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การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการเคลื่อนที่ของเด็กกับที่ว่าง
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จากสัญชาติญาณการอยูร่ อดและความอยากรู้อยากเห็น การเคลื่อนที่ที่มีผลต่อการบริ หารสมองทั้ง
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โดยพยายามให้การเคลื่อนที่ น้ นั เป็ นไปโดยอิสระและสนุ กสนาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาสมองของ
เด็กโดยผ่านการเล่น
ลักษณะโดยรวมของการเคลื่ อนที่ ของเด็ก เน้นการเคลื่อนที่ โดยใช้พ้ืนผิวที่สามารถ
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ตาแหน่ งที่ต้งั อยูใ่ นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิหนาว และร้อน ทั้งนี้ การเล่นสามารถเล่นร่ วมในพื้นที่เดียวกัน
ได้ระหว่างเด็กโตกับเด็กเล็ก ตามความเหมาะสมของขนาดของพื้นที่ พฤติกรรมของการเล่น และมี
พื้นที่ สาหรั บผูใ้ หญ่ ที่มาร่ ว มใช้เพื่ อมาดูแลเด็ก ได้ ดังนั้น จึงเกิด ความแตกต่างของที่ ว่างและการ
เชื่อมโยงของที่ว่างที่น่าสนใจ
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This study aimed to learn about the motion theory of architectural space with
regard to Thai and international children playing together. The movement of the children
derives from their instinct for survival, and curiosity. This affects both the brain and the left
and right hemispheres. The importance of designing architecture is to minimize decreased
movement.
Conceptual design occurs regardless of the nature of the movement. Movement
occurs according to the behavior of the players, the direction of their movement, rules, and
freedom of movement. Architectural design for a surface uses the following components: the
vertical and the horizontal planes, and slow or fast movement in the narrowest spaces. These
movements have the force of the torsion assigned to the bending motion of the body
providing free and fun movements. The brains of children will develop through playing in a
safe and well constructed space.
The overall movement of children emphasizes a surface motion that can support
different activities according to the suitability of the playing space. The space motion is
determined by the surface which is covered with some modifications in shadow and lighting
area because of the cooler and warmer locations. An additional consideration includes
whether younger and older children can play together in the same area depending on the
appropriate area and the behavior of the players. In addition, space for adults is included for
supervising their children. Then, the different spaces and the linked circulation of spaces are
of interest.
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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของการศึกษา
การเคลื่อนที่(Movement) คือ การเคลื่อนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เด็กเริ่ มมีการ
เคลื่อนที่ได้ดีต้งั แต่อายุ 3 ปี แต่จะเริ่ มทรงตัวได้ดีเมื่อช่วงอายุ 6 -12 ปี จึงมีความสนใจที่จะศึกษาใน
เด็กช่วงอายุ 3-12 ปี การเคลื่อนที่ของมนุษเ์ กิดจากการทางานร่ วมกันของโครงกระดูกและ
กล้ามเนื้อโดยมีระบบประสาทควบคุม การหดตัวของกล้ามเนื้อเป็ นแบบสภาวะตรงกันข้ามซึ่งช่วย
ให้กระดูกเกิดการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่มีผลต่อการพัฒนาการของสมอง เมื่อสมองรับข้อมูลจาก
ร่ างกาย และร่ างกายก็ส่งข้อมูลให้สมอง เด็กที่มีการเคลื่อนที่คือเด็กที่สมองทางานเร็ ว อารมณ์ดี
จิตใจดี และร่ างกายแข็งแรง
1.1 การศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรม กิจกรรม การเคลื่อนไหว รู ปแบบของที่
ว่างของเด็ก(Children Space)กับแนวความคิดในการออกแบบทางสถาปัตยกรรมจึงเป็ นประเด็นที่
ผูว้ ิจยั ให้ความสาคัญ รวมทั้งต้องการสร้างจิตวิทยาการรับรู้ และการแลกเปลี่ยนกันระหว่างรู ปแบบ
ของการเคลื่อนที่(Movement) และที่ว่าง(Space) โดยมีผรู้ ู้เคยกล่าวถึงการเคลื่อนที่ไว้ดงั นี้
1.1.1 แอนโทนิโอ เดอมาสิโอ (Antonio Damasio) นักวิจยั ด้านสมองเขียนหนังสือ
ถึง “ความผิดพลาดของเนสคาเทส” (Descartes’ Error) เป็ นนักทฤษฎีสมัยโบราณ ได้ให้ขอ้ คิดเห็น
ว่าสมองและร่ างกายถูกแยกจากกันได้โดยสมบูรณ์ ซึ่งนักวิจยั สมัยใหม่สามารถพิสูจน์แล้วว่าเป็ น
เรื่ องที่ไม่จริ ง เพราะสมองและร่ างกายคือสิ่งเดียวกัน จากความคิดนี้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์น้ นั ไม่
สามารถขาดการเคลื่อนที่ได้เพราะจะทาให้สมองไม่เกิดการพัฒนาการ
1.1.2 เรอเน เดคาต (Rene Descartes) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส ได้ให้ขอ้ คิดเห็นว่า
มนุษย์ประกอบไปด้วยลักษณะ ๒ ส่วน คือ ร่ างกายและจิต ร่ างกายทั้งของมนุษย์จะมีการ
เคลื่อนไหวในรู ปของปฏิกิริยาโต้ตอบต่อสิ่งเร้าภายนอก โดยใช้จิตควบคุมการกระทาของร่ างกาย
แสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนที่ยอ่ มต้องอาศัยการควบคุมทางจิตและอารมณ์เช่นเดียวกัน
ดังนั้นการเคลื่อนที่ของร่ างกายจึงมีความสัมพันธ์กบั จิตและสมองโดยตรงเพราะมีผลต่อพัฒนาการ
ของมนุ ษ ย์ ผู้วิ จ ัย จึ ง มี ค วามสนใจในเรื่ องของการเกิ ด ปฏิ สั ม พัน ธ์ ( Interactive)กัน ระหว่ า ง
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ที่ว่าง(Space) และการเคลื่อนที่ของเด็ก (Children- Movement) โดยใช้สถาปั ตยกรรมและเด็กเป็ น
ตัวกระตุน้ และรับรู้ซ่ ึงกันและกันอันทาให้เกิดการพัฒนาการของเด็กที่มีศกั ยภาพ
2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
การเคลื่อนที่(Movement) สามารถเกิดจากการเล่น การวิ่ง การเดิน (การพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดใหญ่)หรื อการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย(การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก)ก็ถือว่าเป็ นการ
เคลื่อนที่ เมื่อเกิดวัตถุประสงค์หรื อความต้องการที่ต่างกันออกไป ทาให้เกิดการเรี ยนรู้(Learning)
การรับรู้(Perception) และการตอบสนอง(Reflection) ผูว้ ิจยั มีความสนใจในการศึกษาด้านการ
เคลื่อนที่ของเด็กอันเกิดมาจากพฤติกรรม หรื อ กิจกรรมที่กระทาอยู่ โดยเน้นลักษณะดังนี้
2.1 การทดลองการเคลื่อนที่ของเด็กทางแนวราบ
(The Horizontal Children Movement)
2.2 การทดลองการเคลื่อนที่ของเด็กทางแนวดิ่ง
(The Vertical Children Movement)
2.3 การทดลองที่ว่างที่มีความปฏิสมั พันธ์กบั การเคลื่อนที่ ของเด็ก
(The Interactive Between Space and Children Movement)
2.4 การเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนที่ของเด็กซึ่งมีผลต่อที่ว่าง
(Adaptation of Children Movement and Space )
3. ขอบเขตของการศึกษา
3.1 ขอบเขตของเนื้อหา
3.1.1 ศึกษาการเคลื่อนที่และการใช้ที่ว่างของเด็ก
3.1.2 ศึกษาการพัฒนาการของเด็กตั้งแต่ 3 -12 ปี
3.1.3 พัฒนาแนวความคิดมาสู่งานสถาปัตยกรรม และจับงานสถาปัตยกรรมมาเป็ น
สื่อกลางที่เป็ นตัวแสดงถึงแนวความคิดที่มีอิทธิพลต่อการทดลองการเคลื่อนที่ของเด็กและที่ว่าง
3.1.4 ศึกษาและทาการทดลองเชิงเปรี ยบเทียบ การเคลื่อนที่ของเด็กและที่ว่างที่
เกิดขึ้นจริ งนามาทดลองกับหุ่ นจาลองและนามาประยุกต์ใช้ ผสมผสานกับงานออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม
3.2 ขอบเขตของพื้นที่
3.2.1 ศึกษาข้อมูลพื้นที่ที่เป็ นพื้นที่สาธารณะ
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4. ขั้นตอนในการศึกษา
4.1 ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.3 ขั้นตอนการพัฒนาแนวความคิด
4.4 ขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
5. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
การออกแบบสถาปัตยกรรมที่สามารถส่งผลต่อการพัฒนาการณ์ที่ดีของเด็กได้
6. การนาเสนอผลงาน
6.1 ภาพประกอบคาบรรยาย
6.2 ภาพเคลื่อนไหว
6.3 แบบแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม
6.4 คอมพิวเตอร์กราฟิ ก
6.5 หุ่นจาลอง
6.6 ข้อมูล และเอกสารอ้างอิง

บทที่ 2
ทฤษฏีการเคลือ่ นทีข่ องเด็ก
1. คาจากัดความการเคลือ่ นทีข่ องเด็ก
1.1 เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุต้งั แต่ 2-12 ปี ที่เริ่ มมีการพัฒนาการณ์การเรี ยนรู้โดยผ่าน
การเคลื่อนที่และมีผลต่อการพัฒนาการณ์ของสมอง1
1.2 การเคลือ่ นทีข่ องเด็ก หมายถึง การที่เด็กเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดย
มีลกั ษณะการเคลื่อนที่ที่ต่างกันไปตามช่วงอายุ โดยแบ่งเป็ น 3 ช่วง คือ 2-3,4-5 และ6-12ปี และการ
เคลื่อนที่ของเด็กจะแตกต่างกันไปโดยเป็ นไปตามสัญชาติญาณจนถึงการณ์เคลื่อนที่แบบมีจุดหมาย
2. สัญชาติญาณกับการเคลือ่ นที่ของเด็ก
สัญชาติญาณเป็ นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่กาเนิดอันเนื่องมาจากระดับมากน้อยของแรงกระตุน้
ที่ทาให้สามารถเกิดแรงบันดาลใจในการกระทาที่อาจจะมาจากสิ่งเร้าจากภายนอกหรื อภายใน
ตัวอย่างของการกระตุน้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติกาหนด เช่น ผลต่อระบบประสาทของห่านป่ าใน
เขตละติจูดเหนือที่เกิดจากแรงกระตุน้ เป็ นสาเหตุของการบินไปยังถิ่นที่อบอุ่น มนุษย์ที่มีการผสม
พันธุเ์ พื่อค้นหาบ้านและใช้เวลาปฏิบตั ิหน้าที่ในประเทศอันเนื่องมาจากอิทธิพลของบรรพบุรุษเป็ น
แรงกระตุน้ แนวโน้มเหล่านี้ เป็ นไปโดยธรรมชาติหรื อสัญชาตญาณกาหนดล่วงหน้า
แรงกระตุน้ ที่จะสร้างความพึงพอใจความอยากอาหารแรกของเด็กที่เกิดขึ้นในครั้งเดียว
สัญชาตญาณทั้งหมดจะถูกปลูกฝังในเด็กที่จะตอบสนองความต้องการทัว่ ไปบางอย่างโดยธรรมชาติ
แรงกระตุน้ ที่จะออกกาลังกายไม่ได้เกิดขึ้นอย่างมีจุดมุ่งหมายแต่มนั เกิดจากการพัฒนาความแข็งแรง
และทักษะในตัวของมันเอง แรงกระตุน้ เพื่อเกิดการเลียนแบบจะทาหน้าที่ในการกระตุน้ ให้เกิด
กิจกรรมทั้งทางร่ างกายและจิตใจ แรงกระตุน้ ที่แสดงออก เกิดการแบ่งแยกหลากหลายของวิธีและ
วิธีการโดยผ่านกระบวนการที่เกิดจากการสื่อสารความคิดของจิตใจ และเป็ นผลให้เกิดภาษาที่ใช้
ควบคุมสติปัญญาของมนุษย์

Dennison, Paul E., and Gail E. Dennison. Brain Gym.( California : Edu-Kinesthe
Co.,1994),14-88.
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การศึกษาการเล่นของเด็กเป็ นอีกวิธีหนึ่งที่มีผลต่อการพัฒนาตัวเองในการประกอบ
อาชีพในอนาคตได้ เด็กมีการเคลื่อนที่โดยแรงกระตุน้ ที่มีอทิ ธิพลจากผูใ้ หญ่เป็ นแบบอย่าง เช่นการ
รู้สึกเหนื่อยก็พกั เด็กจะเลียนแบบการเคลื่อนที่แบบเหนื่อย แบบหยุด และพัก หรื อการที่ส่ิงแวดล้อม
โดยรวมเป็ นสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง ก็จะทาให้สญ
ั ชาติญานในวัยเด็กจะไม่แตกต่างจากตอนโต เช่น
การเล่นยิง่ ปื น การเล่นต่อย เตะ หรื อถ้าเด็กอยูใ่ นสถาพสังคมที่ดี เด็กก็จะมีสญ
ั ชาติญานของความ
กล้าหาญโดยจะปฏิบตั ิตามผ่านการเลียนแบบกับการสร้างสรรค์ การเล่นจึงเป็ นวิธีการที่ดีซ่ึง
สามารถพัฒนาด้านกายภาพและสติปัญญา
เด็กบางคนเล่นเลียนแบบกิจกรรมในการออกกาลังกายมากขึ้น บางส่วนเล่นสร้างสรรค์
หน่วยความจาบางส่ วนออกมาเรี ยกร้องอานาจเหตุผลอื่นที่จินตนาการ พัฒนาความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อในการพัฒนาทักษะ เด็กบางคนมีส่วนร่ วมในการเล่นที่เหมือนกันตลอดทั้งวัน บางคน
ชอบเล่นเงียบๆคนเดียว หรื อบางคนชอบที่ๆมีเสียงดังและอึกทึกเพื่อความตื่นเต้น บางคนชอบเล่น
อยูแ่ ต่ในบ้าน บางคนชอบเล่นกับธรรมชาติรักการผจญภัย บางคนเลือกเล่นเกม มีการศึกษาล่าสุด
ในเด็กชายแปดปี บริ บรู ณ์ข้ ึนไปและแสดงให้เห็นว่าเกมที่นิยมในหมู่พวกเขา คือ มวย เบสบอล
ฟุตบอล และอื่นๆ เหตุผลที่สามารถกาหนดได้คือพวกเขามักจะคิดว่า"มันเป็ นความสนุกที่จะชนะ
ใครสักคน"แต่ไม่ใช่การทะเลาะกัน
การเล่นควรหาวิธีการเล่นที่ทาให้เด็กมีส่วนร่ วมในเกมของตัวเองและเล่นร่ วมกัน จาก
การตรวจสอบข้อเสนอแนะจากการรวบรวมข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในเกือบทุกชุมชนที่มีเด็กหลาย
คนที่มีช่วงเวลาที่จากัดมากในการเล่น ทาให้ขาดการกระตุน้ ทางความคิด ไม่กล้าแสดงออก และจะ
เห็นผลต่อการพัฒนาการที่ชา้ กว่าปกติ เมื่อเด็กได้เริ่ มเข้าโรงเรี ยน
ผลของการเล่นกับชีวติ ทางสังคมของเด็ก ตัวละครของเขาจะขึ้นอยูก่ บั การบริ หาร
จัดการ ถ้าเด็กสองคนเล่นด้วยกันอย่างมีความสุข อีกคนต้องยอมให้อีกคนเวลาเล่นเพื่อการรู้จกั เล่น
ร่ วมกันในเด็กโต เด็กเล็กมักมีความอดทนไม่มากและเกิดการทะเลาะกัน ปัญหาที่จะต้องตัดสินโดย
ตัวเด็กเองเป็ นเรื่ องยาก การสอนน่าจะเป็ นวิธีโน้มน้าวให้เด็กที่ดีกว่า ผูป้ กครองอาจช่วยใน
กระบวนการอย่างมากโดยการสังเกตรอบคอบ การปราบปรามอย่างชาญฉลาดและให้คาปรึ กษา
ความเห็นอกเห็นใจ เด็กเป็ นมักเอาแต่ใจ ผูใ้ หญ่มีหน้าที่สอนให้เด็กสามารถเคารพในกฏเกณฑ์2

2

Bremen(pseud.), Children's Instincts And Plays[Online],accessed 1 October
2011.Avalable form http://www.oldandsold.com/articles28/children-19.shtml
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3. ทฤษฎีการเรียนรู้
3.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ จาก การเก็บข้อมูล (Retention Theory) ทฤษฎีน้ ีกล่าวว่า
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ข้ นึ อยูก่ บั ความสามารถที่จะ เก็บข้อมูล และเรี ยกข้อมูลที่เก็บเอาไว้
กลับคืนมา ทั้งนี้รวมถึง รู ปแบบของข้อมูล ความมากน้อยของข้อมูล จากการเรี ยนรู้ข้นั ต้น แล้ว
นาไปปฏิบตั ิ
3.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ โดยใช้ การโยกย้ายปรับเปลีย่ นข้อมูล (Transfer Theory) ทฤษฎีน้ ี
กล่าวว่า การเรี ยนรู้มาจาก การใช้ความเชื่อมโยง ระหว่าง ความเหมือน หรื อความเกี่ยวข้องระหว่าง
ข้อมูลใหม่กบั ข้อมูลเก่า ทฤษฎีน้ ีข้ ึนอยูก่ บั ข้อมูลขั้นต้นที่เก็บเอาไว้ดว้ ยเช่นกัน
3.3 ทฤษฎีของความกระตือรือร้ น (Motivation Theory) ทฤษฎีน้ ีกล่าวว่า
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ข้ นึ อยูก่ บั ความตั้งใจที่จะเรี ยนรู้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความสนใจ ความกังวล
การประสบความสาเร็ จและผลที่จะได้รับด้วย เช่น ถ้าทาอะไรแล้วได้ผลดี เด็กจะรู้สึกว่า ตนเอง
ประสบความสาเร็ จ ก็จะมีความกระตือรื อร้น
3.4 ทฤษฎีการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่ วมอย่างจริงจัง (Active Participation Theory)
ทฤษฎีน้ ีกล่าวว่า ความสามารถ ในการเรี ยนรู้ ขึ้นอยูก่ บั ความอยากจะเรี ยนรู้ และมีส่วนร่ วม ถ้ามี
ความอยากเรี ยนรู้ และอยากมีส่วนร่ วมมาก ความสามารถในการเรี ยนรู้กจ็ ะมีมากขึ้น
3.5 ทฤษฎีการเรียนรู้ จากการเก็บรวบรวมและการดาเนินการจัดการกับข้ อมูล
(Information Processing Theory) ทฤษฎีน้ ี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
3.5.1 ความสามารถในการจาระยะสั้นของสมอง ซึ่งมีขีดจากัด สามารถเก็บข้อมูล
เป็ นกลุ่มก้อน (Chunking) ได้ประมาณ 7 ข้อมูล หรื อ 5-9 คือ 7 บวกลบ 2 ข้อมูลก้อนนี้เป็ นข้อมูลที่มี
ความหมาย ซึ่งอาจเป็ นตัวเลข หรื อคาพูด หรื อตาแหน่งของตัวหมากรุ ก หรื อใบหน้าคน เป็ นต้น
3.5.2 TOTE มาจาก Test-Operate-Test-Exit ทฤษฎีน้ ีนาเสนอโดย มิลเลอร์
(Miller) และคณะ กล่าวว่า ต้องมีการประเมินว่า ได้มีการกระทาที่บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อไม่ ถ้า
หาก บอกว่าไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ ก็จะต้องมีการกระทา หรื อปฏิบตั ิการใหม่เพื่อ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ทฤษฎีน้ ีเป็ นทฤษฎีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
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3.6 ทฤษฎีการสร้ างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง (Constructionism) เป็ นทฤษฎีการเรี ยนรู้
อีกทฤษฎีหนึ่ง ตามความเห็นของ อลัน ชอว์ (Alan Shaw) กล่าวว่า เคยคิดว่า ทฤษฎีคอนสตรัคชัน่ นิ
สซึ่ม เป็ นทฤษฎีเกี่ยวกับ การศึกษาเรี ยนรู้ แต่ความจริ ง มีมากกว่า การเรี ยนรู้ เพราะสามารถนาไปใช้
ใน สภาวะการเรี ยนรู้ ในสังคม ได้ดว้ ย ชอว์ ทาการศึกษา เรื่ องรู ปแบบ และ ทฤษฎีการเรี ยนรู้ และ
พัฒนา เขาเชื่อว่า ในระบบการศึกษา มีความสาคัญต่อเนื่องไป ถึง ระบบโครงสร้างของสังคม เด็กที่
ได้รับ การสอนด้วย วิธีให้อย่างเดียว หรื อ แบบเดียว จะเสียโอกาส ในการพัฒนาด้านอื่น
เช่นเดียวกับสังคม ถ้าหากมีรูปแบบ แบบเดียว ก็จะเสียโอกาส ที่จะมีโครงสร้าง หรื อพัฒนา ไปใน
ด้านอื่น ชอว์ ได้ให้ความหมาย ของคาว่า คอนสตรัคชัน่ นิสซึ่ม ในรู ปแบบของพัฒนาการ ของ
สังคมและจิตวิทยา ว่าเป็ นแนวคิด หรื อ ความเข้าใจ ที่เป็ น คอนสตรัคทิวิซ่ึม (Constructivism) คือ
รู ปแบบที่ผเู้ รี ยนเป็ น ผูส้ ร้างความรู้ ไม่ใช่เป็ น ผูร้ ับอย่างเดียว ดังนั้นผูเ้ รี ยน ก็คือ ผูส้ อนนัน่ เอง แต่ใน
ระบบการศึกษาทุกวันนี้ รู ปแบบโครงสร้าง จะตรงกันข้ามกับ ความคิดดังกล่าว โดยครู เป็ น ผูห้ ยิบ
ยืน่ ความรู้ให้ แล้วกาหนดให้ นักเรี ยนเป็ นผูร้ ับความรู้น้ นั
อย่างไรก็ตาม คอนสตรัคชัน่ นิสซึ่ม มีแตกต่างจาก คอน-สตรัคทิวิซ่ึม ตรงที่ ทฤษฎี
คอนสตรัคทิวิซ่ ึม คือ ทฤษฎีที่กล่าวว่า ความรู้ เกิดขึ้น สร้างขึ้นโดยผูเ้ รี ยน ไม่ใช่เป็ นการให้จาก
ผูส้ อนหรื อครู ในขณะที่ คอนสตรัคชัน่ นิสซึ่ม มีความหมาย กว้างกว่านี้ คือ พัฒนาการของเด็ก ใน
การเรี ยนรู้ มีมากกว่า การกระทา หรื อ กิจกรรม เท่านั้น แต่รวมถึง ปฏิกิริยาระหว่างความรู้ ในตัวเด็ก
เอง ประสบการณ์ และสิ่ งแวดล้อม ภายนอก หมายความว่า เด็กสามารถเก็บข้อมูล จากสิ่งแวดล้อม
ภายนอก และเก็บเข้าไป สร้าง เป็ นโครงสร้าง ของความรู้ภายใน สมองของตัวเอง ขณะเดียวกัน ก็
สามารถเอา ความรู ้ภายใน ที่เด็กมีอยูแ่ ล้ว แสดงออกมา ให้เข้ากับ สิ่งแวดล้อม ภายนอกได้ ซึ่งจะเกิด
เป็ น วงจรต่อไป เรื่ อย ๆ คือ เด็กจะเรี ยนรู้เองจาก ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมภายนอก แล้วนาข้อมูล
เหล่านี้ กลับเข้าไปในสมอง ผสมผสานกับความรู้ภายในที่มีอยู่ แล้วแสดงความรู้ออกมาสู่
สิ่งแวดล้อมภายนอก ดังนั้นทฤษฎีคอนสตรัคชัน่ นิสซึ่มจึงให้ความสาคัญกับโอกาสและวัสดุที่จะใช้
ในการเรี ยนการสอนที่เด็กสามารถนาไปสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นภายในตัวเด็กเองได้ไม่ใช่ซ่ึงไม่ใช่วิธี
ที่เกิดประโยชน์กบั เด็ก ครู ตอ้ งเข้าใจธรรมชาติ ของกระบวนการเรี ยนรู้ ที่เด็กกาลัง เรี ยนรู้อยู่ และ
ช่วยเสริ มสร้าง กระบวนการ เรี ยนรู ้ นั้นให้เป็ นไปได้ดีข้ ึน ตามธรรมชาติของเด็ก แต่ละคน ครูควร
คิดค้น พัฒนาสิ่งอื่น ๆ ด้วย เช่น คิดค้นว่าจะให้โอกาสแก่ผเู้ รี ยน อย่างไรจึงจะให้ ผูเ้ รี ยนสามารถ
สร้างความรู ้ข้ นึ เองได้ ถ้าเราให้ความสนใจเช่นนี้ เราก็จะหาทางพัฒนา และสร้าง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบการเรี ยน การสอนใหม่ ๆ หรื อหาวิธีที่ จะใช้อุปกรณ์การเรี ยน การสอน ที่มีอยูใ่ ห้เป็ น
ประโยชน์ดว้ ย วิธีการเรี ยนแบบใหม่ คือ การสร้างให้ผเู้ รี ยน สร้างโครงสร้างของ ความรู้ข้ ึนเอง
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ซีมวั ร์ พาร์เพิร์ท (Seymour Papert) และ ศาสตราจารย์ มิทเชล เรสนิก (Mitchel
Resnick) มีความเห็นว่า ทฤษฎี คอนสตรัคชัน่ นิสซึ่ม คือ ทฤษฎีการศึกษาการเรี ยนรู้ ที่มีพ้นื ฐานอยู่
บนกระบวนการการสร้าง 2 กระบวนการด้วยกัน สิ่งแรก คือ ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู้ดว้ ย การสร้างความรู้ใหม่
ขึ้นด้วยตัวเอง ไม่ใช่รับแต่ขอ้ มูล ที่หลัง่ ไหลเข้ามา ในสมองของผูเ้ รี ยน เท่านั้น โดยความรู้ จะ
เกิดขึ้นจาก การแปลความหมาย ของประสบการณ์ที่ได้รับ สิ่งที่สอง คือ กระบวนการการเรี ยนรู้จะมี
ประสิ ทธิภาพมากที่สุด หากกระบวนการนั้น มีความหมายกับ ผูเ้ รี ยนคนนั้นมุ่งการสอน การป้ อน
ความรู้ให้ คิดค้นแต่วิธีที่จะสอนอย่างไรจึงจะได้ผล ซึ่งไม่ใช่ วิธีที่เกิดประโยชน์กบั เด็ก ครู ตอ้ ง
เข้าใจ ธรรมชาติ ของ กระบวนการเรี ยนรู้ ที่เด็กกาลัง เรี ยนรู้อยู่ และช่วยเสริ มสร้างกระบวนการ
เรี ยนรู ้น้ นั ให้เป็ นไปได้ดีข้ นึ ตามธรรมชาติของเด็กแต่ละคน ครู ควรคิดค้นพัฒนาสิ่งอื่น ๆ ด้วย เช่น
คิดค้นว่า จะให้โอกาสแก่ผเู ้ รี ยนอย่างไรจึงจะให้ผเู้ รี ยนสามารถสร้างความรู้ข้ นึ เองได้ ถ้าเราให้ความ
สนใจเช่นนี้ เราก็จะหาทางพัฒนาและสร้างวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรี ยนการสอนใหม่ ๆ หรื อหา
วิธีที่จะใช้อุปกรณ์ การเรี ยนการสอน ที่มีอยูใ่ ห้เป็ นประโยชน์ดว้ ยวิธีการเรี ยนแบบใหม่ คือการสร้าง
ให้ผเู้ รี ยนสร้างโครงสร้าง ของความรู้ข้ นึ เอง
มีความหมายกับผูเ้ รี ยนคนนั้นทฤษฎีคอนสตรัคชัน่ นิสซึ่ม บอกว่า การจะให้การศึกษา
กับเด็กขึ้นอยูก่ บั ว่า เรามีความเชื่อว่า ความรู้เกิดขึ้น ได้อย่างไร ถ้าหากเราเชื่อว่าความรู้เกิดจากการที่
เด็กพยายามจะสร้างความรู ้ข้ ึนเอง การให้การศึกษาก็จะต้อง ประกอบด้วย การดึงเอา ความรู้น้ ี
ออกมาจากเด็ก ด้วยการขอให้เด็กทากิจกรรมต่าง ๆ หรื อตอบคาถาม ที่จะใช้ความรู้น้นั และให้
โอกาสเด็กมีส่วนร่ วม ในกิจกรรม ที่จะทาให้ เกิดกระบวนการสร้างความรู้ ในทางตรงข้ามถ้าเราเชื่อ
ว่าความรู ้เกิดขึ้นจากประสบการณ์ภายนอก การให้การศึกษา ก็จะต้อง ประกอบด้วย การให้
ประสบการณ์ที่ถกู ต้องกับเด็ก แสดงให้เด็กเห็นถึงวิธีที่ถกู ต้องที่จะทากิจกรรมต่าง ๆ หรื อบอก
คาตอบที่ถกู ต้อง ให้กบั เด็ก วิธีน้ ี คือ การศึกษาในสมัยก่อนนัน่ เอง
ซีมวั ร์ พาร์เพิร์ท ได้กล่าวว่า การศึกษาที่ดีไม่ได้มาจากการหาวิธีการสอนที่ดีให้ครู สอน
เด็กต่อมาจากการให้โอกาสที่ดีที่เด็ก จะได้สร้างความรู้ การเรี ยนรู้ที่ดีจะเกิดขึ้นได้ ถ้าหากเด็กได้มี
ส่วนในการสร้างสิ่งที่มีความหมาย ยกตัวอย่างเช่น การสร้างประสาททราย การเขียนบทกลอน การ
สร้างเครื่ องจักร หรื อการแต่งเรื่ อง เป็ นต้น
ชอง เปี ยเจต์ (Jean Piaget) นักจิตวิทยาชาวสวิสผูม้ ีชื่อเสียงมาก มีความคิดเห็นว่าเด็ก ๆ
ไม่ใช่ท่อที่ว่างเปล่า ที่ผใู้ หญ่จะเทข้อมูล และความรู้ต่าง ๆ เข้าไป เด็กคือผูส้ ร้างความฉลาดและการ
เรี ยนรู้ของเขาเอง จะเห็นว่าเด็กเป็ นผูม้ ีความสามารถ มีพรสวรรค์ที่จะ เรี ยนรู้ได้ตลอดเวลา

9

เด็กเริ่ มเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ในโลกนี้ ตั้งแต่แรกคลอดและมีสิ่งเหล่านี้มา ตั้งแต่
ก่อนเข้าโรงเรี ยนด้วยซ้ า ซึ่งเรี ยกวิธีน้ ีว่า เปี ยเจต์เลิร์นนิ่ง (Piagetian Learning) คือ การเรี ยนรู้โดยไม่
ต้องได้รับการสอน เช่น เด็กพูดได้โดยไม่ตอ้ งจับมา นัง่ สอน หรื อเด็กสามารถเรี ยนรู้ รู ปทรง
เรขาคณิ ตต่าง ๆ จากสิ่งแวดล้อม หรื อเรี ยนรู้วิธีต่อรองกับพ่อแม่โดยไม่ตอ้ งรับการสอน เป็ นต้น
ทฤษฎีของวัฒนธรรมและสังคม ผูเ้ ชี่ยวชาญ ชื่อ เลฟ วีกอตสกี (Lev Vygotsky) ซึ่งใช้
ทฤษฎีน้ ีกล่าวว่า สังคมและวัฒนธรรม เป็ นส่วนหนึ่ ง ที่จะส่งเสริ มความฉลาดและกระบวนการ
เรี ยนรู้ในพัฒนาการของเด็ก วีกอตสกี เชื่อว่า ตัวเรามีปฏิกิริยามีสื่อสัมพันธ์กบั สังคมและวัฒนธรรม
ซึ่งจะทาให้เราเป็ นมนุษย์ที่มีความฉลาดและแตกต่างจากสัตว์
วีกอตสกี ได้กล่าวว่า เด็กเรี ยนรู ้สญ
ั ลักษณ์ต่าง ๆ และคาพูดเป็ นครั้งแรกจากสังคม ซึ่งความฉลาด
ความสามารถ ในการสื่ อสารด้าน ภาษานี่เองเป็ นพื้นฐานที่ทาให้เด็กแตกต่างจากสัตว์
วีกอตสกี ได้ยกตัวอย่างของการเรี ยนรู้ การสร้างความรู้ในตัวเด็กจากสิ่งแวดล้อม
ภายนอก เช่น เรื่ องของการชี้ การที่เด็กจะชี้ส่ิงต่าง ๆ ได้ จะเริ่ มต้นด้วยเด็กยกมือขึ้นเพื่อไปคว้าของ
ตรงหน้า แต่ของนั้นอาจจะอยูไ่ กลเกินไป นิ้วจึงกางอยูก่ ลางอากาศ ตรงนี้จะทาให้เห็น ขั้นตอนคือ
เริ่ มด้วยการเคลื่อนไหวมือของเด็ก เมื่อเด็กไม่สามารถคว้าของได้ ก็จะเปลี่ยนเป้ าหมายซึ่งอาจเป็ น
คุณแม่ที่อยูข่ า้ งๆ คือ เปลี่ยนจากวัตถุมาหาบุคคล โดยมือก็ยงั ชี้ไปยังสิ่งของที่ตนต้องการ เหตุการณ์
นี้จะช่วยสอนเด็กให้เข้าใจว่า การเอื้อมมือไปคว้าของ หรื อชี้ไปที่ของ จะเป็ นการบอกความต้องการ
ว่าต้องการของชิ้นนี้ เด็กได้เรี ยนรู ้จากการกระทาก่อน คือ เมื่อเขากางมือหรื อชี้มือขึ้นไป เพื่อจะคว้า
ของ หลังจากนั้นคุณแม่หรื อสิ่งแวดล้อมภายนอกก็จะเสริ มสร้างให้เด็กเรี ยนรู้ว่าการชี้หรื อกางนิ้วไป
ที่วตั ถุ คือ การชี้ สัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่นนี้ จะมีความหมายเมือ่ เด็กคนนั้นหรื อ ผูเ้ รี ยนกับสิ่งแวดล้อม
พ่อแม่ คนเลี้ยงมีความเข้าใจตรงกัน ผูใ้ หญ่เข้าใจความต้องการของเด็ก เข้าใจสัญลักษณ์ของนิ้วที่
กางออกว่านี่คือการชี้และสนองตอบ เช่นนี้ก็จะทาให้เด็กรู้จกั การชี้ เป็ นการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองนัน่ เอง
แต่ทฤษฎีของ วีกอตสกี ก็ถกู นักการศึกษาท่านหนึ่งวิพากษ์วิจารณ์ว่า การเรี ยนรู้ภายในตัวเด็กเอง
เกิดขึ้นก่อนที่จะได้สมั ผัสกับสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม นักการศึกษาท่านอืน่
เช่น พอล คอบบ์ (Paul Cobb) และ อลิซาเบ็ธ บอตต์ (Alizabeth Bott) ก็ได้สรุ ปว่า ความฉลาดและ
การเรี ยนรู ้ ต้องการทั้ง ปั จจัยภายใน และ ปัจจัยภายนอก คือ ผูเ้ รี ยนจะต้องได้ขอ้ มูล จาก สิ่งแวดล้อม
ภายนอก ในขณะเดียวกัน ก็จะต้องนา ข้อมูลภายนอก เข้ามาผสมผสานกับ ความรู้ หรื อ โครงสร้าง
ที่มีอยูใ่ นตัวเอง และสร้างเป็ นความรู้ใหม่ ดังนั้นจึงเกิดสะพานเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมหรื อ
ปัจจัยภายนอก สังคม วัฒนธรรม และการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ้นในตัวของผูเ้ รี ยนเอง ซึ่งคนเราไม่ได้รับ
ความคิดมาจากคนอืน่ แต่เราสร้างความคิดขึ้นมาเอง
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หากจะสรุ ปตามทฤษฎีน้ ี สรุ ปได้ว่าความฉลาดของคนเราไม่ใช่คุณสมบัติของคนคน
นั้น และไม่ได้เกิดจากคนคนนั้นคนเดียวแต่เป็ นปฏิกิริยาระหว่างคนคนนั้นกับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง
ซึ่งรวมถึงบุคคลรอบข้างด้วย ทฤษฎีข้นั ตอนการมีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาวอลลิส
(Wallis)ได้แบ่งขั้นตอนการมี ความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ปัญหา ออกเป็ น 4 ขั้นตอนด้วยกัน คือ
1. ช่ วงเตรียมพร้ อม (Preparation) เป็ นช่วงค้นหาว่าปัญหาคืออะไร ขั้นตอนนี้ใช้
สมองข้างซ้ายทางาน
2. ช่ วงคิดวิเคราะห์ ปัญหา (Incubation) เป็ นช่วงเวลาที่เราตั้งหลักคิดปัญหาที่พบใน
ขั้นแรกว่าเป็ นปั ญหาจริ งหรื อไม่ และจะแก้ปัญหาอย่างไร ขั้นตอนนี้อาจต้องใช้เวลานานนับนาที
หรื อเป็ นวัน หรื อเป็ นสัปดาห์ บางครั้งอาจเป็ นปี ซึ่งขั้นตอนนี้ ใช้สมองข้างขวาทางาน
3. ช่ วงเกิดความคิดที่จะแก้ปัญหา (Illumination) ความคิดในการแก้ปัญหา จะเกิดขึ้น
อย่างมากมายในช่วงเวลาสั้น ๆ อาจแค่ไม่กี่นาทีหรื อไม่กี่ชว่ั โมง ขั้นตอนนี้ข้ ึนอยูก่ บั สมองข้างขวา
4. ปฏิบัตกิ ารแก้ปัญหา (Varification) เป็ นช่วงที่จะเกิดผลปฏิบตั ิ หรื อกิจกรรม
แก้ปัญหา ที่ต่อเนื่องมาจากการคิดวิเคราะห์ปัญหาแล้ว และถอยหลังไปตั้งหลักคานึงถึงปัญหาและ
วิธีแก้ไข ขั้นตอนนี้จะกลับไปใช้สมองข้างซ้าย
นอกจากนี้ โรเจอร์ วอน โอช์ (Roger von Oech) ได้เสนอทฤษฎีการเกิดความคิด
สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา โดยแบ่งขั้นตอนออกเป็ น 7 ขั้นตอน
1. ความกระตือรือร้ นที่จะแก้ปัญหา (Motivation)
2. ค้ นหาข้ อมูลโดยมองออกไปในวงกว้างและหาข้อมูลต่างๆเข้ามา
3. เก็บข้ อมูลมาปรับปรุงเปลีย่ นแปลง (Manipulation) อาจมีการแก้ไขหรื อกาจัดข้อ
สมมติฐานเก่า ๆ แล้วสร้างความคิดใหม่ ๆ ขึ้นมา
4. การวิเคราะห์ ปัญหา (Incubation) เป็ นช่วงที่เดินออกมาจากปัญหา มาตั้งหลักคิด
วิเคราะห์ปัญหาและมองลึกไปหลายๆด้านการที่ไม่แก้ปัญหาในทันทีจะเป็ นผลดี เพราะจะได้พฒั นา
ความคิดต่างๆ สรรหาความคิดที่ดีกว่า
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5. ระยะความคิด (Illumination) แล้วพยายามเก็บข้อมูลหรื อ ความคิดเหล่านี้เอาไว้
เพราะฉะนั้นเราไม่ควรใช้เวลาทางานตลอดทั้งวัน ควรจะมีเวลาที่ใช้ ความคิดสร้างสรรค์ดว้ ย
หลังจากนั้นเป็ น ช่วงที่มีการปฏิบตั ิเพื่อแก้ไขปัญหาแบบสร้างสรรค์
6. การตัดสินใจแก้ปัญหา (Evaluation) แม้ว่าความคิดที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่สมบูรณ์แบบ
ก็ตาม
7. การลงมือปฏิบัตติ ามทีไ่ ด้ตดั สินใจไว้ (Action)
ยังมีทฤษฎีเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ต่าง ๆ อีก อย่างเช่น ทฤษฎีของ คาร์ล จุง (Carl Jung) ที่ว่า
ต้องมีวิธีการสอน ที่ทาให้คน แต่ละคนไม่ว่า จะมีความสามารถมากน้อยเพียงใดมีความแตกต่างกัน
มากน้อยแค่ไหน สามารถทาสิ่งต่าง ๆ ได้เต็มที่ เต็มความสามารถ เต็มศักยภาพของตน
4. การเรียนรู้ โดยผ่ านการเล่ น
การเล่นเป็ นพื้นฐานของความฉลาดชนิดสร้างสรรค์ แต่การเล่นจะต้องมีการพัฒนา เด็ก
ที่มีคนเล่นด้วยจะรู้จกั เล่นเป็ น แต่เด็กที่ไม่เคยมี ใครเล่นด้วย ก็จะเล่นไม่เป็ นและอาจจะเป็ นเด็กที่มี
ปัญหาในอนาคตได้ “นิทานสร้างสรรค์จินตนาการ” พื้นฐานของการเล่นรู ปแบบหนึ่ ง คือ การเล่า
นิทาน เด็กชอบให้ผใู ้ หญ่เล่านิ ทานให้ฟังก่อนจะพูดได้ดว้ ยซ้ า ความเข้าใจไม่ใช่ส่ิงที่สาคัญ แต่เสียง
ที่เล่าทาให้เด็กสนใจ ตื่นเต้น สะกดเด็กให้นง่ั นิ่ง จ้องมองตาโต อ้าปากหวอ และสร้างภาพพจน์ข้ ึน
ในสมองเด็ก เด็กผูห้ ญิงคนหนึ่งบอกว่าเธอสนใจฟังวิทยุมากกว่าโทรทัศน์ เพราะ ภาพพจน์ที่เกิดขึ้น
จากการฟังวิทยุสวยงามกว่าในโทรทัศน์มาก คาพังเพยของอัลเบิร์ต ไอสไตน์ มีอยูว่ ่า "ถ้าต้องการให้
เด็กฉลาดก็ตอ้ งเล่านิ ทานให้เด็กฟัง แต่ถา้ ต้องการให้ฉลาดมากยิง่ ขึ้น ก็ตอ้ งเล่านิทานมากมากมาก
หลาย ๆ เรื่ อง" ในนิทานเรื่ องลูกหมี 3 ตัว พ่อหมีจะแต่งตัว ใส่เสื้ อ ถือไม้เท้า ซึ่งจะเป็ นสัญลักษณ์
ของพ่อในจิตใจเด็ก สัญลักษณ์น้ ี จะเป็ น พื้นฐานของความคิด ความเข้าใจ ในสิ่งต่าง ๆ ต่อไป การ
ทางาน สร้างสัญลักษณ์น้ ี จะต้องใช้ สมองส่วน ลิมบิกเบรน หรื อ สมองส่วน ที่เกี่ยวกับ อารมณ์
ทางาน ร่ วมกับ สมองส่วน นี โอคอร์เท็กซ์ ซึ่งสมองสองส่วนนี้ จะทาหน้าที่สาคัญ ในเรื่ องของ
ความฝัน และ การสร้างจินตนาการ ทาให้เกิดการสร้าง ภาพพจน์ของสัญลักษณ์ข้ ึน เด็กวัย 5 ขวบ
ขึ้นไป จะเข้าใจนิ ทาน ที่ฟังได้ดีข้ ึนเร็ วขึ้น เพราะเด็กมีความสามารถ ใน การสร้างภาพพจน์ ได้อย่าง
รวดเร็ ว และใช้ พลังงาน น้อยกว่าเดิม เด็กควรได้ฟังนิทานมาก ๆ เพราะทุกครั้งที่ได้ฟังนิทานใหม่ ๆ
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จะเกิดการสร้างเครื อข่ายเส้นใยประสาทใหม่ ๆ และเด็กควรได้ฟัง นิทานเรื่ องเดิม ซ้ าแล้วซ้ าอีก
ไม่ใช่เพื่อ จะเรี ยนรู ้ หรื อจดจา เพราะเด็กฟังครั้งเดียว ก็จาได้แล้ว แต่การเล่านิทานซ้ า ๆ จะทาให้
เครื อข่ายเส้นใยประสาท ที่จะสร้าง ภาพพจน์ สร้างไขมันสมองหุม้ รอบเส้นใยประสาท
เพราะฉะนั้น การเล่านิ ทานหลาย ๆ เรื่ องและเล่าซ้ า ๆ จะเป็ น การสร้าง เครื อข่ายเส้นใยประสาท ให้
เพิ่มมากขึ้นอยูค่ งที่ และ ทางาน มากขึ้น ซึ่งจะส่ง ผลดีต่อการเรี ยนรู้ ในอนาคต โดยเฉพาะ ในเรื่ อง
ของ การสร้างความคิด จินตนาการ ความสนใจ และความตั้งใจ ในการเรี ยนรู้ โรงเรี ยนบางแห่งใน
สหรัฐอเมริ กา ใช้วิธีเล่านิ ทานให้เด็กฟัง บางครั้งเล่านิทาน เรื่ องเดิมซ้ าอยู่ หลายวัน ก่อนจะเล่าเรื่ อง
ใหม่ หลักของการเล่า นิ ทานซ้ า ก็เพื่อสร้างให้เกิด เส้นใยประสาท ที่มน่ั คงและเพิ่มขึ้น เมื่อเครื อข่าย
เส้นใยประสาทเหล่านี้คงที่แล้ว จะเกิดกลไกตรงกันข้าม หมายความว่าเด็กสามารถนาข้อมูลจาก
ภาพพจน์หรื อจินตนาการ ที่วาดไว้มาใช้ตอบสนองสิ่งกระตุน้ ภายนอก อย่างถูกต้อง ตรงนี้ เป็ น
ขั้นตอนแรกของความคิดสร้างสรรค์ ตัวอย่างเช่น เราเล่านิทานเรื่ องลูกหมี 3 ตัวให้เด็กฟังทุกวัน
แล้วอยูม่ าวันหนึ่งขณะที่เรานัง่ ทานข้าวอยูท่ ี่โต๊ะ เด็กก็บอกว่า "ร้อนจังเลย เราจะต้องไปเดินเล่นใน
ป่ าแล้วละ" ผูใ้ หญ่ควรเข้าไปมีส่วนร่ วมในการเล่นของเด็กด้วย คือลุกจากโต๊ะทาเป็ นเดินในป่ า เมื่อ
ถึงตอน หมาป่ าเกเร จะเข้ามากินลูกหมี เด็กอาจร้องว่า "เสียงเคาะประตู โอ..มันเป็ นหมาป่ าตัวใหญ่
เอ้าวิ่งไปหาที่ซ่อนกันเร็ ว" ผูใ้ หญ่กต็ อ้ งลุกขึ้น วิ่งหนีไปซ่อน กับเด็กด้วย อีกตัวอย่างหนึ่ง เมื่อเด็ก 5
ขวบคนหนึ่ง เห็นรถวิ่งมา ตามถนน อย่างรวดเร็ ว ก็เก็บข้อมูลตรงนี้ ไป สร้างจินตนาการ ไปหยิบ
หลอดด้าย ของแม่ที่ลิ้นชัก มาสมมุติเป็ น รถยนต์ แล้วเล่นไถไปไถมา เป็ นชัว่ โมง ส่งเสียงบรื้ น ๆ
เหมือนรถยนต์ บังคับหลอด ด้ายให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา สังเกตได้ว่า นิทานสาหรับเด็กเล็ก ๆ มัก
ประกอบด้วยสัตว์เป็ นส่วนใหญ่ ไม่ว่านิทานของชาติใด จะต้องมีนิทานที่จินตนาการ ให้สตั ว์เป็ น
เหมือน คนหรื อเป็ น สัญลักษณ์แทนคน เช่น นิทานที่ให้สตั ว์เป็ น พระราชาหรื อเป็ นเจ้าชายสุดหล่อ
เป็ นต้น สัญลักษณ์เหล่านี้มี ความหมายด้วย อย่างเช่น หมูทาให้นึกถึงคนขี้อาย ขี้ขลาด สิงโตแทน
คนที่มีอานาจ นกฮูกเป็ นสัญลักษณ์ของความฉลาด เป็ นต้น การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ ความฝันพบว่า
ส่วนใหญ่แล้ว ความฝันของเด็ก จะเป็ นสัตว์ที่เป็ นสัญลักษณ์แทนคนเกือบทั้งสิ้น เรื่ องนี้เราจะเห็น
ได้จากตัวการ์ตูนของวอลซ์ดิสนีย ์ ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็ นสัตว์เสียส่วนใหญ่ และมักเป็ นสัตว์
ที่มีหวั โตหน้ายิม้ การออกแบบให้เป็ นสัตว์หวั โตเปรี ยบเสมือน เด็กซึ่งมีสดั ส่วนระหว่างศีรษะกับตัว
ต่างกันมากเมื่อเทียบกับผูใ้ หญ่ สัตว์ที่เป็ นสัญลักษณ์แทนคนใน จินตนาการ ของเด็กจะหายไปและ
ถูกแทนที่ดว้ ย เรื่ องราวของคนจริ ง ๆ เมื่อเด็กอายุประมาณ 7 ปี ตอนนี้ ธรรมชาติ ทาให้พฒั นาการ
ของ สมองคนเราสมบูรณ์
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5. ทฤษฎีการเล่น
5.1 ทฤษฎีการเล่นของเพียเจท์ (Piaget) นักการศึกษาปฐมวัยที่อธิบายถึงการเล่นโดย
นาเสนอเป็ นทฤษฎีการเล่นที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไป ได้แก่ เพียเจท์ นักจิตวิทยาชาวสวิสที่เสนอทฤษฎี
การเล่นทางสติปัญญา โดยอธิบายถึงขั้นพัฒนาการทางสติปัญญากับขั้นพัฒนาการทางการเล่นที่
สัมพันธ์กนั โดยเพียเจท์อธิบายถึงขั้นการเล่นของเด็กไว้ดงั นี้
5.1.2 การเล่นกับตนเอง เป็ นการเล่นของเด็กที่ข้นั พัฒนาการอยูใ่ นขั้นประสาท
สัมผัส การเล่นของเด็กจะแสดงโดยการใช้อวัยวะรับสัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ ทาให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่ง
ต่าง ๆ โดยรอบ รวมทั้งทักษะกลไกต่าง ๆ
5.1.3 การเล่นทางสัญลักษณ์ เป็ นการเล่นของเด็กที่อยูใ่ นขั้นพัฒนาการ ขั้นการคิด
ก่อนมีเหตุผล เด็กจะชอบเล่นสมมุติโดยอาศัยการจดจาและประสบการณ์เดิมมาผนวกกับการคิด
จินตนาการ แสดงออกโดยการสมมุติ เช่น การเล่นสมมุติเป็ นบุคคลต่าง ๆ ทั้งที่อยูใ่ นโลกความจริ ง
และในโลกแห่งจินตนาการ การเล่นในขั้นนี้เด็กจะสื่อออกมาซึ่งความคิด ความฝัน ในลักษณะของ
การเล่น การแสดง และการใช้ภาษา
5.1.4 การเล่นทางสังคม เป็ นการเล่นที่ต่อเนื่องจากขั้นการเล่นทางสัญลักษณ์ โดย
เด็กจะพัฒนาเข้ามาสู่การเล่นตามจินตนาการเพียงลาพัง มาสู่การเล่นกับคนอื่น ทาให้เกิดการเรี ยนรู้
ทางสังคม และใช้ภาษาในการสื่ อสารมากขึ้น
5.1.5 การเล่นแบบมีโครงสร้ าง เป็ นการเล่นที่อยูใ่ นขั้นพัฒนาการทางสติปัญญา
ขั้นการคิดก่อนมีเหตุผล เด็กจะมีการเล่นโดยมีการออกแบบและวางแผนการเล่นกับสื่อวัสดุต่าง ๆ
โดยการสร้างสรรค์ตามความคิดที่ออกแบบไว้ ซึ่งเป็ นพื้นฐานของการเล่นอย่างมีกฎเกณฑ์กติกา
ของช่วงวัย ต่อมาที่เด็กมีข้นั พัฒนาการทางสติปัญญาที่สูงขึ้นอยูใ่ นขั้นการคิดแบบรู ปธรรม
การเล่นแบบมีกฎเกณฑ์ เป็ นการเล่นที่เด็กเริ่ มรับรู้ เข้าใจยอมรับกฎเกณฑ์กติกาต่าง ๆ ได้ เนื่องจาก
สติปัญญาได้พฒั นาในขั้นที่สูงขึ้น อยูใ่ นขั้นการคิดแบบรู ปธรรม สามารถเข้าใจถึงการปฏิบตั ิตามกฎ
เพื่อให้บรรลุผลของเกมการเล่นนั้น ๆ
5.1.6 ทฤษฎีการเล่นของพาร์ เตน (Parten) ได้ทาการศึกษาการเล่นของเด็กและผล
การศึกษานี้เป็ นการศึกษาที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวาง ทฤษฎีการเล่นทางสังคมของพาร์เตนได้
แบ่งขั้นการเล่นทางสังคมออกเป็ น 6 ขั้นดังนี้
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5.1.6.1 การไม่แสดงการเล่น เด็กไม่แสดงพฤติกรรมการเล่น
5.1.6.2 การเล่นแบบเป็ นผู้ดู เด็กแสดงพฤติกรรมโดยการมองดูผอู้ ื่นเล่น
5.1.6.3 การเล่นตามลาพัง แสดงพฤติกรรมโดยการเล่นเงียบ ๆ ตามลาพัง
5.1.6.4 การเล่ นคู่ขนาน เป็ นการเล่นที่เด็กนัง่ เล่นเครื่ องเล่นและอยูใ่ นบริ เวณ
เดียวกันกับเด็กอื่น แต่เล่นคนเดียวไม่เล่นด้วยกัน ไม่ปฏิสมั พันธ์กนั
5.1.6.5 การเล่นแบบสัมพันธ์ กนั เป็ นการเล่นที่เด็กเข้ากลุ่มกับเด็กอื่นประมาณ
4 – 6 คน แต่มกี ารเปลี่ยนกลุ่มบ่อย ๆ
5.1.6.6 การเล่นแบบร่ วมมือ เป็ นการเล่นที่เด็กทางานเป็ นกลุ่มอย่างมีแผนงาน
และเป็ นการเล่นกับเพื่อนสนิท
5.2 ทฤษฎีการเล่นของไวก๊อตสกี้ (Vygotsky) นักจิตวิทยาชาวรัสเซีย เป็ นผูก้ าหนด
ทฤษฎีวฒั นธรรมทางสังคมที่อธิบายถึงการเรี ยนรู้ของเด็กที่ผา่ นการปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกับผูใ้ หญ่
ทาให้ได้รับประสบการณ์ทางวัฒนธรรมและสังคม โดยเฉพาะทางภาษาส่งผลต่อความฉลาดทาง
ภาษาและสติปัญญาของเด็ก ทั้งนี้ ในทฤษฎีอธิบายถึงอิทธิพลด้านการเป็ นตัวแบบของผูใ้ หญ่ท้งั ด้าน
ภาษาและวัฒนธรรม การเล่นดังกล่าว ทาให้เด็กพัฒนาทางภาษาและสติปัญญา ตัวอย่างเช่น การเล่น
กับทารกตั้งแต่ยงั เล็ก ๆ เริ่ มมองเห็น ส่งเสียงอืออ้า การทาเสียงโต้ตอบ การแสดงสีหน้าท่าทางให้
เด็กเห็น การสัมผัส ทาให้เด็กรับรู้ ซึ่งจะสัง่ สมให้เด็กเกิดประสบการณ์และนามาต่อยอดในการ
เรี ยนรู ้ส่ิงใหม่ ๆ ต่อไป ดังนั้นการเล่นทางภาษาในวัฒนธรรมของกลุ่มคนชนชาติต่าง ๆ ที่มีท้งั ภาษา
ท่วงทานอง เสี ยงร้อง จังหวะ ล้วนแต่เป็ นสิ่งสนับสนุนให้เด็กได้พฒั นาความฉลาดทั้งทางภาษา
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม การเล่นของเด็กวัยทารกจะเริ่ มจากการเล่นส่งเสียงร้อง แสดงปฏิกิริยา
โต้ตอบต่อเสียงที่ได้ยนิ ท่วงทานอง จังหวะ และการโต้ตอบจากผูใ้ หญ่ ในวัยต่อมาช่วงวัยเตาะแตะ
เด็กจะชอบเล่นสมมุติ โดยสมมุติของต่าง ๆ เป็ นสิ่งที่ตนต้องการ เป็ นการสมมุติส่ิงของตาม
จินตนาการ วัยอนุบาล เป็ นวัยที่การเล่นมีบทบาทสาคัญที่สุดต่อพัฒนาการและการเรี ยนรู้ของเด็ก
เรี ยกกันว่า การเล่นคือกิจกรรมหลัก (Reading Activity) การเล่นของเด็กวัยนี้ เป็ นการจุดประกาย
แห่งการเรี ยนรู้เกี่ยวกับโลกโดยรอบ เป็ นการส่งเสริ มการคิดและจินตนาการ ซึ่งเป็ นพื้นฐานของการ
เรี ยนรู ้จากสิ่งที่เป็ นรู ปธรรมไปสู่ส่ิงที่เป็ นสัญลักษณ์ และพัฒนาไปสู่การคิดรวบยอด (Concept)
ทั้งนี้ การเล่นที่เป็ นกระบวนการดังกล่าวจะทาให้เด็กได้พฒั นาการการสื่อสารและบูรณาการทั้งด้าน
การสื่อความคิดและความรู้สึก เมื่อเข้าสู่ช้นั เรี ยนระดับประถม การเล่นจะค่อย ๆ ลดความสาคัญลง
เนื่องจากเด็กต้องเข้าสู่ระบบการเรี ยนอย่างมีแบบแผน ตามโครงสร้างของหลักสูตรในแต่ละ
ระดับชั้น รวมทั้งเป็ นวัยที่พฒั นาการทางสังคมกาลังดาเนินการไปอย่างรวดเร็ ว เป็ นวัยที่เริ่ มมีกลุ่ม
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เพื่อน แต่แม้ว่าการเล่นจะเริ่ มลดบทบาทในด้านการสนับสนุนพัฒนาการและการเรี ยนรู้ลงตามวัย
แต่การเล่นก็ยงั เป็ นสิ่งสาคัญของคนในทุกวัย ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่ ทาให้เกิดภาวะแห่งความสนุกสนาน
ร่ าเริ งเบิกบานใจ และความสุขใจ
6. การเล่นแบบไทยกับการเสริมสร้ างอัจฉริยะภาพเด็กไทย
จากทฤษฎีการเล่นดังกล่าว โดยเฉพาะแนวคิดของไวก๊อตสกี้ แสดงให้เห็นถึงการเล่น
ตามวัฒนธรรมไทย ที่เคยมีมาในอดีตทั้งในวัฒนธรรมถิน่ และวัฒนธรรมระดับชาติ ที่กล่าวได้ว่า
เป็ นการเล่นที่นาไปสู่การสร้างเสริ มให้เกิดความฉลาดให้กบั เด็ก แสดงถึงภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้
ใช้ในการฟูมฟัก เลี้ยงดูเด็กที่มิได้เลี้ยงให้โตแต่เพียงอย่างเดียว แต่เลี้ยงให้ฉลาดคู่กนั ไป ดังจะเห็นได้
ว่า การเล่นของไทยนั้นจะมีท้งั บทร้อง บทเล่น ที่แฝงไปด้วยคุณธรรม และการฝึ กไหวพริ บเด็กไป
พร้อม ๆ กัน และขณะเดียวกันยังแฝงไปด้วยการสอนให้รู้จกั การใช้ชีวิต การเรี ยนรู้และซึมซับความ
งามของภาษา การสังเกตธรรมชาติและวิถีวฒั นธรรมต่าง ๆ หากจะลองนาการเล่นของไทยมา
เทียบเคียงกับทฤษฎีการเล่นที่เป็ นสากล ยังมีการเล่นแบบไทยในวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกมากมายที่
นอกจากจะส่งเสริ มพัฒนาการตามทฤษฎีการเล่นทางสากลดังกล่าวแล้ว ยังแฝงไปด้วยการปลูกฝัง
ให้รู้คุณค่าของภาษา คุณธรรม วัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ของท้องถิ่น ไหวพริ บ การสอนให้คิด
แบบฉลาด และท้ายที่สุดคือ การสอนให้เล่นแบบมีความรัก รักในการเล่นที่เป็ นไปตามกติกา รักการ
เล่นเพื่อความสุขใจร่ วมกัน และรักการเล่นเพื่อเรี ยนรู้วิถีแห่งการดาเนินชีวิตที่มคี วามสุขร่ วมกัน การ
เล่นจึงไม่ใช่เรื่ องเล่นๆ เพราะเป็ นหัวใจแห่งการเรี ยนรู้เพื่อความสุขของชีวิต
7. การเล่ นในรูปแบบอืน่ ที่สามารถส่ งเสริมกระบวนการเรียนรู้
เด็กในช่วงอายุประมาณ 7-12 ปี เป็ นช่วงที่เหมาะสมใน การสร้างเสริ มทักษะต่าง ๆ
รวมถึงการร้องเพลงด้วย การเรี ยนการสอน โดยใช้เสียงเพลง เสียงดนตรี การเคลื่อนไหวร่ างกาย
เป็ นอีกรู ปแบบหนึ่ง ของ การเล่นของเด็ก ซึ่งมีประโยชน์มาก เนื่องจาก เป็ นการเปิ ดสมอง หรื อ
สร้างสรรค์สมอง ให้มีโอกาสได้เรี ยนรู้มากขึ้น การเล่น การร้องราทาเพลง ที่แทรกเป็ นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจาวัน จะทาให้เด็กมี จินตนาการอย่างอิสระ มีการใช้ และเกิด เครื อข่ายเส้นใยประสาท
ใหม่ ๆ ทาให้การเรี ยนรู้เป็ นไปโดยสมบูรณ์ เช่นเดียวกัน มาร์กาเร็ ต มี้ด (Margaret Mead) บอกว่า
การเรี ยนรู ้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่มีเรื่ องของศิลปะมาช่วย ศิลปะไม่ใช่ส่ิงที่ตอ้ งสอนแต่
นามาใช้เป็ นวิธีการสอนเรื่ องต่างๆ
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8. พัฒนาการของกระบวนการคิดในเด็ก
เด็กอายุ 11 ปี จะเริ่ มเรี ยนรู้ที่จะเลือกทาสิ่งต่าง ๆ เรี ยนรู้เรื่ อง กฎระเบียบวินยั ซึ่งเป็ น
การเรี ยนรู ้ ในระดับสูงยิง่ ขึ้น และ ธรรมชาติ ได้เตรี ยมเด็ก ให้มาถึง ขั้นตอนนี้ โดยผ่าน การเล่น
ชอง เปี ยเจต์ ได้ให้ขอ้ สังเกตเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงความคิด จาก รู ปธรรม มาเป็ น
นามธรรม เพื่อจะให้เห็นว่าในเด็กเล็ก ๆ ก็มี การสร้างจินตนาการภายในตัวเอง (Inner Image) จาก
สิ่งกระตุน้ หรื อวัตถุภายนอก อย่างเช่น เด็กสมมุติว่า กล่องไม้ขีดเป็ นเรื อ หรื อเป็ น วัตถุต่าง ๆ เป็ น
ต้น แต่พออายุ 7 ปี เด็กเริ่ มจะเปลี่ยน ความคิดแบบรู ปธรรมมาเป็ น นามธรรม สามารถเอา
วัตถ ุุ หรื อ สิ่งแวดล้อม ที่เห็นเข้ามาเปลี่ยนเป็ น ความคิดในตัวเองได้ คือ สร้างความคิดขึ้นมาได้
ซึ่ง เปี ยเจต์ เรี ยกว่า กระบวนการคิดแบบเป็ นรู ปธรรม (Concrete Operational Thinking)
จากทฤษฎีของเปี ยเจต์ ยกตัวอย่างง่าย ๆ ว่า ถ้าเอาแก้วน้ า 2 ใบ ใบหนึ่งเป็ นแก้วทรง
ผอมสูง อีกใบเป็ นแก้วทรงอ้วนเตี้ย เมื่อริ นน้ าปริ มาณเท่า ๆ กันลงในแก้วทั้งสองใบ แน่นอนที่สุด
แก้วใบผอมสูงจะมีระดับน้ าสูงกว่าแก้วทรงอ้วนเตี้ย ถ้าถามเด็กเล็ก ๆ ซึ่งอยูใ่ นวัยที่มีความคิด เป็ น
รู ปธรรม ว่าน้ าในแก้วไหนมากกว่ากัน เด็กจะบอกว่า แก้วใบสูงมากกว่า และถึงแม้ จะเทน้ าออกมา
ให้เด็กดูว่ามีปริ มาณ เท่ากัน เด็กก็ยงั บอกว่า ยังน้อยกว่า หรื อ มากกว่ากันนิดหน่อยอยูด่ ี คือเด็กยังไม่
ยอมรับ ความคิดที่ว่า ปริ มาณน้ าเท่ากัน แต่เมื่อเด็กอายุ 6-7 ปี ขึ้นไป จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่
ความคิดที่เป็ นนามธรรม ซึ่งทาให้เด็ก สามารถเข้าใจได้ว่า ปริ มาณน้ าในแก้วสองใบนี้เท่ากัน
9. ช่ วงวัยของโอกาสที่จะเรียนรู้ (Window Of Opportunity)
สมองของคนเรามีช่วงวัยที่จะเรี ยนรู้แต่ละเรื่ องแตกต่างกันไป อย่างเช่นในเรื่ องของการ
เรี ยนรู้ภาษา ช่วงวัยที่คนเราสามารถเรี ยนรู้แต่ละส่วนของภาษาจะแตกต่างกัน เช่น การสร้าง
ประโยค เด็กจะมีความสามารถรับรู้เรี ยนรู้ได้จนถึง 5-6 ขวบ หลังจากนั้นหากไม่ได้รับการสอนเลย
จะเรี ยนรู ้การสร้างประโยคได้ยากขึ้น แต่ถา้ เป็ นการสร้างคาใหม่ ๆ จะไม่มีขอบเขตจากัดวัยของการ
เรี ยนรู้ ดังที่เราจะเห็นว่าผูใ้ หญ่สามารถเรี ยนรู้คาใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา ความสามารถในการเรี ยน
ภาษาที่สองนอกเหนือจากภาษาแม่ จะเจริ ญสูงสุดในช่วงแรกเกิดถึงอายุ 6 ขวบ หลังจากนั้น
ความสามารถจะลดลง ซึ่งจะเห็นได้ว่าในผูใ้ หญ่จะเรี ยนภาษาอื่นได้ยากกว่าตอนเป็ นเด็ก แต่ก็ยงั
สามารถเรี ยนได้อยู่ ซึ่งต้องใช้ความพยายามอย่างสูง จากข้อมูลนี้ทาให้เราพบว่า เราสามารถจะสอน
เด็กให้รู้ภาษาที่สองได้ต้งั แต่เด็กอยูใ่ นวัยประถมศึกษาหรื อก่อนหน้านั้น หรื อการให้การศึกษาพิเศษ
กับเด็กที่มคี วามบกพร่ องในการเรี ยนรู้ก็สามารถจะเริ่ มได้ต้งั แต่เด็กอายุ 3-4 ขวบ แทนที่จะรอไปถึง

17

9-10 ปี นักวิทยาศาสตร์มคี วามเห็นพ้องต้องกันว่า สมองจะเจริ ญเติบโตสูงสุดเมื่อเด็กอายุประมาณ
10-12 ปี จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสมดุลระหว่างการสร้างจุดเชื่อมต่อใหม่และการเสื่อมสลายของ จุด
เชื่อมต่อเหล่านี้ ซึ่งพบว่าหลังวัยนี้ไปแล้วสมองจะเริ่ มทาลายหรื อกาจัดจุดเชื่อมต่อที่ไม่มน่ั คง และ
เก็บจุดเชื่อมต่อหรื อเส้นใยประสาทที่มน่ั คงซึ่งเป็ นผลจากประสบการณ์ที่ได้รับเข้าไปเอาไว้
เด็กอายุ 7-11 ปี เป็ นช่วงที่สามารถรับรู้ เรี ยนรู้ในเรื่ องของแบบอย่างความคิดโดยที่ไม่มี
ขอบเขตจากัด โดยเฉพาะในวัยอายุ 11 ปี เป็ นช่วงที่จะยอมรับ ความคิดแบบอย่างต่าง ๆ ได้ดีที่สุด ไม่
ว่าครู หรื อผูใ้ หญ่จะแนะนาหรื อสอน ช่วงนี้จะเป็ นช่วงที่สมองเรี ยนรู้ได้มาก เพราะเครื อข่ายเส้นใย
ประสาทยังใหม่อยู่ แต่หลังอายุ 14 ปี เป็ นต้นไป สมอง จะมีขอบเขตจากัด จะเรี ยนรู้ยอมรับ
ความคิดหรื อแบบอย่างได้นอ้ ยลง
ดร.ราคิก (Dr.Rakic) จากมหาวิทยาลัยเยล กล่าวไว้ว่า ในวัยรุ่ นช่วงปลาย คืออายุ
ประมาณ 18 ปี สมองจะหยุดยืดหยุน่ และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ความสามารถพิเศษ หรื อแนวโน้ม
ที่จะมี ความสามารถพิเศษ ที่ได้รับ การหล่อหลอม มาตั้งแต่เล็ก ๆ จะเริ่ มเบ่งบาน เห็นผล ในช่วงนี้
คือ ประสบการณ์ที่จะกระตุน้ ให้เกิด กระแสไฟฟ้ าใน เครื อข่ายเส้นใยประสาท เริ่ มทางาน
เปรี ยบเสมือน ช่างแกะสลัก ที่กาลังสลักเสลารู ป แกะสลัก ให้ออกมา เป็ นรู ปเป็ นร่ าง ที่สวยงาม
สมองในขณะนี้ก็เช่นกัน กาลังพยายาม ตกแต่งโครงสร้าง ให้ออกมาเป็ น แบบแผน ถ้า เครื อข่ายเส้น
ใยประสาท ส่วนใดไม่ได้ใช้งาน ก็จะถูกทาลายไป ขณะที่ เครื อข่ายเส้นใยประสาท ที่ใช้งานมาก ๆ
จะอยูค่ งทน มัน่ คง อย่างไรก็ตาม ในผูใ้ หญ่เรา ก็ยงั สามารถ ที่จะ อ่านหรื อ เรี ยนรู้ส่ิงใหม่ ๆ หรื อมี
ความจาใหม่ ๆ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยยังไม่ทราบแน่ชดั ว่า เกิดจากการใช้ เครื อข่ายเส้นใย
ประสาท ที่มีอยูเ่ ดิม หรื อสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่
ทฤษฎีการเรี ยนรู้มีหลากหลายทฤษฎี แต่ทฤษฎีที่ได้รับความสนใจมากที่ สุด คือ ทฤษฎี
คอนสตรัคชัน่ นิ สซึ่ม ที่ว่า ความรู ้ไม่ใช่การให้ หรื อ เทข้อมูลเข้าไปในสมองเด็ก แต่เด็กจะสร้าง
ความรู ้ ขึ้นในสมอง ของเขาเอง จาก สิ่งแวดล้อม ภายนอก ดังนั้นครู จึงไม่ใช่ผใู้ ส่ความรู้ให้เด็ก แต่
จะต้องคอยเป็ นผูช้ ่วยให้เด็กสร้างความรู้ข้ ึนจากตัวของเด็กเอง
ดร.เพียร์ซ อธิบายถึง วงจรความสามารถในการเรี ยนรู้ว่า มี 3 ขั้นตอน เริ่ มด้วยขั้นตอนพื้นฐาน
เหมือนกับ การหล่อปูนที่เริ่ มจากผิวขรุ ขระ (Roughing In) จากนั้น จะเป็ น ขั้นตอนการ สร้าง
ความสัมพันธ์ ระหว่าง ข้อมูลเดิม และข้อมูลใหม่ ที่เติมเข้าไป (Relating And Filling In) และ
ขั้นตอนสุ ดท้าย คือ การฝึ กฝนและเรี ยนรู้ถึงความ แตกต่าง (Practice) ถ้าหากเด็กกาลังอยูใ่ นขั้นตอน
ของการเรี ยนรู้ที่ยงั ไม่ครบวงจร เขาจะไม่สามารถรับข้อมูลใหม่เข้าไปได้
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การเล่น การเล่านิทาน ก็เป็ นการเรี ยนรู้อีกแบบหนึ่งที่ทาให้เด็กเกิดจินตนาการ เอาข้อมูลภายนอก
เข้าไปสร้าง จินตนาการ ในโลกภายใน แล้วแสดงกลับออกมาสู่โลกภายนอกอีกครั้งหนึ่ ง ซึ่งเป็ น
พื้นฐานของ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ต่อไป ช่วงระยะเวลา ของ ความสามารถใน การเรี ยนรู้
(Window Of Opportunity) แต่ละเรื่ องจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน เช่น ภาษารู ปธรรมเด็ก สามารถเรี ยนรู้
ใน 6-7 ปี แรกของชีวิต หลังจากนั้นจะเริ่ มเรี ยนรู้ภาษาแบบนามธรรม ในขณะที่ภาษาที่สองเด็กจะ
เรี ยนได้ดีในช่วง 6 ปี แรก เป็ นต้น
10. ทฤษฎีความสัมพันธ์ เชื่อมโยง (Connectionism)
ผูท้ ี่ทาการศึกษาในเรื่ องนี้ คือ ธอร์นไดค์ (Thorndike) ซึ่งได้กล่าวว่าการเรี ยนรู้คือ การ
ที่ผเู้ รี ยนสามารถสร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยง (Bond) ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง และได้รับ
ความพึงพอใจจะทาให้เกิดการเรี ยนรู้ข้ นึ ธอร์นไดค์ได้ ทาการทดลองพบว่า การเรี ยนรู้ของอินทรี ยท์ ี่
ด้อยความสามารถเกิดจากการลองผิดลองถูก ( Trial and Error ) ซึ่งต่อมา เขานิยมเรี ยกว่า การเรี ยนรู้
แบบเชื่อมโยง การทดลองของธอร์นไดค์ที่รู้จกั กันดีที่สุด คือ การเอาแมวหิวใส่ในกรง ข้างนอก กรง
มีอาหารทิ้งไว้ให้ แมวเห็น ในกรงมีเชือกซึ่งปลายข้างหนึ่ งผูกกับบานประตูไว้ ส่วนปลายอีกข้าง
หนึ่งเมื่อถูกดึงจะทาให้ประตูเปิ ด ธอร์นไดค์ ได้สงั เกตเห็นว่า ในระยะแรก ๆ แมวจะวิ่งไปวิ่งมา
ข่วนโน่นกัดนี่ เผอิญไปถูกเชือกทาให้ประตูเปิ ด แมวออกไปกินอาหารได้ เมื่อจับแมวใส่กรง ครั้ง
ต่อไปแมวจะดึงเชือกได้เร็ วขึ้น จนกระทัง่ ในที่สุดแมวสามารถดึงเชือก ได้ในทันที ธอร์นไดค์ได้
สรุ ปว่า การลองผิดลองถูก จะนาไปสู่การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง และการเรี ยนรู้
ก็คือการที่มีการเชื่อมโยง (Connection) ระหว่างสิ่งเร้า (Stimuli) และการตอบสนอง ( Responses )
การเรี ยนรู้แบบ ลองผิดลองถูก มีใจความที่สาคัญว่า เมื่ออินทรี ย ์ กระทบสิ่งเร้า อินทรี ยจ์ ะลองใช้วิธี
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าหลาย ๆ วิธี จนพบกับ วิธีที่เหมาะสมและถูกต้องกับเหตุการณ์และสถานการณ์
เมื่อได้รับการตอบสนองที่ถกู ต้องก็จะนาไปต่อเนื่องเข้ากับสิ่งเร้า นั้น ๆ มีผลให้เกิดการเรี ยนรู้ข้ ึน
โดยมีหลักเกณฑ์ และลาดับขั้น ที่จะนาไปสู่การเรี ยนรู้แบบนี้ คือ
10.1 มีสถานการณ์ทเี่ ป็ นปัญหาเป็ นสิ่งเร้ าให้อินทรี ยแ์ สดงการตอบสนองหรื อแสดง
พฤติกรรมออกมาอินทรี ยจ์ ะแสดงอาการตอบสนองหลาย ๆ อย่าง เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
10.2 ปฏิกริ ิยาตอบสนองที่ไม่ทาให้เกิดความพอใจจะถูกตัดทิ้งไป
10.3 เมือ่ ปฏิกริ ิยาตอบสนองที่ไม่ทาให้เกิดความพอใจถูกตัดทิง้ ไป จนเหลือปฏิกริ ิยาที่
ทาให้ เกิดความพอใจ อินทรี ยจ์ ะถือเอา กิริยาตอบสนอง ที่ถกู ต้องและจะแสดงตอบสนองต่อสิ่งเร้า
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11. ธอร์ นไดค์ ได้ ต้งั กฎแห่ งการเรียนรู้
11.1 กฎแห่งผล ( Law of Effect ) กล่าวว่าเมื่อการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับอาการ
ตอบสนองนาความพอใจมาให้ การ เชื่อมโยง ระหว่างสิ่งเร้ากับอาการตอบสนองก็จะแน่นแฟ้ นขึ้น
ถ้าความสัมพันธ์น้ ีนาความราคาญใจมาให้ ความสัมพันธ์น้ ี ก็จะคลายความ แน่นแฟ้ นลง หรื ออาจจะ
กล่าวได้ว่า ถ้าจะให้ผเู้ รี ยนรู้อะไรจะต้องมีรางวัลให้ (รางวัลมิได้หมายถึงสิ่งของ แต่อย่างเดียว แต่
รวมเอา ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทาให้ผเู้ รี ยน รู้สึกพอใจ เช่น การให้คาชมเชย เป็ นต้น ) เมื่อผูเ้ รี ยนแสดง
พฤติกรรม ที่ตอ้ งการออกมา ถ้าจะให้ พฤติกรรมบางอย่างหายไปเมื่อผูเ้ รี ยนแสดงพฤติกรรมนั้น
ออกมาจะต้องมีการทาโทษ เมื่อธอร์นไดค์ ประกาศ กฎแห่งผล ออกมาเช่นนี้ มีผพู้ ยายามทดลอง
เพิ่มเติมและมีผไู้ ด้แย้งกันเป็ นอันมาก ต่อมาธอร์นไดค์พบว่า การทาโทษ มิได้ทาให้การเชื่อมโยง
คลายลง ในที่สุดก็สรุ ปว่า ถ้าการทาโทษมีผลอยูบ่ า้ ง ก็ไม่ได้ทาให้การเชื่อมโยงอันเก่าคลายลง แต่จะ
เป็ นการบังคับ ให้ผเู้ รี ยนพยายาม ลองแสดง อาการตอบสนองอย่างอื่น ในที่สุดธอร์นไดค์จึงล้มเลิก
กฎแห่งผลที่เกี่ยวกับ การลงโทษ แต่ยงั คงเหลือ กฎแห่งผล ในด้านการให้รางวัลไว้ว่า รางวัลเท่านั้น
ที่ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ข้ นึ
11.2 กฎแห่งการฝึ ก ( Law of Exercise ) จากการสังเกตเมือ่ เอาแมวใส่กรงครั้งหลัง
แมวจะหาทางออกจากกรงได้เร็ วขึ้น เมื่อทดลอง นาน ๆ เข้า แมวก็สามารถออกจากกรงได้ทนั ที
ตามลักษณะนี้ธอร์ นไดค์อธิบายว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการ ตอบสนองได้ สัมพันธ์ แน่น
แฟ้ นขึ้น และความสัมพันธ์น้ ีจะแน่นแฟ้ นยิง่ ขึ้น เมื่อมีการฝึ กหัดหรื อซ้ าบ่อย ๆ และความสัมพันธ์น้ ี
จะคลายอ่อนลง เมื่อไม่ได้ใช้ และธอร์นไดค์เชื่อว่าการกระที่ไม่มีรางวัลเป็ นผลตอบแทนหลังการ
ตอบสนองนั้น ๆ สิ้นสุ ดลง จะต้องลงเอยด้วย ความสาเร็ จ มิฉะนั้นการกระทานั้นก็ไม่มคี วามหมาย
แต่หลังจากปี ค.ศ.1930 ธอร์ นไดค์ได้แก้กฎแห่งการฝึ กนี้ ใหม่ เพราะใน บางกรณี กฎแห่งการฝึ ก
และกฎแห่งผลไม่สามารถใช้ในสถานการณ์เดียวกันได้ เช่น เมื่อปิ ดตาแล้ว ทดลองหัด ลากเส้นให้
ยาว 3 นิ้ว แม้ให้ฝึกหัดลากเส้นเท่าไรก็ตาม ก็ไม่สามารถลากเส้นให้ยาว 3 นิ้วได้ ดังนั้นการฝึ กหัดทา
จะมีผลดีต่อ การเรี ยนรู้ดว้ ย ตัวของมันเอง ไม่ได้ จะต้องมีเหตุผลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดัง
นั้นธอร์ นไดค์จึงประกาศยกเลิกกฎแห่งการฝึ กนี้ แต่ยงั เชื่อว่า การฝึ กฝนที่มี การควบคุมที่ดี ก็ยงั มี
ผลดีต่อการเรี ยนรู ้อยูน่ น่ั เอง กล่าวคือ ถ้าเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนทราบผลของ การเรี ยน แต่ละครั้งว่า
ยาวหรื อสั้นไปเท่าใด การฝึ กหัดก็สามารถทาให้ผฝู้ ึ กหัดมีโอกาสลากเส้นให้ยาว 3 นิ้วได้
11.3 กฎแห่งความพร้ อม ( Law of Readiness ) ธอร์นไดค์ต้งั กฎแห่งความพร้อมนี้เพื่อ
เสริ มกฎแห่งผล และได้อธิบาย ไว้ในรู ปของการเตรี ยมตัว และการเตรี ยมพร้อม ในการที่จะ
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ตอบสนองกิจกรรมที่ตามมาหลังจากการที่มกี ารเตรี ยมตัวพร้อมแล้ว เช่น ในสถานการณ์ของแมว
ในกรง แมวจะทาอะไรออกมานั้น แมวจะต้องหิว แมวสามารถเอาเท้าตะปบเชือกที่หอ้ ยแขวนอยูน่ ้ นั
ได้ และมีประสาทสัมผัสที่จะรับรู้ว่าได้รับผลพอใจหรื อไม่พฤติกรรมที่แสดงออกไปแล้ว เป็ นต้น
หรื อถ้ามนุษย์พร้อม ที่จะเรี ยนรู้อะไรบางอย่างได้ พร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมบางอย่างที่จาเป็ น
สาหรับขบวนการการเรี ยนรู ้น้ นั เช่น จะต้องมีร่างกายที่สูงพอ แข็งแรงและอยูใ่ นสภาวะจูงใจที่
เหมาะสม ผูเ้ รี ยนจะแสดงหรื อไม่แสดงพฤติกรรมอะไรออกมานั้น ธอร์นไดค์ให้หลักไว้ คือ
11.3.1 เมื่อหน่วยของการกระทาพร้อมที่จะแสดงออกมา ถ้าผูก้ ระทาทาด้วยความ
สบายหรื อพอใจไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงการกระทา นี้ได้
11.3.2 ถ้าหน่วยของการกระทาพร้อมที่จะแสดงออกแต่ไม่ได้แสดง จะทาให้เกิด
ความไม่สบายใจ
11.3.3 ถ้าหน่วยของการกระทายังไม่พร้อมที่จะแสดงออก แต่จาเป็ นต้อง
แสดงออก การแสดงออกนั้น ๆ กระทาไปด้วยความไม่สบายใจ ไม่พอใจเช่นกัน ถึงแม้ว่าธอร์นไดค์
ได้ปรับปรุ งแก้ไขและขยายแนวความคิดของเขาอยูต่ ลอดเวลา ทาให้กฎแห่งความพร้อมและ กฎ
แห่งการฝึ กหัดหย่อนความสาคัญไป ยังคงเหลือเพียงกฎแห่งผลที่เป็ นที่ยอมรับกันอยูแ่ ต่ในกฎนี้ก็
เหลือเพียงด้านของรางวัลที่มีผลต่อการเรี ยนรู้ ส่วนด้านการลงโทษกับการเรี ยนรู้น้ นั ถูกตัดทิ้งไป3
12. ทฤษฎีความสัมพันธ์กบั การเคลือ่ นที่ของเด็ก
การเล่นของเด็กนอกเหนือจากการเล่นคนเดียวย่อมเกิดความสัมพันธ์อีกสองแบบ คือ
ความสัมพันธ์กบั กลุ่มคน(Relationships with People)และความสัมพันธ์กบั วัตถุ(Relationships with
Objects)4

3

Novabizz(pseud.), Leaning Theory[Online],accessed 2 October 2011.Avalable form
http://www.novabizz.com/NovaAce/Learning.htm
4

Graham, George.,Melissa Parker,and Shirley Ann Holt/Hale. Children
Moving.(New York : The McGraw-Hill Co.,2007), 283-304.
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12.1 ความสั มพันธ์ กบั กลุ่มคน(Relationships with People) เมื่อเด็กสามารถมีความ
เข้าใจเรื่ องความสัมพันธ์ในการเล่น การเล่นร่ วมกันย่อมเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็ นการเล่นในเกมส์
การเต้น หรื อยิมนาสติก เมื่อเกิดความสัมพันธ์เด็กย่อมสามารถเลียนรู้การเคลื่อนที่ในเรื่ องของการ
หลบหลีก การไล่จบั การบิดตัวของร่ างกาย การกะระยะซึ่งกันและกัน ซึ่งสามารถทาห้เกิดกิริยา
ต่างๆมากมายรวมถึงการเล่นแบบกลุ่ม เช่นการเล่นฟุตบอล วอลเล่บอล กระต่ายขาเดียว มอญซ่อน
ผ้า และอื่นๆ

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของการเล่นแบบเดี่ยว แบบคู่ และแบบกลุ่ม
การเล่นของเด็กแตกต่างกันโดยขึ้นอยูก่ บั พฤติกรรมและธรรมชาติของเด็กในแต่ล่ะวัย
กับรู ปแบบการเล่น เด็กเล็กช่วง 2-3 ปี มักชอบเล่นคนเดียวที่อยูน่ ช่วงเริ่ มต้นการเรี ยนรู้ละการ
เคลื่อนที่ยงั คงไม่คล่องตัว เด็กช่วง 3-4 ปี เริ่ มมีการเคลื่อนที่ที่คล่องตัวากขึ้นแต่ขาดการเข้าใจเรื่ อง
การเล่นร่ วมกัน ส่วนเด็กโต 4-6 ปี มีการเคลื่อนที่ที่คล่องแคล่ว และมักชอบสังคม เกิดการเล่นแบบ
กลุ่ม

22

12.1.1 การเล่นคนเดียว(Solo) การเล่นคนเดียวเป็ นลักษณะของเด็กเล็กช่วงอายุ
2-3 ปี ที่ยงั เกิดการเล่นร่ วมกันไม่เป็ น หรื อสามารถเกิดในเด็กโตได้ ในกรณี เด็กโตที่ตอ้ งการพื้นที่
ความเป็ นส่วนตัวในการเล่น ส่วนใหญ่จะเป็ นการเล่นแบบอยูก่ บั ที่

ภาพที่ 2 แสดงการเล่นคนเดียวในเด็กเล็ก
ที่มา : Developing a Secure Sense of Self,Child Play[Online],accessed 20 October 2011.
Avalable from http://mindfulbalance.org/tag/winnicott/
การเล่นแบบคนเดียว ส่วนมากเป็ นการเล่นแบบ Point Space คือเป็ นการเล่นกับที่ว่าง
ที่มกั อยูก่ บั ที่ และเล่นคนเดียวตามสัญชาติญาน หากแต่เป็ นกระบวนการของเด็กที่เริ่ มเกิดการเรี ยนรู้
มีการเคลื่อนที่ที่ชา้ และ อยูใ่ นช่วงการทรงตัว เป็ นการเล่นที่ควรมีที่ว่างของผูใ้ หญ่ร่วมอยูด่ ว้ ย
12.1.2 การเล่ นเป็ นคู่(Partners) ในกรณี น้ ีครอบคลุมไปถึงการเล่นแบบคู่ที่เล่น
ร่ วมกัน และการเล่นแบบคู่ขนานแต่ไม่ได้เล่นร่ วมกัน หมายความว่าการเล่นแบบคู่ขนานเกิดจาก
การที่เด็กยังไม่เกิดความเคยชินในการเล่นร่ วมกันแต่อนุญาตให้เล่นในพื้นที่เดียวกัน เล่นการล่ะ
เล่นแบบเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดกับเด็กช่วงอายุ 3-4 ปี ส่วนการเล่นแบบคู่ที่เล่นร่ วมกัน
หมายถึงในกรณี ของเด็กโตแล้ว เช่นการตีแบต การเล่นเป่ ายิง้ ชุบ
การเล่นแบบคู่ขนาน(Parallel Space) เป็ นการเล่นในที่ว่างแบบต่อเนื่อง(Linear Space)
ที่ว่างจะเกิดการก่อรู ปเป็ นแนวยาวตามทิศทางของ Linear Space แต่ผเู้ ล่นไม่ได้เล่นร่ วมกันอัน
เนื่องมาจากวัยในช่วงนี้ยงั ไม่สามาถหาวิธีการเลานร่ วมกันได้ จึงเกิดการเล่นในที่ว่างเดียวกันแต่
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ผูใ้ ช้(User)หรื อเด็ก ไม่ได้เล่นเล่นร่ วมกัน ในช่วง 3-4 ปี แต่ที่ว่างนั้นเปลี่ยนผูใ้ ช้งาน(User)เป็ นเด็ก
โตช่วงอายุ 5-6 ปี ก็จะสามารถเกิดการเล่นร่ วมกันในที่ว่างเดียวกันได้

ภาพที่ 3 แสดงการเล่นแบบคู่ขนาน
ที่มา : Stock Photo,Two children playing and
searching on ground[Online],accessed 18 October 2011.Avalable from
http://www.123rf.com/photo_5678825_two-children-playing-and-searching-on-ground.html

ภาพที่ 4 แสดงการเล่นร่ วมกันแบบคู่
ที่มา : Visual V Photo,Two children playing in the sea[Online],
accessed 10 October2011.Avalable from
http://www.visualphotos.com/image/2x3590636/two_children_playing_in_the_sea
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12.1.3 การเล่ นเป็ นกลุ่ม(Groups) การเล่นแบบกลุ่มจะมีการเล่นภายในกลุ่ม และ
การเล่นระหว่างกลุ่ม เป็ นการล่ะเล่นทีมีต้งั แต่สองคนขึ้นไปเพื่อฝึ กความสามัคคี จะเพิ่มความ
ซับซ้อนให้เกิดการใช้ทกั ษะความสัมพันธ์ในการเคลื่อนที่มากขึ้น เช่น การเล่นบาส แชร์บอล หรื อ
เตะบอล

ภาพที่ 5 แสดงการเล่นแบบกลุ่ม
ที่มา : Discovery Center,Children Playing[Online],
accessed 10 October2011.Avalable from http://www.ladcblog.org/2011/02/why-choose-anaccredited-preschool-program/children-playing-2/

ภาพที่ 6 แสดงการเล่นระหว่างกลุ่ม
ที่มา : Participation Stats,Children’s participation in organised sport in NSW[Online],
accessed 10 October2011.Avalable from http://www.healthykids.nsw.gov.au/kids-teens/statsand-facts-teens/teens-physical-activity/participation-stats.aspx
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แนวความคิดในการเพิ่มทักษะการเล่นกับความสัมพันธ์แบบกลุ่ม(Relationships with
People) เช่น การจับคู่(Matching) การบิดตัวสลับที่(Mirror) การปล่อยตัวให้ลื่นไหลตามกลุ่มที่เล่น
(Flow) และอื่นๆ5
12.2 ความสั มพันธ์ กบั วัตถุ(Relationships with Objects)
การใช้อุปกรณ์เป็ นสิ่ที่เอื้ออานวยต่อการเคลื่อนที่ ช่วยห้เด็กเคลื่อนที่ได้ดีและสนุก
ยิง่ ขึ้น อุปกรณ์ที่มกั ใช้อยูเ้ ป็ นเป็ นประจะมักจะแนกเป็ นประเภทไม้ส้ นั ไม้ยาว หรื อการเล่นลูกบอล
ด้วยมือ หรื อเท้า หรื อการใช้เชือก เช่นการกระโดดเชือก การเล่นเทนนิส การเล่นปิ งปอง เป็ นการ
เพิ่มทักษะที่ซบั ซ้อนยิง่ ขึ้นนอกเหนือไปจากการเคลื่อนที่โดยร่ างกายอย่างเดียว

ภาพที่ 7 แสดงระยะการขว้าง
แสดงระยะการขว้างของเด็กที่แตกต่างกันในแต่ล่ะวัย โดยการสารวจของผูว้ ิจยั จาก
โรงเรี ยนแช่ชา้ งและโรงเรี ยนอนุบาลสวนเด็ก จ.เชียงใหม่

5

297-302.

Graham and others. Children Moving.(New York : The McGraw-Hill Co.,2007),
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ภาพที่ 8 แสดงระยะเตะด้วยเท้า
แสดงระยะการเตะด้วยเท้าที่แตกต่างกันในแต่ล่ะวัย โดยการสารวจของผูว้ จิ ยั
โรงเรี ยนแช่ชา้ งและโรงเรี ยนอนุบาลสวนเด็ก จ.เชียงใหม่

ภาพที่ 9 แสดงระยะเดาะลูกด้วยมือ
แสดงระยะการเดาะลูกด้วยมือที่แตกต่างกันในแต่ล่ะวัย โดยการสารวจของผูว้ ิจยั จาก
โรงเรี ยนแช่ชา้ งและโรงเรี ยนอนุบาลสวนเด็ก จ.เชียงใหม่
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ภาพที่ 10 แสดงระยะเดาะลูกด้วยเท้า
แสดงระยะการเดาะลูกด้วยเท้าที่แตกต่างกันในแต่ล่ะวัย โดยการสารวจของผูว้ ิจยั จาก
โรงเรี ยนแช่ชา้ งและโรงเรี ยนอนุบาลสวนเด็ก จ.เชียงใหม่ การเตะลูกด้ยเท้าในเด็กเล็ก ยังขาดการ
ชานาญในการประคองลูก จึงเกิดขนาดของลูกบอลที่โตกว่าเพื่อฝึ กการประคองลูกแบบง่าย ส่วน
ในเด็กโตมักจะเกิดการชานาญในการเลี้ยงลูก ส่งลูก และชอบเล่นในที่ว่างแบบผาดโผน ท้าทาย
ความสนุก

ภาพที่ 11 แสดงระยะการใช้ทกั ษะไม้ยาว
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แสดงระยะการการใช้ทกั ษะไม้ยาวที่แตกต่างกันในแต่ล่ะวัย โดยการสารวจของผูว้ ิจยั
จากโรงเรี ยนแช่ชา้ งและโรงเรี ยนอนุบาลสวนเด็ก จ.เชียงใหม่ การใช้ไม้ยาว เช่น การตีแบท ตี
เทนนิ ส เบสบอล เป็ นทักษะที่ยากมาอีกขั้นหนึ่ ง เพราะต้องเกิดการกะระยะของร่ างการ และ
อุปกรณ์การเล่น
จะเห็นได้ว่าการใช้ทกั ษะด้วยเท้าจะใช้ระยะมากกว่าการใช้ทกั ษะด้วยมือ จากการเก็บ
ข้อมูลของเด็กชั้นอนุ บาลและชั้นประถม ผูว้ จิ ยั จึงได้แบ่งเด็กออกเป็ นสองช่วง คือ การเล่นแบบเด็ก
เล็ก ระยะปกติ 1.40 เมตร ระยะรวมอุปกรณ์ 2.50 เมตร ส่วนเด็กโต ระยะปกติ 1.80 เมตร ระยะรวม
อุปกรณ์ 4.00 เมตร ซึ่งจะนาเป็ นพื้นฐานในการวิจยั ขั้นต่อไป6

6

, 291-296.

Graham and others. Children Moving.(New York : The McGraw-Hill Co.,2007)

บทที่ 3
ที่ว่างกับการเคลือ่ นที่ของเด็ก
1. การเคลือ่ นทีข่ องเด็ก
การเคลื่อนที่ของเด็กเล็ก และเด็กโตมักจะเกิดความแตกต่างกันไปตามพฤติกรรมการ
เล่นในแต่ล่ะช่วงของอายุ และแรงกระตุน้ จากสิ่งแวดล้อมที่มีอยูแ่ ล้ว(Exising Site) หรื อ บริ บท
(Context) เช่น เด็กเล็กจะเคลื่อนที่ชา้ เพราะเพิ่งเริ่ มต้นการเรี ยนรู้ในการเคลื่อนที่ เริ่ มฝึ กทักษะการ
ประคองตัว การเคลื่อนที่ในเด็กเล็กจึงมักจะใช้ที่ว่างด้านข้างเพิ่มเพื่อการโยกตัวของร่ างกายสาหรับ
การทรงตัว ส่วนเด็กโตจะมีทกั ษะที่ดีแล้วก็จะเคลื่อนที่รวดเร็ วและคล่องตัวมากกว่า และเน้นการ
เคลื่อนที่แบบผาดโผน โดยธรรมชาติแล้วเด็กมักมีพฤติกรรมที่มกั จะเคลื่อนที่ตลอดเวลาด้วยความ
อยากสนุก หรื อความอยากรู้อยากเห็น
1.1 ประเภทการเคลือ่ นที่ของเด็ก
1.1.1 การเคลือ่ นที่แบบ Point (Nonmanipulative) เป็ นการเคลื่อนที่ที่อยูก่ บั ที่ หรื อ
การเคลื่อนที่ในตาแหน่ งนั้นๆ เช่น การบิดตัว การหมุนตัว การกางแขนขา ถ้าเป็ นการเคลื่อนที่ผา่ น
การล่ะเล่น เช่น การเล่นหมากเก็บ การเล่นขายหม้อข้างหม้อแกง การเล่นตบแปะ

ภาพที่ 12 แสดงการตบแปะเคลื่อนที่แบบ Point
ที่มา : สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน,การล่ะเล่นของไทย[Online],accessed 9 October
2011.Avalable from http://kanchanapisek.or.th /kp6/New/sub/book/book.php?book
=13&chap=7&page=t13-7-detail.html
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การล่ะเล่นตบแปะเป็ นตัวอย่างของการเล่นที่อยูก่ บั ที่ เกิดการเคลื่อนไหวในการเล่น
หรื อเล่นเป็ นจุดๆ ตามแต่ล่ะตาแหน่งการเล่นประเภทนี้มกั จะเหมาะสมกับที่ว่างที่มีบริ บท
เอื้ออานวยต่อการเล่น เช่น ที่ว่างใต้ตน้ ไม้ให้ร่มเงาเหมาะแก่การไปนัง่ เล่น หรื อที่ว่างบนโขดหิน
1.1.2 การเคลือ่ นที่แบบ Linear (Manipulative) เป็ นการเคลื่อนที่ที่ต่อเนื่องกันเป็ น
แนวทางยาว สามารถมีกิริยาอยูใ่ นการเดิน การวิ่ง การกระโดดข้ามในทิศทางเดียวกัน หรื อทิศทางที่
ต่อเนื่องกันเป็ นลาดับ การเคลื่อนที่แบบ Linear สามารถเกิดกับเด็กคนเดียว หรื อหลายคนก็ได้ เช่น
ชักกะเย่อ ม้าก้านกล้วย หรื อ การวิ่งไล่จบั การล่ะเล่นกลุ่มนี้มีการเคลื่อนที่ระหว่างผูเ้ ล่นในทิศทาง
เดียวกัน และมีท้งั เดิน วิ่ง กระโดดเป็ นกิริยา
การเคลื่อนที่แบบ Linear สามารถเกิดการกระตุน้ เพื่อเกิดการเคลื่อนที่ได้โดยสองตัวแปร
คือ จากผูง้ านใช้กบั ผูใ้ ช้งาน หรื อ จากผูใ้ ช้งานกับวัตถุ หรื อสิ่งเร้าใดๆก็ตามที่สามารถกระตุน้ ให้เกิด
การเคลื่อนที่ เช่น การวิง่ ไล่จบั การเล่นกับเด็กด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็คือการเล่นระหว่าง
ผูใ้ ช้งานกับผูใ้ ช้งานที่เกิดการเล่นร่ วมกันให้เกิดทิศทางต่อเนื่องเดียวกันเพราะเนื่องจากแรงกระตุน้ ให้
อยากเล่นร่ วมกันที่เป็ นสาเหตุของการเคลื่อนที่ผา่ นการเล่น หรื อ การเล่นแบบผาดโผนในทิศทาง
เดียวกัน เช่นการเล่นสะเก็ดบอร์ ด ถ้าเกิดที่ว่างนั้นๆสามารถเอื้ออานวยให้อยากเล่น ในกรณี ที่ที่ว่างมี
ความท้าทายให้อยากเข้าไปเล่นลักษณะก็คือที่ว่างที่มีความแคบ กว้าง สูง

ภาพที่ 13 แสดงการไล่จบั การเคลื่อนที่แบบ Linear
ที่มา : Henry, Happy children chasing bubbles [Online],accessed 10 October 2011.Avalable from
http://adventuresofbadguydanger.blogspot.com /2010/06/happy-children-chasing-bubbles.html
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1.1.3 การเคลือ่ นที่แบบ Freedom (Locomotor) คือการเคลื่อนที่แบบอิสระ ใช้
กล้ามเนื้อมัดใหญ่มดั เล็กร่ วมกัน เช่น การเตะ การขว้าง การรับส่งลูกบอล การตีแร๊ กเก๊ด มักจะอยูใ่ น
การเล่นแบบกลุ่ม เช่นการเล่นแตะบอล วอลเล่บอล บาสเกตบอล

ภาพที่ 14 แสดงการเล่นบาสเกตบอลการเคลื่อนที่แบบ Freedom
ที่มา :Black & White[Pseud.]Children Playing Basketball [Online],accessed 8
October2011.Avalable from http://www.welloffman.com/ChildrenPlayingBasketball.html
1.2 ปัจจัยที่มผี ลต่อการเคลือ่ นที่ของเด็ก
1.2.1 เวลากับการเคลือ่ นที่ของเด็ก(Times) การใช้ความเร็ วต่างกันในที่ว่างที่
เดียวกันมีผลต่อการเรี ยนรู้อนั เนื่องมาจากการเคลื่อนที่ ของเด็ก การกาหนดเวลาย่อมทาให้เด็กเกิด
แรงกระตุน้ ในการเคลื่อนที่อย่างสนุกสนาน สมองทางานได้ดี เมื่อเด็กเคลื่อนที่ชา้ ลง จะช่วยฝึ ก
ทักษะเด็กในเรื่ องของการระมัดระวัง และในขณะเดียวกัน เมื่อเด็กเคลื่อนที่เร็ ว จะช่วยฝึ กทักษะเด็ก
ได้ดีในการหลบหลีก
1.2.2 แรงกับการเคลือ่ นที่ของเด็ก(Force) การใช้แรงมีผลโดยตรงกับการใช้
กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก จะแตกต่างกับการใช้เวลา คือ เมื่อเด็กจะวิ่งในเวลาที่กาหนดให้เต็มที่
ส่วนแรงเด็กจะใช้แรงต้านจากกล้ามเนื้ อในการเคลื่อนที่ เช่นการรับลูกเทนนิส การตีแบด
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1.3 ความสัมพันธ์ ของสมองกับการเคลือ่ นทีข่ องเด็ก
จากผลการวิจยั ของ ดร.พอล อี เดนนิสนั และ เกล อี เดนนิสนั 2 พบว่าการเคลื่อนที่ของ
เด็กสามารถมีผลต่อการพัฒนาการของสมองได้จริ งโดยเฉพาะในเด็กช่วงอายุ 2-6 ปี จะเป็ นการ
กระตุน้ การพัฒนาการณ์การเจริ ญเติบโตและการเรี ยนรู้ได้ดีที่สุดของช่วงอายุของมนุษย์
เนื่องจากสมองของเด็กเปรี ยบเสมือนโฮโลแกรม(Hologram)ที่ให้ภาพ 3 มิติ โดยแต่
ละส่วนจะสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกันจนเป็ นหนึ่ งเดียว ดังนั้น เด็กช่วงอายุ 2-6 ปี ก็สามารถซึมซับการ
รับรู้โลกของผูใ้ หญ่และสร้างขึ้นมาใหม่ได้ เด็กสามารถบูรณาการณ์การเรี ยนรู้ได้ง่ายโดยผ่านการ
เล่นโดยการกระตุน้ ประสาทสัมผัสหลายๆทาง สมองประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ
1.3.1 สมองซีกซ้ าย และซีกขวา (Laterality) มิติดา้ นข้าง เป็ นการควบคุมการ
เคลื่อนที่ของร่ างกายซี กซ้าย และซีกขวา ซึ่งเป็ นความสามารถที่จ ะข้ามเส้นผ่านศูน ย์กลางของ
ร่ างกาย และทางานในบริ เวณเส้นกลางตามแนวดิ่ งของร่ างกาย(Midfield)เมื่อสามารถควบคุ ม
ทักษะนี้ได้ จะสามารถแปลข้อมูลเกี่ยวกับ เส้นสัญลักษณ์ รหัสที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซ้ายไปขวา
และขวาไปซ้าย ซึ่งเป็ นความสามารถที่เป็ นพื้นฐานของความสาเร็ จทางด้านวิชาการ ถ้าไม่มีการ
เคลื่อนที่ของร่ างกายด้านซ้ายและขวาจะทาให้เกิดการบกพร่ องในการเรี ยนรู้ หรื อมีปัญหาด้านการ
อ่าน(Dyslexia)
1.3.2 ก้ านสมองกับสมองกีบ หน้ า (Focusing) มิติรวมสมาธิ เป็ นการพุ่งความ
สนใจและจะสามารถข้ามเส้น ผ่านศูน ย์ก ลางของการมีส่ว นร่ ว มซึ่ งแบ่ งร่ างกายด้านหน้าและ
ด้านหลังออกจากกัน เป็ นส่วนของสมองกลีบท้านทอยและสมองกลีบหน้า เกิดปฏิกิริยาสะท้อนที่
พัฒนาไม่เสร็ จสมบูรณ์ จะส่ งผลให้ไม่แสดงออกได้ดว้ ยตนเอง ไม่สามารถเข้าร่ วมกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ได้อย่างเต็มที่ ขาดสมาธิ และขาดความตั้งใจ เรี ยนรู้ภ าษาได้ชา้ หรื อไม่ก็เกิดอาการที่พุ่ง
ความสนใจจดจ่ออยูก่ บั สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป หรื อไฮเปอร์แอกทีฟ
1.3.3 ระบบลิมบิคกับเปลือกสมอง(Centering) มิติศนู ย์กลาง เป็ นความสามารถที่
จะข้ามเส้น กลางระหว่างร่ างกายส่ ว นบนและส่ ว นล่าง การทางานที่ ส อดค้ลองกัน ของสมอง
ส่วนบน และส่ วนล่าง นั่นคื อ สมองส่ วนกลาง(เรื่ องทางอารมณ์ ) และเปลือกสมอง(ความคิดเชิง
นามธรรม) ถ้าขาดการรักษาสภาวะสมดุล จะเกิดความกังวลและความกลัวโดยไร้เหตุผล กระตุน้
ให้เกิดการตอบสนองในแบบสูห้ รื อหนี หรื อไม่สามารถที่จะแสดงออกทางอารมณ์
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ภาพที่ 15 แสดงความสัมพันธ์ของสมองและการเคลื่อนไหวของร่ างกาย
ที่มา : Dennison, Paul E., and Gail E. Dennison. Brain Gym.( California : Edu-Kinesthe
Co.,1994),14-88.
1.3.4 การประสานงานและการควบคุม การเคลื่อนไหวของร่ างกายทุกครั้งไม่ว่า
จะเป็ นการเหวี่ยงแขน หรื อเพียงขยับตัวออกจากเก้าอี้ง่ายๆนั้น กล้ามเนื้อต้องทางานภายระบบการ
ควบคุ มของประสาทร่ วมกัน ระบบประสาทยังทาหน้าที่ค วบคุ มอวัยวะต่ างๆของร่ างกายที่ อยู่
นอกเหนือการควบคุมอานาจจิตใจมากมาย กรณี ที่ทาหน้าที่อย่างอัตโนมัติ โดยที่จิดกาหนดไม่ได้
เช่น การเต้นของหัวใจ การหายใจ การกลืนอาหาร การควบคุมอุณหภูมิของร่ างกายที่จาเป็ นแก่การ
ดารงชีพ ซึ่งควบคุมด้วยระบบที่อยูน่ อกเหนืออานาจจิตตลอดเวลา
ไขสันหลังนั้นทอดยาวตามสันหลังโดยมีกระดูกสันหลังปกป้ องเส้นประสาทออกจาก
ไขสัน หลังตรงระหว่างปล้องของกระดู กสันหลังที่ ต่อกัน และทอดยาวไปส่ วนต่ างของร่ างกาย
คาสัง่ จากระบบประสาทไม่ว่าจะอยูภ่ ายใต้หรื อนอกอานาจจิตใจ จะนาจากใยประสาทแต่ล่ะเส้นไป
ยังอวัยวะของร่ างกายอวัยวะดังกล่าวจึงทางาน เส้น ประสาทยังรับคาสั่งจากร่ างกายไปยังสมอง
สมองต้องการคาสัง่ อย่างมากมายแม้จะสนองตอบให้เกิดการทางานแบบสามัญที่สุด ยกตัวอย่าง
เมื่อต้องการขยับตัวจากเก้าอี้ สมองต้องทราบอย่างดีว่า กล้ามเนื้ อแต่ล่ะมัดจะต้องทางานหนักเบา
แค่ไหน ในการที่จะให้ร่างกายทรงตัวอยูใ่ นสภาพปกติสมดุลและลีลานุ่มนวล
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1.3.5 การรับสัญชาติญานจากสิ่งแวดล้อม การรับสัญชาติญานจากสิ่งแวดล้อมโดย
ผ่านสัมผัสทั้งห้า คือ รู ้รส ได้กลิ่น ได้ยนิ และได้เห็น เป็ นประสบการณ์ที่รับรู้จากโลกภายนอก
ร่ างกาย สัมผัสทั้งห้ายังส่ งผลให้มนุ ษย์สร้างภาพสภาวะแวดล้อม มนุษย์มกั เพ่งเล็งเฉพาะสัญชาติ
ญานที่ได้จากตา และหู แต่ยงั รู้สึกขณะที่ร่างกายสัมผัสพื้นดิน และกลิ่น แม้จากธรรมชาติมิได้เกิด
การเอาใจใส่จากสิ่งเหล่านี้ แต่ว่าจะเกิดการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆรวบรวมไว้ในสมอง การทางาน
ของประสาทสัมผัสมีส่วนสาคัญ เพาะส่วนต่างๆของสมองส่วนใหญ่เมื่อรับสัญญานจากอวัยวะรับ
ความรู้สึกจะต้องแปลสัญญานเพื่อทราบสถานการณ์และรับทราบสภาวะจากสิ่งแวดล้อมอีกที
บริ เวณซีรีบลัมที่อยูท่ า้ ยทอยของกะโหลกจะเป็ นตาแหล่งที่รับสัญญานจากตา ส่วนบริ เวณี รีบรัมที่
ขมับเป็ นส่ วนที่รับสัญญานจากหู เนื่องจากมนุษย์มคี วามสามารถในการดมกลิ่นน้อยกว่าสัตว์ทว่ั ไป
จึงมีบางส่ วนของสมองเท่านั้นที่รับสัญญานจากจมูก บริ เวณตรงกลางซีรีบรัมซ้ายขวาเป็ นตาเหน่งที่
รับสัญญานจากผิวหนังด้วยการสัมผัสหนักเบา ความร้อน ความเย็น ความแห้ง และ ความชื้น
1.4 พฤติกรรมกับการเคลือ่ นที่ของเด็ก ในที่น้ ีจะเน้นการเคลื่อนที่ของเด็กโดยผ่านการ
เล่น และการเล่นย่อมเป็ นสิ่งที่ส่งเสริ มการเคลื่อนไหว เมื่อเด็กเริ่ มเคลื่อนไหวด้วยตัวเองได้จะเป็ น
ช่วงที่เริ่ มทาการสารวจด้วยตัวเอง เด็กอาจคิดค้นวิธีหาของเล่นเองขึ้นอยูก่ บั ตัวเด็กอันเป็ นไปตาม
สัญชาติญานโดยไม่ตอ้ งมีผใู่ หญ่มาหาให้ โดยการเดินเตาะเตะไปหยิบของเล่นนเด็กเล็ก ในกรเล่น
ต้องปล่อยให้เล่นเองเพื่อการเรี ยนรู้ และสารวจให้ตรงกับทฤษฎีพ้นื ฐานที่ว่าเราไม่สามารถบังคัให้
เด็กสารจ ผูด้ ูแลเป็ นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการสารวจเพียงแต่คอยระวังป้ องกันอันตราย
เด็กเมื่อเริ่ มมีการเคลื่อนไหวก็จะเกิดความกลัวในการเคลื่อนที่หรื อการท่องเที่ยวที่
ห่างไกลจากผูใ้ หญ่ เกิดความรู้สึกตื่นเต้นในห้องใหม่สถานที่ใหม่ๆ เด็กที่อยูใ่ นภาวะที่ตอ้ งการ
ส่งเสริ มในการเรี ยนรู ้ส่ิงแวดล้อมมากเป็ นพิเศษ ควรมีการหากิจกรรมที่เด็กสามารถเล่นร่ วมกับ
ผูใ้ หญ่ หรื อเล่นร่ วมกับเด็กโตได้เพื่อที่เด็กจะได้เรี ยนรู้แล้ะเรี ยนแบบตามได้ ควรให้เกิดพฤติกรรม
สารวจสิ่งแวดล้อมก่อนให้เกิดความคุน้ เคย จากนั้นจึงเกิดกิจกรรมการเล่นเกมส์ในสถานที่น้ นั ๆ
การค้นหาเป็ นอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เป็ นแรงกระตุน้ ให้เกิดการเคลื่อนที่อย่างสนุกสนาน
หลังจากที่เด็กเรี ยนรู ้จากการค้นหาได้คล่องตัวแล้วควรให้เกิดพฤติกรรมการวิ่งไล่จบั หรื อการซ่อน
หาที่ต่อเนื่องตามมา ก็คือจากการค้นหาสิ่งของให้ลองเปลี่ยนมาเป็ นการค้นหาคน เด็กจะเกิดการ
เรี ยนรู ได้ดีเมื่อเหตุการณ์น้ นั เกิดขึ้นซ้ าๆและบ่อยๆ เช่นหากไปพื้นที่สารณะ เด็กก็อยากรู้อยากเห็น
สารวจต้นไม้ ดอกไม้ ปลาในน้ า และควรให้เด็กเรี ยนรู้ที่ละน้อย เด็กจะเคลื่อนที่ได้ดีข้ ึน และ
พัฒนาขึ้น
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1.5 การพัฒนาทักษะการเคลือ่ นทีข่ องเด็ก การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยการเดิน
วิ่ง หลบหลีก กระโดดข้าม หรื อ การกระโจน จากนั้นเมื่อได้เพิ่มความยากในการเคลื่อนที่ และ
นามาใช้กบั ที่ว่างทางสถาปัตยกรรมในรู ปแบบต่างๆ ให้เกิดการทรงตัวตามมา เกิดความคุน้ เคยใน
การกาหนดปริ มาณการถ่ายน้ าหนักของเด็ก เกิดความสามารถในการกะระยะการรับขว้าง หรื อการ
ส่งลูกบอล
1.6 ปฏิสัมพันธ์ สิ่งแวดล้อมกับการเคลือ่ นที่ของเด็ก สิ่งแวดล้อมเป็ นอีกปัจจัยหนึ่ งที่
ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ เช่น การเล่นใต้ตน้ ไม้ยอ่ มทาให้รู้สึกว่าอยากเล่นอยูก่ บั ที่ สามารถเล่นตบ
แปะ หรื อเล่นขายหม้อข้าวหม้อแกง หรื อพื้นที่ที่เป็ นพื้นที่โล่งกว้างก็จะทาให้เด็กเกิดการอยากเล่น
แบบอิสระ เช่นการวิ่งไล่จบั หรื อการเล่นเตะบอล
2. ที่ว่างกับการเคลือ่ นที่ของเด็ก
การที่เด็กมีการเคลื่อนที่ สิ่งที่รองรับการเคลื่อนที่ทางด้านของกายภาพไม่สามารถรับรู้
ได้ดว้ ยตานัน่ ก็คือ ที่ว่าง(Space) และที่ว่างสามารถเกิดได้หลากหลายรู ปแบบอันเนื่องมาจาก
พฤติกรรมของเด็กที่แตกต่างกันไปตามสิ่งเร้าหรื อสิ่งกระตุน้ การที่มขี นาดและลักษณะของที่ว่าง
ในการเล่นหลากหลายย่อมมีผลต่อลักษณะ และวิธีการเล่นของเด็กตามมา

ภาพที่ 16 แสดงที่ว่างแบบเคบ(Narrow)
ที่มา : Green[pseudo.],Children[Online],accessed 9 October 2011.Avalable from
http://mblog.manager.co.th/greenmblog/th-38624/
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การเล่นในที่แคบย่อมก่อให้เกิดความสนุกในรู ปแบบหนึ่ง เช่น มีผลต่อการเคลื่อนที่
ของร่ างกายต้องเกิดการบิดตัวเพื่อเข้าไปเล่นพื้นที่ในที่ว่างนั้นๆให้ได้ หรื อเกิดการสร้างพฤติกรรม
ของเด็กจากสัญชาติญานโดยการเล่นซ่อนหาเพราะเป็ นที่วา่ งที่เหมาะกับความสนุกในการเล่นหลบ
ซ่อนตัวหรื อการเล่นซ่อนหา

ภาพที่ 17 แสดงที่ว่างแบบกว้าง
ที่มา : Commission[pseudo.],Nervous System[Online],accessed 9 October 2011.Avalable from
http://school.obec.go.th/padad

ภาพที่ 18 แสดงที่ว่างแบบกว้าง (บันไดกาหนดพฤติกรมการเล่น)
ที่มา : Gardenvisit[pseudo.],Children Playing[Online],accessed 9 October 2011.Avalable from
http://www.gardenvisit.com/book/garden_ornament/social_life_in_edwardian_gardens/_children_
playing
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2.1 ประเภทของที่ว่าง
2.1.1 ที่ว่างส่ วนตัว(Self Space) ที่ว่างที่ตอ้ งการเล่นอย่างอิสระด้วยตัวเองเพียง
คนเดียว เหมาะกับที่ว่างสาหรับเด็กเล็กที่ไม่ตอ้ งการเล่นร่ วมกับใคร มีพ้นื ที่เล่นเป็ นของตัวเอง
ลักษณะที่ว่างจะไม่เป็ นลานโล่งกว้างแต่เป็ นที่ว่างที่เหมาะสมกับลักษณะการเล่น เช่น การเล่น
กระโดดเชือก การเต้น การวิ่ง
2.1.2 ที่ว่างร่ วม(General Space) ที่ว่างที่เหมาะสาหรับการเล่นร่ วมกันระหว่าง
เด็กหลายคน มีอิสระการเคลื่อนที่
เช่นพื้นที่โล่งกว้าง
ที่ว่างส่วนตัว และที่ว่างร่ วม เมื่อเกิดการปฏิสมั พันธ์กบั พฤติกรรมของเด็กก็จะเกิด
ปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ดงั นี้ คือ
ที่ว่างกับทิศทาง(Direction and Space) ทิศทางการเคลื่อนที่ของเด็กจะแตกต่างกัน
ไปตามช่วงอายุ ซึ่งจะส่งผลกับที่ว่างแตกต่างกันไป เช่นในเด็กเล็กจะใช้ที่ว่างทางด้านข้างมาก
เพราะเน้นในเรื่ องของการทรงตัว ทิศทางการเคลื่อนที่จะยังไม่เป็ นแนวเดียวกันแต่เคลื่อนี่ไป
โดยสัญชาตญาน ส่วนเด็กที่โตแล้วจะเคลื่อนที่แบบรู ทิศทางรู้จุดมุ่งหมาย
ที่ว่างกับระดับ(Level and Space) การเคลื่อนที่ที่มีระดับที่ต่างกัน ย่อมทาให้เกิดการ
รับรู้ที่ต่างกัน เด็กสามารถรับรู้ที่ว่างที่ระดับแตกต่างกัน ลีการเคลื่อนที่โดยสัญชาติญานว่าควรจะ
ทากิจกรรมใดในที่ว่างนั้นๆ เช่น ที่ว่างสาหรับให้นง่ั ก้จะมีขนาดสาหรับนัง่ เท่านั้น ไม่ให้มีที่ว่าง
เหลือสาหรับยืนได้ หรื อที่ว่างสาหรับกรย่อตัวหรื อการมุดนการ้ปลี่ยนระดับ เพื่อเพิ่มความสนุกใน
การคลื่อนที่
2.2 การเล่นของเด็กกับที่ว่าง(Children and Space)
เด็กสามารถเล่นในที่ว่างที่มีความหลากหลายของที่ว่างมากเท่าไหร่ ยง่ิ ดี เพราะเป็ นการ
ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ในเด็ก เด็กสามารถเล่นได้ท้งั ในที่แคบ ที่กว้าง เล่นกลางแดด หรื อเล่นในร่ ม
ขึ้นอยูก่ บั ความเหมะสมของประเภทการเล่นนั้นๆ ในกรณีน้ ีผศู้ ึกษาได้สนใจที่จะนาการล่ะเล่นของ
เด็กแบบไทย และการเล่นแบบสากลให้สามารถนามาเล่นร่ วมกันได้ ดังนี้
2.2.1 การล่ะเล่นแบบไทย การละเล่นของไทยเป็ นสมบัติทิพย์ทางวัฒนธรรมไทย
ที่มีศิลปะทั้งทางด้านท่าทางเคลื่อนไหว วิธีการ รู ปแบบ ชั้นเชิงการใช้ภาษา อารมณ์สนุก และความ
รักใคร่ กลมเกลียวกันฉันพี่นอ้ ง รู ปแบบของการเล่นและการละเล่นของไทยอาจมีความแตกต่างกัน
บ้างตามลักษณะของท้องถิ่น และประเพณี สมควรที่เยาวชนทั้งหลายจะสนใจศึกษา เพื่อสามารถ
ธารงรักษาไว้
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การล่ะเล่นแบบไทยมีท้งั การล่ะเล่นแบบกลางแจ้งและในร่ ม มีการกระโดด และอากับ
กิริยาอื่นๆ เช่นการเล่น ขี่มา้ ก้านกล้วย มีการย่อตัวในการลงไปดีดลูกแก้ว มีการทรงตัวในการเล่น
กระตายขาเดียว เพราะฉะนั้นที่ว่างที่มารองรับจึงสอดคล้องตามการล่ะเล่นต่างๆ ซึ่งจะกล่าวจาก
การทดลองในบทต่อไป

ภาพที่ 19 แสดงการล่ะเล่นมอญซ่อนผ้าแบบไทย
ที่มา : สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน,การล่ะเล่นของไทย[Online],accessed 9 October 2011.
Avalable from www.kanchanapisek.com
2.2.2 การล่ะเล่นแบบสากล การล่ะเล่นแบบสากลเป็ นการแสดงออกของที่ว่างที่
สามารถเล่นร่ วมกันในพื้นที่ที่เดียวกัน มีความต่างจากการล่ะเล่นแบบไทยเพียงเล็กน้อยเพราะมีการ
ผาดโผนมากกว่า การใช้แรงในการกระทามากกว่าซึ่งต่างจากการล่ะเล่นแบบไทยเพราะการเล่น
แบบไทยจะเล่นเรี ยบร้อยและสุภาพ การล่ะเล่นแบบสากลเป็ นการล่ะเล่นที่ไม่ได้มวี ฒั นธรรมเข้ามา
ข้องเกี่ยว เน้นการเล่นเพื่อให้สนุก และฝึ กสภาพจิตใจและร่ างกาย
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ภาพที่ 20 แสดงการล่ะเล่นโหนยางล้อรถ การเล่นแบบสากล
ที่มา : Tehran Times, Lack of playtime is hurting children [Online],accessed 9 October
2011.Avalable from http://old.tehrantimes.com/index_View.asp?code=204069
ปฏิสัมพันธ์ สิ่งแวดล้อมกับการเคลือ่ นที่ของเด็ก
สิ่งแวดล้อมมีผลต่อการกระตุน้ ต่อการล่ะเล่นของเด็กเป็ นอย่างมาก ไม่ว่าจะการรับรู้
การเรี ยนรู ้ การถูกกระตุน้ ให้เกดการเคลื่อนที่ถา้ พูดถึงภาษทางสถาปัตยกรมก็คือ สิ่งแวดล้อมในที่น้ ี
ก็คือ ที่ว่างภายนอก(Outdoor Space)ที่มทาปฏิสมั พันธ์กบั ที่ว่างภายใน(Indoor Space) สิ่งแวดล้อม
ที่สามารถส่งผลกระทบต่อการเล่นเช่น การเล่นใต้ตน้ ก็จะทาให้เกิดร่ มเงา เด็กจะเล่นตามเงา หรื อ
ในสถานที่ที่มีหิม่ะ ในช่วงหน้าหนาวเด็กก็จะพากันไปเล่นในพื้นที่ที่มีแสงแดดซึ่งความเป็ นเงาที่น้ ี
จะไม่ได้เกิดการใช้งานเนื่องจากบริ บท และพฤติกรรมการเล่นของเด็กที่ต่างกันไป
2.3 กรณีศึกษาที่ว่างในงานสถาปั ตยกรรมกับการเคลือ่ นทีข่ องเด็ก
ได้มีงานออกแบบมากมายเพื่อคานึงถึงการโน้มน้าวให้เกิดการเคลื่อนที่ของเด็ก ที่
น่าสนใจ ดังนี้
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ภาพที่ 21 แสดงที่ว่างโดยคานึงถึงบริ บท(Context)
ที่มา : Tezuka Architects , Ring Around a Tree [Online],accessed 1 October 2011.Avalable from
http://entertainmentdesigner.com/news/childrens-architecture-news/ring-around-a-tree-bytezuka-architects/
"แหวนรอบๆ ต้นไม้"โดย Takaharu Yui Tezuka เป็ นสถานที่สาหรับเด็กในท้องถิ่นที่
สามารถให้เกิดการปี นได้ มีโครงสร้างที่สร้างขึ้นรอบ ๆ ต้นไม้ เช่นเดียวกันโครงสร้างที่เปิ ดทั้งหมด
หมายถึงการอานวยความสะดวกในสิ่งแวดล้อมการเรี ยนรู้ของชุมชน จากการมองเห็นประเด็นที่ว่า
ในบางขณะไม่มีสถานที่เพื่อการเล่นสาหรับเด็ก เพราะเด็กบางคนสมาธิส้ นั และอยากเล่นตลอดเวลา
ลักษณะใช้โครงสร้างหลังคาของอาคารเป็ นส่วน Play Ground โดยเกิดทางสัญจรในการเคลื่อนที่
เป็ นลักษณะวงแหวน เพราะมีความคิดเรื่ องการต่อเนื่องของการเล่น ถ้าเทียบกับการที่เด็กต้องเข้าไป
เล่นในซอก หรื อมุมในอาคาร
กล่าวได้ว่าอาคารหลังนี้ เป็ นอาคารที่คานึงถึงเรื่ องของที่ว่างที่มีอยูเ่ ดิม กับที่ว่างใหม่ที่
เกิดจากการเคลื่อนที่ของเด็ก แสดงการใช้ที่ว่างที่พ่งึ พาซึ่งกันและกัน การล่ะเล่นของเด็กก็สามารถมี
พื้นผิวด้านบน (Overhead Plane) มาปกคลุมให้ร่มเงาในการเคลื่อนที่ได้ ในที่น้ ีก็คือการแตก
กิ่งก้านสาขาของต้นไม้ และจากการสัญจรของเด็กที่มีลกั ษณะวน(Circle Circulation)นัน่ ก็บ่งบอก
ถึงการเป็ นตรรคกะ(Logical)ในการเคลื่อนที่ที่ว่งิ รอบต้นไม้นนั่ เอง และยังมีส่วนที่กระตุน้ ห้เด็กเกิด
การอยากวิง่ เนื่ องจากความอยากรู้อยากเห็นซึ่งมีตน้ ไม้เป็ นตัวดึงดูดให้เกิดการเคลื่อนที่
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ภาพที่ 22 แสดงที่ว่างโดยคานึ งถึงขอบเขตพื้นที่ในการเล่นของเด็ก(Boundary)
ที่มา : Elusive Spy , Carl Bolle Elementary School [Online],accessed 1 October 2011.Avalable
from http://entertainmentdesigner.com/news/childrens-architecture-news/design-inspired-by-anelusive-spy-at-carl-bolle-elementary-school/
การออกแบบสาหรับเด็กที่ไม่ได้เกิดจากข้อบังคับของบริ บทของที่ต้งั (Context) หากแต่
เกิดจากการกาหนดโปรแกรมของการใช้งานที่กาหนดไว้แล้วก่อนหน้านี้ ที่ว่างถูกกาหนดให้เด็ก
สามารถใช้งานโดยสามารถแสดงถึงปริ มาณผูเ้ ล่น หรื อพฤติกรรมการเล่นด้วยการใช้ขอบเขต
(Boundary)เป็ นตัวแปรหนึ่งในการกาหนด โดยการแบ่งที่วา่ งในการเล่นจาก Mass Space ของที่ว่าง
ภายในอาคาร ลักษณะการออกแบบเป็ น Space Inner Space
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ภาพที่ 23 แสดงที่ว่างเพื่อการเล่นของเด็กที่สามารถเป็ นสิ่งเร้าให้เด็กอยากเคลื่อนที่และอยากเล่น
ที่มา : Baupiloten, Taka Tuka Land [Online],accessed 4 October 2011.Avalable from
http://archen.mr926.me/tag/kids/
เป็ นอาคารออกแบบให้ที่ว่างเป็ นตัวกระตุน้ ให้เด็กอยากเข้าไปเล่น ให้รับรู้ถึงความ
สนุกของที่ว่าง และคานึ งถึงการเปิ ดแสงให้เข้าถึงได้ ด้วยตาแหน่งที่ต้งั ที่ตอ้ งการแสงตลอดเวลา
โดยสัญชาติญานของเด็กทาให้เกิส่ิงเร้าที่อยากเข้าไปก้มตัว ปี นป่ าย ลื่นไถล ขนาดของที่ว่างที่
ต่างกันสามารถกาหนดปริ มาณผูเล่น เช่นจากภาพ เด็กที่มุดอยูข่ า้ งล่างสามารถเข้าไปนัง่ เล่นได้เพียง
หนึ่งคน หือสองคน แต่กลุ่มเด็กด้านบนมีขนาดของที่ว่างที่เหมาะกับการเล่นผาดโผนของเด็กกลุ่ม
ใหญ่
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ภาพที่ 24 แสดงที่ว่างเพื่อการเล่นของเด็กที่ที่ใช้พ้นื ผิวที่ยดื หยุน่ ได้ดี
ที่มา : Takano, Hillside Park [Online],accessed 3 October 2011.Avalable from
http://archen.mr926.me/tag/kids/
เป็ นตัวอย่างการออกแบบอาคารที่ใช้พ้นื ผิว(Surface) แบบยืดหยุน่ ได้เป็ นเครื่ องมือใน
การกาหนดขอบเขตของที่ว่างให้สามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเคลื่อนที่และแรงโน้มถ่วงของโลก
จะเห็นได้ว่าพื้นผิวสามารถทาหน้าที่เป็ นเครื่ องมือการกาหนดที่ว่างทาปฏิสมั พันธ์กบั การเคลื่อนที่
ของเด็กทั้งพื้นผิวด้านบน(Overhead Plane) และพื้นผิวพื้น(Floor Plane)

บทที่ 4
การทดลองเกีย่ วกับที่ว่างกับลักษณะการเคลือ่ นทีข่ องเด็ก
1. ขนาดที่ว่างกับลักษณะการเคลือ่ นทีข่ องเด็ก
ขนาดที่ว่างของเด็กเริ่ มแรกเกิดจากกริ ยา(Manner) จากพฤติกรรมของเด็กที่ต่างๆกัน
ในแต่ล่ะช่วงวัยจึงเกิดความหลากหลายของที่ว่างที่รองรับกริ ยาจึงเกิดที่ว่าง(Space)ที่รองรับการ
เคลื่อนไหวอยูก่ บั ที่มารู ปแบบหนึ่ง ในแต่ล่ะที่ว่างหนึ่งยูนิต ได้แก่ การนัง่ ยืน กระโดด ย่อตัว

ภาพที่ 25 แสดงแผนภาพแสดงที่ว่างจากกริ ยาของเด็ก
ขนาดของที่ว่างที่ต่างกันจากกริ ยาที่กาหนดต่างๆกันคือ การกระโดด การยืน การนัง่
การย่อตัว และการหมอบ ของเด็กช่วงอายุ 2- 6 ปี สัดส่วนของเด็กเล็กในช่วงสองปี จะเน้นที่ว่าง
ด้านข้างอันเนื่ องมาจากการทรงตัว ส่วนเด็กโตในช่วงหกปี จะเน้นที่ว่างทางด้านตั้งเพราะการ
เคลื่อนที่แบบโลดโผนที่มีกริ ยาของการกระโดด การไม่อยูน่ ิ่ง
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2. การปรับเปลีย่ นที่ว่างกับลักษณะการเคลือ่ นที่ของเด็ก

ภาพที่ 26 แสดงแผนภาพลักษณะพื้นผิวที่รองรับการกระโดดของเด็ก
การปรับเปลี่ยนของพื้นผิวทางสถาปัตยกรมซึ่งนามาเป็ นเครื่ องมือในการรองรับในการ
เคลื่อนที่ของเด็กและจะเกิดที่ว่างที่นอ้ ยที่สุดเพื่อมารองรับการกระโดด โดยการทดลองสร้างการ
ปรับเปลี่ยนของพื้นผิวเพื่อตอบสนองการขยายตัวและการหดตัวในการเคลื่อนที่

ภาพที่ 27 แสดงแผนภาพพื้นผิวที่รองรับการปรับเปลี่ยนในการเคลื่อนที่และผลต่อสมอง
การทดลองการปรับเปลี่ยนที่ว่างที่มีผลต่อการพั นาสมองซีกซีกซ้าย ขวา บน และล่าง
เมื่อสมองควบคุมส่วนต่างๆของร่ างกายเป็ นซีก ดังนั้นการเคลื่อนที่ของเด็กที่เกิดการล่ะเล่นที่เน้นแต่
ล่ะซีกย่อมเกิดการพั นาสมองได้จิง ทั้งยังทดลองกับโมเดลที่อาจส่งผลเอื้ออานวยในการ
ปรับเปลี่ยนที่ว่างบางอย่างเผือ่ อาจส่งผลต่อเด็กพิการบางประเภทให้สามารถเล่นร่ วมกับเด็กปกติได้
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ภาพที่ 28 แสดงแผนภาพการปรับเปลี่ยนของพื้นผิวที่สามารถรองรับการเคลื่อนที่ต่างๆกัน 1
การนาความสูงโดยเกณฑ์เฉลี่ยของเด็กในช่วง - ปี ให้สามารร่ วม
ใช้ที่ว่างเดียวกันโดยการออกแบบพื้นผิว(Surface)ให้สามารถปรับเปลี่ยนได้
เพื่อรองรับการเคลื่อนไหวของเด็กที่ต่างวัยให้สามารถเคลื่อนที่ร่วมกันในที่ว่างเดียวกันได้

ภาพที่ 29 แสดงภาพการปรับเปลี่ยนของพื้นผิวที่สามารถรองรับการเคลื่อนที่ต่างๆกัน 2
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ภาพที่ 30 แสดงภาพโมเดลจากกริ ยาที่เกิดการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
การทดลองนาการปรับเปลี่ยนแบบต่างๆที่สามารถส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของเด็ก โดยใช้
พื้นผิวที่ปรับเปลี่ยนได้ทางสถาปั ตยกรรมมาเป็ นตัวแปร ในบางครั้งจึงเกิดความคิดที่ว่า ถ้าเด็ก
ต้องการการเคลื่อนที่ที่อิสระ ที่ว่างที่น่ิงจนเกินไปสามารถตอบสนองการเคลื่อนที่ของเด็กได้ดีหรื อไม่
3, ขอบเขตที่ว่างกับลักษณะการเคลือ่ นที่ของเด็ก
เมื่อกริ ยาเกิดการเคลื่อนที่ก็จะสามารถแสดงถึงขอบเขตของที่ว่างนั้นๆได้ โดยสามารถ
ระบบกริ ด(Grid) เข้ามาช่วยให้อ่านสิ่งที่ซ่อนอยูใ่ นการกระบวนการทดลองหาที่ว่างให้ออกได้

ภาพที่ 31 แสดงแผนภาพแสดงการเคลื่อนที่แบบไม่มีตารางมากาหนด
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จากการเคลื่อนที่โดยไม่มีตารางมากาหนด หรื อก็คือการเคลื่อนที่แบบอิสระ(Freedom)ที่
น่าสนใจ แต่หากจะหากรอบากาหนดในการนาไปใช้ต่อได้ยาก

ภาพที่ 32 แสดงแผนภาพแสดงการเคลื่อนที่แบบมีตารางมากาหนด
การเคลื่อนที่แบบใช้ตารางมากาหนดทาให้เข้าใจความหมายของพื้นผิว(Surface)ที่ซ่อน
อยูไ่ ด้ง่ายขึ้นและนาจุดนี้ไปพั นาหาตรรคกะต่อไป
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แผนภาพที่ 33 แสดงแผนภาพแสดงทดลองการเคลื่อนที่แบบตรง โค้ง และแบบอ้างอิงถึงจุดหมุน
การพยายามหาค่าคงที่ของที่ว่างบางอย่างที่เกิดจากการเคลือ่ นที่ต่างๆกันไป และเกิดจุด
หมุนที่อา้ งอิงจุดกึ่งกลางต่างกัน จึงเกิดเศษส่วนบางอย่างที่อาจนาไปใช้กบั การออกแบบในอนาคตได้

ภาพที่ 34 แสดงการเล่นแบบไทย และสากล

50

ภาพที่ 35 แสดงแผนภาพการคิดเรื่ องการเล่น ที่ว่าง และ พื้นผิวที่ส่งผลต่อการพั นาสมอง 1

ภาพที่36 แสดงแผนภาพการคิดเรื่ องการเล่น ที่ว่าง และ พื้นผิวที่ส่งผลต่อการพั นาสมอง 2
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ภาพที่ 37 แสดงแผนภาพการคิดเรื่ องการเล่น ที่ว่าง และ พื้นผิวที่ส่งผลต่อการพั นาสมอง 3

ภาพที่ 38 แสดงแผนภาพการคิดเรื่ องการเล่น ที่ว่าง และ พื้นผิวที่ส่งผลต่อการพั นาสมอง 4
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จากภาพที่ 35–38 แสดงการทดลองนาลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆที่เน้นเฉพาะ
กลุ่มการในการพั นาสมองในแต่ล่ะซีก แสดงถึงการพยายามหาวิธีการเคลื่อนที่ที่สอดคล้องกับที่
ว่าง พื้นผิว ลักษณะพื้นผิวที่ใช้ และประเภทของเด็กที่ใช้ โดยการนาการเล่นของเด็กมาคิดให้
สอดคล้องกับการพั นาสมอง เช่น การเล่นที่ใช้การเคลื่อนที่โดยการใช้ขา แขน การวิ่ง การ
กระโดด เกิดการออกแบบพื้นผิวที่ Floor Plane เพื่อรองรับการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ที่ใช้
ร่ างกายซีกล่าง และส่งผลต่อการพั านสมองช่วงซีกล่างด้วย
4. พืน้ ผิวที่ว่างกับลักษณะการเคลือ่ นที่ของเด็ก

ภาพที่ 39 แสดงแผนภาพแสดงพื้นผิวด้านบน

ภาพที่ 40 แสดงแผนภาพแสดงพื้นผิวด้านข้าง
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ภาพที่ 41 แสดงแผนภาพแสดงพื้นผิวพื้น
จากภาพที่ 39–41 แสดงถึงการพยายามนาการเคลื่อนที่มาปฏิสมั พันธ์กบั ที่ว่าง และเกิด
พื้นผิวที่ไหลไปตามที่ว่างของการล่ะเล่นนั้นๆ ส่วนสีขาวคือพื้นผิวที่สามาร Fix ได้ ส่วนสีเขียว คือ
ส่วนที่ตอ้ งการการปรับเปลี่ยนของขนาดเพื่อการเล่นร่ วมกันในแต่ล่ะวัย

ภาพที่ 42 แสดงการสรุ ปการใช้พ้นื ผิวที่สามารถใช้ได้ทง่ั สามด้าน
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ภาพที่ 43 แสดงภาพพื้นผิวที่สามารถใช้กบั การล่ะเล่นได้ท้งั สองด้าน 1

ภาพที่ 44 แสดงภาพพื้นผิวที่สามารถใช้กบั การล่ะเล่นได้ท้งั สองด้าน 2
จากรู ปที่ 42–44 แสดงถึงการทดลองจนเกิดการทราบว่าพื้นผิวนั้นสามารถเกิดการใช้งาน
ร่ วมกันได้ในพื้นผิวเดียวกันสามารถเล่นได้ท้งั พื้นผิวด้านบน(Over Head Plane) และ พื้นผิวด้านล่าง
(Bottom Plane) จึงสามารถนาไปคิดต่อในด้านการออกแบบที่สามารถใช้พ้นื ผิวร่ วมกันด้ในการเล่น
บางประเภท
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ภาพที่ 45 แสดงแผนภาพทดลองทาโมเดลพื้นผิวที่ปรับเปลี่ยนได้บางส่วนเพื่อรองรับกับวัย และ
ประเภทการเล่น

ภาพที่ 46 แสดงการทดลองนาลักษณะพื้นผิวมาใส่ที่ต้งั โดยการ Random(หอนาฬิกา จตุจตั ร)
จากการทดลองได้เกิดที่ว่างโดยบังเอิญ(Surprising Space) ที่น่าสนใจ เกิดมิติที่ทบั ซ้อน
กันโดยไม่ต้งั ใจ สึ กสนุกและอยากเข้าไปเล่นได้จริ ง
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5. สรุปผลการทดลองที่ว่างและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม

ภาพที่ 47 แสดงพื้นผิวสามรู ปแบบ
จากการทดลองที่ผา่ นมาทั้งหมดทาให้เกิดการพิจารณาได้วา่ สุดท้ายแล้วพื้นผิดควรมี
เพียงสามลักษณะดัง่ ภาพ คือ
1. Step Surface = Movement/Stop/ Movement(Change Level) /Stop/ Movement…….
2. Slope Surface = Movement/Stop/ Movement(Slope) /Stop/ Movement(Slope)…….
3. Curve Surface = Movement(Continueus)…….

บทที่ 5
การพัฒนาแนวความคิดจากการทดลองสู่ ที่ต้งั โครงการและโปรแกรม
1. การพิจารณาเลือกที่ต้งั โครงการ
ด้วยเหตุผลที่ว่าผูใ้ หญ่ไม่สามารถอยูก่ บั เด็กตลอดเวลาในการดาเนินชีวติ ได้ ข้าพเจ้าจึง
เล็งเห็นปัญหา 2 ปร เด็นที่น่าสนใจ ือ เด็ก วรจ มีพ้นื ที่สาหรับการรอ อย แล เด็กมักจ เกิดการ
หลงทางกับผูใ้ หญ่เสมออันเนื่องมาจากการสัญญจรนั้นๆมิได้เอื้ออานวยให้เด็กสามารถใช้งานร่ วม
ได้ จากเหตุผลสองอย่างนี่เองจึงเกิดปร เด็นในการหาพื้นที่ที่เหมา สมต่อการรองรับสองกริ ยาของ
เด็กนั้นได้ โดยไม่ว่าสาเหตุที่มาจากการรอ หรื อการสูญหาย ท้ายที่สุดข้าพเจ้าจ ให้เกิดพื้นที่ที่ว่าง
ในการเล่นของเด็กนัน่ เอง

ภาพที่ 48 แสดงที่ต้งั ที่ได้มาจากการ ิดเรื่ องปัญหาของเด็ก
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1.1 ที่ต้งั โครงการ1
1.1.1 การเล่นที่เกิดจากพืน้ ที่สาหรับการรอคอย(Waiting) พื้นที่ต้งั นี้ อยูใ่ นขอบเขต
บริ เวณพื้นที่ของโรงพยาบาลสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจ มีพ้ืนที่พกั อาศัยของพนักงาน หมอ
แล พยาบาลด้วยซึ่งมีบริ การรับ-ส่งเด็กที่เป็ นบุตรของ นกลุ่มนี้ จึงเกิดช่วงช่องว่างของเวลาที่ตอ้ ง
เกิดการรอ อยของเด็กที่รอผูป้ ก รองมารับในช่วงเวลาเย็นในช่วงเปิ ดเทอม แล รวมทั้งช่วงเวลา
ปิ ดเทอม

ภาพที่ 49 แสดงที่ต้งั โรงพยาบาลสวนดอก
เป็ นที่ต้งั ที่อยูใ่ นพื้นที่ขอบเขตที่พกั อาศัยของโรงพยาบาลสวนดอก ซึ่งในช่วงเช้าแล
เย็นจ มีรถไปรับไปส่ งเด็กนักเรี ยนซึ่งเน้นเป็ นเด็กเล็กช่วงชั้นอนุบาลถึงชั้นปร ถมศึกษาปี ที่ 6 ซึ่ง
ตรงกับช่วงอายุที่ผวู้ ิจยั ได้ทาการศึกษามาก่อนหน้านี้ แล เป็ นพื้นที่ที่มี วามหลากหลายในการขยาย
ต่อพื้นที่ของที่ว่างที่น่าสนใจได้ดว้ ย ทั้งยังมีพ้ืนที่เดิมที่เป็ นพื้นที่รอ อยอยูเ่ ดิมแล้วที่สามารถ
เอื้ออานวยสานต่อในการ ิดงานที่ว่างกับสถาปั ตยกรรม
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ภาพที่ 50 แสดงเด็กอนุบาลกลับจากโรเรี ยนช่วงเย็น

ภาพที่ 51 แสดงพื้นที่รอ อยของเด็กที่ไม่เหมา สมในการเล่น

ภาพที่ 52 แสดงเส้นทางสัญจรของเด็กจากรถรับส่งมาที่พกั อยซึ่งอันตราย

ภาพที่ 53 แสดงที่ต้งั ช่วงเช้า 9.00 น.
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ช่วง 8:00 – 9.00 น. จ มีรถรับนักเรี ยนช่วงเช้าไปโรงเรี ยนตามพื้นที่ใกล้เ ียง
ดังนั้นเด็กจ มีช่วงเวลาเล่นในช่วงเช้าปร มาณหนึ่ งชัว่ โมง หากแต่ บริ เวณที่เล่นที่พ้นื ที่ บั แ บ ถ้า
เทียบกับปราณเด็กที่มาก อีกทั้งที่สาหรับการรอ อยสร้างสาหรับการพักกินข้าวกลางวันของผูใ้ หญ่
เป็ นหลัก แล ไม่มีสดั ส่ วนที่เอื้ออานวยต่อการเล่นของเด็กได้

ภาพที่ 54 แสดงที่ต้งั ช่วงเย็น 4.30 น.
ช่วง 4.30-6.00 น. เป็ นช่วงที่รถเลิกจากการทางาน เด็ก เมื่อกลับมาจากโรงเรี ยน
ผูป้ ก รองจ มารอรับเลย หรื อบางส่วนก็ตอ้ งรอนานในที่พกั อย ซึ่งสัดส่วนไม่ได้เอื้ออานวยต่อ
การเล่นของเด็กได้จริ ง ทั้งที่ในชีวิตจริ ง เด็ก ใช้พ้นื ที่ว่างส่วนนี้บ่อยที่สุด แต่ขาดการให้ วามสา ญั
แล เกิดการพลุกพล่านของรถ ซึ่งข้อนี้ เป็ นอันตรายต่อเด็กได้ขา้ พเจ้าจึงเปลี่ยนทิศทางการตั้งที่รอ
อยโดยไม่ให้เด็กต้องข้ามไปมา แล จ นาเสนอในขั้นตอนต่อไป
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ภาพที่ 55 ภาพร่ างแสดงที่ต้งั ที่เกิด วามน่าสนใจใน วามหลากหลายของพื้นที่ที่สามารถ
เอื้ออานวยต่อการเ ลื่อนที่ของเด็กได้ดี
พื้นที่ว่างของที่ต้งั มี วามหลากหลายบางส่วน เป็ นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้สอย (Waste Space)
ข้าพเจ้าจึงเล็งเห็น วามน่าสนใจในการนา Waste Space นี้มาต่อเนื่องกับที่ว่างพัก อย(Waiting
Space) ที่มีอยูเ่ ดิมให้สามารถตอบสนองต่อการเ ลื่อนที่ของเด็กที่หลากหลายได้
1.2 ที่ต้งั โครงการ2
1.1.2 การเล่นที่เกิดจากพืน้ ที่ที่มกั จะเกิดการสู ญหายของเด็ก(Lost) จตุจกั รเป็ น
พื้นที่ที่มี นพลุกพล่านรวมทั้งเป็ นพื้นที่ที่ผใู้ หญ่มกั จ พาเด็กมาด้วย จึงมักจ เกิดการหลงทางแล
การสูญหายของเด็กเป็ นปร จาเพรา พื้นที่ที่ไม่อานวยต่อการสัญจรของเด็ก ข้าพเจ้าจึงเล็งเห็นว่า
น่าจ เกิดพื้นที่ที่รองรับสาหรับเด็กด้วย

ภาพที่ 56 จตุจกั ร
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จากภาพ จตุจตั ร เป็ นสถานที่ที่มีกลุ่ม นหลากหลาย แล วุน่ วาย มั้งกลุ่ม นพเนจร
กลุ่มวัยรุ่ น กลุ่มชาวต่างชาติ กลุ่ม รอบ รัว เนื่องจากกลุ่ม นพลุกพล่าน เด็ก จึงไม่เหมา กับการใช้
ที่ว่างปร เภทนี้ หากแต่เด็กมักจ ต้องอยู่ ่กู บั ผูใ้ หญ่ จึงหลีกเลี่ยงมิได้ที่ผใู้ หญ่จ พาเด็กมาด้วย
ข้าพเจ้าจึงมี วาม ิดเห็นว่า น่าจ มี วามเป็ นไปได้ในการเกิดพื้นที่รองรับจากสาเหตุที่เด็กมักจ
หลงทาง(Lost)ก็เป็ นอีกแนว วาม ิดหนึ่งที่น่าสนใจ

ภาพที่ 57 แสดงร ดับ วามหนาแน่นของกลุ่ม น

ภาพที่ 58 แสดงการทดลองนาที่ว่างที่เผือ่ ไว้สาหรับการเล่นของเด็กไปวางอันเนื่องมาจากหลบ
หลีก วามหนาแน่นกลุ่มของผูใ้ หญ่ 1
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ภาพที่ 59 แสดงการทดลองนาที่ว่างที่เผือ่ ไว้สาหรับการเล่นของเด็กไปวางอันเนื่องมาจากหลบ
หลีก วามหนาแน่นกลุ่มของผูใ้ หญ่ 2

ภาพที่ 60 แสดงการทดลองนาที่ว่างที่เผือ่ ไว้สาหรับการเล่นของเด็กไปวางอันเนื่องมาจากหลบ
หลีก วามหนาแน่นกลุ่มของผูใ้ หญ่ 3
ที่ต้งั จตุจกั รจ มีปัญหาในแง่ของ วามเป็ นไปได้ในการสร้างพื้นที่สาหรับเด็กได้จริ ง
อันเนื่องจากสภาว อากาศที่ร้อน แล ยากต่อการเชื่อมโยงการรับรู้เพื่อ วามปลอดภัยจากมุมมอง
ของผูใ้ หญ่ ทั้งพื้นที่บริ บท(Context)มี วามแออัด อาจไม่เอื้ออานวยต่อการสร้างที่ว่างที่เป็ นพื้นที่
เล่นสาหรับเด็ก
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2. ลักษณะที่ต้งั โครงการที่เลือก
เลือกโ รงการที่ 1 เพรา สาเหตุของ วามเป็ นไปได้ วามหลากหลาย แล วาม
น่าสนใจของตัวพื้นที่เองที่มีท้งั แ บ กว้าง สูง ต่า ที่เหมา กับพฤติกรรมของเด็กที่ต่างๆกันไปตาม
ช่วงลักษณ ของวัย แล โดยธรรมชาติของเด็ก ยิง่ มี วามหลากหลายมากเท่าไหร่ ก็ยง่ิ เกิด วาม
สนุกสนานตามมา

ภาพที่ 61 แสดง วามน่าสนใจการเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ที่ขาดการใช้งาน(Waste Space)
ที่เป็ นธรรมชาติเพียงพอ จุดนี้เป็ นส่วนที่ สามารถเป็ นพื้นที่จุดแจกจ่ายที่ว่าง(Flow
Space) ไปยัง วามหลากหลายของที่ว่างอื่นๆได้

ภาพที่ 62 แสดง วามน่าสนใจของที่ว่างที่แ บ
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3. โปรแกรมในการออกแบบ
3.1 ทาพืน้ ที่เล่นของเด็กที่รองรับ การรอ อยโดยการเล่นช่วงเย็นของเด็กตอนเปิ ด
เทอม แล การรอ อยโดยการเล่นทั้งวันของเด็กตอนปิ ดเทอม
3.2 การเล่นในพืน้ ที่ที่หลากหลาย 3 ประเภท
3.2.1 พื้นที่ราบ
3.2.2 พื้นที่แ บ
3.2.3 พื้นที่ลาดเอียง
3.3 โดยนาพืน้ ผิวมาเป็ นองประกอบทางสถาปัตยกรรม อื พื้นผิวที่ได้จากการทดลอง
หาที่ว่างก่อนหน้านี้ แล สรุ ปว่ามีพ้นื ผิงสามแบบที่จ นามาใช้ ือ
3.3.1 Step Surface
3.3.2 Slope Surface
3.3.3 Curve Surface
3.4 โดยอ้างอิงจากพืน้ ที่การเกิดเงา และ แสง
3.4.1 ช่วง หน้าร้อน ใช้พ้นื ที่การเล่นที่เกิดจากเงา
3.4.2 ช่วง หน้า หนาว ใช้พ้นื ที่การเล่นที่เกิดจากแสง

บทที6่
การออกแบบสถาปัตยกรรมกับการเคลือ่ นที่ของเด็ก
แนวความคิดในการออกแบบที่ว่างทางสถาปัตยกรรมกับพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของ
เด็กเกิดจากการกระบวนการทดลอง(Experimental)ใช้พ้นื ผิวทางสถาปัตยกรรม(Surface)นามาเป็ น
เครื่ องมือในการออกแบบที่ว่างที่รองรับการเคลื่อนที่ของเด็กโดยผ่านการเล่น(Playing)โดยให้การ
เคลื่อนที่ของเด็ก(Children)เป็ นไปอย่างสนุกสนานในที่ว่างที่หลากหลายจากที่ว่างของที่ต้งั เอง
และการเคลื่อนที่ของเด็กเองทาให้เกิดที่ว่าง
เรื่ องที่น่าสนใจคือการศึกษาเรื่ องที่ว่างที่มีอยูแ่ ล้วตามบริ บทของที่ต้งั กับที่ว่างที่เกิดขึ้น
โดยพฤติกรรมธรรมชาติของเด็กมีปฏิสมั พันธ์กนั ได้อย่างไร การเกิดการเคลื่อนที่ของเด็กเป็ นไป
โดยอิสระจริ งหรื อไม่ หรื อในบางครั้งควรถูกกาหนดให้เคลื่อนที่อยูใ่ นขอบเขตที่เหมาะสม โดยใช้
เครื่ องมือทางสถาปัตยกรรม การเคลื่อนที่ของเด็กสามารถตอบสนองการรับรู้ที่ว่างได้มากน้อยแค่
ไหน เด็กสามารถรับรู้หรื อมีเเรงกระตุน้ ให้เกิดความสนใจการใช้ที่ว่างทางสถาปัตยกรรมได้จริ ง
หรื อไม่ ดังนั้นการออกแบบการรับรู้ของเด็กให้เกิดการเคลือ่ นที่โดยสิ่งเร้าจึงเป็ นปัจจจัยสาคัญใน
การออกแบบที่ว่างกับการเคลื่อนที่
1. กระบวนการสร้ างแนวความคิดในการออกแบบ
การสร้างองค์ประกอบการรับรู้ดา้ นการเคลื่อนที่ โดยผ่านองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอันทาให้เกิดการรับรู ้ของที่ว่าง ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นในเรื่ องของสิ่งเร้าของที่ว่างนั้นๆ ผนวกกับ
ความเหมาะสมกับประเภทการเล่นของเด็ก และ ระดับวัยในการเล่น สิ่งเร้าภายนอกและภายใน
ส่งเสริ มให้เด็กอยากที่จะเกิดการเคลื่อนที่จากการอยากรู้อยากเห็น จากขนาดของที่ว่างที่เอื้ออานวย
ให้เกิดแรงกระตุน้ ให้เกิดการเคลื่อนที่ผา่ นการเล่น
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ภาพที่ 63 แสดงกระบวนการสร้างแนวความคิดในการออกแบบ
ความสัมพันธ์ในการสร้างกระบวนการของแนวความคิดในการออกแบบอันเนื่องจาก
ปัจจัยที่มาจาก ที่ว่างของเด็ก และที่ว่างของที่ต้งั และผ่านกระบวนการใช้พ้นื ผิวทางสถาปัตยกรรม
เกิดการร่ วมมือกันของที่วา่ ง เช่น ต้นไม้ของที่ต้งั ที่มีอยูแ้ ล้วสามารถทาหน้าที่เป็ นพื้นผิวด้านบน
(Overhead Plane) และเงาของต้นไม้สามารถทอดลงมายังพื้นผิวที่มีการออกแบบด้านล่าง(Bottom
Plane)ที่ทาหน้าที่ผสมผสานซึ่งกันและกัน และเงาของต้นไม้ก็สามารถกาหนดขอบเขต
(Boundary)การเคลื่อนที่ และการเล่นของเด็ก
2. แนวความคิดในการออกแบบการเคลือ่ นที่ของเด็กกับทีต่ ้งั โครงการ
ที่ต้งั โครงการ(Existing Site) เป็ นที่ต้งั ที่มีที่ว่างที่เกิดความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นที่
ว่างที่ทาให้รู้สึกอยากเคลื่อนที่แบบผาดโผน ที่ว่างที่ทาให้รู้สึกอยากเคลื่อนที่ให้ชา้ ลง ที่ว่างที่ทาให้
รู้สึกอยากปี นป่ าย หรื อ ที่ว่างที่โล่งกว้างที่เหมาะสาหรับการเล่นแบบอิสระ
ในการเคลื่อนที่ของเด็ก จากการทดลองโดยนาการเล่นแบบไทยและแบบสากล จนได้
การออกแบบพื้นผิว(Surface)เป็ นเครื่ องมือในการสร้างปฏิสมั พันธ์กบั ที่ว่าง จึงสรุ ปว่าให้มกี าร
เคลื่อนที่สามแบบ คือการเคลื่อนที่แบบโค้ง(Curve Movement) การเคลื่อนที่แบบลาดเอียง(Slope
Movement) และการเคลื่อนที่แบบขั้นบันได(Step Movement) และการเคลื่อนที่โดยมีพ้ืนผิวเป็ น
ตัวกาหนดจะมีพ้นื ผิวด้านหนึ่งส่ งผลกระทาต่อที่ว่าง และการเคลื่อนที่โดยตรง ส่วนพื้นผิวในระดับ
(Level)หรื อแนวแกน(Axis)อื่นมักจะขึ้นอยูก่ บั ความต้องการและพฤติกรรมการเล่นซึ่งสามารถมี
พื้นผิวมารองรับ หรื อ ไม่มียอ่ มได้
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ภาพที่ 64 แสดงที่ต้งั กับความหลากหลายของที่ว่าง
ที่ต้งั มีความน่าสนใจของที่ว่าง ปัจจัยคือความหลากหลายซึ่งเหมาะสมกับการสร้าง
ปฏิสมั พันธ์(Interactive)กับที่ว่างของเด็กที่มาจากการเคลื่อนที่และการเล่น และศักยภาพของที่ต้งั มี
ความเป็ น Negative Space ซึ่งมีตึกที่ลอ้ มรอบทาหน้าที่เป็ น Positive Space และ
เป็ นบริ บท(Comtext)ที่ผลต่อแนวความคิดในการออกแบบที่ว่าง และ รู ปทรง จากการรับรู้การเล่น
ของเด็ก กับการรับรู้ของผูใ้ ช้งานที่อยูบ่ นตึก
สีแดง : แสดงถึงพื้นที่ราบ และ กว้าง
สีชมพู : แสดงถึงพื้นที่ราบ และ แคบ
สีเหลือง : แสดงถึงพื้นที่ลาด และ กว้าง
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ภาพที่ 65 แสดงการรับรู ้ที่ว่างในที่ต้งั
2.1 การกาหนดขอบเขตของพืน้ ที(่ Zoning) พื้นที่ต้งั เป็ นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของ
ที่ว่าง และอาคารที่ปิดล้อม(Building Enclosure)มีความสูงที่ต่างๆกันไปจึงมีวิธีคิดหาที่ว่างที่มากที่สุด
สาหรับการออกแบบดังนี้

ภาพที่ 66 แสดง Over All Space
ดัง่ รู ปคือการหาที่ว่างที่มากที่สุดในการออกแบบได้ โดยการอ้างอิงถึงส่วนความสูงตึก
เป้ นหลัก และเกิดที่ว่างที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง
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ภาพที่ 67 Existing Site
การเริ่ มปรับเปลี่ยนของที่ว่างที่มากที่สุดในการออกแบบโดยคานึงถึง Exising Site

ภาพที่ 68 Perception From Building
การที่ที่ว่างที่เป็ นตัวงานต้องมาปฏิสมั พันธ์กบั Visual Perception ที่มาจากตัวอาคาร
ทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนที่ว่างที่สามารถออกแบบได้อีกระดับหนึ่ง
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ภาพที่ 69 Over All Zoning
เมื่อการกาหนด Zoning ได้ดาเนินการตามสัดส่วนขนาดที่วา่ งของพื้นที่
สีชมพู=การเล่นของเด็กกลุ่มใหญ่,สี ้ า=การเล่นของเด็กกลุ่มเล็ก,สีเขียว=เส้นทางเดินลัดผูใ้ หญ่

ภาพที่ 70 Small Group Playing
ส่ วนที่ขนาดที่ว่างของที่ต้งั เป็ นลักษณะแคบและยาว จึงเกิดการวิเคราะห์ความ
เหมาะสมให้ควรเกิดการล่ะเล่นของเด็กกลุ่มเล็กตามขนาดของที่ว่างเดิม
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ภาพที่ 71 Huge Group Playing
เมื่อขนาดของที่ว่างขนาดใหญ่ พื้นที่การเล่นจึงเหมาะกับการเล่นของเด็กกลุ่มใหญ่

ภาพที่ 72 Adult Circulation
เส้นทางการสัญจรของผูใ้ หญ่ที่มีอยูเ่ ดิม และมีการใช้เส้นทางในช่วงเช้า กลางวัน และ
การสัญจรในการทางานจะถูกเก็บไว้นามาร่ วมกับงานออกแบบ
2.2 การกาหนดขอบเขตจุดเชื่อมต่อของพืน้ ที(่ Circulation Of Zoning) การกาหนด
จุดเชื่อมต่อของพื้นที่กค็ ือการเชื่อม Circulation ระหว่าง Zoning Area และทิศทางจะถูกบังคับให้เข้า
ทางเดียว ออกทางเดียว เพื่อความปลอดภัยของเด็ก
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ภาพที่ 73 Small Group Playing
การเชื่อมต่อการเล่นของเด็กกลุ่มเล็ก

ภาพที่ 74 Huge Group Playing
การเชื่อมต่อการเล่นของเด็กกลุ่มใหญ่
2.3 การกาหนดระดับของพืน้ ที(่ Level Of Zoning) การกาหนดระดับ ได้มีการคานึงถึง
ระดัที่เหาะสมกับการเล่น และกลุ่มวัยของเด็ก โดยเด็กเล็กให้อยูร่ ะดับเดียวกับพื้นเพื่อความปลอดภัย
และใกล้ u t i g ส่วนเด็กโต เมื่อเกิดการเล่นที่คล่องตัว และชอบที่ว่างที่ผาดโผน และท้าทาย
เหมาะกับระดับที่สูงกวาเด็กเล็ก จึงเกิดระดับต่างๆดังนี้
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แผนภาพที่ 75 Level

ระดับของการจัดขอบเขตประเภทการเล่น
สีชมพู = เด็กโตพฤติกรรมมาจากการเล่นผาดโผน +2.50(Xtream)
สี ้ า = เด็กเล็ก เล่นปลอดภัย +0.00(Safty)
สีเขียว = ผูใ้ หญ่ -1.20 (Visual Perception)

ภาพที่ 76 Small Group Playing
เมื่อเกิดระดับทาให้งานดูน่าสนใจมากขึ้น คือเริ่ มมีการเปลี่ยน Plane
เพื่อการหลบหลีก Circulation ที่จะมาชนกันจึงเกิดมิติและความหลากหลาย ส่วนนี้แสดงการเชื่อม
ระดับของเด็กกลุ่มเล็ก
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ภาพที่ 77 Huge Group Playing
การเชื่อมระดับของเด็กกลุ่มโต

ภาพที่ 78 Adult Circulation
ระดับผูใ้ หญ่ที่มีบางส่ วนต้องกดลงไปเพื่อการหลบหลีกพื้นที่เล่นของเด็กเล็ก
และเด็กโต
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ภาพที่ 79 Over All Level
3. แนวความคิดในการกาหนดพืน้ ที่กจิ กรรมและพืน้ ทีใ่ ช้ สอย
เนื่ องจากที่ว่างของที่ต้งั ที่มีอยูแ่ ล้วมีหลากหลายที่ว่าง และเหมาะกับกิจกรรมดังนี้ คือ
กิจกรรมปี นป่ ายของเด็กเล็ก(ซ้ายบน) กิจกรรมเล่นแบบมีพ้นื ที่มากาหนด(ซ้ายล่าง) กิจกรรมที่เล่นเป็ น
จุดใต้ตน้ ไม้(ส่วนที่ว่างแบบ Li ear ตรงกลาง)กิจกรรมผาดโผนของเด็กโต(ที่ว่างท้าทายด้านขวามือ)
การกรรมเล่นอิสระของเด็กเล็กและเด็กโต(ที่ว่างอิสระด้านบน)

ภาพที่ 80 Type Of Playing And Zoning

77

4. แนวความคิดในการออกแบบ
4.1 การกาหนดตาราง(Grid) การกาหนดหาแนวตารางกาหนด เมื่อเริ่ มหาจุดอ้างอิงใน
การออกแบบงานดังนี้

ภาพที่ 81และ82 Step 1-2

ภาพที่ 83 และ84 Step 3-4

ภาพที่ 85 Step 6
เมื่อได้แนวแนวเฉียง นาทากระบวนการเดิม คือการใส้ Zoning ตามประเภทการเล่น
ของเด็ก

78

4.2 การกาหนดรูปทรง(Shape) การทดลองดยดูจากโมเดลที่เกิดจากแสงและเงา

ภาพที่ 86 Shade And Shadow Create Form
จากภาพด้านบนเป็ นการทดลองหาขนาดของรู ปทรงที่มากที่สุดที่อนุญาติให้เกิดการ
ออกแบบได้ โดยอ้างอิงถึงการปรับเปลี่ยนของแสง และเงาในแต่ล่ะช่วงของเวลา ละนามาซึ่งการ
วิเคราะห์ของการเปิ ดปิ ดช่องแสง(Void)ในขั้นตอนต่อไป หรื อ ในบางส่วนของพื้นที่ออกแบบ
สามารถเกิดการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดแสงรื อเงาในช่วงเวลาความจาเป็ นของการใช้งาน

ภาพที่ 87 แสดงการหาพื้นที่ที่มากที่สุดในการออกแบบ
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การรับรู้ขนาดของที่วางในเชิงสามมิติ จึงเกิดกระบวนการหาขนาดที่มากที่สุดในการ
อนุญาตให้เกิดการออกแบบ โดยนาอิทธิพลของความสูงของตึกที่เป็ น Enclosure จากตึกทีสูงกว่า
เชื่อมโยงในรู ปแบบสามมิติกบั ตึกที่ระดับต่ากว่านามาเป็ นปัจจัยเพื่อกาหนดให้รับรู้ได้
ถึงการออกแบบที่ว่าง และ รู ปทรง

ภาพที่ 88 แสดงรู ปทรงที่มีขนาดหลากหลายและน่าสนใจ(Over all)

ภาพที่ 89 แสดงรู ปทรงที่เกิดจากเงา และแสง
การได้รูปทรงพิเศษบางอย่างจากการเคลื่อนที่ของแสง และเงาที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน
ไปตามแต่ล่ะช่วงของเวลา สามารถนามาพิจารณาต่อเรื่ องการเคลื่อนที่ของเด็กในพื้นที่แสง หรื อ
การเคลื่อนที่ของเด็กในพื้นที่ของเงาตามลักษณะพฤติกรมการเล่นที่แตกต่างกันไปได้
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ภาพที่ 90 แสดงผิวพื้นกันสี ลกั ษณะการเล่น

ภาพที่ 91 แสดงการเล่นที่เหมาะสมกับผิวพื้น
จากภาพแสดงการใช้สีเป็ นสัญลักษณ์กบั พื้นผิวสามแบบ กับตัวแปรของการเล่นแบบ
เดี่ยว แบบคู่ขนาน และแบบกลุ่ม
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ภาพที่ 92 แสดงรู ปทรงที่มีขนาดหลากหลายและน่าสนใจตามทิศทางของเงาช่วง 9.00 น.

ภาพที่ 93 แสดงการทดลองวิเคราะห์การใส่ลกั ษณะพื้นผิวให้สมั พันธ์กบั ที่ว่างของรู ปทรงช่วง
9.00 น. 1
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ภาพที่ 94 แสดงการทดลองวิเคราะห์การใส่ลกั ษณะพื้นผิวให้สมั พันธ์กบั ที่ว่างของรู ปทรงช่วง
9.00 น. 2

ภาพที่ 95 แสดงรู ปทรงที่มีขนาดหลากหลายและน่าสนใจตามทิศทางของเงาช่วง 2.00 น.

83

ภาพที่ 96 แสดงการทดลองวิเคราะห์การใส่ลกั ษณะพื้นผิวให้สมั พันธ์กบั ที่ว่างของรู ปทรงช่วง
2.00 น. 1

ภาพที่ 97 แสดงการทดลองวิเคราะห์การใส่ลกั ษณะพื้นผิวให้สมั พันธ์กบั ที่ว่างของรู ปทรงช่วง
2.00 น. 2
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ภาพที่ 98 แสดงรู ปทรงที่มีขนาดหลากหลายและน่าสนใจตามทิศทางของเงาช่วง 5.00 น.

ภาพที่ 99 แสดงการทดลองวิเคราะห์การใส่ลกั ษณะพื้นผิวให้สมั พันธ์กบั ที่ว่างของรู ปทรงช่วง
5.00 น. 1
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ภาพที่ 100 แสดงการทดลองวิเคราะห์การใส่ลกั ษณะพื้นผิวให้สมั พันธ์กบั ที่ว่างของรู ปทรงช่วง
5.00 น. 2

ภาพที่ 101 แสดงรู ปทรงที่มีขนาดหลากหลายและน่าสนใจตามทิศทางของแสงช่วง 9.00 น.
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ภาพที่ 102 แสดงการทดลองวิเคราะห์การใส่ลกั ษณะพื้นผิวให้สมั พันธ์กบั ที่ว่างของรู ปทรงช่วง
9.00 น. 1

ภาพที่ 103 แสดงการทดลองวิเคราะห์การใส่ลกั ษณะพื้นผิวให้สมั พันธ์กบั ที่ว่างของรู ปทรงช่วง
9.00 น. 2
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ภาพที่ 104 แสดงรู ปทรงที่มีขนาดหลากหลายและน่าสนใจตามทิศทางของแสงช่วง 2.00 น.

ภาพที่ 105 แสดงการทดลองวิเคราะห์การใส่ลกั ษณะพื้นผิวให้สมั พันธ์กบั ที่ว่างของรู ปทรงช่วง
2.00 น. 1
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ภาพที่ 106 แสดงการทดลองวิเคราะห์การใส่ลกั ษณะพื้นผิวให้สมั พันธ์กบั ที่ว่างของรู ปทรงช่วง
2.00 น. 2

ภาพที่ 107 แสดงรู ปทรงที่มีขนาดหลากหลายและน่าสนใจตามทิศทางของแสงช่วง 5.00 น.
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ภาพที่ 108 แสดงการทดลองวิเคราะห์การใส่ลกั ษณะพื้นผิวให้สมั พันธ์กบั ที่ว่างของรู ปทรงช่วง
5.00 น. 1

ภาพที่ 109 ภาพที่ 108 แสดงการทดลองวิเคราะห์การใส่ลกั ษณะพื้นผิวให้สมั พันธ์กบั ที่ว่างของ
รู ปทรงช่วง 5.00 น. 2
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การทดลองตัดโมเดลที่ใช้ปัจจัยของแสงและเงานามาเป็ นปัจจัยในการหารู ปทรงที่
น่าสนใจ และภายในรู ปทรงก็คือ ที่ว่าง เมื่อเราสามารถรับรู้รูปทรงที่เกิดจากแสงและเงา สามารถ
นาไปคิดพิจารณาต่อว่างานออกแบบสามารถเกิดการปรับเปลี่ยน หรื อหยุดนิ่งได้ และรู ปทรง
สามารถเกิดความต่อเนื่องโดยการใช้เส้นเฉียงมากาหนดเกณฑ์ในการออกแบบได้ในระดับหนึ่ง
4.3 การกาหนดการออกแบบช่ องว่าง(Void) การทดลองแมกคานิกของตัวโมเดลให้
ปรับเปลี่ยนได้ เพื่อการสอดคล้องของแสงและเงา เช่น ส่ วนที่เป็ นแสงมากเกินไป อยากให้เป็ นเงาก็
จะเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างยืน่ ออกมา เพื่อเป็ นเงาสาหรับพื้นที่เล่น โดยโครงสร้างกางได้มาก
สุดเท่ากับ Maximum Space ที่คิดมาก่อนหน้านี้

ภาพที่ 110 Machanic
การลองหยิบก้อน Mass มาหนึ่ง Zone และทดองความเป็ นไปได้ในการปรับเปลี่ยน
และลองมาตัดโมเดลความเป็ นไปได้ในการปรับเปลี่ยน 9 ระดับ และ ทดลอง Random ประเภท
การเล่นที่แตกต่างกันตามตารางการแบ่งสี เมื่อเกิดเป็ นก้อนแมส ได้ลองเจาะช่อง Viod และดูการ
ปรับเปลี่ยนของโมเดล เพื่อหาศักยภาพบางอย่างในการออกแบบ Surface ดังนี้
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ภาพที่ 111 Void 1

ภาพที่ 112 Void 2
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ภาพที่ 113 Void 3

ภาพที่ 114 Void 4
แสดงภาพการทดลองัดโมเดล ในการปรับเปลี่ยนการล่ะเล่นในหนึ่ งพื้นที่ในที่ต้งั และ
ลอง Random การเล่น 9 รู ปแบบ พบว่า โครงสร้างสามารถทาหน้าที่เป็ น Function ได้ดว้ ย และ
ส่วนของโครงสร้างก็ควรกลมกลืนไปกับ Surface การเจาะ V i ย่อมเกิดทิศทางของแสงและเงา
ย่อยลงไปอีก ซึ่งบางครั้งอาจเกิดความชัดเจนการจัดโปรแกรมได้ยาก จึงพิจารณาเพิ่มว่า มีความ
จาเป็ นหรื อไม่ เรื่ องการปรับเปลี่ยน หรื อการที่ Space ได้อยูน่ ่ิงๆ เกิดการวิเคราะห์นิ่งๆ น่าจะ
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อธิบายงานได้มากกว่า เพียงแต่การปรับเปลี่ยนที่ทดลองมาก็สามารถบอกเราให้เข้าใจพฤติกรรมที่
ว่างบางอย่างและนามาพัฒนาการออกแบบขั้นต่อไปได้

ภาพที่ 115 การทดลองกับที่ว่างแบบผาดโผน 1

ภาพที่ 116 การทดลองกับที่ว่างแบบผาดโผน 2
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ภาพที่ 117 การทดลองกับที่ว่างแบบผาดโผน 3
ความเป็ นไปได้ในการออกแบบ

ภาพที่ 118 Zoning Transform 1

ภาพที่ 119 Zoning Transform 2
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ภาพที่ 120 Zoning Transform 3

ภาพที่ 121 Design

96

Mass Model

ภาพที่ 122 Mass Model 1

ภาพที่ 123 Mass Model 2
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ภาพที่ 124 Mass Model 3

ภาพที่ 125 Mass Model 4

ภาพที่ 126 Mass Model 5
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ภาพที่ 127 Mass Model 6

ภาพที่ 128 Mass Model 7

ภาพที่ 129 Mass Model 8
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ภาพที่ 130 Mass Model 9
Final Mass Model

ภาพที่ 131 Mass Model 10
จาก Mass Model จะสามารถเห็น Negative S ace อย่างชัดเจน ซึ่งเดิมเป็ นส่วน Waste
Space เป็ นที่ว่างที่ไม่ได้ถกู ใช้งานและเป็ นส่วนด้านหลังของส่วนอาคาร แต่ถกู ทดแทนด้วยงาน
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ออกแบบพื้นผิวและที่ว่างทางสถาปัตยกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์การใช้งานขึ้นมา ลักษณะต้นไม้ใน
ที่ต้งั เป็ นต้นไม้จริ งที่นา Existi g Site มาคิดร่ วมกับงานออกแบบโดยใช้ความเป็ น Overhead Plane
และพื้นที่ของเงา(Sha w rea)ของต้นไม้มาเชื่อมโยงกับการใช้ที่ว่างของเด็ก พื้นที่การล่ะเล่นย่อย
จะถูกแบ่งตามสัดส่ วนของขอบเขตของที่ต้งั ตามการรับรู้ของที่ว่างที่ต่างๆกันไป เช่นที่ว่างเพื่อการ
เล่นผาดโผน ที่ว่างสาหรับการเล่น Li ear หรื อที่ว่างสาหรับการปี นป่ าย เป็ นต้น

ภาพที่ 132 Mass Model 11

ภาพที่ 133 Mass Model 12
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ภาพที่ 134 Mass Model 13

ภาพที่ 135 Mass Model 14
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ภาพที่ 136 Mass Model 15

ภาพที่ 137 Mass Model 16
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ภาพที่ 138 Mass Model 17

ภาพที่ 139 Mass Model 18
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ภาพที่ 140 Mass Model 19
ที่ว่างด้านล่างแบ่งเป็ นพื้นที่พกั ผ่อนหย่อยใจ ใช้ตน้ ไม้ที่มีอยูใ่ นที่ต้งั เป็ นเกณตาแหน่ง
ระบุจุด Green Area ส่วน Surface เหนือขึ้นไป พยายามเจาะช่องแสงเพื่อพื้นที่ใช้สอยด้านล่าง และ
เพื่อ Visua erce ti ระหว่างผูใ้ หญ่ และเด็ก
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ภาพที่ 141 Mass Model 20
ลักษณะโมเดลโดยรวมเกิดที่ว่างที่น่าสนใจมากมาย หรื อจะเรี ยกว่า Sur risi g S ace
ย่อมได้ ที่ว่างที่พบดูสนุกและน่าสนใจ เกิดการทับซ้อนกันระหว่างที่ว่างย่อยตามพฤติกรรม และ
พื้นที่ใช้สอยที่กาหนด

บทที่ 7
บทสรุปและข้ อเสนอแนะในการออกแบบสถาปัตยกรรมกับการเคลือ่ นที่ของเด็ก
1. บทสรุปและข้ อเสนอแนะในการออกแบบสถาปัตยกรรมกับการเคลือ่ นทีข่ องเด็ก
การออกแบบเริ่ มมาจากการการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และนาข้อมูลที่สอดคล้อง
บางอย่างมาใช้ รวมถึงการศึกษาเรื่ องของที่ว่าง(Space) โดยการทดลอง(Experimental) การ
เคลื่อนที่ของเด็กในลักษณะต่างๆ รวมถึงลักษณะการเล่นของเด็กไทย และ สากลร่ วมกัน ในวิธีการ
ที่กล่าวถึงนี้ช่วงการพยายามหาคาตอบบางอย่างระหว่างทางได้เกิดการลองผิดลองถูกและเกิดการ
ประมวลผลข้อมูลที่มีอยูแ่ ล้วจากข้อมูลทฤษฎีเดิม และข้อมูลที่เกิดขึ้นมาใหม่โดยการใช้การรับรู้
ที่ว่างทางสถาปัตยกรรมของผูว้ ิจยั เองจึงเกิดการประมวลผลออกมาเป็ นการออกแบบงานทาง
สถาปัตยกรรม

แผนภาพที่ 142 แสดงภาพสรุ ประบบการคิดโดยรวม
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ภาพที่ 143 แสดงภาพรวมการทดลอง(Experimental) 1
ภาพรวมการพยายามหาที่ว่างและการเคลื่อนที่จนนามาซึ่งกระบวนการของการใช้
พื้นผิว(Surface)ในการออกแบบ
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ภาพที่ 144 แสดงภาพรวมการทดลอง(Experimental) 2
ภาพรวมการพยายามนาการทดลอง(Experimental) นาพื้นผิวมา Random กับที่ต้งั
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ภาพที่ 145 แสดงภาพรวมการทดลอง(Experimental) 3
ภาพรวมการหาขอบเขตพื้นที่มากที่สุกในการออกแบบที่วา่ ง(Space)และรู ปทรง
(Form)
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ภาพที่ 146 แสดงภาพรวมการทดลอง(Experimental) 4
ภาพรวมแสดงการทดลองนาที่ว่างที่มากที่สุดจากทฤษฎีที่กาหนดขึ้นเองในเรื่ องของ
ที่ว่าง และรู ปทรง นามาทดลองปรับเปลี่ยน(Transform) กับที่ว่างของที่ต้งั บางส่วน เพื่อหาคาตอบ
ในเรื่ องของการเจาะช่อง Void และเริ่ มมีการวิเคราะห์ที่ว่างของที่ต้งั (Existing Site Space)และสิ่ง
เร้าจากบริ บท(Context)ที่มีผลต่อที่ว่าง
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ภาพที่ 147 แสดงภาพรวมการทดลอง(Experimental) 5
ภาพรวมแสดงการทดลองนาความหลากหลายของที่ว่างมาคิดเรื่ องพื้นผิว(Surface)
การเชื่อมโยงของการสัญจร(Circulation) การวิเคราะขอบเขต(Zoning) การวิเคราห์ระดับ(Level)
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ภาพที่ 148 แสดงภาพรวมการทดลอง(Experimental) 6
ภาพรวมแสดงการออกแบบที่ที่ว่างของการล่ะเล่นมาปฏิสมั พันธ์กบั ที่ว่างของที่ต้งั
และเริ่ มมีการออกแบบแนวแกนเพื่อความสอดคล้องกับรู ปทรง
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ภาพที่ 149 แสดงภาพรวมการทดลอง(Experimental) 7
ภาพรวมแสดงการทดลองการใช้แนวแกนเฉียงซึ่งมีผลกระทบกับการปรับเปลี่ยนใน
การออกแบบและนามาซึ่งที่ว่าง(Surprising Space) และรู ปทรง(Form)ที่น่าสนใจ
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ภาพที่ 150 แสดงภาพรวมการทดลอง(Experimental) 8
ภาพรวมแสดงการทดลอง การนาการเล่นาใส่ในงานออกแบบโดยคานึงถึงแนวแกน
แบบเฉียง
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ภาพที่ 151 แสดงภาพรวมการทดลอง(Experimental) 9
ภาพรวมแสดงการออกแบบงานขั้นสุดท้าย ที่มีที่ว่าง รู ปทรงที่เป็ น Negative Space ที่
มีตึกเป็ น Enclosure ล้อมรอบที่ว่างในการออกแบบ
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การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของเด็ก และที่ว่างทาง
สถาปัตยกรรม และนามาซึ่งการทดลองเพื่อหาคาตอบบางอย่าง หรื อความเป็ นไปได้ที่ที่ว่างและ
พื้นผิวทางสถาปั ตยกรรมจะสามารถปฏิสมั พันธ์ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของเด็กได้มากน้อยเพียงใด
ตัวแทนของภาษาทางสถาปัตยกรรมได้สื่อสารต่อพฤติกรรมเด็กได้ในรู ปแบบไหน ซึ่ง
กระบวนการโดยรวมของการทางานได้เริ่ มจาก
1.1 กระบวนการหาข้อมูลที่น่าสนใจ ศึกษาการทฤษฎี และกระบวนการเคลื่อนที่ของ
เด็กโดยเฉพาะอย่างยิง่ ได้ศกึ ษามาว่าเด็กเมื่อมีการเคลื่อนที่สามารถส่งผลต่อการพัฒนาสมองได้จริ ง
1.2 ศึกษาปัญหาในปัจจุบนั ของเด็ก อันเนื่องมาจากช่วงระยะเวลหนึ่งของการรอคอย
ในที่ว่างที่เอื้ออานวยสาหรับผูใ้ หญ่ จึงเกิดการสร้างงานออกแบบที่ว่างผสมผสานกับที่อิทธิพลของ
ที่ว่างเดิม ที่ว่างจากบริ บท รวมทั้งที่ว่างจากพฤติกรมในการเคลื่อนที่ของเด็กให้สามารถส่งผล
กระตุน้ การเคลื่อนที่โดยสัญชาติญาน
1.3 การสร้างแนวความคิดในการออกแบบโดยยึดพฤติกรรมการเคลื่อนที่ที่ส่งผลกับ
ที่ว่างเป็ นหลัก
1.4 การออกแบบงานสถาปัตยกรรมที่ตอบสนองบทสรุ ปบางอย่างจากการทดลอง
เรื่ องที่ว่างกับการเคลื่อนที่ที่ได้ทาการทดลองมาก่อนหน้านี้
ผลสรุ ปในการออกแบบเป็ นการพยายามตอบโจทย์ผา่ นการออกแบบพื้นผิวสาม
ประเภทที่ตอบสนองที่ว่างและส่งผลในการเคลื่อนที่ผา่ นการเล่นของเด็กได้ในระดับหนึ่ง เมื่อ
พื้นผิว(Surface) ได้ทาหน้าที่ปกคลุม(Cover)ที่ว่าง(Space) และเป็ นตัวแทนของภาษาทาง
สถาปัตยกรรมที่ส่งผลการเคลื่อนที่ที่มีอยูส่ ามประเภท ลักษณะของขนาดพื้นที่สามารถที่จะ
แตกต่าง(Varies)จากที่ว่างโดยธรรมชาติของที่ต้งั ที่มีอยูเ่ ดิม ลักษณะของที่ว่างของที่ต้งั มีความ
น่าสนใจ และมีเรื่ องราวที่สอดคล้อง สามารถกาหนดให้เกิดกระบวนการออกแบบ เพราะลักษณะ
ที่ต้งั ที่ขนาดแคบ กว้าง สูง ต่า ที่ส่งผลต่อการเล่นของเด็กที่หลากหลาย รวมทั้งการสัญจร
(Circulation) ขนาดพื้นที่การเล่น(Size Space)และระดับการเล่น(Level) มีผลในการออกแบบ
เพราะเหตุผลของลักษณะพฤติกรรมในการเคลื่อนที่ของเด็กรวมทั้งผูใ้ หญ่ให้สามารถมาอยูร่ ่ วมกัน
การออกแบบส่วนหนึ่งเกิดการคานึ งถึงลักษณะของที่ต้งั เนื่องจากลักษณะของที่ต้งั อยูใ่ นเขตพื้นที่
ที่อากาศหนาว และร้อน จึงมีการทดลองระดับหนึ่งในเรื่ องของการพยายามหารู ปทรงที่คล้อยตาม
ทิศทางของแสง และเงา หรื อรวมไปถึงการออกแบบพื้นผิวที่สามารถปรับเปลี่ยนหรื อไม่
ปรับเปลี่ยน
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ลักษณะภาพรวมในการออกแบบเป็ นการออกแบบการเคลือ่ นที่โดยผ่านการเล่น และ
มีความต่อเนื่องโดยคานึงถึงลักษณะที่ว่างของที่ต้งั (Site) กับพฤติกรรมการเล่นเป็ นตัวกาหนดใน
การออกแบบ ความแตกต่างของที่ว่างส่งผลกระตุน้ ให้เด็กอยากเคลื่อนที่อย่างสนุกสนาน
2. ข้ อเสนอแนะในการออกแบบสถาปัตยกรรมกับการเคลือ่ นที่ของเด็ก
2.1 การออกแบบที่ว่างเพื่อการเล่น เป็ นเพียงการทดลอง(Experimental)ในการ
ออกแบบจากสถานที่จริ ง พฤติกรรมของคนเกิดขึ้นจริ งจากผูว้ ิจยั เอง โดยมีแนวความคิดที่
สอดคล้องจากการทดลองที่เกี่ยวกับพื้นผิวกับที่วา่ งมาก่อนหน้านี้ เพราะฉะนั้น การทดลองในการ
ออกแบบครั้งนี้ เป็ นแนวความคิดที่ถกู เลือกมาเฉพาะความสนใจเพียงด้านหนึ่งของการศึกษา ซึ่งใน
ความเป็ นจริ ง ยังมีอีกหลายวีธีในการเลือกเครื่ องมือในการออกแบบที่ว่างทางสถาปัตยกรรม ถ้า
สามารถนาไปคิดต่อได้ก็น่าจะสามารถเกิดความหลากหลายและความน่าสนใจที่มีผลต่อการ
พัฒนาการเคลื่อนที่ของเด็ก
2.2 ในการเลือกที่ต้งั ควรเกิดการเลือกที่ต้งั ที่สามารถเกิดสาเหตุที่ควรมีที่ว่างสาหรับ
เด็กให้หลากหลาย เพื่อพิจารณาตัวงานว่ามีความเป็ นไปได้ในการเกิดที่ต้งั ที่เฉพาะเจาะจง
(Specification Site)หรื องานออกแบบนี้สามารถตั้งอยูใ่ นที่ต้งั ที่ไหนก็ได้(Site less)
2.3 จากธรรมชาติในการเคลื่อนที่ของเด็กมีท้งั หยุดนิ่ง และเคลื่อนที่ตลอดเวลา การ
ออกแบบนี้จึงเป็ นเพียงการพยายามหาวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ งที่เป็ นประเด็นที่น่าสนใจและเป็ น
ประเด็นหลักเพื่อหยิบยกการออกแบบโปรแกรมเพื่อตอบสนองการเคลื่อนที่ของเด็กได้ในระดับ
หนึ่ง แต่สุดท้ายแล้วการเกิดรู ปแบบของกระบวนการคิดในเรื่ องของที่ว่าง ควรจะเกิดการพัฒนา
ต่อไปได้สามารถนาไปคิดต่อ หรื อคิดได้หลากหลายผ่านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
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