นมา สนามเด็กเล่นใกลร่้มเงาของตน้ไมแ้ละอาคาร ส่วน
กระบะทรายในสนามเด็กเล่นสามารถดึงดูดเด็กพเิศษไดดี้ สงัเกตวา่เด็กพเิศษบางคนที่ชอบเล่น
บริเวณกระบะทรายจะเล่นไดเ้ป็นเวลานาน ก่อใหเ้กิดการมีพฒันาการทางสงัคมของเด็กพเิศษ  
 บริเวณสีสม้ เป็นบริเวณที่ไม่ค่อยเกิดการพฒันาการทางสงัคมของเด็กพเิศษ จะเป็นบริเวณ
ที่เป็นจุดเช่ือมต่อระหวา่งเคร่ืองเล่นกบัเคร่ืองเล่น หรือเป็นที่โล่งกวา้งตรงกลางสนามเด็กเล่น ที่ตอ้ง
อาศยัปัจจยัทางดา้นบุคคลเป็นตวัดึงดูดความสนใจของเด็กพเิศษใหม้ารวมกลุ่มกนัเพือ่ส่งเสริมการ
พฒันาการทางสงัคม 
 สุดทา้ยบริเวณสีน ้ าตาลอ่อน เป็นบริเวณที่ไม่เกิดการพฒันาการทางดา้นสงัคมขึ้นเลย เป็น
บริเวณพื้นที่โล่ง ไม่มีเคร่ืองเล่น อยูใ่นบริเวณที่ไกลจากทางเขา้ ออกและไม่เกิดร่มเงาในพื้นที่ จึงไม่
สามารถดึงดูดเด็กพเิศษใหเ้ขา้ไปเล่นร่วมกนัได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผงัที่ 5.4 แสดงปัจจยัทางกายภาพที่เอ้ือใหเ้กิดการพฒันาการทางสงัคมของเด็กพเิศษ ใน
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จงัหวดัสุพรรณบุรี 
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ลกัษณะทางกายภาพที่ส่งเสริมพฒันาการทางสงัคมของเด็กพเิศษในสนามเด็กเล่น โรงเรียน
สุพรรณบุรีปัญญานุกูล จงัหวดัสุพรรณบุรี สรุปพบปัจจยัดา้นกายภาพดงัน้ี  

1) การเขา้ถึงง่ายและสะดวกสบาย ท าใหเ้กิดการรวมกลุ่มของเด็กพเิศษ เด็กพเิศษเขา้มาเล่น
คนเดียว แลว้ค่อยพฒันาปฏิสมัพนัธท์างสงัคมกบัเพือ่น โดยอาศยัเวลาในการปรับตวั ส่งเสริมใหเ้ด็ก
พเิศษรู้จกัการรอคอยและการแบ่งปัน 

2) เป็นพื้นที่ที่ไม่มีจุดอบัทางสายตา เพือ่ใหเ้ด็กพเิศษเร่ิมเขา้มาเล่นเคร่ืองเล่นที่ชอบแลว้เล่น
ดว้ยกนัเนน้เคร่ืองเล่นที่เล่นเป็นคู่ เช่น มา้โยก มา้กระดก เป็นตน้ เพือ่ส่งเสริมการพฒันาการทาง
สงัคมและทางร่างกายอีกดว้ย 

3) ส่วนกระตุน้ประสาทสมัผสั ในกระบะทราย ช่วยใหเ้ด็กพเิศษเกิดความสนใจที่จะเขา้ไป
เล่นกบัเพือ่น เช่น การเล่นบทบาทสมมติเป็นร้านอาหาร เพือ่ใหเ้ด็กฝึกการแสดงพฤติกรรมที่
เหมาะสมในสงัคมต่อไป เป็นตน้ 

4) เคร่ืองเล่นที่มีลกัษณะเป็นส่วนตวั เช่น บา้นเด็กเล่น หรืออุโมงคจ์ะช่วยส่งเสริมการ
พฒันาการทางสงัคมระหวา่งเด็กพเิศษ อยา่งนอ้ย 2 คน เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นขนาดพื้นที่ และเคร่ือง
เล่นบางช้ินสามารถเคล่ือนยา้ยไดต้ามความชอบของเด็กพเิศษ เพือ่ใหเ้ด็กฝึกคิดและท าดว้ยตวัเอง 
โดยอาศยัการช่วยเหลือกนัเป็นกลุ่ม 

5) การที่มีระนาบดา้นบน ที่ใหร่้มเงาธรรมชาติแก่เด็กพเิศษ ส่งเสริมใหเ้กิดการรวมกลุ่ม
ของเด็กพเิศษเช่นกนั ใหค้วามรู้สึกวา่ปลอดภยั 

6) มีขอบเขตที่แน่นอน เช่น แนวร้ัวกั้นในสนามเด็กเล่น เป็นตน้ 
 
5.3 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ศาลายา 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลตารางที่ 4.7 ในบทที่ 4 พบวา่ลกัษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่นที่
ช่วยส่งเสริมพฒันาการทางสงัคมของเด็กพเิศษในสถาบนัแห่งชาติเพือ่การพฒันาเด็กและครอบครัว 
ม.มหิดล ศาลายา สรุปไดว้า่การเล่นของเด็กพเิศษตอ้งมีปัจจยัทางดา้นบุคคลเขา้มาเป็นตวัส่งเสริมใน
การชกัชวนหรือแนะน าใหเ้ด็กพเิศษเขา้สู่สงัคมไดอ้ยา่งเด็กปกติทัว่ไป เคร่ืองเล่นก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึง
ที่ส่งเสริมการเล่นเป็นกลุ่มของเด็กพเิศษ ส่งเสริมพฒันาการทางสงัคมของเด็กพเิศษ โดยที่มีปัจจยั
ส่งเสริมทางดา้นสภาพแวดลอ้มเขา้มาส่งเสริมใหเ้ด็กพเิศษ เช่น แสงแดด ช่องแสง ที่มีแรงดึงดูดให้
เด็กพเิศษที่ไม่เป็น Hypersensitive หรือมีอาการที่ไวต่อความรู้สึกมากเกินไป ซ่ึงอาจมีอาการต่อตา้น 
ดงันั้นสามารถสรุปลกัษณะพื้นที่ที่ส่งเสริมพฒันาการทางสงัคมของเด็กพเิศษในสนามเด็กเล่นไดด้งั
แผนผงัที่ 5.5  
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แผนผงัที่ 5.5 แสดงพื้นที่ที่ส่งเสริมพฒันาการทางสงัคมของเด็กพเิศษในสถาบนัแห่งชาติเพือ่การ
พฒันาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล โดยล าดบัจากพื้นที่ที่เกิดปฏิสมัพนัธท์างสงัคมที่มากไปนอ้ย 

 

 จากแผนผงัที่ 5.5 พบวา่บริเวณสีม่วงเป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมพฒันาการทางสงัคมของเด็กพเิศษ 
มากที่สุดเน่ืองจากมีการจดัวางเคร่ืองเล่นไวเ้ป็นส่วน ๆ และจดัวางบริเวณใกลข้อบร้ัวใกลร่้มเงาของ
ตน้ไมแ้ละเสน้ทางการเขา้ ออกสนามเด็กเล่น และส่วนกระบะทรายในสนามเด็กเล่นสามารถดึงดูด
เด็กพเิศษ ดว้ยรูปทรงขอบที่โคง้มน  

บริเวณสีสม้ เป็นบริเวณที่ไม่ค่อยเกิดพฒันาการทางสงัคมของเด็กพเิศษ จะเป็นบริเวณที่
เป็นจุดเช่ือมต่อระหวา่งเคร่ืองเล่นกบัเคร่ืองเล่น หรือเป็นที่โล่งกวา้งตรงกลางสนามเด็กเล่น ที่ตอ้ง
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อาศยัปัจจยัทางดา้นบุคคลเป็นตวัดึงดูดความสนใจของเด็กพเิศษใหม้ารวมกลุ่มกนัเพือ่เล่นเกมส์ 
หรือกิจกรรมนนัทนาการต่าง ๆ ซ่ึงพื้นที่ส่วนน้ีสามารถส่งเสริมพฒันาการทางสงัคม 
 สุดทา้ยบริเวณสีน ้ าตาลอ่อน เป็นบริเวณที่ไม่เกิดพฒันาการทางสงัคมขึ้นเลย เป็นบริเวณ
พื้นที่เปล่ียว พื้นที่โล่ง ไม่มีเคร่ืองเล่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนผงัที่ 5.6 แสดงปัจจยัทางกายภาพที่ส่งเสริมพฒันาการทางสงัคมของเด็กพเิศษในสถาบนั
แห่งชาติเพือ่การพฒันาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล 
 

ลกัษณะทางกายภาพที่ส่งเสริมพฒันาการทางสงัคมของเด็กพเิศษ ในสนามเด็กเล่น สถาบนั
แห่งชาติเพือ่การพฒันาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ศาลายา มีดงัน้ี 

1) การเขา้ถึงง่ายและสะดวกสบาย เป็นสนามเด็กเล่นเฉพาะกลุ่มของเด็กพเิศษในสถาบนั
แห่งชาติเพือ่การพฒันาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล และโรงเรียนอนุบาลใน ม.มหิดล 

2) เป็นพื้นที่ที่ไม่มีจุดอบัทางสายตาใกลเ้สน้ทางการสญัจรทางเขา้ออกระหวา่งอาคารและ
สนามเด็กเล่น เพือ่ใหเ้ด็กพเิศษเกิดความไวใ้จเขา้มาเล่นจบักลุ่มกนัแลว้เร่ิมมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคม  

3) ส่วนกระตุน้ประสาทสมัผสั ในกระบะทรายขอบโคง้มน ช่วยใหเ้ด็กพเิศษเกิดความ
สนใจที่จะเขา้ไปเล่น และส่งเสริมพฒันาการทางสงัคมกบัเพือ่นและผูป้กครอง  
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4) การที่มีระนาบดา้นบน ที่ใหร่้มเงาแก่เด็กพเิศษ ส่งเสริมใหเ้กิดการรวมกลุ่มของเด็กพเิศษ
เช่นกนั ใหค้วามรู้สึกวา่ปลอดภยัและไวใ้จที่จะเล่น 

5) มีขอบเขตที่แน่นอน รู้วา่พื้นที่ที่ควรเล่นเร่ิมตน้และส้ินสุดตรงไหน เพือ่ป้องกนัอนัตราย
ที่อาจจะเกิดขึ้น 
 
5.4 สรุป 
 จากการสรุปลกัษณะพื้นที่ทางกายภาพในสนามเด็กเล่นในกรณีศึกษาทั้ง 3 ที่ พบวา่มีความ
คลา้ยคลึงกนัในเร่ืองของการจดัวางเคร่ืองเล่นใกลบ้ริเวณที่มีการสญัจรเขา้ออกสนามเด็กเล่น 
ก าหนดแนวขอบร้ัวสนามเด็กเล่น มีร่มเงา เป็นพื้นที่ที่สามารถมองเห็นพฤติกรรมการเล่นของเด็กได้
ทัว่ถึง สนามเด็กเล่นตั้งอยูใ่กลถ้นนเสน้หลกัภายในโครงการเผือ่เกิดกรณีฉุกเฉิน เม่ือเด็กพเิศษ
ประสบอุบติัเหตุจากการเล่น ดงัสรุปในตารางที่ 5.1  
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ตารางที่ 5.1 ความสมัพนัธข์องลกัษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่นต่อที่มีผลต่อพฒันาการทาง 
                    สงัคมและการเล่นร่วมกนัของเด็กพเิศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
สรุปลกัษณะพื้นที่ทางกายภาพในตวัอาคาร (Interior) แลว้พบวา่ลกัษณะทางกายภาพที่เด็ก

พเิศษมกัเขา้มาเล่นนั้น สามารถน ามาใชก้บัพื้นที่ภายนอกอาคาร (Out Door) ได ้เช่น ในสนามเด็ก
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เล่นที่เด็กพเิศษใหค้วามสนใจในการเขา้ไปเล่นในพื้นที่นั้น ๆ จากการสงัเกตพฤติกรรมความสนใจ
ต่อพื้นที่ในอาคารของเด็กพเิศษขณะท ากิจกรรมบ าบดัในอาคาร ที่กล่าวมาในแผนภาพที่ 4.9 บทที่ 4 
โดยสรุปขอ้มูลเป็นแผนภาพที่ 5.1 และสรุปลกัษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่นส าหรับเด็กพเิศษ
ในรูปแบบของรูปตดั ดงัในแผนภาพที่ 5.2 
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แผนภาพที่ 5.1 แสดงรูปตดัลกัษณะทางกายภาพในหอ้งกิจกรรมบ าบดัในสถาบนัแห่งชาติเพือ่การพฒันาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ศาลายา ที่
สามารถน ามาใชใ้นงานออกแบบสนามเด็กเล่นได ้
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แผนภาพที่ 5.2 แสดงรูปตดัลกัษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่นในกรณีศึกษา 3 แห่ง เป็นแนวทางการออกแบบสนามเด็กเล่นส าหรับเด็กพเิศษต่อไป 
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 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่นและตวัอยา่งสนามเด็กเล่น Julius Kahn Park ในบทที่ 2 และผลสรุปที่ไดจ้าก
กรณีศึกษา 3 แห่ง ในบทที่ 4 และ 5 พบวา่ลกัษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่นส าหรับเด็กพเิศษเพือ่ส่งเสริมพฒันาการทางสงัคมควรมีลกัษณะดงัน้ี 
 
ตารางที่ 5.2 สรุปลกัษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่นส าหรับเด็กพเิศษเพือ่ส่งเสริมพฒันาการทางสงัคมในบทที่ 2 และกรณีศึกษา 3 แห่ง 
หวัขอ้ลกัษณะทางกายภาพในสนาม
เด็กเล่นส าหรับเด็กพเิศษที่ส่งเสริม
พฒันาการทางสงัคมในบทที่ 2 

ตวัอยา่งสนามเด็กเล่น Julius Kahn 
Park, San Francisco สหรัฐอเมริกา 

ลกัษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่น
ส าหรับเด็กพเิศษที่ส่งเสริมพฒันาการ
ทางสงัคมในศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 

เขต 5 จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ลกัษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่น
ส าหรับเด็กพเิศษที่ส่งเสริมพฒันาการ
ทางสงัคมในโรงเรียนสุพรรณบุรี 
ปัญญานุกูล จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ลกัษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่น
ส าหรับเด็กพเิศษที่ส่งเสริมพฒันาการ
ทางสงัคมในสถาบนัแห่งชาติเพือ่การ

พฒันาการเด็กและครอบครัว 
 ม.มหิดล ศาลายา 

ส่วนกระตุน้ประสาทสมัผสั พื้นเดินกระตุน้ประสาทสมัผสั ท า
จากกะลามะพร้าว ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

กระบะทรายส่ีเหล่ียมยืน่จากตวั
อาคาร 

กระบะทรายโคง้มน 

ส่วนกระตุน้กลา้มเน้ือ เคร่ืองเล่นติดตั้งถาวร สามารถเล่นได ้
2 คน และ 3 คนขึ้นไป 

เคร่ืองเล่นติดตั้งถาวรและแบบ
เคล่ือนยา้ยได ้เนน้เคร่ืองเล่นท่ี
สามารถเล่นได ้2 คน 

เคร่ืองเล่นติดตั้งถาวร สามารถเล่นได ้
2 คน และ 3 คนขึ้นไป 

ระนาบดา้นบน ตน้ไม ้หลงัคา ตน้ไม ้ ตน้ไม ้

ระนาบทางตั้ง พุม่ไม ้และผนงัอาคารเรียน พุม่ไม ้และผนงัอาคาร แนวตน้สน 

ขอบร้ัวที่ชดัเจน ร้ัวไมสู้ง 60 ซ.ม. ร้ัวแบบโปร่งสูง 2 ม. ร้ัวพุม่ไมสู้ง 90 ซ.ม. 
ลกัษณะรูปทรงของแผน่ดิน ลกัษณะ
เป็นเนิน 

ไม่มี ไม่มี เนินบริเวณอาคาร 
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ตารางที่ 5.2 สรุปลกัษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่นส าหรับเด็กพเิศษเพือ่ส่งเสริมพฒันาการทางสงัคมในบทที่ 2 และกรณีศึกษา 3 แห่ง (ต่อ) 
หวัขอ้ลกัษณะทางกายภาพในสนาม
เด็กเล่นส าหรับเด็กพเิศษที่ส่งเสริม
พฒันาการทางสงัคมในบทที่ 2 

ตวัอยา่งสนามเด็กเล่น Julius Kahn 
Park, San Francisco สหรัฐอเมริกา 

ลกัษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่น
ส าหรับเด็กพเิศษที่ส่งเสริมพฒันาการ
ทางสงัคมในศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 

เขต 5 จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ลกัษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่น
ส าหรับเด็กพเิศษที่ส่งเสริมพฒันาการ
ทางสงัคมในโรงเรียนสุพรรณบุรี 
ปัญญานุกูล จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ลกัษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่น
ส าหรับเด็กพเิศษที่ส่งเสริมพฒันาการ
ทางสงัคมในสถาบนัแห่งชาติเพือ่การ

พฒันาการเด็กและครอบครัว 
 ม.มหิดล ศาลายา 

รูปร่าง รูปทรงที่มีลกัษณะโคง้มน ไม่มี ทางเดินและอ่างน ้ า ขอบกระบะทราย 

สภาพแวดลอ้มที่เป็นส่วนตวั อุโมงค ์บา้นเด็กเล่น อุโมงค ์บา้นเด็กเล่น ไม่มี 
แสงและเงา (ช่วงเวลาที่เหมาะสม) ช่วงเชา้ เวลา 8:30 ถึง 9:30 น. ช่วงเชา้ เวลา 10:30 ถึง 11:30 น. ช่วงเยน็ เวลา 15:30 ถึง 16:30 น. 
สีสนัที่สดใส สีสนัของเคร่ืองเล่น สีสนัของเคร่ืองเล่น สีสนัของเคร่ืองเล่น 

วสัดุ (ธรรมชาติหรือสงัเคราะห์) พื้นทราย พื้นหญา้ และกะลามะพร้าว พื้นทราย พื้นหญา้ และหินกรวด พื้นทราย พื้นหญา้  
จุดเด่นท าใหเ้กิดการรวมกลุ่ม เคร่ืองเล่นสีสนัสดใส เคร่ืองเล่นสีสนัสดใส เคร่ืองเล่นสีสนัสดใส 
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บทที่ 6 
แนวทางการออกแบบสนามเด็กเล่นส าหรับเด็กพิเศษ 

 
 การเสนอแนวทางการออกแบบและขอ้เสนอแนะสนามเด็กเล่นส าหรับเด็กพเิศษ ได้
รวบรวมจากเกณฑม์าตรฐานในการออกแบบสนามเด็กเล่นทัว่ไป ในหวัขอ้ที่ 2.8 บทที่ 2 กรณีศึกษา 
ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในบทที่ 4 และสรุปผลการศึกษาในกรณีศึกษาในบทที่ 5 
สามารถน ามาเป็นแนวทางเสนอแนะในการออกแบบสนามเด็กเล่นเพือ่พฒันาการทางดา้นสงัคม
ของเด็กพเิศษดงัน้ี 
6.1 แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพในสนามเด็กเล่นที่ส่งเสริมการพัฒนาการ
ทางด้านสังคมส าหรับเด็กพิเศษ 

6.1.1 ต าแหน่งที่ตั้ง (Location) การเขา้ถึง (Accessibility) และความสมัพนัธใ์นการวางผงั
พื้นที่สนามเด็กเล่น 

สนามเด็กเล่นควรตั้งอยูใ่กลถ้นนเสน้หลกัในโครงการ เพือ่ความสะดวกในการขนยา้ย
เคร่ืองเล่นและในกรณีฉุกเฉินหากเกิดอุบติัเหตุในสนามเด็กเล่น การเขา้ถึงสนามเด็กเล่นควรมี
ทางเขา้ออกที่ชดัเจน ผูป้กครองสามารถเปิดและปิดไดด้ว้ยตนเอง เพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้ด็กวิง่ออกจาก
สนามเด็กเล่น  

6.1.2 ความสูงร้ัว 
ร้ัวควรสูงไม่ต ่ากวา่ 90 เซนติเมตร โดยระดบัความสูงดงักล่าวไดจ้ากการสงัเกตกรณีศึกษา

ที่ศูนยก์ารศึกษาพเิศษเขต 5 จงัหวดัสุพรรณบุรี พบวา่ร้ัวมีความสูงเพยีง 60 เซนติเมตร ท าใหเ้ด็ก
พเิศษสามารถปีนออกได ้แต่ร้ัวในสนามเด็กเล่นของสถาบนัเพือ่การพฒันาเด็กและครอบครัว        
ม.มหิดล ร้ัวสนามเด็กเล่นสูง 90 เซนติเมตร และมีพุม่ไมป้้องกนัไม่ใหเ้ด็กพเิศษและเด็กทัว่ไปปีน
ออกมาได ้และป้องกนัไม่ใหค้นหรือสตัวแ์ปลกปลอมที่อาจท าอนัตรายแก่เด็กพเิศษจากภายนอก 

6.1.3 ลกัษณะที่วา่ง (Space)  
ไม่ควรมีการเปล่ียนระดบัมากเกินไป ควรเนน้เป็นทางลาดเพือ่ป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุจาก

การเล่น เป็นลกัษณะรูปทรงของแผน่ดิน (Land Form) มีเสน้ทางเช่ือมต่อภายในอาคารกบัสนามเด็ก
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เล่น ไม่มีจุดบงัสายตาเพือ่ความปลอดภยัในสนามเด็กเล่น ดงัในแผนผงัที่ 5.2, 5.4, 5.6 และ5.8 ใน
บทที่ 5 แสดงการเช่ือมต่อระหวา่งอาคารกบัสนามเด็กเล่น  

6.1.4 รูปร่าง รูปทรง (Form)  
ไม่มีเหล่ียมมุมใหเ้กิดอนัตราย รูปร่างโคง้มน 
6.1.5 วสัดุ (Material)  
วสัดุสงัเคราะห์ (Man Made) เช่น พื้นยางสงัเคราะห์ซ่ึงมีความหนาอยา่งนอ้ย 4 เซนติเมตร 

วสัดุธรรมชาติ เช่น พื้นทรายควรมีความหนาอยา่งนอ้ย 20.25 เซนติเมตร ใชหิ้นกรวดปูพื้นตาม
ทางเดินส่วนกระตุน้ประสาทสมัผสั (Sensory Zone) หรือใชพ้ชืพรรณในการช่วยก าหนดขอบเขต 
(Edge) เป็นแนวร้ัวแทนวสัดุสงัเคราะห์ เพือ่ไม่ใหเ้กิดอนัตราย อา้งในศูนยว์จิยัเพือ่สร้างเสริมความ
ปลอดภยัและป้องกนักนัการบาดเจบ็ในเด็ก คณะแพทยศ์าสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

6.1.6 สี (Color) 
การใชสี้สด เช่น สีแดง สีเหลือง สีสม้ สีน ้ าเงิน เพือ่กระตุน้ใหเ้ด็กพเิศษที่มีการตอบสนอง

แบบเฉ่ือยเกิดความต่ืนตวั การใชสี้สนัธรรมชาติ เช่น สีน ้ าตาล สีเบจ สีฟ้า สีเขียว เพือ่กระตุน้ใหเ้กิด
ความรู้สึกสงบส าหรับเด็กพเิศษที่มีการตอบสนองที่ไวมาก 

6.1.7 ระนาบ (Plane)  
ระนาบดา้นบน (Overhead Plane) ทั้งจากโครงสร้างอาคารหรือจากตน้ไมท้ี่ใหร่้มเงา และ

สร้างความรู้สึกที่ปลอดภยั ระนาบทางตั้ง (Vertical Plane) จากผนงั 1 ดา้น ถึง 4 ดา้น เกิดเป็น
ลกัษณะของที่วา่งส่งเสริมใหเ้กิดพฒันาการทางสงัคมของเด็กพเิศษ 

6.1.8 องคป์ระกอบในสนามเด็กเล่น (Element)  
ประกอบดว้ยเคร่ืองเล่นกระตุน้กลา้มเน้ือ กระบะทราย อ่างน ้ าขนาดเล็ก เคร่ืองเล่นกระตุน้

การทรงตวัที่สร้างจากยางรถยนต์ ในส่วนกระตุน้ประสาทสมัผสั ควรมีทางเลือกในกรณีเด็กพเิศษที่
ยงัไม่มีความพร้อม เป็นพื้นที่มีสภาพแวดลอ้มเป็นส่วนตวั เช่น ถ ้า อุโมงค ์บา้นเด็กเล่น เพือ่ใหเ้วลา
ในการปรับตวัในการเขา้สงัคมของเด็กพเิศษ ดงัในแผนภาพที่ 6.1 
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แผนภาพที่ 6.1 ล าดบัการเขา้ถึงและทางเลือกในสนามเด็กเล่นส าหรับเด็กพเิศษ 
  

6.2 ลักษณะการวางผังที่ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเล่นเป็นกลุ่มของเด็กพิเศษ 
6.2.1 ควรมีการวางผงัเป็นรูปตวั I หรือผนงั 1 ดา้น จากการสงัเกตพบวา่ผงัเป็นรูปตวั Iหรือ

ผนงั 1 ดา้น สามารถส่งเสริมการเล่นระหวา่งเด็กพเิศษ 2 คน 
6.2.2 ควรมีการวางผงัเป็นรูปตวั L หรือผนงั 2 ดา้น จากการสงัเกตพบวา่ผงัเป็นรูป 

ตวั L หรือผนงั 2 ดา้น สามารส่งเสริมการเล่นระหวา่งเด็ก 2 คน และ 3 คนขึ้นไป 
6.2.3 ควรมีการวางผงัเป็นรูปตวั U หรือผนงั 3 ดา้น จากการสงัเกตพบวา่ผงัเป็นรูปตวั U 

หรือผนงั 3 ดา้น สามารส่งเสริมการเล่นเป็นกลุ่มระหวา่ง 3 ถึง 10 คน 
6.2.4 ควรมีการวางส่ิงดึงดูดความสนใจ เป็นจุดเด่นตรงกลาง ในพื้นที่โล่งจากการ 

สงัเกตพบวา่ส่ิงดึงดูดความสนใจสามารส่งเสริมการเล่นเป็นกลุ่มระหวา่ง 6 ถึง 10 คนดงัในตารางที่ 
4.7  

ดงันั้นลกัษณะทางกายภาพ องคป์ระกอบที่สมบูรณ์และคุณลกัษณะเชิงคุณภาพในสนาม
เด็กเล่นที่เหมาะสม สามารถส่งเสริมพฒันาการทางสงัคมของเด็กพเิศษได ้หากมีองคป์ระกอบที่
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กล่าวมาในขั้นตน้ ดงัตารางที่ 4.7 และ 5.2 แลว้สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการออกแบบ
สนามเด็กเล่นส าหรับเด็กพเิศษในประเทศไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาคกลางของประเทศไทย  
 
ตารางที่ 6.1 สรุปแนวทางการออกแบบสนามเด็กเล่นที่ส่งเสริมพฒันาการทางสงัคมของเด็กพเิศษ 
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ตารางที่ 6.1 สรุปแนวทางการออกแบบสนามเด็กเล่นที่ส่งเสริมพฒันาการทางสงัคมของเด็กพเิศษ  
                    (ต่อ) 
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6.3 ปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมของเด็กพิเศษในสนามเด็กเล่น 
จากบทสรุปผลในบทที่ 5 พบวา่มีปัจจยัอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการพฒันาการทางสงัคม

ระหวา่งเด็กพเิศษในสนามเด็กเล่น ไดแ้ก่ 
6.3.1 คุณลกัษณะเฉพาะบุคคล สามารถส่งเสริมในการพฒันาการทางสงัคมของ 

เด็กพเิศษ  
6.3.2 การใชเ้วลาในการปรับตวัของเด็กพเิศษ จากการสงัเกตเม่ือเวลาผา่นไปจาก 

เด็กพเิศษที่ไม่มีความพร้อมในการเขา้สงัคมเม่ือเวลาผา่นไปประมาณ 15 ถึง 20 นาที เด็กพเิศษจะ
เร่ิมเปล่ียนความสนใจกบัเคร่ืองเล่นช้ินใหม่ จากเคร่ืองเล่นช้ินเดิม หรือเด็กพเิศษที่เร่ิมเล่นคนเดียว
เม่ือเวลาผา่นไปก็เร่ิมหาเพือ่นเขา้มาเล่นดว้ยกนั ดงันั้นระยะเวลาในการเล่นของเด็กพเิศษควรมีเวลา
ในการเล่นประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชัง่โมง 

6.3.3 ขนาดที่วา่งมีผลต่อการรวมกลุ่มเล่นกนัของเด็กพเิศษ เช่น พื้นที่ขนาดเล็กจะ 
มีจ  านวนการรวมกลุ่มของเด็กพเิศษก็จะนอ้ยกวา่พื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัวตัถุประสงค์
และจ านวนผูเ้ขา้ใชง้านจริงในสนามเด็กเล่น 

 
6.4 ข้อจ ากัดจากการวิจัย 

6.4.1 ศึกษาพื้นที่ในกรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่ในภาคกลาง ไม่ครอบคลุมทั้ง 
ประเทศไทย ขอ้มูลอาจมีการคลาดเคล่ือนขาดความหลากหลายทางกายภาพของสนามเด็กเล่นของ
แต่ละภูมิภาค 

6.4.2 ไม่มีการควบคุมขนาด ลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มซ่ึงอาจมี 
คุณลกัษณะที่ต่างกนั 

6.4.3 ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจาก 
บุคลากรมีจ านวนนอ้ยและนดัหมายไดย้าก 

6.4.4 ขอ้จ ากดัในการขอขอ้มูล มิใหข้ดัต่อจรรยาบรรณทางการแพทย ์ 
6.4.5 การสงัเกตพฤติกรรมระยะไกล การเขา้สงัเกตพื้นที่กรณีศึกษาไม่สามารถเขา้ 

ใกลเ้ด็กพเิศษไดม้าก  เน่ืองจากตอ้งการใหเ้กิดพฤติกรรมตามธรรมชาติมากที่สุด 
 
6.5 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยขั้นต่อไป 
             แนวทางงานวจิยัในอนาคต ควรเนน้เร่ืองกรณีศึกษาท่ีมีปัจจยัทางดา้นกายภาพของสนาม
เด็กเล่นที่คลา้ยคลึงกนัและมีขนาดพื้นที่ใกลเ้คียงกนั เพือ่ใหส้ามารถเปรียบเทียบลกัษณะการเกิด
พฤติกรรมทางสงัคมของเด็กพเิศษไดช้ดัเจนยิง่ขึ้น 
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6.5.1 เลือกกรณีศึกษาที่มีคุณสมบติัทางดา้นกายภาพ และขนาดที่ใกลเ้คียงกนั 
6.5.2 แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ควรเนน้การถามขอ้มูลเชิงพฤติกรรมและ 

การรักษาแบบไม่เฉพาะเจาะจง เพือ่ไม่รบกวนขอ้มูลคนไขท้ี่เป็นความลบัทางการแพทย ์
6.5.3 ควรสงัเกตพฤติกรรมของเด็กพเิศษ หลายช่วงเวลาในแต่ละวนั เน่ืองจาก  

การพฒันาทางดา้นอารมณ์ของเด็กพเิศษค่อนขา้งแปรปรวน เพือ่ศึกษาพฤติกรรมไดอ้ยา่งชดัเจน 
6.5.4 การสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ เพือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจใน 

อารมณ์และการเขา้สงัคมของเด็กพเิศษไดดี้ยิง่ขึ้น 
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แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญ และเก็บข้อมูลลักษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่นส าหรับเด็กพิเศษ 

 สนามเด็กเล่นเพือ่พฒันาการทางดา้นสงัคมของเด็กพเิศษ ไดส้งัเกตลกัษณะทางกายภาพ

ทั้งหมด 3 แห่งซ่ึงไดแ้ก่ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขต 5 จงัหวดัสุพรรณบุรี โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญา-  

นุกูล และสถาบนัแห่งชาติเพือ่การพฒันาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ศาลายา  

             จากขอ้มูลในแบบสอบถามชุดน้ีจะถูกน าไปเป็นส่วนหน่ึงของงานวจิยั สนามเด็กเล่น
ส าหรับเด็กพเิศษ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาการคน้ควา้อิสระ หลกัสูตรภูมิสถาปัตยกรรม- 
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภูมิสถาปัตยกรรม ภาควชิาการออกแบบและวางผงัชุมชนเมือง คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
             ขอ้มูลทั้งหมดน้ีจะไม่มีส่วนผกูมดัใด ๆ ทั้งส้ินกบัการตอบแบบสอบถาม โดยมุ่งหวงัวา่จะ
ไดข้อ้มูลที่เป็นจริงจากผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเด็กพเิศษ เพือ่ที่จะสามารถปรับปรุงกระบวนการหรือเป็น
ขอ้เสนอแนะกบัศูนยเ์ด็กพเิศษที่อ่ืน ๆ ต่อไป 
แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ส่วนรวม 9 ข้อ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านกายภาพในสนามเด็กเล่น (Check List) 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมในการเข้าสังคมของเด็กพิเศษและลักษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่น
ส าหรับเด็กพิเศษ ข้อ 1 - 5  
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ส่วนที่ 1 ตารางการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
ช่ือสถานที่ ...........................................................................................................................................  
สถานที่ตั้ง ...........................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sketch: Plan of Playground 
Sketch: Section of Playground 
Sketch: Elevation of Playground‘s Environment (Form/ Color/ Certain Physical Characters that might affect‘ ideal/ comfort/ relax’ 
atmosphere for socialization 
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Check List 

ลักษณะทางกายภาพของสนาม
เด็กเล่นที่ส่งเสริมให้เกิดโอกาส

การเข้าสังคม 

     การเขา้ถึงไดง้่าย ......................................................................  
.....................................................................................................  
.....................................................................................................  
.....................................................................................................  
     มีความเงียบสงบ เกิดความผอ่นคลาย .....................................  
.....................................................................................................  
.....................................................................................................  
......................................................................................................  
     มีความปลอดภยั ไม่มีมุมอบัทางสายตา ..................................  
.....................................................................................................  
.....................................................................................................  
.....................................................................................................  
     พื้นที่โล่งกวา้งใหอ้อกก าลงักายอยา่งอิสระ .............................  
....................................................................................................  
.....................................................................................................  
.....................................................................................................  
     ส่วนกระตุน้ประสาทสมัผสั (องคป์ระกอบทางดา้นภูมิทศัน์ที่
ช่วยกระตุน้ประสาทสมัผสั) ........................................................  
......................................................................................................  
......................................................................................................  
......................................................................................................  
......................................................................................................      
 

สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเข้า
ร่วมกิจกรรมทางสังคมของ 

เด็กพิเศษ 

 

     จุดศูนยร์วมในการท ากิจกรรม ................................................  
.....................................................................................................  
.....................................................................................................  
     ความเงียบสงบของพื้นที่ที่ส่งเสริมการจบักลุ่มเล่นกนัของเด็ก
พเิศษ ......................................................................................  
.....................................................................................................  
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Check List (ต่อ) 

สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเข้า
ร่วมกิจกรรมทางสังคมของ 

เด็กพิเศษ 
 

     ดึงดูดใหค้นอ่ืน ๆ เขา้มาใชส้ถานที่มากขึ้น 
          ลกัษณะทางกายภาพ ..........................................................  
......................................................................................................  
          ลกัษณะกิจกรรม ................................................................  
......................................................................................................  
          ลกัษณะบุคคล ....................................................................  
......................................................................................................  
     มีความปลอดภยัท าใหผู้ป้กครองพาเด็กเขา้มาเล่นในสนาม
เด็กเล่น ........................................................................................  
......................................................................................................  
......................................................................................................       
     ท  าเสน้ทางกิจกรรม, เคร่ืองเล่นหรือองคป์ระกอบทางภูมิทศัน์
ในสนามเด็กเล่นใหเ้กิดความทา้ทายในการพบประสบการณ์
ใหม่ ๆ เพือ่กระตุน้การรับรู้ .........................................................  
....................................................................................................  
......................................................................................................  
......................................................................................................  
......................................................................................................     

การเล่นร่วมกันของเด็กพิเศษ
จากการสังเกตในสนามเด็กเล่น

ของกรณศึีกษา 

     จบักลุ่มเล่นกนั 2 คน ...............................................................  
......................................................................................................  
พฒันาการทางสงัคมที่เกิดขึ้น ......................................................  
......................................................................................................  
......................................................................................................  
     จบักลุ่มเล่นกนั 3 – 10 คน .......................................................  
......................................................................................................  
......................................................................................................  
พฒันาการทางดา้นสงัคมที่เกิดขึ้น ...............................................  
......................................................................................................  
......................................................................................................  
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Check List (ต่อ) 

การเล่นร่วมกันของเด็กพิเศษ
จากการสังเกตในสนามเด็กเล่น

ของกรณศึีกษา 

     จบักลุ่มเล่นกนั 10 คนขึ้นไป ...................................................  
......................................................................................................  
......................................................................................................  
พฒันาการทางดา้นสงัคมที่เกิดขึ้น .................................................  
......................................................................................................  
......................................................................................................  
......................................................................................................  

ปัญหาที่เกิดขึน้ในสนามเด็ก-
เล่นที่อาจส่งผลต่อพัฒนาการ

ทางด้านสังคมของเด็ก 
พิเศษ 

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญด้านพฤติกรรมของเด็กพิเศษ 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ .........................................................................................................................  
ต าแหน่ง ......................................................................................................................................  
วันที่สัมภาษณ์ .............................................................................................................................  
1) ลกัษณะทางกายภาพในสนามเด็กเล่นที่ส่งเสริมการเขา้สงัคมของเด็กพเิศษเป็นอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
2) กิจกรรมที่ช่วยกระตุน้พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเขา้สงัคมของเด็กพเิศษมีอะไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
3) ลกัษณะการเล่นร่วมกนัของเด็กพเิศษมีก่ีแบบ อะไรบา้ง  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  
 
4) พฒันาการที่เกิดขึ้นจากการเล่นของเด็กพเิศษ มีอะไรบา้ง  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
5) ขอ้ควรระวงั หรือขอ้แนะน าในการออกแบบสภาพแวดลอ้มของเด็กพเิศษ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
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ภาคผนวก ข 
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญทางด้านเด็กพิเศษ 
 1. ข้อมูลสัมภาษณ์ลักษณะพฤติกรรมการเข้าสังคมของเด็กพิเศษและลักษณะทางกายภาพ
ในสนามเด็กเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมของเด็กพิเศษในสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว ม.มหิดล ศาลายา สัมภาษณ์ : คุณหมอแก้วตา นพมณจี ารัสเลิศ ต าแหน่ง : กมุาร
แพทย์พัฒนาการ 

เด็กพเิศษจะมีปัญหาทางดา้นอารมณ์ สงัคม และเร่ืองของการเคล่ือนไหวหรือ Motor  ซ่ึงใน
การท าการรักษาเด็กพเิศษแต่ละคนนั้นตอ้งดูเร่ืองของ “อายพุฒันาการ” เน่ืองจากบางกรณีเด็กอาย ุ
15 แต่อายพุฒันาการอยูท่ี่เด็ก 2 ขวบ ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัความสามารถของเด็กแต่ละคน 
Sensory ทางดา้นการแพทยแ์บ่งออกเป็น 7 แบบดว้ยกนั คือ สายตา (แสงและการมองเห็น) การได้
ยนิ (ไวเสียงส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมแปลก ๆ และเฉ่ือยต่อเสียงส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมที่น่ิงเงียบ) 
กล่ิน (ไวต่อกล่ิน) การรับประทาน (รสชาติอาหารจะควบคู่กบัการรับกล่ิน) สมัผสั (ไวต่อการสมัผสั
หรือเฉ่ือยต่อการสมัผสั) เอ็นขอ้ต่อกลา้มเน้ือ (การเคล่ือนไหวของร่างกาย) และระบบการทรงตวั 
ระดบัน ้ าในหู (การทรงตวั มีความสมดุล) 

รูปแบบในการฝึกเด็กพเิศษส่วนใหญ่จะฝึกใหท้  าตามค าสัง่ มีบตัรค าใหท้่องจ าเป็นปกติ 
โดยที่ความบกพร่องของเด็กพเิศษ คือ ความบกพร่องทางดา้นพฒันาการ ตอ้งท าใหเ้ด็กมีความ
สนใจส่ิงรอบขา้ง สนใจคน สามารถพดูจาส่ือสารได ้และท าใหเ้ด็กสนุกและคิดเป็น เช่นการฝึกให้
เด็กหดัแกะกล่องเอง เด็กพเิศษบางคนก็ปากล่องลงพื้น หมอก็ตอ้งคอยสงัเกตพฤติกรรมเด็กแลว้ 
ค่อย ๆ ปรับพฤติกรรม ส่งเสริมการคิดใหเ้ด็กไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
ลักษณะการเล่นของเด็กพิเศษช่วงปฐมวัยมีลักษณะดังนี ้
 1. Onlooker คือ การยนืมองอยูเ่ฉย ๆ แอบมองอยูด่า้นหลงัคุณพอ่คุณแม่ (ช่วงวยั 1 ขวบ) 
 2. Solitary Play คือ เด็กเล่นคนเดียว (ช่วงวยั 1 ขวบ) 
 3. Parallel Play คือ เด็กเล่นดว้ยกนัแต่ไม่มีปฏิสมัพนัธต์่อกนั ใชภ้าษาพดู จูงมือไปเล่น
ดว้ยกนั (ช่วงวยั 2 - 3 ขวบ) 
 4. Associative Play คือ เด็กเล่นแบบมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั เร่ิมรู้จกัการเขา้สงัคม (ช่วงวยั 3 
ขวบ) 
 5. Cooperative Play คือ เด็กเล่นบทบาทสมมติดว้ยกนัพดูคุยกนัได ้การมีผูน้ าและผูต้าม 
(ช่วงวยั 4 ขวบ) 
การเล่นเพื่อพัฒนาการทางด้านสติปัญญา 
 1. Functional Play คือ การเล่นของเด็กที่เล่นแลว้เด็กเกิดความสนุก เช่น เล่นทราย การวิง่ 
กระโดด การปีนป่าย หรือการวาดภาพระบายสี 
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 2. Constructive Play คือ การเล่นที่ช่วยพฒันาทางดา้นความคิดสร้างสรรค ์เช่น การต่อเลโก ้
(Lego) บล็อคไมต้วัต่อเป็นรูปแบบต่าง ๆ เป็นอาคาร สะพาน เป็นตน้ 
 3. Pretend Play คือ การเล่นสมมติ เช่นการเล่นเป็นคุณหมอช่วยเหลือคนไข ้เล่นเป็นคุณครู
สอนหนงัสือ เป็นตน้ 

4. Formal Game คือ การเล่นที่มีกฎเกณฑมี์กฎกติกาในการเล่น เช่น ชกัเยอ่ งูกินหาง ต่ีจบั 
เป็นตน้ 
 การออกแบบสนามเด็กเล่นให้เด็กพิเศษน้ันควรค านึงถึง 2 อย่างนี้เป็นหลัก คอื 
 1.การกระตุน้ประสาทสมัผสั (Sensory)  
 การใชท้รายสามารถน าน ้ าเขา้มาได ้ออกแบบเป็นก๊อกน ้ าใหเ้ด็กเปิด ปิดเองใหเ้ด็กไดส้มัผสั
ทรายแหง้และทรายเปียก หินกรวดใหเ้ด็กไดเ้ดินเหยยีบกระตุน้ระบบไหลเวยีนเลือดไดดี้และช่วย
เร่ืองการกระตุน้ประสาทสมัผสั น ้ าใชไ้ดท้ั้งการมองและเสียง เสียงน ้ าสามารถดึงดูดเด็กบางคนให้
เกิดความสนใจได ้พื้นที่เล็ก ๆ เด็กบางคนมีความชอบที่จะเขา้ไปเน่ืองจากเขา้ไปแลว้รู้สึกอบอุ่น 
ปลอดภยั ฉะนั้นการออกแบบควรเปิดโอกาสใหพ้อ่ – แม่ มีโอกาสในการเขา้ไปเล่นกบัลูกไดด้ว้ย
เช่น ในพื้นที่เล็ก ๆ มีช่องเปิดอาจเป็นหนา้ต่างเล็ก ๆ ให้ผูป้กครองสามารถเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงใน
การเล่นของเด็กพเิศษได ้
 2.การเคล่ือนไหวทางดา้นร่างกาย (Motor) 
 การเคล่ือนไหวของเด็กพเิศษเป็นความบกพร่องที่ควรไดรั้บการรักษาโดยการส่งเสริมการ
เคล่ือนไหวและการทรงตวั จะช่วยใหเ้ด็กเกิดความสนุกควบคู่ไปดว้ย โดยที่เคร่ืองเล่นควรมีความ
ปลอดภยัและมีมาตรฐาน มีรายละเอียดในการติดตั้งเคร่ืองเล่นเพือ่ไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุขณะเล่น ซ่ึง
ความปลอดภยัเป็นส่ิงที่ส าคญัมาก โดยวสัดุควรเป็นวสัดุที่ปลอดภยัไม่เป็นอนัตรายต่อเด็ก เช่น การ
ทรงตวัสามารถน ายางรถยนตม์าทาสี แลว้วางเป็นแนวใหเ้ด็กเดินทรงตวัเน่ืองจากมีความสูงที่ไม่
ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อเด็ก พื้นควรเป็นพื้นทรายมีการระบายน ้ าที่ดี ทรายควรมีความลึกประมาณ 9 
น้ิว ต่อดว้ยชั้นกรวดและปูแผน่พลาสติกและวางแนวท่อระบายน ้ าออก 
 หลักการออกแบบสนามเด็กเล่นคอื 
 1.เรียบง่าย มีความหลากหลายในพื้นที่ 
 2.เขา้ถึงง่าย 
 3.ใชว้สัดุธรรมชาติ  
 4.ราคาถูก 
 5.มีความปลอดภยั 
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วัสดุที่ใช้ในสนามเด็กเล่นคอื 

 1.ถงัเบียร์ 
 2.ยางลอ้ 
 3.กอ้นกรวด 
 4.ใบไมแ้หง้ 
 5.ทราย ฯลฯ 
 

4.5.2 ข้อมูลสัมภาษณ์ลักษณะพฤติกรรมการเข้าสังคมของเด็กพิเศษและลักษณะทาง
กายภาพในสนามเด็กเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมของเด็กพิเศษในโรงพยาบาลเด็กมหาราชินี 
สัมภาษณ์ หัวหน้าพยาบาล แผนกจิตเวชเด็ก คุณวิไลรัตน์ ชัชชวลิตสกลุ  
 ปัญหาเด็กพเิศษในการเขา้สงัคมนั้นอยูท่ี่พฤติกรรมการเขา้สงัคมที่ไม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากเด็ก
พเิศษอยากเขา้สงัคมแต่ขาดการแสดงออกที่ถูกตอ้งในการเขา้สงัคมในกลุ่มเพือ่น เช่น เด็กพเิศษบาง
คนเขา้ไปตีเพือ่นเพือ่ที่อยากจะเป็นเพือ่นของเด็กคนนั้น แต่เด็กปกติทัว่ไปไม่เขา้ใจกบัการ
แสดงออกที่แปลกประหลาดแบบน้ี จึงกลายเป็นวา่เดก็พเิศษไม่กลา้ที่จะเขา้หาเพือ่นเพราะเน่ืองจาก
ไม่รู้วา่จะเขา้หากลุ่มเพือ่นไดอ้ยา่งไร หรือเด็กบางคนไปเตะบอลกบัเพือ่นๆแต่ความสนใจของเขา
อยูท่ี่กฎเกณฑก์ารเล่นเท่านั้น คือเขาไม่สนใจที่จะจ าช่ือเพือ่นร่วมทีมเลย ดว้ยเหตุน้ีเด็กพเิศษเลยขาด
ทกัษะการเขา้สงัคมที่ดีไปโดยส้ินเชิง  
             ในการฝึกทกัษะการเล่น คือ มีการฝึกเด่ียว ไดแ้ก่การควบคุมตวัเองใหไ้ด ้รู้จกัการเล่นที่
เหมาะสม รู้จกักฎเกณฑใ์นการเล่น และการฝึกกลุ่มโดยน าหลกัการเขา้สงัคมมาเป็นตวัท าสร้าง
กิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นมา เด็กพเิศษบางคนมีกิจกรรมประจ าวนัแบบยดึติดกบัใชชี้วติแบบเดิม ๆ เด็ก
พเิศษบางคนพอ่แม่สอนวา่ตอ้งเคาะประตูก่อนเขา้หอ้ง เด็กก็จะเคาะประตูก่อนเขา้หอ้งตลอด เวลา
เขาเห็นเด็กหรือผูใ้หญ่ไม่เคาะประตูก่อนเขา้หอ้งเด็กพเิศษก็จะลากตวัคน ๆ นั้นออกมาแลว้ใหเ้คาะ
ประตูก่อนเขา้ไปอีกรอบ บางทีก็เกิดการมองวา่เด็กพเิศษเป็นบุคคลที่สงัคมไม่ยอมรับไปโดยปริยาย 
ซ่ึงปัญหาพวกน้ีจะบรรเทาลงหากผูป้กครองที่ดูแลนั้นเอาใจใส่ และเขา้ใจในเด็กที่พเิศษเหล่าน้ี 
ครอบครัวเป็นส่ิงที่ส าคญัเป็นอยา่งมาก การท ากิจกรรมร่วมกบัคนในครอบครัวก็เป็นส่ิงส าคญัที่
ผูป้กครองเด็กเองตอ้งมีความรู้พื้นฐานในการเล้ียงดูดว้ยเช่นกนั 
             ในส่วนของกิจกรรมที่ท  าเป็นกลุ่มนั้นก็จะมีเร่ืองของการทรงตวั เพิม่ความแขง็แรงใหก้บั
กลา้มเน้ือมดัเล็กและกลา้มเน้ือมดัใหญ่ การสมัผสักบัผวิสมัผสัต่างๆ การวาดรูป การดมกล่ิน เด็ก
พเิศษบางคนแยกกล่ินหอมกบักล่ินเหม็นไม่ออก เน่ืองดว้ยระดบั IQ ก็มีผลในการรับรู้ดว้ยเช่นกนั 
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กิจกรรมพวกน้ีเรียกวา่การบูรณาการ พื้นที่ในการท ากิจกรรมนั้นควรเป็นพื้นที่ที่กวา้ง ๆ เด็กพเิศษ
นั้นไม่ชอบคนเยอะ บางคนก็เล่นคนเดียวที่มุมหอ้ง  
             การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มนั้นเด็กบางคนก็จะเกิดการต่อตา้น แต่เป็นจ านวนที่
นอ้ย จาก 100% จะมีเด็กที่ต่อตา้นหรือไม่ชอบการเปล่ียนแปลงอยูป่ระมาณ 10% เท่านั้น ซ่ึงตอ้ง
อาศยัเวลาในการปรับตวัของเด็กเองดว้ย  
             วสัดุที่ใชต้อ้งมีความโคง้มน เน่ืองจากเด็กพเิศษนั้นขาดความระมดัระวงั ควรมีราวใหเ้ด็กจบั 
ควรมีพื้นที่ผวิสมัผสัที่หลากหลายเช่น พื้นหินกรวด พื้นทราย เคร่ืองเล่นควรเลือกใหเ้หมาะสมกบั
กิจกรรมที่จะจดัขึ้น การมีพื้นที่ Free Play ใหส้ าหรับเด็กพเิศษไดว้ิง่ออกก าลงักาย เน่ืองจากเด็ก
พเิศษไม่รู้จกัการเผาผลาญอาหารที่ไดรั้บประทานเขา้ไปผูป้กครองที่ดูแลควรจดัตารางการออกก  าลงั
กายใหเ้ด็กพเิศษดว้ย 
             เด็กพเิศษที่มีลกัษณะไวต่อสภาวะแวดลอ้มนั้นมีไม่มาก แต่หากตอ้งออกแบบ
สภาพแวดลอ้มใหน้ั้นตอ้งมีแนวกั้นเพือ่ป้องกนัแสงเสียง ใตร่้มไม ้สมัพนัธภาพที่ดีมกัเกิดจากคน
แลว้สถานที่นั้นเป็นรอง เด็กพเิศษบางคนชอบความกวา้งขวาง แต่เด็กบางคนชอบพื้นที่แคบ แค่มุด
ตวัอยูใ่ตโ้ตะ๊ก็มีความสุขแลว้ ส่ิงที่ควรมีไวใ้นสนามเด็กเล่นคือ ที่กวา้งๆ มีพื้นที่กั้นไวเ้ล่นเคร่ืองเล่น
เช่น อุโมงค ์ถ ้า เชือกไวใ้หเ้ด็กปีนป่าย 
             เด็กพเิศษนั้นสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมกบัเด็กปกติได ้หากไดรั้บการฝึกฝนที่ดีแลว้ ในวยัที่
สามารถฝึกฝนไดดี้ที่สุดคือวยัที่สมองยงัโตไม่เตม็ที่ คือช่วงวยั 3 ขวบ ซ้ึงผูป้กครองสามารถฝึกลูก
ไดดี้ เด็กจะเปิดรับส่ิงรอบตวัและเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ไดดี้ เร่ืองจิตวทิยาเด็กทัว่ไปนั้นสามารถใชไ้ดก้บั
เด็กพเิศษไดเ้ช่นกนั 

 
4.5.3 ข้อมูลลักษณะพฤติกรรมการเข้าสังคมของเด็กพิเศษและลักษณะทางกายภาพใน

สนามเด็กเล่นที่ส่งเสริมการเข้าสังคมของเด็กพิเศษในโรงพยาบาลเด็กมหาราชินี สัมภาษณ์ นัก
กิจกรรมบ าบัดช านาญการ ผู้ให้ข้อมูล คุณนิพนธ์ธร แสงทองศรี  
 การออกแบบพื้นที่สนามเด็กเล่นนั้นตอ้งค  านึงถึงบริบทโดยรอบ คือการออกแบบจะไม่มี
ลกัษณะที่ตายตวั ซ่ึงอยูท่ี่ความเหมาะสมของการใชอุ้ปกรณ์ แนวคิดในการน าไปใช ้เช่น ตอ้งการให้
เด็กพเิศษออกแรง ตอ้งการใหเ้ด็กพเิศษเกิดความสงบ  
 อุปกรณ์ที่ควรมีคือ อุปกรณ์ปีนป่าย กระดานล่ืน มา้หมุน พื้นที่กวา้ง ๆ เพือ่ลดปัญหาการ
เล่น เพือ่ใหเ้ด็กพเิศษไดเ้ล่นในแบบของตนเองไดอ้ยา่งอิสระ โดยหลกัการเล่นมี 2 แบบ คือการเล่น
แบบ Active กบัการเล่นแบบ Passive  
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 ในหอ้งกิจกรรมบ าบดัในโรงพยาบาลเด็กนั้นมีพื้นที่โดยประมาณ 50 ตารางเมตร ในรอบ
หน่ึงของการบ าบดันั้นจะมีเด็กเขา้ร่วมประมาณ 10 ถึง 12 คน รวมนกักิจกรรมบ าบดัอีก 6 คน 
อุปกรณ์การเล่นประกอบดว้ย อ่างบอล บาร์โหน เคร่ืองดนตรี Box ตวัต่อสีต่าง ๆ  
 

4.5.4 ข้อมูลลักษณะพฤติกรรมการเข้าสังคมของเด็กพิเศษและลักษณะทางกายภาพใน
สนามเด็กเล่นที่ส่งเสริมการเข้าสังคมของเด็กพิเศษ 

1)  โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี สัมภาษณ์ ครูสอนเด็กพิเศษ 
 ระดับอนุบาล ช่ือ คุณวรรณพิมพ์ หนูมงกฎุ  

เด็กพเิศษเป็นบุคคลที่เรียนรู้ได ้แต่อยูท่ี่สงัคมภายนอกวา่ จะตอ้นรับเด็กพเิศษไหม 
 ถา้สงัคมต่อตา้นเขา เขาก็จะไม่มารถออกสู่สงัคมภายนอกได ้ก็เก็บตวัอยูใ่นโลกส่วนตวัของตวัเอง 
การคดัเด็กเขา้เรียนระดบัอนุบาลนั้น ทางสถาบนัไดแ้บ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ฝึกได ้และ
กลุ่มที่เรียนได ้โดยที่กลุ่มเด็กที่ฝึกได ้คือ สามารถฝึกใชเ้ด็กพเิศษสามารถช่วยเหลือตวัเองใน
ชีวติประจ าวนัได ้รู้จกัการเขา้สงัคมโดย การจ าช่ือเพือ่นในชั้นเรียนได ้การรอคอย การช่วยเหลือกนั 
เป็นตน้ และกลุ่มที่เรียนไดน้ั้นก็จะฝึกทกัษะทางวชิาการเพิม่เติมโดยเรียนตวัอกัษรภาษาไทย การนบั
เลข อ่านออกเสียง โดยกิจกรรมจะเนน้กิจกรรมที่ท  าเป็นกลุ่ม  

การใชสี้ในการช่วยจดจ าของเด็กพเิศษ โดยสีของหอ้งเรียน ชั้นวางของจะแบ่งตาม 
สีที่ครูผูส้อนไดแ้บ่งกลุ่มเอาไว ้เพือ่ใหเ้ด็กพเิศษสามารถจ าหอ้งเรียน จ าเส้ือผา้ ของตนเองไดเ้ร่ือง
ของกิจกรรมบ าบดันั้น จะมีออกก าลงักาย การเล่นในสนามเด็กเล่น การปลูกผกัรดน ้ าตน้ไม ้เล่น
ทรายในกระบะทราย ระบายสีผนงั เล่นน ้ าในอ่างน ้ า และกิจกรรมอ่ืน ๆ นอกสถานที่เช่น อาชา
บ าบดั เขา้วดันัง่สมาธิ เป็นตน้ ซ่ึงเด็กพเิศษแต่ละคนมีความชอบในการเล่นไม่เหมือนกนั หากเล่น
เหมือนกนัเวลาเล่นดว้ยกนัแลว้ก็ไม่เกิดปฏิสมัพนัธก์นั เน่ืองจากต่างคนต่างเล่นของเล่นในแบบของ
ตวัเอง  
  ลกัษณะพเิศษของเด็กพเิศษนั้น เด็กบางคนตาไว มีการมองที่แม่นย  า วา่เดินก่ีกา้ว
ถึงไปถึงจุดหมาย เด็กบางคนกลวัพดัลม เด็กบางคนไม่ชอบเสียงคนคุยกนั เด็กบางคนชอบดูทีวแีต่
ไม่ชอบฟังเสียง บางคนเป็นระดบัอจัฉริยะในการเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
  สรุปลกัษณะกิจกรรมโดยยอ่ กิจกรรมรดน ้ าตน้ไม ้ผนงัระบายสี กระบะทราย น ้ า 
(แอ่ง) การออกก าลงักาย  
  คุณสมบติัเคร่ืองเล่น ไม่เป็นอนัตราย มัน่คง เน่ืองจากพฤติกรรมการเล่นของเด็ก
ค่อนขา้งรุนแรงกบัเคร่ืองเล่น เด็กพเิศษตอ้งการความตอ้งการพเิศษมากกวา่เด็กปกติทัว่ไป 
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  ขอ้ควรระวงัทัว่ไปส าหรับเด็กพเิศษ การจดัระเบียบที่ดี จดัตารางการใช้
ชีวติประจ าวนั ส่ิงที่ส าคญัส าหรับเด็กพเิศษคือ การรับประทานอาหารคือ เด็กพเิศษไม่สามารถ
แยกแยะไดว้า่อะไรกินไดอ้ะไรกินไม่ได ้ ที่ส าคญัที่สุดคือการเขา้สงัคม คือ การรู้จกัการวางตวัในที่
สาธารณะ การรอคอย การปกป้องตวัเองจากอนัตรายต่าง ๆ 
 

2) ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 5 จังหวัดสุพรรณบุรี สัมภาษณ์ ครูสอนเด็กพิเศษ 
ระดับช้ันอนุบาล ช่ือ คุณ ปิยนุช ดอกไม้  
  คุณลกัษณะที่ดีของสภาพแวดลอ้มของเด็กพเิศษนั้น ตอ้งมีขอบเขตพื้นที่ที่ชดัเจน 
มีขอบกั้น เสน้แนวบอกอาณาเขต สญัลกัษณ์ในการส่ือความหมาย เช่น กากบาท แสดงถึงการหา้ม 
เป็นตน้ หรือการใชสี้ เช่น สีแดงในการบอกวา่หา้มเขา้ เน่ืองจากเด็กพเิศษนั้นไม่สามารถพดูแสดง
ความรู้สึกหรือแสดงความตอ้งการได ้ส่วนใหญ่แลว้การเรียนการสอนจะใชภ้าพในการสอน
เน่ืองจากเด็กพเิศษนั้นสามารถจ าได ้ 
 

4.5.5 ข้อมูลลักษณะพฤติกรรมการเข้าสังคมของเด็กพิเศษ ในศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี สัมภาษณ์ ผู้ปกครองเด็กพิเศษ ช่ือ คุณแม่น้อง ก. นามสมมติ 

ตอ้งอยูก่บัลูกตลอดเวลา มาเรียนรู้การสอนลูกทุกวนัจากที่ศูนยศึ์กษาพเิศษน้ี เม่ือก่อนนอ้ง 
ก. ไม่ค่อยอยูน่ิ่ง พดูแลว้ไม่ฟัง พอเขา้มารักษาแลว้ นอ้ง ก. ก็มีพฒันาการที่ดีขึ้น พดูรู้เร่ืองมากขึ้น 
เขา้ใจค าสัง่หรือค าถามมากขึ้น ทางดา้นสงัคมนั้น นอ้ง ก. สามารถจ าช่ือเพือ่นได ้รู้วา่เพือ่นคนน้ีช่ือ
วา่อะไร คนไหนเป็นแม่ แม่ช่ืออะไรไดดี้ 

ข้อมูลลักษณะพฤติกรรมการเข้าสังคมของเด็กพิเศษ ในศูนย์ศึกษาพิเศษเขต 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี สัมภาษณ์ ผู้ปกครองเด็กพิเศษ ช่ือ คุณแม่น้อง ข. นามสมมติ  
 การฝึกทกัษะของกลา้มเน้ือมดัเล็กก็ส าคญั แต่เด็กพเิศษแต่ละบุคคลมีความตอ้งการที่
ต่างกนั กิจกรรมที่ใชใ้นการบ าบดันั้นไดแ้ก่ การร้อยลูกปัด การแยกสีตวัหนีบ การเรียงล าดบัตวัเลข 
เป็นตน้ บางกิจกรรมจะช่วยส่งเสริมพฒันาการสงัคมของเด็กโดยกิจกรรมการช่วยเหลือตนเอง เช่น 
การติดกระดุม การร้อยเชือกรองเทา้ การท าตารางกิจวตัรประจ าวนั แต่นอ้ง ข. เป็นกลุ่มเด็กพเิศษที่
ยอมรับการเปล่ียนแปลงไม่ค่อยได ้เขาจะมีพฤติกรรมโยกหวัซ ้ า ๆ ไปมา ไม่ฟังคนรอบขา้ง ปิดกั้น
ตนเอง ที่ส าคญัคือผูป้กครองตอ้งเขา้ไปดึงเด็กออกมาเขา้สู่สงัคมกบัเพือ่น ๆ ใหไ้ด ้
 ดงันั้นสามารถสรุปขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ความถ่ีในความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ
แต่ละท่านที่มีคลา้ยกนั น ามาเป็นขอ้มูลในแนะน าการศึกษาต่อไป 
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