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คำนำ

 ปฐมวัย ชวงวัยแหงการวางรากฐานสำคัญของชีวิต ทั้งกาย ใจ สติปญญา และสังคม
 ชวงวัยที่สมองพรอมเรียนรูมากที่สุดครบทุกมิติ ทั้งความรู (Head) ทักษะ (Hand) และ
 จิตสำนึกที่ดี (Heart)
 ชวงวัยแหงการเรียนรูผานการเลน การลงมือทำ และการสื่อดวยภาษาพูด
 ชวงวัยแหงความดี เรียนรูความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ อันเปนคุณธรรมสำคัญที่เกื้อหนุน
 การเรียนรูของวัยเด็ก
 โครงการส่ือสรางสรรคเพ่ือการเรียนรูอยางเปนองครวม ระยะท่ี 2 (แมครูหัวใจใหม) จึงเกิดข้ึน
โดยความรวมมือระหวางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค สถาบันอาศรมศิลป และมูลนิธิ
โรงเรียนรุงอรุณ เพื่อสกัดองคความรูที่สำคัญตอการจัดการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย แลวจัดทำเปน
สื่อวีดิทัศนและหนังสือชุด ครูปฐมวัยหัวใจใหม เพื่อเปนคูมือสำหรับครูปฐมวัย พอแม ผูปกครอง
ในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กอยางเปนองครวม
 หนังสือชุด ครูปฐมวัยหัวใจใหม ประกอบดวยหนังสือ 3 เลม ไดแก เลมที่ 1 ครูนักสรางสรรค
พื้นที่การเรียนรู (Learning Space) เลมที่ 2 ครูนักออกแบบการเรียนรู (Teacher as a Learning 
Designer) และเลมที่ 3 ครูผูมองเห็นสภาวะการเรียนรูของเด็ก (Visible Learning)
 ขอขอบพระคุณ คณาจารย ผูเชี่ยวชาญ และครูปฐมวัยหัวใจแมทุกทาน ที่ถายทอดองคความรู
จากประสบการณจนออกมาเปนหนังสือชุดนี้ ขอบคุณภาคีเครือขายที่รวมแรงรวมใจผลิตงานอันเปน
ประโยชนตอการพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีจะเติบโตเปนกำลังสำคัญของประเทศไทยและโลกใบน้ีตอไป

                          กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค



สารบัญ

บทนำ

ชวนครูมอง! ทำไมต�องสร�าง “พื้นที่การเร�ยนรู�”? 

สภาพแวดล�อมที่หล�อหลอมพฤติกรรมการเร�ยนรู�เป�นอย�างไร? 

ทำอย�างไรครูจ�งจะสร�าง “พื้นที่การเร�ยนรู�” ที่หล�อหลอม

พฤติกรรมการเร�ยนรู�ของเด็กได�? 
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 เด็กกับการเลนเปนสิ่งคูกันมาตามธรรมชาติ เด็กเจริญเติบโตขึ้นมาพรอมกับพัฒนาการ

เก่ียวกับการเลน เด็กสามารถเลนไดโดยไมตองมีใครสอน ถาสังเกตใหดีจะพบวาเด็กสามารถ

เลนของเลนที่วางอยูตรงหนาของเขาไดเอง โดยไมจำเปนตองมีใครบอกหรือชี้แนะวิธีเกี่ยวกับ

การเลน มีหลักฐานยืนยันวาการเลนมีสวนสำคัญอยางมากในการเปล่ียนแปลงโครงสรางของ

สมอง โดยการเลนจะกระตุนใหมีการเพิ่มขึ้นของเซลลสมอง

 พื้นที่การเรียนรู (Learning Space) จึงเปนกุญแจสำคัญของการขยายการเรียนรูใหเด็ก

ไดรับประสบการณตรงกับเรื ่องที ่จะเรียนผานการเลน เปนวิธีการเรียนที ่ไดผลที ่สุด 

เพราะฉะน้ันครูตองจับหัวใจเร่ืองน้ีเพ่ือนำไปออกแบบการเรียนรูท่ีจะทำใหเด็กมีประสบการณ

ตรงกับเรื่องที่เรียนใหมากที่สุด แลวปรับพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกหองเรียนใหสอดคลอง

กับเรื่องที่จะเรียน

 ดังนั้นพื้นที่การเรียนรูของเด็กปฐมวัยจะไมตายตัว แตปรับเปลี่ยนไปตามเปาหมาย

การเรียนรู (Learning Vision) และกระบวนการเรียนรู (Learning Process) ท่ีครูออกแบบไว 

เพราะฉะน้ันถาครูเขาใจเร่ืองน้ีก็ทำ Learning Space ไดมหาศาล ผานการมีแนวคิดท่ียืดหยุน

และเชื่อมโยงไดอยางสรางสรรค บางครั้งอยูในหองเรียน บางครั้งอยูนอกหองเรียน 

 ในการปรับพื้นที่การเรียนรูตองเริ่มเปลี่ยนจากทัศนคติ (Mindset) ของครู เปลี่ยนการ

ตีความเร่ืองของการเรียนรูในหองเรียนใหเปนแบบใหม ไมยึดติดแบบแผนหรือประเพณีนิยม 

ควรออกแบบทางกายภาพที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรู ในรูปแบบใหมๆ ขึ ้น ครูจะเห็น

ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวาง Learning Space กับ Learning Vision สลับไปมา เมื่อครู

เริ่มจัด Learning Space เริ่มมีการตีความความหมายของพื้นที่ ครูจะมีจินตนาการเกิด

Learning Vision เกิดมุมมองวา อะไรท่ีจะสรางการเรียนรูใหเปนการเรียนรูแบบใฝรู (Active

Learning) ไดมากที่สุด เชน การเรียนรูผานการทำงานสวน ที่ตองจัดสรรพื้นที่ขางนอกเปน 

บทนำ
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หองเรียนสำหรับปลูกพืชผัก และสังเกตการใชพ้ืนท่ีทุกมิติอยางสรางสรรค พรอมท้ังสามารถ

สืบคนการเรียนรูไปจนถึงเรื่องราวของการผลิตวัตถุดิบที่ปลอดภัย จนสามารถเรียนรูไปถึง

การเห็นคุณคาและมีจิตสำนึกการดูแลธรรมชาติได เปนตน

 เมื่อการออกแบบการเรียนรูที่มุงเนนใหเด็กไดมีประสบการณตรง และเปนจริงตาม

บริบทชีวิต ครูปฐมวัยหัวใจใหมจึงตองมีสมรรถนะการมองหาโอกาสในการเรียนรูจากพื้นที่

การเรียนรูโดยรอบของตนเอง สามารถดัดแปลง สรางสรรคพื้นที่ที่มีอยูเดิมใหสอดรับกับ

การเรียนรูท่ีออกแบบ โดยคำนึงถึงพัฒนาการและสุขภาวะของเด็กเปนสำคัญ ในการออกแบบ

การเรียนรูและออกแบบหองเรียนลักษณะน้ี ครูจะมีบทบาทนอยลง เปนเพียงผูใหโจทยท่ีสำคัญๆ 

และใหการเรียนรูจากโจทยน้ันเกิดท่ีผูเรียนเสมอ โดยมีแนวคิด (Concept) ในการเรียนรูเปน

ตัวกำกับ และสามารถประเมินความกาวหนาทางการเรียนรูของเด็กไดอยางมีความหมาย

 หนังสือเลมนี้ถอดจากประสบการณความเชี่ยวชาญของทีมครูอนุบาลโรงเรียนรุงอรุณ

ที่สะทอนใหเห็นภาพของการ “คืนพื้นที่ใหกับผูเรียน” ในการออกแบบและสรางพื้นที่

การเรียนรู (Learning Space) ใหสอดคลองกับเร่ืองท่ีเรียน และเช่ือมโยงกับกิจวัตรประจำวัน

นอกจากน้ียังเปนการปรับวิสัยทัศนผูบริหารและครูใหมองเห็นโอกาสและวิธีการใชพ้ืนท่ีตางๆ 

อยางสรางสรรค ท้ังพ้ืนท่ีภายในและภายนอกหองเรียนใหรองรับการเรียนรูแบบใฝรู (Active 

Learning) และกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย รวมทั้งหนาที่ใชสอยเพื่อสุขอนามัยและ

สุขภาวะของผูเรียน ทดลองปฏิบัติการ ปรับปรุงพื้นที่เดิมโดยใชทรัพยากรอยางประหยัด

แตมีความคิดสรางสรรค สอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของเด็กปฐมวัยใหมากที่สุด

อาจารยสืบศักดิ์  นอยดัด
ผูดูแลโครงการพัฒนาศูนยเด็กเล็กตามแนวทางการเลี้ยงลูกดวยความรักของสมเด็จยา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สถาบันอาศรมศิลป
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ชวนครมูอง

พื ้นที่
การเร�ยนรู �

ทำไมต�องสร�าง
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 เราลองจินตนาการถึงพื้นที่โลงกวางแหงหนึ่ง มีตนไม 2-3 ตน บริเวณ

ขอบลาน ถาเด็กๆ ไปเลนที่ลานนี้ เขาจะเลนอะไร วิ่งเลน เลนวิ่งไลจับ

เก็บใบไมก่ิงไมมาเลนขายของ ประดิษฐของเลน เลนบทบาทสมมติ ขุดดิน

ขุดทราย และอีกมากมาย

เด็กไดเรียนรูไหม? เขาไดเรียนรูอยางแนนอน ทั้งการพัฒนาทักษะ

ทางดานรางกาย จิตใจ และสังคม

 Learning Space สำคัญอยางไร ทำไมครูตองสราง “พ้ืนท่ีการเรียนรู”?

ในเม่ือเราตางรูวาเด็กปฐมวัยเรียนรูผานการเลน ธรรมชาติของเด็กชอบเลน

พ้ืนท่ีแบบไหนเด็กก็หาวิธีเลนได เลนอยางสนุกเสียดวย แลวทำไมครูจะตอง

สรางพื้นที่การเรียนรู?

88



เด็กกำลังเร�ยนรู�
อะไรอยู�นะ?

แต�
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เด็กจะเร�ยนรู�
ได�มากกว�านี้ไหม àÃÕÂ¹ÃÙ Œ¡ÒÃ·Ã§µÑÇ

ÃÑ¡ÉÒÊÁ´ØÅÃ‹Ò§¡ÒÂ
äÁ‹ÅŒÁ äÁ‹ËÅ‹¹ à Ố¹ä Œ́

à´Ô¹ä´ŒµÃ§ ½ƒ¡ãªŒ¡ÓÅÑ§¢ŒÍÁ×Í á¢¹ à·ŒÒ
ã¹¡ÒÃ¨Ñº ÂÖ´ àË¹ÕèÂÇ »‚¹ »†ÒÂ
¢Öé¹·ÕèÊÙ§ àÊÃÔÁÊÃŒÒ§¾ÅÑ§¡ÒÂáÅÐ
¾ÅÑ§ã¨ ã¹¡ÒÃ¢ŒÒÁ¼‹Ò¹ÍØ»ÊÃÃ¤

?
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ได�โดยครูไม�ต�องสอน

ครูต�องทำอะไร
ถึงจะเพิ่มการเร�ยนรู�ของเด็ก

¤ØÂ¡Ñ¹ä» àÅ‹¹¡Ñ¹ä»
½ƒ¡ãªŒÀÒÉÒ·Õ èÁÒ¨Ò¡
»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¢³ÐàÅ‹¹

·Ñ¡ÉÐ¤³ÔµÈÒÊµÃ�
ªÑè§ µÇ§ Ë¹Ñ¡ àºÒ
à»ÃÕÂºà·ÕÂº»ÃÔÁÒ³

·Ñ¡ÉÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�
ÊÑ§à¡µ ·´ÅÍ§

¤ÇÒÁÃÙŒ (ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�)
àÃ×èÍ§¹éÓáÅÐáÃ§´Ñ¹¹éÓ

?
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 “พื้นที่การเร�ยนรู�”
ครูต�องสร�าง

¶ŒÒ¤ÃÙäÁ‹ÊÃŒÒ§¾×é¹·Õè¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
à´ç¡¡çàÃÕÂ¹ÃÙŒä»µÒÁÂ¶Ò¡ÃÃÁ
¤ÃÙä´Œáµ‹¤Ò´à´ÒÇ‹Òà´ç¡ä´ŒÍÐäÃ

เพื่อเพิ่มการเร�ยนรู�ของเด็ก ให�เด็กได�เร�ยนรู�มากข�้น
จากการเข�าไปใช�หร�อเล�น (ปฏิสัมพันธ�) กับพื้นที่นั้นๆ

แล�วเด็กเร�ยนรู�ด�วยตัวเอง โดยครูไม�ต�องสอน
ครูรู�ว�าเด็กได�เร�ยนรู�อะไร?
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เป�นอย�างไร…

การเร�ยนรู�
ที่หล�อหลอมพฤติกรรม
สภาพแวดล�อม
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เด็กไดเรียนรูและเขาใจความหมายของ
ส่ิงน้ันตามความเปนจริง เชน บล็อกทรง
เรขาคณิตท่ีทำจากไม เด็กเขาใจคุณสมบัติ
ของไมตามความเปนจริง ทั้งสี น้ำหนัก
ผิวสัมผัส อุณหภูมิ กลิ่น

เป�นของจร�ง

ที่หล�อหลอม
พฤติกรรม

สภาพ
แวดล�อม

บรรยากาศ
คล�ายบ�าน

แบงพื้นที่ในหอง
ใหมีการใชงานแตกตางกันไป

เห็นสัดสวนพื้นที่การใชงานชัดเจน
ไมโลงเกินไป มีสัญลักษณ/ความหมาย
บงบอกวาแตละพ้ืนท่ีใชทำอะไร เด็กจะ
อานพื้นที่ออก ใชพื้นที่เปน จัดการ
ตนเองได เรียนรูวาพื้นที่นั้นเลนหรือ
ใชอยางไร

สะอาด สวาง โปรงสบาย

อากาศถายเทไดสะดวก มีหนาตาง
มองเห็นธรรมชาติภายนอก สวาง
ดวยแสงธรรมชาติ อบอุน ปลอดภัย

เปนระเบียบ

ไมรกแมมีของมาก จัดเก็บของเปนชุด
อยางเปนระบบ รูวาอะไรอยูตรงไหน
หยิบใชสะดวก นามอง นาอยู

14



เด็กไดเรียนรูจากการลงมือทำ ทำไดเอง
เพื่อใหเด็กรูสึกมั่นใจในการทำ เปนการ
ปลูกฝงความรับผิดชอบ เพราะถาพื้นที่
น้ันยากตอการใชงาน เด็กจะไมอยากทำ

เด็กทำเองได�
ง�ายต�อการใช�งาน

เด็กไดใชรางกาย ประสาทสัมผัส และ
ศักยภาพตางๆ อยางเต็มที่ เพื่อเลน ทำ
การงาน ลองผิดลองถูก และเกิดการเรียนรู
ท้ังดานรางกาย จิตใจและอารมณ สังคม
สติปญญา

ท�าทาย
สติป�ญญา

การ
เร�ยน
รู�

ธรรมชาติชวยกลอมเกลาจิตใจเด็กให
ออนโยน ละเอียดออน ผอนคลาย และ
เปนสื่อใหเด็กไดเรียนรูความเปนจริงของ
ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอด และ
เรียนรูการปรับตัวอยูกับธรรมชาติ

ใกล�ช�ด
ธรรมชาติ
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รองศาสตราจารยประภาภัทร นิยม 

อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป และผูกอตั้งโรงเรียนรุงอรุณ

ไมวาจะในหองเรียน

หรือนอกหองเรียน

ทุกแหงเปน 

Learning Space ไดทั้งนั้น

ถาพื้นที่นั้นทาทายเด็ก

และเอื้อใหเด็กไดเรียนรูอยางลึกซึ้ง
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พื้นที่การเร�ยนรู�
การเร�ยนรู �ของเด็กได�
ที่หล�อหลอมพฤติกรรม

ครจู�งจะสร�าง
 ทำอย�างไร
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เด็กปฐมวัยจะใชอารมณความรู สึกเปนตัวกำหนดพฤติกรรม
ของตนมากกวาเหตุผลหรือค ุณธรรม ในขณะเดียวกันก็ม ี
“จินตนาการและภาษา” ซ่ึงเปนทรัพยภายในอันสำคัญท่ีพรอม
จะเบงบานงอกงามเปนเครื่องมือสำคัญของการเรียนรูเพื่อเพิ่มพูน
สติปญญาใหกับตนเองได ภายใตการมีส่ิงแวดลอมท่ีดี และมีผูใหญ
ที่มีความรูคูคุณธรรมเปนตนแบบและเปนที่พึ่งที่เชื่อถือได

ของเด็กปฐมวัย 1 รู�และเข�าใจ
พัฒนาการตามธรรมชาติ

ในวัยปฐมวัยนั ้นพัฒนาการทางดาน “รางกาย” จะปรากฏ
เดนชัดท่ีสุด สังเกตไดจากการเลน การเคล่ือนไหว และการหยิบควา
สำรวจสิ่งรอบตัวตลอดเวลา มีลักษณะ “อยูไมนิ่ง” แตในขณะ
ที่เกิดพัฒนาการทางกายนั้น พัฒนาการทางอารมณ สังคมและ
สติปญญาก็จะเกิดขึ้นไปในคราวเดียวกันอยางบูรณาการ

เปนชวงว ัยแหงการเร ียนรู ผ านการเลนและการลงมือทำ
“การสื่อดวยภาษาพูด”
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แมครูปฐมวัยจึงตองมีความรูความเขาใจในพัฒนาการตามวัย
ของเด็กวัยนี้ รูวาเด็กทำอะไรไดแคไหน อะไรที่เขายังทำไมได 
เขามีวิธีการเรียนรูอยางไร รวมไปถึงการมีความรูในเรื่องที่เด็ก
จะเรียน เชน ความรูดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร สุขภาพ
และภาษา ซึ่งจะชวยในการออกแบบสภาพแวดลอมใหเด็กอยาก
เขาไปคนหาและเรียนรู

¤ÇÒÁÃÙŒ·Õèà´ç¡¨ÐàÃÕÂ¹ 
¤³ÔµÈÒÊµÃ� ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� 

ÊØ¢ÀÒ¾ ÀÒÉÒ

¤ÇÒÁÃÙŒà¡ÕèÂÇ¡ÑºµÑÇà´ç¡ 
¾Ñ²¹Ò¡ÒÃµÒÁÇÑÂ
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มีกลามเน้ือแข็งแรง เคล่ือนไหวคลองแคลว

ชอบวิ ่งเลนกระโดดโลดเตน ไมอยู นิ ่ง

พรอมทำกิจกรรมท่ีตองใชแรงหรือใชกำลัง

มากข้ึน ชอบอยูกลางแจง และสามารถใช

มือในการหยิบจับสิ่งของตางๆ ไดมากขึ้น

ด�านร�างกาย พัฒนาการ
ตาม

ธรรมชาติ

แสดงออกดานอารมณเด นชัดข ึ ้น มี

ความสนใจในเร่ืองตางๆ คอนขางส้ัน เวลา

ดีใจ เสียใจ โกรธ หรือกลัว จะแสดงอารมณ

ออกมาเต็มที่ เชน กระโดด กอด ตบมือ

โวยวายรองไหเสียงดัง ทุบตี ขวางปาส่ิงของ

ไมพอใจเม่ือถูกหาม แตเพียงช่ัวครูจะหายไป

ด�านอารมณ�และจ�ตใจ
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เร่ิมมีทักษะในการใชภาษาอธิบายส่ิงตางๆ

บอกความตองการ ความรู ส ึก และ

ความคิดเห็นของตนเองได สามารถเลา

ประสบการณของตนได สามารถวาดภาพ

ในใจ ใชความคิดคำนึงหรือการสราง

จินตนาการ แตบางครั้งอาจไมสามารถ

แยกส่ิงท่ีจินตนาการออกจากความจริงได

ด�านภาษาและจ�นตนาการ

(3-6 ป�)

ของเด็ก
ปฐมวัย

เปนวัยท่ีสามารถใชสัญลักษณแทนส่ิงของ

วัตถุ และสถานท่ีได มีความต้ังใจทีละเร่ือง

แกปญหาในชีวิตประจำวันได โดยการ

ลองผิดลองถูก การตัดสินใจของเด็กใน

วัยนี้ขึ้นกับการรับรู ยังไมรูจักใชเหตุผล

ด�านสติป�ญญา
ด�านสังคม

สนใจเรียนรูสังคมภายนอกบานมากขึ้น

เป นการเร ียนร ู  เก ี ่ ยวก ับการสร าง

สัมพันธภาพกับบุคคลอื ่นที ่อยู รอบตัว

พัฒนาการดานสังคมของเด็กวัยนี้จึงเปน

พื้นฐานการสรางบุคลิกภาพที่เหมาะสม

ของเขาในอนาคต
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รองศาสตราจารยประภาภัทร นิยม 

อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป และผูกอตั้งโรงเรียนรุงอรุณ

สิ่งสำคัญที่ไมควรมองขาม

และเปนโจทยตั้งตนในการออกแบบ

พื้นที่การเรียนรู (Learning Space)

คือ การออกแบบใหสอดคลอง

กับเปาหมายการเรียนรู (Learning Vision)

และกระบวนการเรียนรู (Learning Process)
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2  กำหนดเป�าหมาย
ในการออกแบบพื้นที่

 เด็กอนุบาลเปนวัยที่เพิ่งจากบานมาเรียนรูการใชชีวิตรวมกันในโรงเรียน

ที่เปรียบเสมือนบานหลังใหมของเด็กๆ การออกแบบสภาพแวดลอมทั้งใน

และนอกหองเรียนใหมีลักษณะคลายบาน จะชวยสรางบรรยากาศการเรียนรู

ใหเด็กๆ รูสึกอบอุนคุนเคยเหมือนอยูบาน และเรียนรูอยางมีความสุข

ในบานหลังใหญหลังนี้ ครูจะออกแบบแตละพื้นที่เพื่อเปาหมายใหเด็ก

เรียนรูอะไร ดวยกระบวนการเรียนรูอะไร คือสองปจจัยสำคัญที่ครูตอง

นำมาพิจารณาในการออกแบบและสรางพื้นที่การเรียนรู
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กระบวนการเร�ยนรู�

การทำงานกิจวัตร

การเลน

การใชชีวิตรวมกัน
ในกิจกรรมตางๆ

เป�าหมายการเร�ยนรู�

การดูแลและพึ่งพาตนเอง
“กิน-อยู-ดู-ฟง” เปน

การพัฒนาดานรางกาย
จิตใจ/อารมณ สังคม 
สติปญญา 
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3
 จากเปาหมายการเรียนรู และพื้นที ่ทางกายภาพใน
โรงเรียนอนุบาล เราสามารถแบงพื้นที่การเรียนรูไดเปน 
3 พ้ืนท่ีหลักๆ คือ 

และการเร�ยนรู�ของเด็ก

สร�างพื้นที่ตามเป�าหมาย

พ้ืนท่ีเพ่ือการเรียนรูในวิถีชีวิตประจำวัน

พื้นที่เพื่อการเรียนรูในหองเรียน

พื้นที่เพื่อการเรียนรูนอกหองเรียน

1

2

3
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พื้นที่การเร�ยนร�ขูองเด็กปฐมวัย

พื้นที่เพื่อการเร�ยนรู�
ในว�ถีช�ว�ตประจำวัน

เปนการพาเด็กรูจักพึ่งพาตนเองในวิถีชีวิต
ประจำวัน ลงมือทำอยางม่ันใจวา “หนูทำได”

1

พื้นที่เพื่อการเร�ยนรู�
นอกห�องเร�ยน

เปนพื้นที่เลนอิสระ ภายใตโครงสรางและ
การออกแบบเครื่องเลนที่สรางสรรค ทาทาย
พัฒนาการดานรางกายของเด็กแตละวัยให
เติบโตและใชรางกายไดอยางคลองแคลว 
รวมท้ังการออกแบบกระบวนการพาเด็กเรียนรู
จากพื ้นที ่ท ี ่ เป นธรรมชาติอันเปนแหลง
เรียนรูสำคัญของเด็กปฐมวัย

3

พื้นที่เพื่อการเร�ยนรู�
ในห�องเร�ยน

ออกแบบการจัดหองเรียนใหเปนบานของ
เด็กปฐมวัย เด็กเปนผูเรียนรูจากการอาน
พื้นที่ออก และใชพื้นที่เปน ผานการเลน
และการใชชีวิตรวมกันในกิจกรรมตางๆ 

2
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 ขณะที่เด็กสวนหนึ่งกำลังรับประทานอาหารกลางวัน
ครูสังเกตเห็นเด็กหลายคนยืนอออยูที่มุมเทเศษอาหาร 
บางคนเดินไปมา ภาพดูคอนขางวุนวาย เมื่อมองไปที่
หัวแถว เห็นนองเล็กอนุบาล 1 กำลังเขี ่ยเศษอาหาร
จากกลองขาวที่ยกอยูในระดับสายตา ทาทางไมคอยถนัด
เทาไร จึงใชเวลานาน ทำใหเด็กคนอื่นๆ ที่ตอแถวจะทิ้ง
เศษอาหารตองยืนรอเปนเวลานาน

พื้นที่เพื่อการเร�ยนรู�
ในว�ถีช�ว�ตประจำวัน

3.1
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ทำไมเด็กเทเศษอาหารช�า
ป�ญหาอยู�ที่เด็กหร�ออยู�ที่อะไร?

ต�นเหตุแห�งป�ญหาที่แท�จร�งคือ การออกแบบมุมเทเศษอาหาร
ที่ไม�สอดคล�องกับพฤติกรรมการใช�พื ้นที ่ของเด็กนั่นเอง

¶Ñ§ãÊ‹àÈÉÍÒËÒÃ
µÑé§ÍÂÙ‹ÊÙ§à¡Ô¹ä»
·ÓãËŒà´ç¡à·
äÁ‹¶¹Ñ´

เมื่อครูสังเกตดีๆ
จ�งพบว�า…

¶Ñ§à·àÈÉÍÒËÒÃÁÕãºà´ÕÂÇ
äÁ‹à¾ÕÂ§¾Íµ‹Í¨Ó¹Ç¹à´ç¡

â´Âà©¾ÒÐª‹Ç§·Õèà´ç¡
ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃàÊÃç¨

ã¡ÅŒæ ¡Ñ¹

¶Ñ§µÑé§äÇŒµÃ§ÁØÁ ªÔ´¼¹Ñ§
à¾ÃÒÐ¤ÃÙà¡Ã§Ç‹Ò
à´ç¡¨Ðª¹ÅŒÁ

·ÓãËŒ¾×é¹·ÕèÂ×¹ÃÍ¨Ó¡Ñ´
áÅÐáÍÍÑ´
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 กิจวัตรประจำวันที่โรงเรียนเปนวิถีที่เด็กจะไดฝกฝนทักษะและการพึ่งพาตัวเองขั้นพื้นฐาน

อยางตอเน่ืองและสม่ำเสมอ ครูจึงตองทำทุกเร่ืองในกิจวัตรใหเปนการเรียนรูของเด็ก เด็ก

จะไดฝกเรื่องการดูแลขาวของเครื่องใชของตัวเอง รับรูสิ่งของของตัวเอง และจัดเก็บเปน 

ซึ่งเปนการพึ่งพาแรกที่แมครูตองฝกเด็กใหเปน ดังนั้นครูจึงตองออกแบบพ้ืนท่ีใหเด็ก
สามารถจัดการตัวเองได ทำไดดวยตัวเอง ซึ่งจะทำใหเด็กรูสึกมั่นใจในการทำ และเปน

การปลูกฝงความรับผิดชอบใหกับเด็ก

à´ç¡àÍ×éÍÁ¶Ö§ ·ÓàÍ§ä´Œ
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กิจวัตรของเด็กอนุบาล

ถอดรองเทาดูแลสัมภาระ
ของตนเอง

เก็บรองเทา เก็บขาวของ
สวนตัว

ใสปลอกหมอน/ปลอกที่นอนเลนอิสระ

เลนในหอง เลนนอกหอง

หนวยบูรณาการสูชีวิต

ลางมือจัดโตะอาหารวาง รับประทานอาหาร เปลี่ยนเสื้อผา/พับผา

เก็บของใสกระเปา
เตรียมกลับบาน

นอนกลางวันเอาขยะไปแยก
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การงานในกิจวัตร
ของเด็กอนุบาล

การงานที ่ฝกเด็กใหกินเปน อยู เปน ฝกการพึ ่งตนเอง ดูแล

และจัดการตนเองได ปฏิบัติตามกติกาและกิจวัตรของบาน

หลังนี้ได โดยมีแมครูพาทำ ฝกเด็กใหพึ่งพาตนเองไดในที่สุด

งานบ�าน

งานครัว
การพาใหเด็กกินเปน ในชีวิตประจำวันที่เราตองกิน เพราะฉะนั้น

งานครัวจึงเปนเรื่องที่แมครูตองพาเด็กกินใหเปน กินอาหารที่เปน

ประโยชนกับรางกาย ชวยใหมีแรง สุขภาพดี และเติบโต กินรวม

กับเพื่อนๆ และแมครู เก็บลางไดดวยตนเอง รวมถึงการระลึก

ถึงคุณของอาหารและผูทำ 
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งานปลูกพืชผ ักสวนคร ัวเพ ื ่อใช เป นแหลงอาหารของบาน

หรือหองเรียนของตนเอง และทำใหเด็กไดเร ียนรู ว าอาหาร

ที ่ร ับประทานมาจากไหน

งานสวน

กระตุนกำลังกายและสติปญญา เปนอีกพื้นที่ใหญที่เปดโอกาส

ใหเด็กพาตัวเขาไปประลองความสามารถของตนเอง ทาทายตนเอง

เพราะรางกายของเด็กกำลังเติบโต และตองการพัฒนาตนเองให

สามารถใชรางกายแตละสวนทำงานอยางประสานกัน จนเกิดเปน

ความคลองแคลว ซึ่งถือเปนการงานสำคัญในชีวิตเด็ก

งานเล�น

พื้นที ่เรียนรู ใหญที ่แมครูสามารถออกแบบพื้นที ่การเรียนรู ที ่

จะนำไปสูการ “อานออก-เขียนได” อยางมีความหมายตอชีวิตของ

ผูเรียน ผานหนังสือนิทาน ครูพาถอดรหัสภาพ เรื่องราว และ

ความเขาใจชีวิตจากเรื่องราวตางๆ ในหนังสือนิทาน ระหวางฟง

และอานนิทาน เด็กๆ จะคิดตีความ จับประเด็น และคิดเช่ือมโยง

งานคิด อ�าน เข�ยน
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ลงมือทำ
สังเกต 
ปรับให�
เหมาะสม

 หลังจากจัดพื้นที่ไปแลว ในชวงแรกครูตองสังเกต
พฤติกรรมการใชพื้นที่ของเด็กวาพื้นที่ที่ครูจัดใหนั้น
เอื้อตอการใชงานและการเรียนรูของเด็กหรือไม นั่นคือ 
เด็กสามารถจัดการตัวเองไดดี แตถาพื้นที่ที่ครู
ออกแบบยากตอการใชงาน เชน บริเวณทางเขาที่ไมมี
มานั่งใหเด็กไดนั ่งถอดรองเทา ชั้นวางของที่สูงเกิน
มือเด็กเอื้อมถึง เด็กจะละเลย รูสึกไมอยากทำ ดังนั้น
ครูตองหมั่นสังเกตและปรับเปลี่ยนพื้นที่ใหเหมาะสม
กับการใชงานของเด็ก

¤ÇÒÁÊÙ§áÅÐ
ÊÑ´Ê‹Ç¹¢Í§ªÑé¹
àËÁÒÐÊÁ¡Ñº

¤ÇÒÁÊÙ§¢Í§à´ç¡
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ครูเรวดี ดุงศรีแกว

 ครูใหญฝายอนุบาล โรงเรียนรุงอรุณ

สิ่งสำคัญที่คุณครูควรคำนึงในการจัดพื้นที่สำหรับ

การงานในกิจวัตร คือ เปนไปเพื่อเด็กๆ ไดเรียนรูการ

พึ่งพาตัวเองและดูแลสิ่งของของตนเอง ถาเราออกแบบ

พ้ืนท่ีใหเขาทำเองได เขาจะม่ันใจ แลวเขาจะอยากทำ แต

ถาเม่ือไรมันยากเกินไป เขาจะผานมันไปแลวไมทำ เด็กก็

จะไมไดเรียนรูในการใชวิถีชีวิตประจำวัน
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เป�นธรรมชาติ

ออกแบบพื้นที่ตามเป�าหมาย

แต�ละพื้นที่จะอยู�ร�วมกันอย�างไร

ถ�าห�องโล�งเกินไปเด็กจะเป�นอย�างไร

พื้นที่เพื่อการเร�ยนรู�ในห�องเร�ยน
3.2

เด็กอ�านพื้นที่ออก ใช�พื้นที่เป�น จัดการตนเองได�

?
?
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หองเรียนควรโปรงสบาย อากาศถายเทไดสะดวก สวางดวย
แสงธรรมชาติ มีหนาตางบานใหญมองเห็นธรรมชาติขางนอก
การมองเขามาในหองที่เปนธรรมชาติจะชวยใหเด็กรู สึกอบอุน
สบายใจที่จะอยูหองนี้ มีการจัดเรียงของเลนอยางเปนระบบระเบียบ 
หองไมรกแมมีของเยอะ จัดของเปนชุด มีพ้ืนท่ีเลนกับแสงธรรมชาติ
ท่ีสองผานหนาตาง เลนแสงเงาได จิตใจเด็กจะออนโยน ละเอียดออน
และผอนคลาย

เป�นธรรมชาติ
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มุมวางของใช�ส�วนตัวของเด็ก
ความสูงและสัดสวนของช้ัน/ตู/โตะเหมาะสม

กับความสูงของเด็ก จัดไวในมุมที่สะดวก

กับการใชงาน เด็กสามารถดูแลจัดเก็บได

เอง รูวาอะไรอยูตรงไหน และหยิบใชได

สะดวกเมื่อตองการ

มุมหนังสือ เลือกหนังสือนิทานท่ีเหมาะ

กับวัยของเด็ก และมีความหลากหลาย 

โดยจัดเรียงใหเด็กเห็นหนาปกนิทาน เพราะ

เด็กอานนิทานจากภาพ อาจจะมีหนังสือ

นิทานเลมใหญต้ังไวดวยเพ่ือดึงดูดความสนใจ

และใหเด็กหยิบจับไดงาย มีพื้นที่นั่งอาน

นิทาน มีแสงสวางเพียงพอ เปนมุมสงบให

เด็กไดมีสมาธิอยูกับสิ่งที่เขากำลังอาน

ออกแบบ
พื้นที่

ตามเป�าหมาย

มุมคิด-อ�าน-เข�ยน จัดเตรียม

เครื่องเขียนตางๆ เชน กระดาษ สี

และโตะ/เกาอี ้ใหเด็กไดวาดหรือ

เขียนอยางอิสระ
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ครูตองใชจินตนาการวาเด็กตองการ
อะไร ในหองจะมีพ้ืนท่ีหรือมุมอะไรบาง
ตั ้งเปาหมายในการออกแบบมุม
การเรียนรูเเตละมุมโดยคำนึงถึง
จำนวนเด็กและขนาดของพื้นที่
ภายในหองเรียน

บล็อกไม�ทรงเรขาคณิต มีรูปทรงชัดเจน

แตละชิ้นเปนเศษสวน/สัดสวนของกันทุกชิ้น

จัดเรียงไดอยางเปนลำดับ และควรเปนไมจริง

เพราะมีน้ำหนักที่เด็กสัมผัสรับรูไดทันที

บล็อกธรรมชาติ เปนรูปทรงตามธรรมชาติ 

มีลวดลายไมที่แตกตางกัน มนๆ โคงๆ ทาทาย

เด็กวาจะเลนดวยกันกับบล็อกทรงเรขาคณิต

อย างไร หร ือจะสร างเป นอะไร อย างไร 

เปดความคิดเด็ก เกิดความคิดสรางสรรค 

และเสริมจินตนาการ

มุมบล็อก (Construction)
มีพื้นที่กวางพอใหเด็กไดเลน ทดลอง
ตอยอดความคิด และเลนดวยกัน โดย
แบงเปน 2 สวน คือ

มุมบ�าน เปนพื ้นที ่ใหเด็กเลนสมมติ
แปลงตัวเปนบทบาทตางๆ และสนทนา
กันอยางเปนเร่ืองเปนราวตามประสบการณ
ที่เด็กมี
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มุมไหนควรอยูใกลกัน มุมไหนไมควรอยูใกลกับมุมไหน 

แตละมุมจะลงตัวกับการใชงานและการเลนตามเปาหมาย

ของพ้ืนท่ีน้ันๆ เชน มุมบทบาทสมมติมักอยูใกลกับมุมบล็อก 

เพราะจะมีเสียงดัง เปนพื้นที่กวางใหเด็กสามารถเลนได

หลายๆ คนพรอมกัน มุมหนังสือตองการความสงบ เสียงไมดัง

ดังนั้นมุมอานหนังสือจึงไมควรอยูใกลกับมุมเลน (มุมบล็อก

มุมบทบาทสมมติ)

ถ�าห�องโล�งเกินไป

เด็ก
จะเป�นอย�างไร

แต�ละพ้ืนท่ีจะอยู�ร�วมกัน
อย�างไร?

ถาหองโลงมาก เด็กจะพากันวิ่งเลน แมครูจึงตองจัด

หองเรียนใหคลายบาน มีการแบงพื้นที่หรือมุมตางๆ 

ตามการใชงานแตกตางกันไป เห็นสัดสวนพื ้นที่

การใชงานในหองชัดเจน เด็กจะเขาใจ อานพ้ืนท่ีออก
ใชพื้นที่เปน วาในหองเรียนไมใชที่วิ ่งเลน แตเปน

พื้นที่ใหเขาเรียนรูและทำงาน

?
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ในแงนี้จะเห็นวาแมครูสามารถใชพื้นที่ในการกำกับพฤติกรรมเด็กแทนการเตือนและบน

เด็กดวยคำพูด แตใชการจัดพ้ืนท่ีและพาทำใหเด็กใชพ้ืนท่ีใหเปน จนเด็กสามารถจัดการตนเอง

ได เพราะเขาอานพื้นที่ออก ตัวอยางเชน มุมพระ เปนมุมที่สงบ สำหรับนั่งสมาธิ สวดมนต

ไหวพระ เด็กจะรับรูไดวาพื้นที่นี้คือมุมพระ เขาจะไมไปเลน เพราะรูวามุมพระไมใชพื้นที่เลน

พื้นที่จึงเปนตัวกำหนดขอบเขต และฝกเด็กใหอานพื้นที่ออก ใชพื้นที่เปน
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 ธรรมชาติคือพื้นที่เลนที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก ดิน ตนไม ทราย น้ำ 
สายลม แสงแดด เปนเพื่อนเลนที่ชวยกลอมเกลาจิตใจใหออนโยน 
ละเอียดออน ผอนคลาย เปนสื่อการเรียนรูปลายเปดที่เด็กจะไดใช
ประสาทสัมผัสทั้งหา ในการสำรวจ สรางสรรคการเลน สรางความ
ทาทาย เพื่อประลองความรูและความสามารถของตนเอง ทั้งยังเปน
พื ้นที ่การเรียนรู ที ่เปดโอกาสใหเด็กเขาไปคนหา ทั ้งดานภาษา
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร หรือดานสังคม เด็กจึงเรียนรูได
อยางไมรูเบื่อ 

พื้นที่เพื่อการเร�ยนรู�นอกห�องเร�ยน

ครูจึงตองออกไปสำรวจพื้นที่ธรรมชาติรอบโรงเรียน แลว
ออกแบบแผนการเรียนรู (Lesson design) พาเด็กเรียนรู
จากธรรมชาติ ใชพื้นที่นั ้นๆ เปนโอกาสของการเรียนรู
ของเด็กไดอยางเต็มที่

3.3
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สนามแบบนี้สิ

น�าเล�น
 อากาศถ�ายเท มีแสงแดดส�องถึง

 มีต�นไม�ใหญ�เป�นร�มเงา

 มีเคร�่องเล�นหลากหลาย 
 ให�เด็กได�ใช�ร�างกายและ
 ประสาทสัมผัสทั้งห�า

 มีลานทราย ลานดิน ลานหญ�า 
 ให�เด็กได�เล�นร�วมกัน

 ปลอดภัย ไม�มีมุมอับสายตา (ครู)
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4 สังเกตการใช�พื้นที่ของเด็ก
ไม�เว�ร�กก็ปรับ

การออกแบบพื้นที่เพื่อการเรียนรู ครูตอง

คำนึงถึงเปาหมายในการออกแบบพื้นที ่

พฤติกรรมการเรียนรูของเด็ก กระบวน

การเรียนรูที่ใช และตองมีความยืดหยุน
สามารถปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีตามเปาหมาย
และกระบวนการเรียนรูที่เปลี่ยนไปได

ครูตองทดลองทำและชวยกันประเมิน
วาพ้ืนท่ีท่ีออกแบบน้ันชวยตอยอดการเรียนรู

หร ือข ัดขวางการเร ียนร ู ของเด ็กแล ว

ปรับเปลี่ยนใหเขากับแตละบริบท หรือ

การใชงานของเด็ก
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ครูเรวดี ดุงศรีแกว

 ครูใหญฝายอนุบาล โรงเรียนรุงอรุณ

เราคิดแลวตองทดลองทำ ถาคิดแลวอยูบน

ภาพจินตนาการอยางเดียวก็อาจจะพาเด็กไปไมถึง

ครูจึงตองลงมือทำ ถามันไมเวิรก ก็ปรับ คุณครู

ตองไมหยุดนิ่ง ตองทำไปดวยกัน แลวก็ใชพื้นที่

ในการแลกเปล่ียนกัน เอาประสบการณมาแชรกัน

รวมแรงรวมใจ คิดและทำคนเดียวไมได
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พื้นที่การเร�ยนรู� Learning Space
ครูนักสร�างสรรค�

รู�และเข�าใจ
พัฒนาการ
ตามธรรมชาติ
ของเด็กปฐมวัย

ปรับเปลี่ยนได
ตามเปาหมาย&กระบวนการ

พื้นที่
ไม�ตายตัว
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ออกแบบกระบวนการ
พาเด็กเรียนรูจากธรรมชาติ

อ�านพื้นที่
อ�านเด็ก

สำรวจ
ธรรมชาติ
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