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                   This study of wisdom found within nursery rhymes looks particularly at the same 

or similar ideas, with the researcher designing the framework of the study to be about beliefs 

concerning nursery rhymes or lullabies (in the central region of Thailand).Such rhymes or 

lullabies present content expressing love and care for a child, which constitutes and 

contributes to his or her physical as well as mental development Love, warmth, and 

cherishing would have a great effect in today child rearing. The research also aims to further 

apply and extend the knowledge acquired to interior design project for kindergarten.  

                  During the process of writing this present dissertation, the researcher had 

examined information from literary texts of various aspects, as well as created a survey as a 

research tool, in order to find out what is needed in a kindergarten, utilizing the ideas retrieved 

from the study of nursery rhymes. In the present days, such application has yet to be 

executed. In order for the design to be accessible for the target group that is the parents, the 

result of this study and design project for kindergarten has employed the idea of mother’s love 

in nursery rhymes, bringing their different formats to transform into an interior design project. 

The design constituted by the notion of mother’s love and warmth would allow an innovative 

and interesting idea as well as a new perspective for the kindergarten project in which child 

rearing will take place. Moreover, it would demonstrate the importance of nursery rhymes 

which can be applied in design project, and are worth preserving and researching, so that the 

knowledge will be passed on from generation to generation. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 วัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของของชาติที่สําคัญนั่นคือ ภาษาที่เปนส่ือความเขาใจใน

ธรรมชาติและจิตใจของมนุษยตลอดจนเปนหลักฐานของวิวัฒนาการทางสังคม จากการศึกษาของ 

ประเทือง คลายสุบรรณ และยุพิน ธชาศรี (2517: 1) ไดกลาวไววา เพลงกลอมลูกเปนวรรณกรรม

ชาวบาน ประเภทมุขปาฐะ คือ เปนการบอกเลาสืบตอกันมาดวยปากเสียเปนสวนใหญ สวนเนื้อหา

แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธทางใจระหวางพอแมลูก 

 ปจจุบันเพลง โดยเฉพาะเพลงกลอมลูก กําลังจะเลือนจางหายไป เนื่องจากการสื่อสาร

ติดตอกันไดทั่วโลกเพียงปลายนิ้ว ทําใหการหล่ังไหลเขามาทางวัฒนธรรมตะวันตก เพลงสมัยใหม

เขามาแทนที่ เศรษฐกิจก็เปนตัวกําหนดใหครอบครัวตองดิ้นรน ทําใหแมในยุคปจจุบันไมมีเวลา

ขับกลอมลูก การสืบทอดภูมิปญญาและประเพณีนิยมของเพลงกลอมลูกในอนาคตจะคอย ๆ 

เลือนหาย ซึ่งสอดคลองกับ สุภักด์ิ อนุกูล และวลัยพร นิยมสุจริต (2546: 1) ไดกลาวไววา 

 

 การจากไปของคนพื้นบานบางคร้ังเหมือนการจากไปของหลายส่ิงหลายอยาง บางอยาง

เกาะกลุมเกี่ยวพันจนกลายเปนวิถีชีวิต เปนวัฒนธรรมและเปน “จิตวิญญาณของคนชนบท”

จิตวิญญาณท่ีถูกถายทอดออกมาเปนเพลงพื้นบาน กังวานเสียงเพลงกลอมลูก อันมีมนตขลัง

เกิดขนจากความรัก ความเอื้ออาทรและความผูกพัน ถูกแตงแตมดวยภูมิปญญาขับขาน

ออกมาเปนเพลงสูกันและกัน ท่ีแสดงถึงความสัมพันธอันลึกซึ้งในระบบครอบครัวท่ีอบอุน 

 

 เพลงกลอมลูกเปนมรดกอยางหนึ่ง ซึ่งแสดงใหเห็นวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของ

ชาติไทย แสดงออกถึงความสามารถ ไหวพริบ ปฏิภาณ ความละเอียดออนทางอารมณ และ

สะทอนใหเห็นภาพสังคม ชีวิตความเปนอยูของคนไทยในสมัยกอน คือ ความรักความผูกพันที่แม

มีตอลูกอยางลึกซึ้ง อีกทั้งเนื้อเพลงกลอมลูกยังไดใหคุณคาดานภาษาในเชิงวรรณศิลป และแง

ของการส่ือสาร บทรองจะมีสวนชวยใหเด็กมีพัฒนาการทางภาษาโดยไมรูตัว ซึ่งสอดคลองกับผล

การศึกษาเร่ืองผลกระทบของดนตรีโมสารทตอสุขภาพ โดย ดร.กอรดอน ชอว และ ดร.ฟรานเซส 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

2 

เราสเชอร นักฟสิกสจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย (Shaw and Rauscher, 1993) พบวา ดนตรี

ของโมสารทมีสวนชวยใหความสามารถในเชิงตรรกะ และความจําของมนุษยดีข้ึน ชวยกระตุน

พัฒนาการของทารกและลูกนอยโดยเฉพาะการเสริมสรางเหตุผลและความจํา 

 อนึ่งโลกปจจุบันมีส่ิงแวดลอมที่ผิดไปจากเดิมมาก ทั้งความกาวหนาทางวิทยาศาสตร 

ความเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมเกิดข้ึนมากมาย ซึ่งมีผลตอพัฒนาการและ

พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและคานิยมซึ่ง

สอดคลองกับ ประเวศ วะสี (2542) ไดกลาวไวในหัวขออภิปรายเรื่อง ปญหาและอุปสรรคแนว

ทางการพัฒนาเด็กในระบบโรงเรียนวา “รัฐบาลไดใหความสนใจโดยเฉพาะในดานเศรษฐกิจ แต

ไมไดใหความสนใจเกี่ยวกับปญหาเด็ก ซึ่งจะทําใหประเทศไทยในอนาคตมีปญหามาก ประชานจะมี

สภาพเปนเชนไร โดยแทที่จริงเปาหมายหลักของคนในชาติ คือ ความอยูเย็นเปนสุข” และจาก

ปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเด็กมีอยู ทั้งจากเศรษฐกิจ โดยมีรายไดตํ่ากวารายจาย ครอบครัวตอง

แตกแยก ตองไปรับจางทํางานที่อ่ืน ทําใหสถาบันครอบครัวถูกทําลาย นอกจากนี้เด็กยังตองเผชิญ

กับปญหาอ่ืนอีกมากมาย เชนทางกายเร่ืองของสุขภาพอนามัย เด็กขาดสารอาหาร เปนโรคติดเชื้อ

ตาง ๆ ฯลฯ และทางดานสังคม ปญหาการเล้ียงดูบุตร สําหรับครอบครับที่มีฐานะก็จะจางคนมา

เล้ียงดูบุตร ซึ่งผูเล้ียงเด็กเหลานี้ก็ไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเด็ก ทั้งยังขาดความรักความเอาใจ

ใสที่พอแมพึงจะใหแกเด็ก สําหรับครอบครัวที่มีฐานะยากจนก็จะใชวิธีฝากเล้ียงกับเพื่อนบาน ซึ่งก็

ไมมีเวลาเอาใจใสมากนัก  

 ดวยเหตุผลดังกลาวจากการศึกษาของ สํานักคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานัก

นายกรัฐมนตรี (2526: 1) ไดกลาววา  

 

 การจัดสถานรับเล้ียงเด็กกลางวันหรือศูนยเด็กกอนวัยเรียนในชุมชนเปนบริการทาง

สังคมท่ีจําเปนอยางย่ิง ท่ีจะใหเด็กออนและเด็กกอนวัยเรียนไดรับการเลี้ยงดูอบรมท่ี

ถูกตองและปลอดภัยและในขณะเดียวกันก็ควรใหความรูแกพอแมในการชวยอบรมเล้ียงดู

ลูกดวย” การพัฒนาคุณภาพประชากรจึงจําเปนตองเนนการเลี้ยงดู เพราะถาเด็กไดรับการ

เล้ียงดูท่ีถูกตองเหมาะสม ก็จะเปนการวางรากฐานของชีวิตอยางมั่นคง 

 

 ดังนั้นการศึกษาเพลง โดยเฉพาะอยางยิ่งเพลงกลอมลูก ซึ่งเปนภูมิปญญาประเพณี

นิยมของแตละทองถิ่นที่นาสนใจ ผูวิจัยจึงศึกษาเพลงกลอมลูก ทั้งเนื้อรอง ทํานอง ลีลาทวงทาที่

รองดวยสวนลึกของจิตใจ ความหวงหาเอื้ออาทรที่แสดงถึงความสัมพันธอันลึกซึ้งของระบบ

ครอบครัว โดยนําไปใชในการออกแบบสภาพแวดลอมภายในศูนยตนกลาเด็กกอนวัยเรียน เพื่อ
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พัฒนาทางดานรางกายและจิตใจ รวมทั้งการเรียนรู เพื่อที่เด็กจะไดโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพทั้ง

ตอตนเองและประเทศชาติในอนาคตตอไป  
 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. ภูมิปญญาเพลงกลอมลูกภาคกลาง และพฤติกรรมของเด็ก พอ แม ในการเล้ียงดูลูก  

 2. สภาพแวดลอมทางกายภาพ แนวความคิด และเกณฑการออกแบบสภาพแวดลอม

ภายในของศูนยเด็กกอนวัยเรียน  

 3. การออกแบบภายในศูนยตนกลาเด็กกอนวัยเรียน โดยใชแนวความคิดจากเพลง

กลอมลูก หรือเพลงกลอมเด็ก 

 
สมมุติฐานของการศึกษา 
 ผูวิจัยเชื่อมั่นวาการศึกษาเพลงกลอมลูก มีองคประกอบและปจจัยที่สงผลตอ การ

พัฒนาการของเด็ก ทั้งรางกายและจิตใจ ดวยความรักความอบอุน ความทะนุถนอม ที่สามารถ

นําไปใชเปนแนวความคิดในการออกแบบพื้นที่ที่มีความเปนแม สูการออกแบบศูนยตนกลาเด็ก

กอนวัยเรียน เพื่อการพัฒนาการ การเรียนรูที่ดีข้ึนของเด็ก 

 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ในขอบเขตที่ศึกษาแบงออกไดดังนี้ 

 1. ศึกษาเพลงกลอมลูก ภาคกลาง ในเนื้อหาการแสดงความรักความหวงใย 

 2. ศึกษากลุมประชากรพอ แม ของเด็ก อายุ 2-4 ป และครู เจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญ 

 3. กรณีศึกษาศูนยเด็กกอนวัยเรียน ทั้งเด็กชาย-หญิง และนํามาเพื่อการกําหนด

กิจกรรมภายในโครงการที่จะทําการออกแบบ 

 4. ศึกษาวิเคราะหความสัมพันธของสภาพแวดลอมกับพื้นที่ภายในบริเวณ นิคม

อุตสาหกรรมบางชัน กรุงเทพฯ ซึ่งเปนที่ต้ังโครงการ 

 
ขั้นตอนของการศึกษา  
 1. ศึกษาองคประกอบเพลงกลอมลูก เก็บรวบรวมขอมูล จากเอกสารที่เกี่ยวของทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ โดยรวบรวมขอมูลจากเอกสารประกอบ หนังสือหรือตําราวิชาการ 

งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา บทความจากนิตยสาร เอกสารสัมมนาวิชาการ และเอกสารอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวของ  
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 2. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเพลงกลอมลูก   

ในเอกลักษณและองคประกอบของเพลงกลอมลูก การสัมภาษณคุณพอและคุณแม ผูเชี่ยวชาญ 

บุคลากรครู ผูบริหาร พี่เล้ียงเด็ก และเยาวชน ในประเด็นเนื้อหา การแสดงความรักความหวงใยสู

กิจกรรมภายในศูนยเด็กกอนวัยเรียน 

 3. ศึกษาขอมูลจากโครงการเปรียบเทียบ เพื่อเปนแนวทางนํามาปรับใชกับโครงการ 

 4. ศึกษาสภาพแวดลอมและระบบตาง ๆ ที่สงผลตอการออกแบบ 

 5. นําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลจัดทํารายละเอียดโครงการ 

 6. ข้ันตอนการออกแบบตกแตงภายใน 

 7. ข้ันตอนการสรุปผลการศึกษา 

 8. ข้ันตอนการจัดทําเอกสาร 

 9. ข้ันตอนการเสนอแนะ 

 
วิธีการศึกษา 
 1. การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ จากเอกสารจากตํารา บทความทางวิชาการ เอกสาร

งานวิจัย ส่ือสารสนเทศตาง ๆ  

 2. การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ จากการเก็บขอมูลภาคสนาม ขอมูลทางกายภาพจากการ 

สังเกตุการณและสัมภาษณ ผูเกี่ยวของกับโครงการและบันทึกขอมูล 

 3. การเรียบเรียงขอมูล จัดหมวดหมูและแบงออกเปนระบบตามความสําคัญของ

เนื้อหาที่ทําการศึกษา เพื่อความชัดเจนในการวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปใชในศูนยตนกลาเด็กกอน

วัยเรียน 

 4. การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพื่อสามารถนําประเด็นที่เปนสาระหลักที่สําคัญ

มาพัฒนาสูแนวความคิดในการออกแบบ จากนั้นนําการแปลงแนวความคิดในการออกแบบจาก

นามธรรมสูรูปแบบที่เปนรูปธรรม เพื่อเปนกรอบในการพัฒนาแนวความคิดสรางสรรคในการ

ออกแบบตอไป 

 5. กําหนดกรอบแนวคิด เพื่อพัฒนาออกแบบ ศูนยตนกลาเด็กกอนวัยเรียน ที่มีแนวคิด

มาจากเพลงกลอมลูก 

 6. เสนอผลงานการออกแบบงานออกแบบภายใน 
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แหลงขอมูล 
 ขอมูลทุติยภูมิ 
 ทําการศึกษาทบทวนวรรณกรรมขอมูลทางเอกสาร ตํารา รายงานการวิจัยและ

อินเตอรเน็ต  
 ขอมูลปฐมภูมิ 
 ทําการศึกษาขอมูลภาคสนาม เก็บรวบรวมขอมูลโดยตรงดวยการสํารวจ สัมภาษณ

บุคคลที่เกี่ยวของ จากสถานที่ และโครงการใกลเคียง เพื่อใหทราบขอมูลเฉพาะที่ตองการ และ

จัดทําเคร่ืองมือวิจัยแบบสอบถาม จากกลุมเปาหมาย เพื่อใหไดขอมูลความตองการที่แทจริง  

 ในการเก็บขอมูลพื้นที่ภาคสนามที่ศึกษา จะกระทําโดยการอาศัยอุปกรณ ดังนี้ 

 1. เคร่ืองอัดเสียงสัมภาษณ 

 2. กลองถายรูป 

 3. เทปวัดระยะ 

 4. แบบสอบถาม 

 5. เคร่ืองเขียนตาง ๆ  

 
อุปกรณที่ใชในการคนควา 
 1. คอมพิวเตอร 

 2. กลองถายรูป/ เคร่ืองบันทึกเสียง 

 3. อุปกรณเคร่ืองเขียนตาง ๆ  

 
คาใชจายทั้งหมดในการวิจัย (โดยประมาณ) 
 คาเดินทางและที่พกั 30,000  บาท 

 คาอุปกรณ เคร่ืองเขียน 5,000  บาท 

 คาถายเอกสารและพิมพ 10,000  บาท 

 เบ็ดเตล็ด 5,000  บาท 

   รวม  50,000  บาท  

 
การเสนอผลงาน 
 นําเสนอผลงานเพื่อเปนการสรุปและเสนอโครงการออกมาในลักษณะที่เรียบรอย

สมบูรณครอบคลุมกับเนื้อเร่ืองที่กําหนดไว 
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 1. ภาพประกอบคําบรรยายดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 2. งานออกแบบ 

  2.1 ผังเฟอรนิเจอร  

  2.2 ผังงานฝาเพดานและระบบไฟฟา 

  2.3 รูปดาน  

  2.4 รูปตัด  

  2.5 ทัศนียภาพภายใน  

 3. หุนจําลอง ในสวนตาง ๆ  

 4. กราฟก  

 5. ขอมูลและเอกสารอางอิง 

 6. บทความ / วารสาร 

 7. การรวมประชุมวิชาการ นําเสนอผลงานวิจัย 
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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ 
 

 ในการหาขอมูลสําหรับวิทยานิพนธนี้เปนการรวบรวมขอมูลที่จําเปนเกี่ยวของและ

สามารถนํามาประยุกตในการแปรรูปเพื่อออกแบบศูนยตนกลาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานครฯ 

ซึ่งสามารถแยกเปนประเด็นในการศึกษาไดเปน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

 1. บทเพลงกลอมลูก (ภาคกลาง) 

 2. พอ แม ครู และผูเชี่ยวชาญ จิตวิทยาและพฤติกรรมของเด็กกอนวัยเรียน 

 3. สภาพแวดลอมทางกายภาพของศูนยเด็กกอนวัยเรียน 

 
ประวัติความเปนมาของเพลงกลอมลูกในเมืองไทย 

 บทเพลงกลอมลูก หรือเพลงกลอมเด็ก เปนสาขาหนึ่งในบทเพลงพ้ืนเมืองซึ่งถายทอด

ทางมุขปาฐะ (Oral literature) และก็คงเหมือนกับบทเพลงอ่ืน ๆ คือ มีกําเนิดข้ึนในอดีตกาลและ

ถายทอดกันมาเนิ่นนานจนยากแกการสืบคนหาที่มา พระยาอนุมานราชธนไดใหขอคิดเกี่ยวกับการ

ขับรองและบทเพลงไววา (เสถียรโกเศศ, 2500) 

 

 การรอง คิดวาเกิดขึ้นจากเสียงอุทาน อันเกิดขึ้นแตความดีใจ เศราใจ แลวภายหลัง

แทรกคําท่ีเปนภาษาเขามาประกอบ นาจะมาแตทางเศราใจกอน เปลงอุทานแลวก็พิไรตอ 

ดังจะเห็นไดจากคํานางรองไห ซึ่งมีวา โอพระรมโพธิ์ทอง พระพุทธเจาขาเอย เชนนี้เปน

ตน คําหนาคําหลังเปนคําอุทานกลางคําเปนพิไรแลวเปนคตินําไปใชแทรกการกลอมลูก 

เชน โฮละเห โอละหึก ลุกข้ึนแตดึกทําขนมแชงมา  

 

 จึงนาจะสันนิษฐานที่มาไดวา แมที่กลอมลูกก็จะเร่ิมดวยทําเสียง โอ โอ อือ อา งาย ๆ 

ข้ึนมากอน แลวก็แปรทํานองไป จากนั้นก็หาคําใสเขาไปก็กลายเปนเพลงกลอมลูก ใชกันเรื่อยมา 

บางเพลงถึงขนาดที่ตองจดบันทึกไว เพราะไพเราะทั้งถอยคําขับรองและทํานองเพลงเชนนี้เรียก

กันเปนสากลวา Lullaby (ตุย ชุมสาย, 2516: 49) บทกลอนสําหรับกลอมลูกเปนของที่มีประจํา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
 

8 

ทุกชาติทุกภาษา ในประเทศที่เจริญแลว เขามักรวบรวมบทกลอนเด็กที่มีในภาษาของเขาพิมพ

เปนหนังสือเพื่อใหเด็กอานดวย ในชั้นแรกคนคงไมได คิดถึงเร่ืองจังหวะและทํานองมากไปกวามุง

ทําสุมเสียงใหสอดคลองกับจินตนาการ และความรูสึกที่เกิดขึ้นในใจเวลารอง ถาเพลงใดเพราะ

พร้ิงมีคนจําไวก็สืบทอดกันไปไดนาน เพลงกลอมลูกมักมีทํานองงาย ๆ ซ้ํา ๆ เนื้อรองงาย ๆ จะส้ัน

หรือยาวก็ได สวนการจดบันทึกนั้นคงจะมาทํากันในชนช้ันหลัง 

 สําหรับเพลงกลอมลูกของไทย สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุ

ภาพ ไดทรงสันนิษฐานไวดังนี้ “หอสมุดพระวชิรญาณไดตนฉบับลายมืออาลักษเขียนเสนหรดาล

เม่ือ ร.๔ มีบทเหกลอมพระบรรทมเร่ือง ๑ เร่ืองจําระบําเร่ือง ๑ เร่ืองพระอภัยมณีเร่ือง ๑ เร่ืองกากี

เร่ือง ๑ พิมพเผยแพรเปนคร้ังแรก ” (กรมศิลปากร, 2513: 1) ตอมาสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรม

พระยาดํารงราชานุภาพไดทรงสืบถามจากชาววังชั้นเกาซ่ึงจําบทเหไวไดบาง ไดบทเหเพิ่มอีก 2 

เร่ือง คือ บทเหเร่ืองอิเหนาและบทเหเร่ืองกากี แตงดวยกลอนแปด มาพิมพตอไวขางทาย จนในป 

พ.ศ. 2463 หอพระสมุดวชิรญาณจึงไดรวบรวมบทกลอนกลอมลูกในมณฑลกรุงเทพ ข้ึนพิมพไว

คร้ังหนึ่ง มีทั้งบทกลอนกลอมลูก บทปลอบลูก และบทเด็กเลน ซึ่งตอมาก็ไดรวบรวมบทเพลงกลอม

ลูกของมณฑลตาง ๆ มาพิมพไวเปนตัวอยางดวย 

 การรวบรวมเพลงกลอมลูกของไทยคร้ังแรกนั้น ปรากฏหลักฐานเมื่อ พ.ศ. 2427 โดย 

นายโมรา ไดรวบรวมเพลงกลอมลูกไวในหนังสือเยาวพจนและไดนําเอาบทกลอมลูกบางเพลงมา

ต้ังเปนกระทูแตง โคลง ฉันทและบทละคร 

 ตอมาในป พ.ศ.2463 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรง

มอบใหหลวงธรรมาภิมณฑ (ถึก จิตราถึก) เปนผูรวบรวมใหม หลวงธรรมาภิมณฑไดคัดบทกลอม

ลูกจากหนังสือเยาวพจนของนายโมราและไดสืบหาเพิ่มเติมจากที่อ่ืน ๆ อีก 168 บท ในการ

รวบรวมครั้งนี้ทานไดแบงเพลงเด็กออกเปน สองหมวดคือ พวกคําเหใหเด็กนอนหมวดหนึ่ง คํา

ปลอบเด็กใหชอบหมวดหนึ่ง การรวบรวมคร้ังนี้ไดขอมูลเฉพาะในมณฑลในกรุงเทพ หอพระสมดุวชิ

รญาณไดจัดพิมพเปนจํานวน 500 ฉบับ โดยโรงพิมพไทยเปนผูจัดพิมพใหชื่อวา บทกลอนกลอมลูก

ฉบับสอบทานเพราะถือวาเปนตนฉบับ บทกลอมลูกอันจะเปนหลักฐานในการสอบทานตอไป ทาง

หอสมุดจึงไดใหกระทรวงธรรมการแจกหนังสือนี้ไปยังเจาพนักงานอํานวยการโรงเรียนตามหัวเมือง

มณฑลตาง ๆ เพื่อขอใหชวยสืบหาบทกลอนกลอมลูกอันใชในมณฑลนั้น ๆ จดสงมาใหหอพระสมดุ 

ดังปรากฏในคําช้ีแจงของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2471: คํานํา) วา  
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 บทกลอนสําหรับกลอมลูกเห็นจะมีทุกภาษา เพราะการกลอมลูกมีเปนธรรมดาทั่วไป

ในหมูมนุษยทุกชาติ ชาวตางประเทศท่ีเจริญรุงเรืองเขามักรวบรวมบทกลอนกลอมลูกท่ีมี

ในภาษาของเขาพิมพเปนหนังสือสําหรับเด็กอานดวยอยางหนึ่ง หอพระสมุดสําหรับ     

พระนคร จึงไดลองรวบรวมบทกลอนกลอมลูกในมณฑลกรุงเทพ พิมพเมื่อ พ.ศ.2463    

เห็นวายังไมสมบูรณดี  จึงขอใหกระทรวงธรรมการไดบทกลอนกลอมลูกเพิ่มขึ้นเปนอันมาก     

มีท้ังบทกลอนกลอมลูกในมณฑลพายัพ มณฑลอุดร รอยเอ็ด มณฑลนครศรีธรรมราช ปตนี 

ภูเก็ต อันเปนของแปลก ๆ หลายอยาง ไดตรวจคัดท่ีซ้ําและท่ีวิปลาสออกเสียบาง ท่ีเห็นวา

ดีก็พิมพเพิ่มเติมลงไว มีท้ังบทสําหรับปลอบลูก และบทสําหรับเด็กเลน สวนบทกลอน

กลอมลูกท่ีเปนภาษาไทยเหนือและภาษาทางปกษใตไดคัดมาพิมพไวแตนอย พอเปน

ตัวอยางจนถึง พ.ศ.2470 ไดบทกลอมลูก บทปลอบลูก และบทเด็กเลนอีกบทจึงไดรวม

พิมพไวในสมุดเลมน้ี 

 

 กําเนิดของเพลงกลอมลูก 
 เพลงกลอมลูกจัดวาเปนกระบวนการขั้นตอนหนึ่งในการเลี้ยงดูเด็กของคนไทยมาแต

โบราณ เด็กไทยมักไดรับความรักใครหวงใยจากพอแม ปูยา ตายาย เปนอันมาก คือมักถือวาลูก

เปนทรัพยที่มีคาอยางยิ่ง เด็กเปนศูนยกลางความสนใจของทุกคนในครอบครัว แมวาครอบครัว

ไทยสวนมากเปนครอบครัวเด่ียว แตก็มีจํานวนไมนอยไมวาจะเปนครอบครัวชาวไรชาวนา ชนชั้น

กลางหรือชนช้ันสูง มักจะมีญาติผูใหญฝายใด ฝายหนึ่งอาศัยอยูดวยเสมอ ปูยา ตายาย ที่อยูรวม

ดวยในครอบครัวมักชวยเลี้ยงดูหลานเพราะมีเวลาวางมาก ญาติผูใหญเหลานี้จึงมีความใกลชิด

สนิทสนม และมักพะเนาพะนอเอาใจหลาน ๆ มากกวาพอแมเสียอีก (สนิท สมัครการ, 2519: 

223-224) อยางไรก็ดี ตามธรรมเนียมคนไทยโดยทั่วไป ความรักใครลูกหลานที่พอแม ปูยา ตา

ยาย แสดงออกมานั้นมักจะแสดงออกในรูปของการตามใจเด็ก มากกวาการจูบแสดงความรักใคร

หรือพูดบอกกลาวใหเด็กไดรู อารมณและความรูสึกของพอแม ปูยา ตายาย จึงสะทอนออกมา

เปนเพลงกลอมลูกเพราะเปนโอกาสที่ผูเลี้ยงดูเด็กมีเวลาวางจากการทํางานอยางอื่นมาเพงเล็ง

ความสนใจอยู ที ่เด็กเพียงอยางเดียว เพลงกลอมลูกจึงมีเนื ้อรองแสดงความรักใครหวงใย

ลูกหลานอยางเห็นไดชัด (ผองพรรณ มณีรัตน, 2529: 2) 

 เพลงกลอมลูกจะเกิดมีข้ึนในสังคมไทยนานเทาใดนั้น ยังไมสามารถสืบทราบได 

นอกจากนั้นเรายังไมรูวา การรองเพลงกลอมลูกนี้เกิดข้ึนเองในวัฒนธรรมของไทย หรือรับมาจาก

วัฒนธรรมอ่ืน เนื่องจากเพลงกลอมลูกอาจเรียกไดวาเปนวัฒนธรรมสากล มีอยูทั่วไปเกือบทุกชาติ

ทุกภาษา (ประคอง ฮะสม และเอ้ือมพร กิจวิวัฒนกุล, 2516: 131) อยางไรก็ตามมีผูรูบางทานได
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ใหขอสันนิษฐานวา เพลงกลอมลูกนั้นนาจะเกิดข้ึนในหมูชาวบานกอน แลวชนช้ันสูงไดนําไป

ดัดแปลงใหไพเราะหรูหราข้ึน โดยมีวิวัฒนาการมาจากการเลานิทานหรือนิยายใหเด็กฟงในเวลาจะ

นอนลงนั่นเอง แตการเลานิทาน นิยายใหเด็กฟงยอมเปนภาระแกผูเลาที่จะตองหาเร่ืองมาเลา

เปล่ียนกันไปหลายเร่ืองกวาเด็กจะหลับ ซึ่งบางทีเด็กที่พอรูเดียงสาและเปนเด็กฉลาดก็อาจซักถาม 

ทวงติง ทําใหตองเสียเวลาอธิบายชี้แจง เปนการเพิ่มภาระข้ึนอีก จึงมีผูคิดแกปญหานี้ โดยเอา

ทํานองเพลงแทรกเขาไปดวย เพื่อความไพเราะ และสรางบรรยากาศใหเกิดความสงบวังเวงเพื่อ

ชวยใหเด็กหลับงายข้ึน เมื่อการใชทํานองเพลงเปนที่นิยมกัน จึงเกิดเปนบทเพลงกลอมลูกข้ึน โดย

ทวงทํานองจะแตกตางกันไปในแตละชาติ แตละทองถิ่น(ประคอง ฮะสม และเอ้ือมพร กิจวิวัฒนกุล

,2516: 34-135) และบางทานกลาววาเนื่องจากความจําเปนในการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยกอนที่

พอแมตองออกไปทําไรทํานา เขาปาหาอาหาร จึงทิ้งลูกใหอยูกับปูยา ตายาย เด็กอาจจะรองโยเย

รบกวน ผูมีหนาที่ดูแลจึงตองพยายามหาวิธีปลอบเด็กหรือทําใหเด็กหลับ บทเหกลอมจึงถูก

เลือกสรรมาใชขับกลอมใหเด็กเพลิดเพลินจนหลับไป (ยุทธ เดชคํารณ, 2520: 1) 

 

 
 

ภาพที่ 1  แสดงลักษณะการรองเพลงกลอมลูก 

ที่มา: ปญญาไทย, คลังปญญาไทย, เขาถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2555, เขาถึงไดจาก http://www. 

panyathai.or.th  
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 ลักษณะของเพลงกลอมลูก เพลงกลอมลูกโดยทั่วไปจะมีลักษณะเหมือนกัน คือ  
 1. เปนวรรณกรรมชาวบาน ไมไดมีการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร แตสืบทอดโดย
การบอกเลาตอ ๆ กันมา 
 2. ภาษาที่ใชเปนภาษางาย ๆ คําไทยแทตามแบบชาวบาน งายแกความเขาใจและ
การจดจําของผูรอง 
 3. เนื้อรองคอนขางส้ันและมีความแตกตางผิดเพี้ยนกันไปบาง ซึ่งข้ึนอยูกับการจดจํา 
ความเขาใจ ตลอดจนความคิด ปฏิภาณของผูรอง 
 4. ทํานองรองจะมีลักษณะแตกตางกันในแตละภาค การรองจะชา เรียบงาย แตจะมี
กลุมเสียงซํ้า ๆ กันทั้งเพลง 
 5. จังหวะและลีลาไมตายตัว ข้ึนอยูกับการแตงทํานองรองของผูขับกลอม 
 6. ไมสามารถจะหาอายุหรือระยะเวลาที่แนนอนของการแตงได 
 7. ไมปรากฏชื่อผูแตงหรือผูคิดข้ึน  
 รูปแบบของเพลงกลอมลูก  ใชถอยคําในวรรคหนึ่ง ๆ 4 - 8 คํา มีจํานวนวรรค ไม
เทากัน ข้ันอยูกับผูรอง 
 ประเภทของเนื้อเพลงกลอมลูก 
 1. แสดงความรักความหวงใย  
 2. กลาวถึงส่ิงแวดลอม  
 3. เลาเปนนิทานและวรรณคดี  
 4. เปนการเลาประสบการณ  
 5. ลอเลียนและเสียดสีสังคม  
 6. ความรูเกี่ยวกับการดูแลเด็ก  
 7. เปนคติ คําสอน 
 ประโยชนของเพลงกลอมลูก 
 1. ชวยใหเด็กหลับงายและหลับอยางมีความสุข 
 2. ชวยใหเด็กอบอุนใจไดวาตนไมถูกทอดทิ้งในขณะนอนหลับ เปนการตอบสนองทาง
อารมณตามหลักจิตวิทยา 
 3. ชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูทางภาษาโดยทางออมในขณะเดียวกันก็ไดรับการอบรม
ส่ังสอนเกี่ยวกับธรรมชาติศึกษา จริยธรรม ฯลฯ ไปดวย 
 4. ชวยสนองตอบอารมณของผูขับรองในการที่จะไดแสดงออกซ่ึงความรูสึกตอ
ส่ิงแวดลอมและเหตุการณในชีวิตประจําวันในชุมชนของตนดี อันเปนการผอนคลายอารมณของผู
ขับรองไดเปนอยางดี 
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เพลงกลอมลูกในแตละภาค 
 ในประเทศไทยเรานั้นมีเพลงกลอมลูกอยูทั่วทุกภาค เนื้อรองและทํานองจะตางกันไป มี

ชื่อเรียกหลายอยาง เชน ภาคเหนือเรียก “เพลง อ่ือลูก” / ภาคอีสานเรียกวา “เพลงนอนสาหลา” /

ภาคใตเรียก “เพลงชานอง” / สวนภาคกลางเรียก “เพลงกลอมลูก” โดยเพลงกลอมลูกคติชาวบาน

ประเภทใชภาษาเปนส่ือที่การถายทอดจากปากตอปากมาแตโบราณ มีลักษณะเปนวัฒนธรรม

พื้นบานที่มีบทบาทและหนาที่แสดงเอกลักษณของแตละชุมชน  

 

 
 

ภาพที ่2  แสดงการรองเพลงกลอมลูก 

ที่มา: ปญญาไทย, คลังปญญาไทย, เขาถึงเมื่อ 2 มถิุนายน 2555, เขาถึงไดจาก http://www. 

panyathai.or.th 
 
 เพลงกลอมลูกภาคเหนือ 
 สําหรับภาคเหนือ หรือดินแดนลานนาอันสงบสวยงาม มีเพลงกลอมลูกสืบทอดเปน

ลักษณะแบบแผนเฉพาะของตนเองมาชานาน อาจารยสิงฆะ วรรณไสย แหงมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เรียกฉันทลักษณของเพลงกลอมลูกภาคเหนือวา "คํารํ่า" ซึ่งจัดเปนลํานําชนิดหนึ่ง หมายถึงการรํ่า

พรรณนา มีเสียงไพเราะ สูงตํ่าตามสียงวรรณยุกตของสําเนียงภาคเหนือ นิยมใชแตงในการรํ่าบอก

ไฟข้ึน รํ่าสรางวิหาร รํ่าสรางเจดีย รํ่าสรางถนน ข้ึนดอยสุเทพ และแตงเปนคํากลอมลูก  
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  คํากลอมลูกนี้ พอแม ปูยา ตายาย ในภาคเหนือสมัยกอนมักจะใชขับกลอมสอนลูก สอน

หลานขณะอุมเด็กนั่งชิงชาแกวงไกวชา ๆ จนเด็กงวงนอน จึงอุมไปวางบนที่นอนหรือในเปลแลวแห

กลอมตอจนเด็กหลับสนิท คํากลอมลูกนี้ จึงเรียกวา "สิกจุงจาโหน" ตามเสียงที่ใชข้ึนตนเพลง  

  ลักษณะเดนของเพลงกลอมลูกภาคเหนือ นอกจากจะข้ึนตนดวยคําวาสิกจุงจาโหน

แลวยังมักจะข้ึนตนดวยคําวา "อ่ือจา" เปนสวนใหญ จึงเรียกเพลงกลอมลูกนี้วา เพลงอ่ือลูก ทํานอง

และลีลาอ่ือลูกจะเปนไปชา ๆ ดวยน้ําเสียงทุมเย็น ตามถอยคําที่สรรมาเพื่อส่ังสอนพรรณาถึงความ

รัก ความหวงใยลูกนอย จนถึงคําปลอบ คําขู ขณะยังไมยอมหลับ ถอยคําตาง ๆ ในเพลงกลอมลูก

ภาคเหนือสะทอนใหเห็นสภาพความเปนอยู ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมตาง ๆ ของคนในภาคเหนือ

ในอดีตจนปจจุบันไดเปนอยางดี นับเปนประโยชนทางออมที่ไดรับนอกเหนือจากความอบอุนใจ

ของลูกที่เปนประโยชนโดยตรงของเพลงกลอมลูก  

 ตัวอยางเพลงกลอมลูกภาคเหนือ 

    อ่ือ อ่ือ อือ จา   ปอนายแตงสา 

   แมนายไปนานอกบาน   เก็บบาสานใสโถง 

   เก็บลูกกงใสวา   เก็บบาหาใสปก 

   หนวยหนึ่งเอาไวกินเม่ือแลง  หนวยหนึ่งเอาไวขายแลกขาว  

   หนวยหนึ่งเอาไวเปนเปอนเจา  อ่ือ อือ จา  

 

 ลักษณะของเพลงกลอมลูกภาคเหนือ 

 1. ฉันทลักษณที่ใชในบทเพลงกลอมลูก มีลักษณะและหลักการแตงตามฉันท

ลักษณที่เรียกวา “คําฮํ่า” ซึ่งจัดเปนลํานําชนิดหนึ่ง เชนพรรณนาการสรางวิหาร ซึ่งลักษณะที่

ถูกตองจะมีการบังคับเสียงโทสัมผัสกับเสียงโท เสียงสามัญสัมผัสกับเสียงสามัญ สลับกันเปนคู ๆ 

ไปแตการสัมผัสนี้ไมสูจะพิถีพิถันมากนัก สวนจํานวนคําที่ใชนั้น บางวรรคนิยมใช 3 คําบาง 4 คํา

บาง ไมแนนอนตายตัว บางทีมีมากกวา 4 ถึง 5 คํา ก็มี อาจจะเปนเพราะเนนที่เนื้อความของเพลง

มากกวา 

 2. เนื้อความของเพลงกลอมลูก มักจะกลาวถึงเร่ืองราวตาง ๆ เรียงตามลําดับมาก

นอยดังนี้ 

  2.1 บทเพลงที่ เกี่ยวกับสภาพธรรมชาติปาเขา แมน้ํา ลําหวย ตามลักษณะ

ภูมิศาสตร  และบทเพลงประกอบดวยความรูทางธรรมชาติศึกษา ไดแก ชื่อผัก ผลไม   ตลอดจน

ชื่อสัตวตาง ๆ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  2.2 บทเพลงที่เกี่ยวกับสภาพความเปนอยูของชุมชนสมัยกอนทั้งเศรษฐกิจ สังคม 

  2.3 บทเพลงที่พรรณนาความรัก ความหวงใยที่ผูใหญมีตอเด็ก ตลอดจนการ

ปลอบโยน การใหรางวัลและการขู การขอส่ิงของตาง ๆ ใหแกเด็ก 

  2.4 บทเพลงที่กลาวถึงวัฒนธรรม ประเพณี เชน การทําบุญหรือปริศนาธรรมใน

พุทธศาสนา และส่ิงศักด์ิอ่ืน ๆ  

  เนื้อหาหรือขอความพรรณนาที่พบวา มีไมมากนักคือ การอบรมสั่งสอนในเร่ืองใด

เร่ืองหนึ่งแกเด็กโดยตรง ไมวาจะในดานจริยธรรม เชนการครองตนทั้งหญิง-ชาย หรือขอหามตาง ๆ 

ไมปรากฏหรือเนนเอาไวเลย 

 เพลงกลอมลูกภาคอีสาน 

 เพลงพื้นบานอีสาน มีลักษณะเดนชัดกับการขับรองอันเปนธรรมชาติ บงบอกความ

จริงใจ ความสนุกสนาน และความสอดคลองกลมกลืนกับเครื่องดนตรีประจําทองถิ่น คือ แคน 

แมการขับกลอมลูกซึ่งไมใชเครื่องดนตรีใด ๆ ประกอบ ก็สื่อใหผูฟงรูทันทีวาเปนเพลงของภาค

อีสาน 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน เปนดินแดนที่กวางขวางและมีประชากรมาก

ที่สุดในบรรดา 4 ภาคของไทย เพลงกลอมลูกจึงมีหลายสําเนียง ถาเปนอีสานตอนเหนือจะมี

สําเนียงคลายลาว ถาเปนอิสานตอนใตจะมีสําเนียงคลายเขมร แตเพลงกลอมลูกที่แพรหลายและ

ยอมรับวาเปนเอกลักษณของอีสานจะเปนสําเนียงอีสานตอนเหนือ และมักจะข้ึนตนดวยคําวา 

"นอนสาหลา" หรือ "นอนสาเดอ" หรือ "นอนสาแมเยอ" มีทํานองลีลาเรียบงายชา ๆ และมีกลุมเสียง

ซ้ํา ๆ กันทั้งเพลงเชนเดียวกับภาคเหนือ การใชถอยคํามีเสียงสัมผัสคลายกลอนสุภาพทั่วไป และ

เปนคําพื้นบานที่มีความหมายในเชิงสั่งสอนลูกหลานดวยความรักความผูกพัน 

 มักจะประกอบดวย 4 สวนเสมอ คือ สวนที่เปนการปลอบโยนการขูและการขอโดยมุง

ใหเด็กหลับเร็ว ๆ นอกจากนี้ก็จะเปนคําที่แสดงสภาพสังคมดานตาง ๆ เชน ความเปนอยู 

บรรยากาศในหมูบาน คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เปนตน คุณคาของเพลงกลอมลูกอีสาน 

จึงมีพรอมทั้งทางดานจิตใจและดานการศึกษาของชาติ  

 ตัวอยางเพลงกลอมลูกภาคอีสาน 

   นอนสาหลาหลับตาสามิเยอ   แมไปไฮ หมกไข มาหา 

   แมไปนา จี่ปา มาปอน   แมเล้ียงมอน ในปา สวนมอน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ลักษณะของเพลงกลอมลูกภาคอีสาน 

 เพลงกลอมลูกในภาคอีสาน เปนวรรณกรรมมุขปาฐะที่สื่อดวยภาษาของคนกลุม

ใหญสองกลุม ไดแก ภาษาโคราชของวัฒนธรรมโคราช และภาษาอีสานของกลุมวัฒนธรรม

ไทย-ลาว 

 1. วิธีการกลอม 

  1.1 เวลาที่รองเพลงกลอม มักรองเพลงกลอมเมื่อเด็กนอนกลางวันเทานั้น ซึ่งอาจ

นอนต้ังแตสิบนาฬิกาเปนตนไป สวนกลางคืนไมนิยมรองเพลงกลอมลูก 

  1.2 อุปกรณในการนอน อาจเปนอูหรือเปล ถาเปนเปลมักผูกเปลใตถุนบานโดย

สายเปลโยงไวกับรอด สวนอูนั้นจะตองมีหลักอู ใชผาดายดิบเนื้อละเอียดหรือผาขาวมาผูกอู หัว

และทายอูมีไมขัด เรียกวา ไมถางอู เด็กที่นอนอูมักนอนนานเพราะอูกระชับกับตัวเด็ก ทําใหไมผวา 

ตกใจงาย แมบางคนอาจมีขันหรือกะลาประกอบการรองเพลงกลอม คือใชขันหรือกะลาเคาะหรือ

ครูดใหเกิดเสียงเปนจังหวะเพลง 

 2. รูปแบบของเพลง 

  2.1 เพลงปลอบ คือ เพลงที่ชักชวนใหนอนดวยถอยคําออนหวานไพเราะ แมคํา

เรียกช่ือเด็ก เชน เจาทองคําเอย พอแกมพวงของแม แมเนื่อออนเอย (แมเนื้อออนเอย) นอนสาหลา

คําแพงของพี่ (นอนเถิดนองคนดีของพ่ี) นอนสาหลาลับตาแมซิกอม (นอนเถิดลูกแมจะกลอม) 

นอนสาเดอหลาดวงตานอยออน (นอนเถิดลูกตัวเล็ก ๆ สุดที่รักของแม) นอกจากนี้ เนือ้หาของเพลง

ยังแฝงไวดวยความรัก ความทะนุถนอมของแมอยางเต็มเปยม ซึ่งแสดงออกมาเปนลักษณะการ

พรรณนาเร่ืองราว 

  2.2 เพลงขู คือ เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนําส่ิงที่นากลัวมาขูใหเด็กกลัว เพื่อที่

เด็กจะไดนอนหลับโดยเร็ว ซึ่งเพลงลักษณะนี้มีจํานวนคอนขางมาก ส่ิงที่นํามาขู มีทั้งคน สัตว พืช 

ผี และการกระทํา เนื้อหาของเพลงขูเปนเนื้อหาที่ทําใหเด็กกลัว ซึ่งอาจมีผลตอบุคลิกภาพ การกลัว

โดยขาดเหตุผลยอมทําใหเด็กขาดความเปนตัวของตัวเอง ขาดความม่ันใจ ไมมีความริเร่ิม

สรางสรรค ดังนั้นจึงชอบอยูในกฎระเบียบที่กําหนดไว เพลงกลอมลูกประเภทนี้จึงเปนสวนหนึ่งของ

วัฒนธรรมที่ไดหลอหลอมบุคลิกภาพของคนในสังคม 

  2.3 เพลงใหสินบน ไดแก เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนําส่ิงของที่เด็กสนใจหรือผูใหญ

คิดวาเด็กสนใจ หรือมีความสําคัญสําหรับเด็กมาลอใหเปนส่ิงแลกเปล่ียนกับการนอนหลับ ซึ่งโดย

สวนใหญแลว สินบนที่ใหมักจะเปนอาหาร หรือแกวแหวนเงินทอง  
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3. เนื้อหาของเพลงที่สะทอนถึงเด็กในแงมุมตาง ๆ  

  3.1 ความรัก  

  3.2 ความนารักนาถนอม พอแมหรือผูใหญมักจะมองเด็กในแงของความนารักนา

ทะนุถนอม อาจเห็นความนารักที่ผิวเนื้อ หัว ใบหนา ฯลฯ ซึ่งความไรเดียงสาประกอบกับความ

นารักนี้ก็เปนส่ิงที่ผูกใจผูใหญใหหลงใหลได  

  3.3 เปนความหวังเปนที่พึ่งของพอแม โดยสวนใหญพอแมมักจะมีความหวังกับลูก

ของตนเองวา เม่ือลูกเติบโตเปนผูใหญแลว พอแมจะฝากผีฝากไข ถาเปนชายก็ควรจะไดบวชเรียน

แทนคุณ  

 4. บทบาทของเพลงกลอมลูก ในการสั่งสอนอบรมและถายทอดประสบการณแกเด็ก 

  4.1 ความรูเกี่ยวกับการรักษาโรคเด็ก เด็กในชนบทสวนใหญมักเปนโรคซาง หรือ

ตานขโมย เพลงกลอมลูกบทนี้ไดบอกใหทราบถึงความเชื่อเกี่ยวกับยารักษาโรคซาง  

  4.2 ถายทอดส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ ซึ่งสวนใหญมักเปนเร่ืองพืช สัตว ตลอดจน

ธรรมชาติแวดลอม นอกจากจะเปนการใหความรูทางธรรมชาติวิทยาแลว ยังเปนการบอก

เหตุการณตาง ๆ  

  4.3 ในการสั่งสอนอบรม เปนการสั่งสอนออบรมเด็กในดานตาง ๆ สวนใหญมักจะ

ส่ังสอนในเร่ืองทํามาหากิน การประกอบอาชีพ  

  4.4 การถายทอดวรรณกรรมพ้ืนบานและการเลาเร่ือง ในเพลงกลอมลูกภาคอีสานมี

จํานวนไมนอยที่กลาวถึงวรรณกรรมพื้นบาน ซึ่งเปนนิทานบาง ปริศนาคําทาย ตลอดจนการเลา

เร่ืองตาง ๆ  

  4.5 ใหแนวคิดเกี่ยวกับคานิยมของสังคม ซึ่งอาจเปนคานิยมในดานตาง ๆ เชน 

การเล้ียงดูลูก การประกอบอาชีพเกษตรกรรม การครองเรือน ฯลฯ 
 เพลงกลอมลูกภาคใต 
 ในบรรดาภาษาถ่ิน ภาคใตเปนภาษาถิ่นที่คนไทยสวนใหญรูจักมากที่สุดเพราะมีสําเนียง

ที่เปนเอกลักษณชัดเจนที่สุด เชนเดียวกับเพลงกลอมลูกภาคใตที่มีทํานองและลีลาเดนเปนของ

ตนเอง เพลงกลอมลูกภาคใต มีชื่อเรียก 4 อยาง คือ เพลงรองเรือ เพลงชานอง หรือเพลงชานอง 

เพลงเสภา และเพลงนองนอน ที่เรียกวาเพลงรองเรือ สันนิษฐานวานาจะเปนเพราะลักษณะของ

เปลที่ใชผาผูกมีรูปรางคลายเรือ เพลงชานองหรือชานอง คําวา ชา มาจาก คําวาบูชา ซึ่งแปลวา

สดุดีหรือกลอมขวัญ ชานองหรือชานอง จึงหมายถึงการสดุดีแมซื้อ ซึ่งเช่ือกันวาเปนเทวดาหรือผี

ประจําทารก เพลงเสภาเปนเพลงที่ใชโตคารมกันเปนบทปฏิพากยแสดงปฏิภาณไหวพริบ นํามาใช

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
 

17 

ในเพลงกลอมลูกเพลงนองนอน เปนการมุงกลอมนองหรือกลอมลูกโดยตรง ลักษณะเดนของ

ทํานองกลอมลูกภาคใต ไมวาจะเปนเพลงประเภทใดคือมักจะขึ้นตนเพลงดวยคําวา "ฮา เออ" 

หรือมีคําวา "เหอ" แทรกอยูเสมอในวรรคแรกของบทเพลง แลวจึงขับกลอมไปชา ๆ เหมือนภาค

อ่ืน ๆ  

 จากหลักฐานการคนควา ของศาสตราจารย สุธิวงศ พงศไพบูลย ระบุไววาเพลงกลอม

ลูกภาคใตมีจุดประสงคและโอกาสการใชกวางขวาง จึงมีมากถึง 4,300 เพลง มากกวาทุกภาคใน

ประเทศ  

 ตัวอยางเพลงกลอมลูกภาคใต 

    .....รองเรือเหอ  รองโรกันทั้งบาน 

   ไมใชเร่ืองของทาน  ทานเหอ อยาเก็บไปใสใจ 

   รองเรือชาหลาน  ไมเกี่ยวไมพานไปหาใคร 

   ทานอยาเก็บมาใสใจ  รองเรือชาหลาน ... เอง 

   โผกเปลเหอ   โผกไวใตตนชมพู 

  ใหแหวนชายไปทั้งคู  บอกพอบอกแมวาแหวนหาย 

  พอวาไมรับรูบุญ   แมวาไมรับรูดาย 

  บอกพอบอกแมวาแหวนหาย ติดมือพี่ชายไป 
 
 ลักษณะของเพลงกลอมลูกภาคใต 
 บทเพลงกลอมลูกหรือรองเรือ หรือ เพลงชานองนี้เปนเพลงที่แสดงออกทางอารมณของ

ผูรอง โดยผูรองมิไดคิดตกแตง ใหคําสละสลวยแตอยางใด ผูรองพรรณนาออกมาเปนบทกลอน

จากสวนลึกของหัวใจ บทตาง ๆ ไดแสดงถึงเร่ืองราวในอดีตทํานองเสียดสีสังคม บทเกี้ยวของหนุม

สาว บทตอวาตอขานกัน ฯลฯ บทตาง ๆ เหลานี้เปนเสมือนกระจกเงาที่ฉายใหเห็นถึงความรูสึกนึก

คิดนิสัยใจคอของคนไทย แสดงรองรอยและอมความหมายในทางประวัติสาสตร และสะทอนให

เห็นถึงสภาพของสังคมไทยในอดีตทางลัทธิประเพณีไดเปนอยางดี 

 เพลงกลอมลูกบางจังหวัด เชนสงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุงเรียกวาเพลงรองเรือ 

เพราะเหตุที่เปลผารูปคลายเรือ  

 เพลงรองเรืออีกนัยหนึ่งทานวาเปนเพลงที่รองเกี้ยวกัน และใชเหเรือในคืนวันข้ึน 15 คํ่า 

เดือน 11 กลางคืนเดือนยี่น้ําเจ่ิงนองทั่วไป หนุมสาวจะนําเรือเพรียวลงอวดฝพายไปตามลําน้ํา เรือ

หนุมเรือสาวพบกันก็จะพายชะลอคลอกันไปชา ๆ แลวจะมีเสียงเพลงเก้ียวไปจากเรือลําของพวก
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หนุม ๆ ฝายเร่ือสาวก็จะวาเพลงแกมาเปนที่สนุกสนานและวาเกี้ยวไปในตัวดวย ตอมาเพลงนี้ไดใช

ในการรองกลอมลูกใหนอนโดยใชสรอยและวาเสียงใหออนลง เสียงเอ่ือย ๆ ชวนใหหลับ จึงเรียกวา 

เพลงรองเรือ 

 สวนอีกความเห็นหนึ่งวาที่เรียกวาเพลงรองเรือก็เพราะเปลผาที่ผูกไวใตถุนหรือที่

ระเบียงนอกชานนั้น รูปรางลักษณะคลายเรือจึงเรียกวา เพลงรองเรือ เวลาไกวเปล แกวงออก

ขาง พุงไปขางหนาบางคลายเรือวิ่ง บางก็วาเพลงนี้เมื่อกอนเรียกเพลงแหเรือตอมาเรียกเพลงเห

เรือตามภาษาบางกอก ไมใชเพลงรองเรือ ถาพูดวาเพลงรองเรือก็คือ เพลงกลอมลูกใหนอน ไม

มีความหมายไปเปนอยางอื่น ถาหมายถึงการชักลาก เรียกวาเพลงแหพระ  แหผาปา แหกฐิน 

ฯลฯ 

 เพลงเรือทางภาคใตพอมีอยูบางที่จังหวัดชุมพร สวนจังหวัดอ่ืน ๆ นั้นไดหายไป 

ปจจุบันชาวชุมพรที่อายุต้ังแต 40 ปข้ึนไปยังรองเพลงเรือไดอยู เด็ก ๆ หรือสาวบาวปจจุบันไมเคยรู 

ไมเคยเห็นและไมทราบเลย เพลงเรือเปนเพลงท่ีใหจังหวะในการพายคลาย ๆ กับกาพยแหเรือของ

เจาฟาธรรมาธิเบศร แตทางภาคใตวิธีรองและทํานองตางออกไป บทที่รองก็ใชกลอนแปด วิธีรอง

เปนจังหวะ 2 คํา ตามจังหวะของการพาย  

 เพลงกลอมลูกภาคกลาง 

  เพลงกลอมลูกภาคกลางเปนที่รูจักแพรหลายและมีการบันทึกไวเปนหลักฐานมากกวา

เพลงกลอมลูกภาคอ่ืน ซึ่งสะดวกแกการศึกษาคนควา การฟนฟู และการอนุรักษ โดยไมมชีือ่เฉพาะ

สําหรับเรียกเพลงกลอมลูกภาคกลาง เนื่องจากข้ึนตนบทรองดวยคําหลากหลายชนิดตามแต

เนื้อหาของเพลง นักวิชาการหลายทานไดศึกษาแบงประเภทเนื้อหาของเพลงกลอมลูกภาคกลางไว

คลายกัน  

1. ประเภทสะทอนใหเห็นความรักความผูกพันระหวางแมกับลูก ดังจะเห็นไดจาก

ถอยคําที่ใชเรียกลูกวาเจาเนื้อละเอียด เจาเนื้ออุน เจาเนื้อเย็นสุดที่รักสุดสายใจ เปนตน  

2. ประเภทสะทอนใหเห็นความเปนอยูของคนไทยภาคกลางในดานตาง ๆ เชน ความ

เจริญทางวัตถุ ประเพณี วัฒนธรรมตาง ๆ ความศรัทธา ความเชื่อคุณธรรมประจําใจ อารมณขัน 

และการทํามาหากินของประชาชน  

3. ประเภทใหความรูดานตาง ๆ เชน ความรูทางภาษา ธรรมชาติวิทยา วรรณคดี 

นิทาน ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร แบบแผนการปกครอง และครอบครัว  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
 

19 

 ลักษณะทํานองและลีลาของเพลงกลอมลูกภาคกลาง จะเปนการขับกลอมอยางชา ๆ 

เชนเดียว กับภาคอ่ืน ๆ กลุมเสียงก็จะซ้ํา ๆ เชนกัน แตจะเนนการใชเสียงทุมเย็น และยึดคําแตละ

คําใหเชื่อมกลืนกันไปอยางไพเราะ ออนหวาน ไมใหมีเสียงสะดุด ทั้งนี้เพื่อมุงใหเด็กฟงจนหลับ

สนิท  

 ตัวอยางเพลงกลอมลูกภาคกลาง 

    โอละเหเอย   แมจะเหใหนอนวัน 

   ต่ืนข้ึนมาจะอาบน้ําทําขวัญ  นอนวันเถิดแมคุณ 

   พอเนื้อเย็นเอย   แมมิใหเจาไปเลนที่ทาน้ํา 

   จระเขหรามันจะคาบเจาเขาถ้ํา  เจาทองดําพอคุณ   

 
 ลักษณะของเพลงกลอมลูกภาคกลาง  
 เนื้อเพลงกลอมเกา ๆ ของไทยเรามีหลายประเภท เรียบเรียงจัดเปน 3 หมวด คือ  

1. พวกคําเหใหเด็กนอน 

2. พวกคําปลอบใหเด็กชอบ 

3. พวกคําเด็กรองเลน 

 ถาจะถือตามหมวดแรก พวกคําเหกลอมใหเด็กนอน สวนใหญจะเปนเพียงเพลงส้ัน ๆ 

เพลงยาว ๆ หลายคําสอนจะมีอยูเพียงไมกี่บท ในจํานวนนั้น มีบทหนึ่งที่อยูขางจะแพรหลายมาก

ทั้งนี้ก็เปนเพราะมีรายช่ืออยูในแบบเรียนภาษาไทยช้ันประถมศึกษา ชื่อ “นกกาเหวา” มาประมาณ

เกือบ 20 ปแลว นอกนั้นยาวเปนที่สองก็คือ บท “เรือเลน” “วัดโบสถ” สวน “ลูกสาวชาวแพ” กับ “ 

นาฬิเกตนดก ” นั้น เรียกไดวาขนาดยาวธรรมดา ๆ คือ 6 คํากลอน 

 พวกคําเหใหเด็กนอนเหลานี้ ถาจะแยกออกตามหมวดวรรณกรรมอีกช้ันหนึ่ง ก็คงได

เปนหมวดสัตวสองเทา (นก) หมวดสัตวเล้ียงและสัตวเล้ือยคลาน หมวดลูกสาวลูกชายและหมวด

สถานที่และเคร่ืองใชตาง ๆ แตอยางไรก็ตาม หมวดตาง ๆ เหลานี้ลวนเปนสัญลักษณ หรืออยาง

นอยก็มีส่ิงสืบเนื่องไปถึงเด็กผูถูกกลอม ซึ่งสวนใหญยังเปนแงคิดเกา ๆ ด้ังเดิม ตอมาในภายหลัง

พวกคําเหใหเด็กนอนนี้ปรากฏวามีมากข้ึนในทองถิ่นภาคตาง ๆ เพราะ ฉะนั้น คําเหกลอมจึงพลอย

ขยายหมวดและแจกคํากลอมแตกตางกันออกไปอีกมาก จนแมอาจจะแยกเปน ลํานําปรากฏการณ 

ตาง ๆ ไดอีกเชน นอนหลับ ลมพัด จับชาง น้ําเชี่ยว ฯลฯ แต ถึงอยางไร ๆ ก็ไมหนีพนไปจากขอบขาย

ของ เพลงกลอมลูก เพลงกล หรือ เพลงเชิญใหนอน  
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 เพลงกลอมลูกนาจะมีวิวัฒนาการมาจากการเลานิทาน หรือนิยายใหเด็กฟงเวลานอน 

เพื่อใหเด็กรูสึกเพลิดเพลินและหลับงาย ดวยลีลาชา ๆ บรรยากาศสงบของเพลงกลอมนั่นเอง สวน

เนื้อหาของเพลงมีมากต้ังแตเพลงที่มีความประณีต ออนโยนเหมาะกับเด็ก ไปจนถึงเพลงเสียดสี

ประชดประชันสังคม ซึ่งพอจะจําแนกเปนประเภทตาง ๆ ไดดังนี้ 

 1. เพลงที่แสดงความรักความผูกพันระหวาง แม กับ ลูก การแสดงความรักความ

ผูกพันในเพลงกลอมนี้ แสดงออกไดหลายอยาง คือ 

  1.1 แสดงความหวงใยในอันตรายตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนกับลูก  

  1.2 แสดงความรักความหวงแหน ทะนุถนอม 

  1.3 แสดงความรักความเอ็นดูในลักษณะทาทาง หนาตาของเด็ก สวนใหญมักจะ

เอ็นดูเด็กที่มีสุขภาพสมบูรณ เจาเนื้อ ผิวออนละมุน  

  1.4 แสดงใหเห็นวิธีการเล้ียงดูเด็กของพอแม 

  ผูใหญเชื่อกันวาตามธรรมดาเด็กเปนผูบอบบางทั้งกายและใจ จึงตองทะนุถนอมอยู

ตลอดเวลา หากบังเอิญมีเหตุการณทําใหเด็กตกใจ เชื่อกันวาเด็กจะเสียขวัญ ตองมีการเชิญขวัญ

หรือสูขวัญ ความคิด ความเชื่อนี้จึงมีแทรกอยูในเพลงกลอมลูกหลายบท  ตามธรรมดาพอแมมกัจะ

หวังพึ่งพิงหรือฝากผีฝากไขกับลูก หวังวาเมื่อเติบโตข้ึนลูกจะไดเปนเพื่อนใหคลายเหงา ความหวัง

เหลานี้พอแมจะแทรกไวในเพลงกลอม มีเพลงกลอมบางบทที่กลาวถึงความรัก ความผูกพัน

ระหวางผูเล้ียงและเด็กเสมือนเปนพอแมลูกสืบสายโลหิต สวนใหญเนื้อหาของเพลงประเภทนี้ 

มักจะใหความรูสึกเศราโศก  

 2. ดานสังคมวิทยา 

  2.1 การอบรมส่ังสอน เพลงกลอมลูกนั้นนอกจากจะใชกลอมโดยตรงแลว หาก

วิเคราะหใหถองแทจะสังเกตไดวาพอแมมักจะใชเปนส่ือในการอบรมส่ังสอนเด็กไปดวยในตัว 

แมวาทารกยังไมรูความ แตเนื้อหาของเพลงก็อาจจะชวยกลอมเกลาจิตใจของเด็กผูเปนพี่ หรือเด็ก

โตที่พอจะรูความ ซึ่งไดยินเพลงกลอมอยูเสมอ สวนใหญแลวการอบรมสั่งสอนก็มักจะไมพนเร่ือง

ความกตัญูที่ลูกพึงมีตอพอแม อบรมใหลูกเขาใจวาเมื่อพอแมแกลงไป ลูกจะตองปรนนิบัติรับใช 

หรือหากพอแมตายลูกก็มีหนาที่จัดการศพใหเรียบรอย  

  2.2 ความเชื่อ คนสมัยกอนมักมีความเชื่อในส่ิงลึกลับ ความเชื่อเกี่ยวกับแมซื้อใน

เพลงกลอมลูก เชน เช่ือวาเด็กมีแมซื้อประจําตัวคอยปกปองคุมครองรักษา ถาเด็กหรือหัวเราะทั้ง

กําลังหลับก็เชื่อวาแมซื้อคอยหยอกเยา เปนตน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
 

21 

  2.3 อาชีพและความเปนอยู หากศึกษาจากเพลงกลอมลูก ทําใหทราบวาอาชีพ

ของคนสมัยกอนสวนใหญเปนอาชีพทํานา หรือกสิกรรม เล้ียงสัตวบางเล็ก ๆ นอย ๆ  

 3. ดานธรรมชาติวิทยา นอกจากจะกลาวถึงเร่ืองตาง ๆ ตรงไปตรงมาแลว ในเพลง

กลอมลูกยังใชธรรมชาติใกลตัว เชน ตนไม สัตวตาง ๆ เขามาประกอบเร่ืองอีกดวย 

  3.1 ตนไม ไดแก ตนโตนด ตนกระทิง ตนแค ฯลฯ 

  3.2 ดอกไม  

  3.3 สัตว แยกเปนสัตวส่ีเทา และสัตวสองเทา 

   3.3.1 สัตวส่ีเทา สวนใหญเปนสัตวเล้ียงในบาน เปนสัตวที่คุนเคย   

   3.3.2 สัตวสองเทา สวนใหญจะเปนนกชนิดตาง ๆ  เชน นกเขา นกขมิ้น นกโพระดก 

นกเอ้ียง ฯลฯ 

 4. ดานศาสนา เพลงกลอมลูกบางบทมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนา ซึ่งชวยให

เด็กเกิดความศรัทธาเล่ือมใสมาแตเยาววัย  

 5. ดานวรรณคดี ในเพลงกลอมลูกใหผูกเร่ืองเปนนิทานบาง ตัดตอนจากวรรณคดีบาง

และบางครั้งก็หยิบยกเอาวรรณคดีมากลาวบาง  

 6. ประวัติศาสตร มีเพลงกลอมลูกบางตอนซ่ึงกลาวถึงเหตุการณทางประวัติศาสตร 

เชนขุนทอง ซึ่งกลาวถึงวีระบุรุษคนหนึ่งในสมัยอยุธยา 

 
คุณคาที่ไดรับจากเพลงกลอมลูก  
 เมื่อศึกษาเนื้อหาของเพลงกลอมโดยละเอียดแลว อาจกลาวไดวาเพลงกลอมลูกคือ 

มรดกอยางหนึ่งซึ่งแสดงใหเห็นวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของชาติ แสดงออกถึงความสามารถ

ความไหวพริบ ความละเอียดออนทางอารมณในเชิงวรรณศิลป สะทอนภาพสังคม ชีวิตความ

เปนอยูของคนสมัยกอน ตลอดทั้งฝกใหเปนคนชางสังเกต และท่ีสําคัญอยางยิ่ง คือ แสดงใหเห็นถึง

ความรักความผูกพันที่แมมีตอลูกอยางลึกซึ้ง  

  เมื่อไดทราบถึงประเภทและที่มาตาง ๆ ของเพลงกลอมลูกแลว จะเห็นวาเพลงกลอม

ลูกใหคุณคาแกผูศึกษาหลายดาน คือ 

 1. ดานธรรมชาติวิทยา เปนที่นายินดีวา ปู ยา ตา ยาย ของเราในสมัยกอนเปนผูที่มี

ความรอบคอบ ชางสังเกต สนใจในส่ิงแวดลอมรอบ ๆ ตัว สนใจในธรรมชาติของสัตว รูจักสังเกต

อากัปกริยาของสัตวชนิดตาง ๆ แลวนํามาผูกเปนเร่ืองราว เปนบทเพลงนํามากลอมลูกเพื่อใหเด็ก

ไดรูจักเกี่ยวกับธรรมชาติของสัตวตามไปดวย เชนเพลง นกกาเหวา 
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 2. ดานประวัติศาสตร ในเพลงกลอมลูก จะมีเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในอดีตนํามา

รอง แทรก เอาไว เพื่อใหชนรุนหลังไดรูถึงเหตุการณในประวัติศาสตรตอนนั้น ๆ ไปดวย เชน เชน

เพลงวัดโบสถ  

 3. ดานชีวิตความเปนอยู ในบทเพลงไดสอดแทรกเก่ียวกับชีวิตความเปนอยู และ

ลักษณะนิสัยขอคนไทยไวหลายอยาง เชน 

 4. ดานคมนาคม จากบทเพลงทําใหเรารูวาในสมัยนั้นการคมนาคมยังไมเจริญเหมือน

ในปจจุบัน เวลาเดินทางถาไปทางน้ําก็ใชเรือ ซึ่งเปนการใหเห็นวา ในสมัยกอนประเทศไทยมีแมน้ํา

ลําคลองมาก จนไดชื่อวาเปนเวนิสตะวันออก ถาเดินทางบกก็ใชเกวียน ใชมา เปนตน  

 5. ดานความรักของหนุมสาว ในเพลงกลอมลูกก็ยังมีการแสดงใหเห็นถึงความรักของ

หนุมสาวและการตัดพอตอวากัน เชน เพลงพี่รักพี่มาที่วา 

 6. ดานประเพณีและศิลปวัฒนธรรม จากบทเพลงทําใหเรารูวาคนไทยสมัยกอนมี

ความมีความสามารถในเชิงชางที่ไมแพประเทศใดในโลก โดยเฉพาะสตรีไทยมีฝมือในการครัว 

และการเย็บปกถักรอยตาง ๆ ดังจะเห็นไดจากเพลงกลอมลูก บทนางประทุม  

 7. ดานความเพลิดเพลิน เพลงกลอมลูกทุกเพลงกอใหเกิดความเพลิดเพลินทั้งส้ิน บาง

เพลงก็กอใหเกิดความสนุกสนาน ความตลกขบขัน  

 8. ดานขอคิดคติสอนใจ ในบทเพลงไดใหขอคิดคติเตือนใจแกเรารุนลูกหลานไวหลาย

อยาง เชน ผูหญิงเวลาผูชายมารัก ก็ตองสงวนทีทา มีความไวตัวพอสมควร ถาผูชายรักจริงก็ตอง

มาหาฝายหญิงเอง ไมใชใหผูหญิงไปหาผูชาย และกอนแตงงานก็เตือนใหผูชายขยันทํางานสราง

เนื้อสรางตัวใหเปนหลักเปนฐานเสียกอน 

 

พอ แม ครู และผูเชี่ยวชาญ จิตวิทยาและพฤติกรรมของเด็กกอนวัยเรียน  
 บทบาทของผูที่เกี่ยวของกับเด็กกอนวัยเรียนตอพัฒนาการทางภาษา 

 พัฒนาการของเด็กกอนวัยเรียน หรือ เด็กปฐมวัยนั้น เปนชวงเวลาที่มีความสําคัญมาก 

ดังนั้น จึงเปนส่ิงที่จําเปนอยางยิ่งที่ผูที่มีสวนเก่ียวของกับเด็กในวัยนี้ ควรใหความสนใจ เพื่อเปน

รากฐานในการนําความรูไปใชในการสงเสริมพัฒนาการทางดานภาษาใหกับเด็กปฐมวัย ซึ่งบุคคล

ที่สําคัญกับเด็กปฐมวัย ไมวาจะเปนพอแม ผูปกครอง ตลอดจนครู อาจารยที่ทําหนาที่ใหความรูแก

เด็ก ไดเขาใจและนําความรูไปปฏิบัติตอไป  
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 บทบาทของผูปกครอง 
 สถาบันครอบครัวเปนสถาบันที่มีความใกลชิดกับเด็กมากที่สุด และมีความสําคัญ

อยางมากตอการพัฒนาทักษะทางดานภาษาใหกับเด็กเชนกัน โดยเฉพาะพอและแม ซึ่งถือวาเปน

ครูคนแรกของชีวิต โดยเด็กจะเรียนรูทักษะทางภาษาจากพอและแมทั้งจากการฟง และการ

เลียนแบบการใชถอยคําตาง ๆ ของบุคคลในครอบครัว ดังนั้น พอและแมจึงควรปฏิบัติตนเพื่อให

เด็กพัฒนาทักษะทางภาษาแตละดาน ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 3  แสดงบทบาทของผูปกครองเพื่อพัฒนาการการเรียนรูของเด็ก  
 

1. พอแมควรพูดใหชัดเจน ออกเสียงใหชัด พูดใหถูกตอง ไมลอเลียนเด็กโดยการแกลง

พูดไมชัด หรือพูดภาษาของเด็ก และควรใชภาษาที่ซับซอนข้ึนตามลําดับเพื่อความกาวหนาทาง

ภาษาของเด็ก 

2. พอแมควรใชภาษา ใหเหมาะกับวัยของเด็ก และควรพูดกับเด็กบอย ๆ เพื่อใหเด็ก

ไดเรียนรู จดจําคําศัพทไดมากข้ึน 

3. พอแมควรแกไขขอบกพรองในการออกเสียงของเด็ก ทั้งในดานการใชคําและ

ประโยค เพื่อกระตุนใหเด็กเลียนแบบแทนการดุวา ซึ่งอาจทําใหเด็กเกิดความคับของใจ ความเครียด 

และอาจนําไปสูการพูดติดอาง 

4. พอแมควรใหเวลากับเด็กอยางนอยวันละประมาณ 15 นาที ในการอานหนังสือให 

เด็กฟง โดยมีภาพประกอบ มีการสนทนาซักถามโตตอบ 

5. พอแม ควรจัดส่ิงแวดลอมใหนาสนใจ มีมุมหนังสือ หนังสือภาพ หนังสือนิทาน วิทยุ

และส่ืออ่ืน ๆ ที่ชวยกระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรูภาษา สนใจภาษา และมีพัฒนาการทางภาษาดีข้ึน 
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 บทบาทและหนาที่ของครู  
 ครูเปนบุคคลสําคัญยิ่งตอพัฒนาการทางภาษาของเด็ก ครูที่ตองการใหเด็กใชภาษาดี

ครูควรเปนแบบอยางที่ดี ถาอยากใหเด็กพูดครูตองเปนผูฟงที่ดี ตองสนใจและหวงใยเด็ก ครูตอง

วางแผนการจัดประสบการณอยางดี เพื่อใหเด็กไดเรียนรูภาษาเหมือนการใชภาษาปกติใน

ชีวิตประจําวันเพราะเด็กจะเรียนรูภาษาตลอดเวลาอยูแลวตามธรรมชาติ ครูปฐมวัยมีบทบาทใน

การกระตุนและสงเสริมการเรียนรูของเด็ก โดยการพัฒนาเด็กตองเร่ิมจากตัวครูกอน ครูตองเขาใจ

พัฒนาการหรือวัยวุฒิ รวมถึงกระบวนการอบรมเลี้ยงดูใหถูกตอง มีความเชื่อมั่นและกลาที่จะ

เปล่ียนแปลงแนวคิดไปในทางที่ดีข้ึน เพราะครูมีบทบาทสําคัญ มีอิทธิพลตอความรูสึก ความคิด 

และการแสดงออกของเด็ก ครูสามารถทําใหเด็กเรียนรูภาษา เขาใจความหมาย เห็นโครงสรางของ

ภาษาอยางองครวมกอน เชน การเรียนรูจากนิทานทั้งเร่ือง เด็ก ๆ จะเรียนรูวาในหนึ่งเร่ืองนี้มีหลาย

หนาที่ครูเปดอาน แตละหนาจะประกอบดวยกลุมคํา ยอหนา ประโยค คําและอักษร ซึ่งคอยแยก

ยอยลงไป เห็นวิธีการเรียงรอยกันของประโยคในภาษาของเรา ที่ครูอานหรือพูดใหฟง ซึ่งจะชวยให

เด็กสามารถเรียนรูภาษาไดอยางราบรื่น Henrick (นิตยา ประพฤติกิจ, 2539: 162) เสนอแนะ

วิธีการพื้นฐานเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานภาษาของเด็กไว ดังนี้  

1. รูจักฟงเด็ก 

2. ใหเด็กไดพูดคุยถึงเร่ืองที่เขาไดพบเห็นหรือไดฟงมา 

3. รูจักพูดคุยหรือสนทนากับเด็ก 

4. รูจักซักถามเพื่อใหเด็กไดใชภาษากวางข้ึน 

5. ใหเด็กไดฝกฝนการฟง 
6. รับปรึกษาเม่ือเด็กมีปญหา 

7. ใฝหาความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการดานภาษา 

 ปจจัยสําคัญอยางยิ่งที่จะชวยใหเด็กไดมีพัฒนาการทางภาษาในทุกดาน ก็คือ ครู ซึ่ง

จะมีหนาที่จัดประสบการณที่จะสรางเสริม ฝกฝนเด็ก ครูควรตองยอมรับฟง ต้ังใจฟง ไมมีอคติตอ

การใชภาษาของเด็กแตส่ิงที่ควรคิดถึงเสมอ คือ ครูไมใชผูปอนความรู แตครูเปนผูจัดการความรูและ

ประสบการณใหแกเด็ก นภเนตร ธรรมบวร (2544: 139) กลาวถึงบทบาทของครูในการจัดกิจกรรม

ดานภาษาไวดังนี้ 

1. ครูควรจัดส่ิงแวดลอม เพื่อสงเสริมพัฒนาการดานการพูดและการเขียน โดยการ

เปดโอกาสใหเด็กไดพูดคุย วาดรูปและเลาเร่ือง 
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2. ครูควรเปดโอกาสใหเด็กไดใชการเขียน และการอานในวิธีการที่มีความหมายกับ

เด็ก ครูควรเตรียมหนังสือและอุปกรณการเขียนไวในมุมในหองเรียนเพื่อใหเด็กเลนตามตองการ 

3. ครูควรกําหนดชวงเวลาการอานใหแนนอน โดยครูอาจพาเด็กไปหองสมุดใหเด็กได

เลือกและยืมหนังสือเอง 

4. ครูควรสงเสริมใหเด็กใชภาษาส่ือสารประเภทอื่น ๆ นอกจากภาษาพูด เชน ภาษา

ทาทาง ดนตรี ศิลปะและภาษาเขียน ซึ่งภาษาเหลานี้จะพัฒนาอยางรวดเร็วในเด็กปฐมวัย 

5. ครูควรเปดโอกาสใหเด็กไดตีความหมายและแกปญหา โดยใชนิทานเปนเคร่ืองมือ 

นิทานเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสราเสริมประสบการณดานตาง ๆ ใหแกเด็ก 

6. ในขณะอานหนังสือนิทานรวมกันกับเด็ก ครูควรแนะนําคําศัพทใหม ๆ ในนิทาน 

เพื่อให เด็กมีวงศัพทใหมเพิ่มข้ึน 

7. สงเสริมใหเด็กมีสวนรวมในการตกแตงชั้นเรียนผานการใชภาษา เชน ตกแตงมุม

หอง ดวยแผนปายที่เด็กเขียน รูปที่เด็กวาดทําใหเด็กเกิดความภูมิใจ 

8. ครูควรเปดโอกาสใหเด็กลองผิดลองถูกในการใชภาษา อยาบอกวาผิด อยาดุวาหรือ

แกไข จะทําใหเด็กเกิดความไมมั่นใจและไมกลาพูดไมกลาเขียน 

 

 
 

ภาพที่ 4  แสดงบทบาทของครูเพื่อพัฒนาการการเรียนรูของเด็ก  

 

 โดยสรุปการใชภาษาทั้งการฟง พูด อาน และเขียน เปนกระบวนการที่เกิดข้ึนตาม

ธรรมชาติของเด็ก ถาเด็กไดอยูในส่ิงแวดลอมที่เปดโอกาสใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับทักษะการใช

ภาษา เด็กก็จะสามารถใชภาษาไดดีข้ึน 
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 บุคลากร  
 บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเปนบุคคลที่สําคัญที่สุด ในการที่จะพัฒนาเด็กใหมี

พัฒนาการเปนไปตามวัยไดอยางเหมาะสม นั้น ครู หรือผูดูแลเด็กเปนบุคคลสําคัญ เพราะ เปนผูที่

อยูใกลชิดกับเด็กมากที่สุดเมื่อเด็กเขามาอยูในสถานศึกษาปฐมวัย ดังนั้นครูจึงตองเปนผูที่มีสุขภาพ

ดีทั้งดาน รางกาย บุคลิกภาพ และจิตใจ ไดรับการอบรมเกี่ยวกับการเล้ียงดูเด็กอยางสม่ําเสมอ และ

มีอัตราสวนการดูแลเด็กเหมาะสม (กรมอนามัย, 2548: 19-20) นอกจากนี้มีนักวิชาการไดกลาวไว

ดังนี้ (Click, 1981, อางถึงใน วรรณพร กาญจนาภา, 2540: 14) ไดเสนอวาบุคลากรทางการศึกษา

ปฐมวัยควรมีความสามารถในการวางแผนและดาเนินการจัดประสบการณใหเด็กมีความสามารถใน

การสรางบรรยากาศการเรียนรู โดยการจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียน มีความสามารถในการ

วัดและการประเมินผลสําเร็จของเปาหมายตามที่ไดต้ังไว และมีความสามารถในการเลือกใชส่ือและ

แหลงของสื่อที่มีความหลากหลาย  

 วาโร เพ็งสวัสด์ิ (2542) ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยไว

ดังตอไปนี้  

1. บทบาทหนาที่ในการสอน ซึ่งเปนหนาที่หลักของครูปฐมวัยในระหวางการดาเนิน

การสอน ครูจะตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ใหเด็กไดแสดงออก 

เรียนดวยความสนุกสนาน และสามารถนาความรูมาใชในชีวิตประจาวันได  

2. บทบาทหนาที่ในการอบรมเล้ียงดู เด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 0-5 ป เด็กวัยนี้ยัง

เล็กมากจาเปนที่ครูปฐมวัยจะตองอบรมเล้ียงดู ปลูกฝงจริยธรรมใหเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ  

3. บทบาทและหนาที่ในการควบคุมดูแลเด็กเลน การเลนถือเปนการเรียนรูของเด็ก

ปฐมวัย การใหเด็กเลนถือเปนโอกาสใหเด็กเรียนรูส่ิงตาง ๆ ดวยตนเอง และชวยสงเสริมพัฒนาการ

เด็กครบทั้ง 4 ดาน ไดแก อารมณ สังคม รางกาย สติปญญา  

4. บทบาทและหนาที่ในงานธุรการประจําวัน ไดแก บัญชีเรียกช่ือหลักฐานเกี่ยวกับ

สุขภาพอนามัย ทาใหทราบพัฒนาการดานตาง ๆ ตลอดจนพฤติกรรมของเด็ก และพัฒนาการเด็ก

ตอไป  

 เคสเตอร (Keister, 1977) ไดกลาวถึงบุคลากรผูดูแลเด็กไวดังนี้  

1. เปนผูที่คํานึงถึงความสําคัญของเด็ก  

2. คํานึงถึงความแตกตางของเด็กแตละคน  

3. เอาใจใสส่ิงซึ่งเด็กกําลังเรียนรู  
4. พูดคุยและเลนกับเด็กอยางสม่ําเสมอ 
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5. ไวตอความตองการของเด็ก  

6. ใหกําลังใจและสนับสนุนเด็กในขณะที่เด็กกําลังเรียนรูทักษะตาง ๆ  

7. เรียนรูวิธีการที่ทําใหเด็กมีความสุข 

 โฮนิค (Honig, 1986) กลาววา ครูหรือผูดูแลเด็กวัย 1-3 ป จําเปนตองมีเพื่อนเปนรากฐาน

ที่สําคัญของการพัฒนาความมั่นใจในตนเองของเด็ก ประกอบดวย  

1. การอุมและการกอดเด็กดวยความระมัดระวัง และออนโยน  

2. การตีความพฤติกรรมเด็กไดอยางถูกตอง และตอบสนองไดทันทวงทีเม่ือสังเกตเห็น
สัญญาณของความคับของใจ  

3. การดูแลเด็กดวยความรัก ความเอาใจใส ซึ่งจะชวยสงเสริมพัฒนาการทาง

สติปญญาของเด็กและพัฒนาความไววางใจตอผูดูแล  

 สวามีนาทาน (Swaminathan, 1988) กลาววาครูหรือผูดูแลเปรียบเสมือนพอแมคนที่

สองของเด็ก ดังนั้นครูหรือผูดูแลควรเปนบุคคลที่มีความรับผิดชอบ รักเด็ก มีความกระตือรือรน เอา

ใจใสตอเด็ก มีความยืดหยุนสูง และมีความอดทนในการเรียนรูเกี่ยวกับเด็กแตละคน ทั้งนี้เพราะ

เด็กในวัยตํ่ากวา 3 ขวบ มีความแตกตางกันทั้งในดานบุคลิกภาพ และการปรับตัว 

 สรุปไดวา บุคลากร  หมายถึง ผูบริหาร ครู ครูพี่เล้ียง ที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการ

ดําเนินงานใน สถานศึกษาปฐมวัย ทั้งนี้บุคลากรเหลานี้ เปนบุคคลสําคัญที่จะกําหนดคุณภาพเด็ก 

ดังนั้นจะตองเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ ประสบการณ ไดรับการอบรมฟนฟู

ความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กอยางสม่ําเสมอ สุขภาพดีทั้งดานรางกาย บุคลิกภาพ และจิตใจดี 

รวมถึงมีอัตราสวนที่เหมาะสมเพียงพอเพื่อที่จะสามารถดูแลเด็กไดดีและท่ัวถึง 
 การมีสวนรวมของผูปกครอง  
 การมีสวนรวมของผูปกครอง เปนการใหผูปกครอง มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 

ของศูนยเด็กเล็ก เชน การสนับสนุนอุปกรณ งบประมาณ หรือรวมเปนคณะกรรมการศูนยเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาศูนยเด็กเล็กอยางตอเนื่อง มีการประชาสัมพันธส่ือสารกับผูปกครอง ชุมชน อยาง

สม่ําเสมอ (กรมอนามัย, 2548: 21) 

 อภิญญา เวชชยชัย (2544: 142-143) ไดสรุปรูปแบบของการมีสวนรวมของครอบครัว 

โรงเรียน และสถานศึกษา ดังนี้  

 1. รูปแบบสําคัญของการมีสวนรวมของครอบครัว โรงเรียน และสถานศึกษา ในปจจุบัน

มีหลายรูปแบบทั้งนี้อยูกับความพรอมของผูบริหารโรงเรียน ในการสงเสริม สนับสนุนใหเกิดความ

รวมมือ ขณะเดียวกันก็ข้ึนอยูกับความพรอมของครอบครัวที่ใหความสนใจ และรวมคิดคนสราง

รูปแบบที่เหมาะสมรวมกัน  
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 2. รูปแบบการมีสวนรวมของครอบครัว โรงเรียน และสถานศึกษา ที่เปนปจจุบัน มี

หลากหลายลักษณะ ไดแก ความสนใจสวนบุคคล ไดแก พอ แม ผูปกครอง ที่มีความสนใจตอผล

การเรียน ความประพฤติ การปรับตัว และปญหาอ่ืน ๆ ในตัวลูกหลานตนเองเปนเบื้องตน มี

ลักษณะดังนี้  

  2.1 ลักษณะกลุม พอ แม ที่รวมตัวกันเองจากความสัมพันธสวนตัวเชนเปน พอแม 

ผูปกครองของเด็ก ๆ ที่เรียนหองเดียวกัน มีโอกาสพบกันบอย ๆ และพัฒนาเปนกลุมแบบไมเปน

ทางการ  

  2.2 ลักษณะกลุมพอ แม ที่รวมตัวกันจากการเขารวมกิจกรรมบางดานของ

โรงเรียน เชน เขารวมเปนอาสาสมัครในโรงเรียนชวยงานโรงเรียนดานตาง ๆ การเปนวิทยากรพเิศษ

การชวยสอน เปนตน  

  2.3 ลักษณะกลุมที่พอ แม ผูปกครอง ที่รวมงานกับโรงเรียนอยางเปนทางการตาม

รูปแบบ และโครงสรางที่โรงเรียนและสถานศึกษากําหนดไวแลว เชน เขารวมในฐานะกรรมการ

ระดับหอง ระดับช้ัน กรรมการเครือขายผูปกครอง กรรมการสมาคมผูปกครองและครู เปนตน  

 สรุปไดวาการมีสวนรวมของผูของผูปกครอง หมายถึง การสงเสริมใหผูปกครองมี

บทบาทในการมีสวนรวมตอการดําเนินงานตาง ๆ ของศูนยเด็กเล็ก รวมพัฒนาศูนยเด็กเล็ก อยาง

ตอเนื่อง รวมถึงประชาสัมพันธกับผูปกครองอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหผูปกครองไดรับทราบความ

เปนไปของศูนย และมีสวนไดสวนเสียรวมกันในการพัฒนาความเจริญกาวหนาของเด็กในทุก ๆ 

ดาน อีกทั้งยังเปนการเปดโอกาสใหผูปกครองรวมแสดงความคิดเห็นและรับทราบความเปนไป

เกี่ยวกับนโยบายตาง ๆ ของศูนย ซึ่งเปนการสานสัมพันธรวมกันระหวางผูปกครองกับศูนยเด็กเล็ก 

 

จิตวิทยาและพฤติกรรมของเด็กกอนวัยเรียน 
 พัฒนาการทางการพูดและภาษาของเด็ก 

 โดยทั่วไปพัฒนาการทางการพูดและการฟง ของเด็กทั่วไปมักจะมีการเขียนกลาวไว

ต้ังแตแรกเกิดจนถึง 3 ป แตหลังจากอายุ 3 ปไปแลวนั้น มีการศึกษาอางอิงนอย  

 ดวยเหตุดังกลาวจึงไดศึกษา คนควา และเทียบเคียงกับการศึกษาของ Heward 

(2006) เร่ือง พัฒนาทางการพูดและภาษา โดยจัดทําพฤติกรรมทางการไดยินและพัฒนาการพูด

และภาษาของเด็กปกติทั่วไป เพื่อนําไปใชเทียบเคียงกับพัฒนาการของศูนยเด็กกอนวัยเรียน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5 แสดงถึงพัฒนาการการเรียนรูของเด็ก  

 
 พฤติกรรมทางการไดยินของเด็กปกติในชวงอายุ 2-4 ป 
 อายุ 24 เดือน (2 ป) 

1. มีคําศัพทมากข้ึนถึง 50 คําหรือมากกวา 

2. ใชคํา 2 คํ าตอเนื่องกันได 

3. ทําตามคําส่ังงาย ๆ ได 

4. ตอบสนองตอ จังหวะของดนตรี 

5. ใชเสียงพูดเพื่อบอกความมุงหมายเฉพาะ 

6. แสดงใหรูวาเขาใจ วลี หลายวลีที่ใชในชีวิตประจําวัน 

7. เลนกับส่ิงของตาง ๆ ที่ทําใหเกิดเสียง 

8. เวลาออกเสียงมีเสียงสูงตํ่าชัดเจน 

9. แทนช่ือตนเองเวลาพูด 

10. เรียกช่ือภาพและส่ิงของตาง ๆ ได 

 อายุ 3-4 ป 

1. เด็กปกติอายุ 3 ป สามารถพูดไดมาก พูดเร็ว และชอบถามคําถามตาง ๆ  

2. สามารถพูดคําศัพท ประมาณ 900-1,000 คํา ใชประโยคที่มีคํา 3-4 คําได 

3. ประโยคที่ใชจะยาวข้ึนและหลากหลายมากข้ึน เชน แดงกําลังเลนน้ํา แมไปทํางาน 

4. ใชภาษาเพื่อขอประทวง หรือบอกวาเห็นดวย และพูดตลก ๆ ได 

5. เขาใจนิทานสําหรับเด็ก จับความคิดรวบยอดไดวา นิทานนั้นเปนเร่ืองตลก สามารถ

รับรูเร่ืองเหตุและผล เชน กลางวัน (สวาง) กลางคืน (มืด) 
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6. ชอบพูดสลับเสียงบางเสียง เชน ภาพ พูดเปน ภาค / ลิกพูดเปน ลิด / บุคลิก พูด

เปน บุคลิด 

7. เด็ก 3 ป สวนใหญชอบพูดเสียงหรือ คําซํ้า ๆ (เชน บบบบอล ลลลเล็ก) การพูดซ้ํา ๆ  

8. หรือการลังเลใจในการเปลงเสียงพูดของเด็กวัยนี้เปนเร่ืองปกติ และไมไดเปน  

เคร่ืองบงชี้แต 

9. อยางใดวา เด็กจะพูดแบบนี้จนติดเปนนิสัย หรือตอไปจะเปนเด็กพูดติดอาง 
 พัฒนาการทางภาษาในรูปแบบเชิงพฤติกรรม  
 สามารถอธิบายเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยแบงออกไดเปน 8 ระยะ   

ดังนี้ คือ 

1. ระยะเปะปะ (Random Stage) อายุต้ังแตแรกเกิดถึง 6 เดือน ในระยะนี้พบวาเด็กมี

การเปลงเสียงอยางไมมีความหมาย 

2. ระยะแยกแยะ (Jergon Stage) อายุ 6 เดือน ถึง 1 ป ในระยะนี้เด็กจะเร่ิมแยกแยะ

เสียงที่เขาไดยินในสภาพแวดลอมและแสดงอาการจดจําเสียงที่ไดยินได เด็กจะรูสึกพอใจถาหาก

เปลงเสียงแลวไดรับการตอบสนองทางบวก 

3. ระยะเลียนแบบ (Imitation Stage) อายุ 1 ถึง 2 ป เด็กวัยนี้สนใจและเร่ิมเลียนแบบ

เสียงของเด็กที่เปลงจะเร่ิมมีความหมายและแสดงกิริยาตอบสนองการไดยินเสียงของผูอ่ืน 

4. ระยะขยาย (The Stage of Expansion) อายุ 2 ถึง 4 ป เด็กวัยนี้จะเร่ิมพูดเปนคําๆ  

5. ระยะแรกจะเปนการพูดโดยเรียกช่ือคํานาม เรียกช่ือคนที่อยูรอบขาง ส่ิงของตาง ๆ 

ที่อยูรอบตัว รวมทั้งคําคุณศัพทที่เด็กไดยินผูใหญพูดกัน 

6. ระยะโครงสราง (Structure Stage) อายุ 4 ถึง 5 ป การรับรูและการสังเกตของเด็ก

วัยนี้ดีข้ึนมาก ทําใหเด็กไดสังเกตการณใชภาษาของบุคคลที่อยูรอบขาง และนํามาทดลองใช

ประสบการณที่เด็กไดรับ เชน การฟงนิทาน ดูรายการโทรทัศน เปนตน 

7. ระยะตอบสนอง (Responding Stage) อายุ 5 ถึง 6 ป พัฒนาการทางภาษาของ

เด็กวัยนี้จะเร่ิมสูงข้ึน เพราะเด็กจะเร่ิมเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาล เด็กไดพัฒนาคําศัพทเพิ่มข้ึน 

รูจักการใชประโยคอยางเปนระบบตามหลักไวยากรณ การใชภาษามีแบบแผนมากข้ึน 

8. ระยะสรางสรรค (Creative Stage) อายุต้ังแต 6 ปข้ึนไป เด็กจะพัฒนาความสามารถ

ทางภาษาไดสูงข้ึน สามารถจดจําสัญลักษณทางภาษาไดมากขึ้น สําหรับดานการพูด สามารถใช

ถอยคําที่เปนสํานวน หรือคําที่มีความหมายลึกซึ้งได 
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 ระยะของพัฒนาการทางภาษาแสดงใหเห็นวา กอนที่เด็กจะสามารถพูดคําแรกออกมา 

เชน “แม” “ปอ” ฯ จนกระทั่งสามารถพูดเปนประโยคไดนั้น เด็กตองผานกระบวนการสําคัญของ

พัฒนาการหลายข้ันตอน ทักษะทางภาษาข้ันแรกของเด็ก คือ การรองไห แมวาระยะแรกเด็กจะยัง

ไมสามารถพูดได แตไมใชวาจะเปนชวงเวลาของการสูญเปลา แตเด็กกําลังฝกการควบคุม

กลามเนื้อปากและลิ้นใหทํางานประสานกัน สังเกตเห็นไดจากทารกแบเบาะจะอาปาก ขยับปาก

บอยคร้ัง รวมถึงแลบล้ิน เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการพูดในอนาคต ทักษะสําคัญอยางหนึ่ง

ของเด็กกอนการพูด คือ การมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ซึ่งกระบวนการนี้ เด็กเรียนรูต้ังแตชวงแรก ๆ ของ

ชีวิต และเม่ือเด็กอายุประมาณ 3 เดือน เด็กก็สามารถใชภาษาทาทางในการสื่อสารกับบุคคลอ่ืนได 

โดยอาจใชวิธีการทําเสียงตาง ๆ ประกอบ จากนั้นเมื่อเด็กโตข้ึน พัฒนาการทางดานภาษาของเด็ก

ก็จะเพิ่มมากข้ึน ทั้งในดานการพูด การเรียนรูคําศัพท เปนตน  
 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการของเด็ก 
 ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการและการเตรียมความพรอมของเด็กปฐมวัย

แบงเปน 2 ประเภท คือ ปจจัยทางพันธุกรรม และปจจัยทางสภาพแวดลอม ซึ่งแตละปจจัยมี

รายละเอียด ดังตอไปนี้ คือ 
 ปจจัยทางพันธุกรรม 
 พันธุกรรม (Heredity) คือ ปจจัยภายในที่กําหนดขอบเขตลักษณะและขีดความสามารถ

ของบุคคล ทั้งทางรางกายและจิตใจ โดยผานทางกระบวนการถายทอดทางยีน (Genetics) ที่อยูใน

เชื้อสายของบรรพบุรุษมายังลูกหลาน ทําใหบุคคลในครอบครัวเดียวกันมีลักษณะบางประการท่ี

คลายคลึงกัน และมีลักษณะบางประการที่แตกตางกัน ซึ่งโดยปกติบุคคลจะมีโครโมโซมอยู 23 คู 

โดย 22 คูแรกจะถายทอดลักษณะทางรางกาย สวนคูที่ 23 จะเปนโครโมโซมท่ีทําหนาที่กําหนด

เพศของบุคคล อิทธิพลที่มีผลตอพัฒนาการและการเตรียมความพรอมของเด็กปฐมวัย มีดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 6  แสดงถึงปจจัยทางพันธุกรรมตอการเรียนรูของเด็ก  
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 1. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Appearance) เด็กจะไดรับการถายทอดโครงราง

และลักษณะทางกายภาพตาง ๆ จากพอและแม ไดแก รูปราง (ขนาด ความสูง น้ําหนัก สัดสวน

ของรางกาย) รูปลักษณะเหลานี้ พันธุกรรมเปนตัวกําหนดมาต้ังแตกําเนิดและทําใหเด็กแตละคนมี

ลักษณะภายนอกและพัฒนาการสวนบุคคลแตกตางกัน 

 2. ระดับวุฒิภาวะ (Maturity) พันธุกรรมเปนตัวกําหนดสภาวะและอัตราการเจริญเติบโต 

ของเด็กในระยะเวลาท่ีเหมาะสมที่เด็กแตละคนจะมีขีดความสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมอยางใด

อยางหนึ่งออกมาไดเอง  

 3. ความสามารถทางสมอง (Intellectual Ability) การเจริญเติบโตของสมองอยูภายใต

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของเด็กต้ังแตในครรภมารดาในระยะ 2 ขวบปแรก สมองมีการ

เปล่ียนแปลงขนาดและโครงสรางภายในอยางรวดเร็ว  

 4. ลักษณะความผิดปกติ (Abnormality) โรคภัยไขเจ็บหลายชนิดสามารถถายทอดได

ทางพันธุกรรม และมีผลทําใหเกิดความบกพรองทางรางกายและลักษณะที่เปนปญหาข้ึนได เชน 

โรคปญญาออน (Down’s Syndrome) เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม ทําใหเด็กมีระดับ

สติปญญาตํ่ากวาปกติ พัฒนาการและการเรียนรูในดานตาง ๆ ชากวาปกติ นอกจากนี้ยังมีโรคอ่ืน 

ๆ ที่ถายทอดทางพันธุกรรม ไดแก โรคตาบอดสี โรคธาลัสซีเมีย โรคเลือดหยุดยาก โรคดางขาว ซึ่ง

มีผลทําใหการเจริญเติบโตของรางกายและสมองของเด็กหยุดชะงักและไมสามารถพัฒนาตนเอง

ไดอยางเต็มที่ 

 5. พื้นฐานทางอารมณ (Temperament) นักจิตวิทยากลุมหนึ่ง (Thoman and Chess, 

1977) เช่ือวาการแสดงออกทางอารมณของเด็กสวนหนึ่งเปนส่ิงที่ติดตัวมาต้ังแตกําเนิด และสงผล

ใหการปรับตัวหรือการตอบสนองส่ิงตาง ๆ ของเด็กแตละคนแตกตางกัน ต้ังแตแรกเกิด จนตอเนื่อง

ถึงพัฒนาการดานบุคลิกภาพในวัยตอ ๆ มา เชน ลักษณะของการแสดงอารมณสงบมั่นคงหรือ

อารมณแปรปรวนงาย เปนคนกระตือรือรนหรือเงียบเฉยไมสนใจ เปนตน 

 6. ชนิดของกลุมเลือด (Blood type) เด็กจะไดรับชนิดของกลุมเลือดจากพอ-แมซึ่งมี

อยูทั้งส้ิน 4 กลุม คือ A, B, AB และ O 

 7. เพศ (Sex) การรวมตัวของโครโมโซมคูที่ 23 จากพอและแมจะเปนตัวต้ังแตระยะ

ปฏิสนธิ กลาวคือ เซลลสืบพันธุเพศชายจะนําพาโครโมโซม X, Y สวนเซลลสืบพันธุเพศหญิงจะ

นําพาเฉพาะโครโมโซม X เทานั้น เมื่อเกิดการปฏิสนธิ ซึ่งเด็กจะไดรับโครโมโซมจากฝายพอและแม

ฝายละ1 ตัว เด็กที่ไดรับโครโมโซม XY ก็จะเปนเพศชาย สวนเด็กที่ไดรับโครโมโซม XX ก็จะเปน

เพศหญิง  
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 ปจจัยทางสภาพแวดลอม  
 สภาพแวดลอมเปนปจจัยภายนอกที่เปนตัวผันแปรพัฒนาการและการเจริญเติบโตของ

เด็กไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

 1. สภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) ไดแก บาน โรงเรียน ของ

เลน อาหาร เปนตน  

 2. สภาพแวดลอมทางสังคม (Social Environment) ไดแก ครอบครัว ญาติ พี่นอง ครู 

ความสัมพันธ ระหวางบุคคล เปนตน  

 สภาพแวดลอมประเภทเดียวกัน อาจมีผลตอเด็กแตละคนไมเทากัน และเด็กคนหนึ่ง

อาจตอบสนองตอสภาพแวดลอมเดียวกันในลักษณะที่แตกตางจากคนอ่ืนได เนื่องจากความ

แตกตางระหวางบุคคลของเด็กในการรับรูและตอบสนองตอส่ิงเราตาง ๆ แตกตางกัน 

 
อิทธิพลของสภาพแวดลอมตอพัฒนาการและการเตรียมความพรอมของเด็กปฐมวัย 
 สถานภาพของครอบครัว 

 จุดเร่ิมตนของชีวิตเด็กทุกคนมาจากครอบครัว “ครอบครัว” จึงเปนสภาพแวดลอม

อันดับแรกที่มีความใกลชิดกับเด็กมากที่สุด ลักษณะครอบครัว โครงสราง ขนาดจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว ความสัมพันธในครอบครัว ฐานะเศรษฐกิจและสังคม จึงมีอิทธิพลตอพัฒนาการของเด็ก

เปนอยางมาก เด็กที่เติบมาในครอบครัวขยายที่มีสมาชิกในครอบครัวหลายคน มักไดรับการดูแล

เอาใจใสอยางอบอุนใกลชิด แตก็อาจเกิด ความสับสนในบทบาทของสมาชิกแตละคนได ครอบครัว

เด่ียวแมจะมีขนาดเล็กก็มีความเปน ตัวของตัวเองใน การอบรมดูแลเด็กไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้

ข้ึนอยูกับบทบาทของพอและแม ในการใหเวลาที่มีคุณภาพและเห็นความสําคัญของการสงเสริม

พัฒนาการเด็ก ความสัมพันธอันดีในครอบครัว ทําใหเกิดความมั่นคงทางจิตใจและสามารถพัฒนา

ตนเองไดอยางเต็มที่ในขณะที่ครอบครัวที่มีปญหาขัดแยงหรือแตกแยก เด็กจะรูสึก

กระทบกระเทือนจิตใจ ขาดความอบอุนและไมแนใจในบทบาทของตนเอง ก็อาจทําใหพัฒนาการ

หยุดชะงักได ระดับฐานะเศรษฐกิจและสังคมของพอแม รวมทั้งความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

พัฒนาการของเด็ก มีผลตอความสามารถในการตอบสนองความตองการของเด็กไดถูกตองและ

เหมาะสม ครอบครัวที่มีรายไดนอย มีโอกาสจํากัดที่จะตอบสนองความตองการที่จําเปนของเด็กให

ไดเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาพอและแมมีการศึกษานอยและขาดความเขาใจรวมถึงขาด

ความสนใจเกี่ยวกับการอบรมดูแลเด็กอยางเหมาะสมดวยแลว เด็กมักถูกทอดทิ้งและละเลยความ

ตองการตามพัฒนาการเด็ก ซึ่งกอใหเกิดผลเสียทั้งทางรางกาย อารมณและจิตใจ สังคมและ

สติปญญาทําใหเกิดปญหาพัฒนาการหยุดชะงักหรือพฤติกรรมเบ่ียงเบนได  
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 ลักษณะการอบรมเลี้ยงดู  
 พอแมเปนบุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการอบรมเล้ียงดูเด็กใหเจริญเติบโอยาง

เต็มที่และมีความพรอม ทั้งทางรางกายและจิตใจจนสามารถที่จะปรับตัวใหเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมตาง ๆ ได โดยเฉาะชวงตนของชีวิตและวัยกอนเรียน ดังนั้น การอบรมเล้ียงดูเด็กใน

เบ้ืองตนจึงเปนการวางรากฐานการดําเนินชีวิตใหกับเด็ก และมีอิทธิพลตอการสรางบุคลิกภาพและ

พฤติกรรมแกเด็ก โดยที่เด็กจะเรียนรูคานิยม ทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมตาง ๆ ที่พึงประสงค

และไมพึงประสงคในสังคมจากการสั่งสอนและชี้แนะของพอแมผูปกครองเปนสวนใหญ วิธีการ

อบรมเล้ียงดูเด็กที่ไมเหมาะสมยอมทําใหเด็กแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมหรือมีปญหาได เชน 

เด็กที่มีพฤติกรรมกาวราวมักมีสาเหตุมาจากการขาดความรัก ความเอาใจใส การอบรมส่ังสอน 

ความอบอุนในครอบครัว ซึ่งอาจสงผลใหพัฒนาการตามวัยของเด็กหยุดชะงักหรือลมเหลวได  
 ภาวะโภชนาการ 
 การไดรับสารอาหารที่รางกายตองการเปนปจจัยสําคัญในการปูพื้นฐานสุขภาพ

รางกายที่สมบูรณแข็งแรง ซึ่งจะชวยสงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให

ดําเนินไปตามปกติ หากเด็กไดรับสารอาหารไมเพียงพอกับ ความตองการของรางกายก็ยอมสงผล

ตอภาวะโภชนาการและพัฒนาการในดานตาง ๆ ได ในชวงปฐมวัยนี้ รางกายมีการเจริญเติบและ

พัฒนาไปหลายดานพรอมกัน โภชนาการที่เหมาะสมจะชวยใหพัฒนาการและการเตรียมความ

พรอมของเด็กปฐมวัยในดานตาง ๆ เปนไปอยางราบร่ืน เนื่องจากรางกายสามารถทํางานตาม

หนาที่ไดอยางเต็มที่ ภาวะโภชนาการจึงเปนสัญญาณแสดงใหเห็นถึงความสมบูรณหรือบกพรอง

ทางดานสุขอนามัยของเด็กได เด็กที่มีภาวะทางโภชนาการดีจะสามารถเจริญเติบโตไดสมบูรณ

ตามเกณฑมาตรฐานของพัฒนาการที่สมวัย ในทางตรงขาม เด็กที่ไดรับสารอาหารไมครบถวนหรือ

มีภาวะทางโภชนาการบกพรองจะเปนเด็กที่สุขภาพออนแอ ภูมิตานทางโรคตํ่า ติดเช้ือโรคไดงาย 

รางกายเจริญเติบโตชามีสัดสวนและสภาพรางกายผิดปกติ ทําใหพฤติกรรมและพัฒนาการในดาน

อ่ืน ๆ ผิดไปจากเด็กที่มีสุขภาพปกติ  
 สภาพสังคม 
 การเปล่ียนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจในปจจุบันมีการแขงขันกันอยางสูง มีการ

เปล่ียนแปลงคานิยมทางสังคมจากเดิมที่เปนสังคมแหงการเอ้ือเฟอ แตในปจจุบันเปล่ียนแปลงเปน

การเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม ตลอดจนมีปญหาสังคมตาง ๆ เกิดข้ึน

นานาประการ ครอบครัวตองปรับวิถีการดําเนินชีวิตใหม เวลาสวนใหญตองทุมเทใหกับการทํางาน

เพื่อหารายได เด็กจึงไดรับการเล้ียงดูจากสถานรับเล้ียงเด็กต้ังแต วัยเยาว ความผูกพันใกลชิดกับ
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ครอบครัวเร่ิมลดนอยลง เด็กที่อยูในครอบครัวยากจนมักขาดโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพของตน 

ดวยความไมพรอมและทัศนคติของพอแม สวนในครอบครัวปานกลางจะเครียดกับการที่พอแม

คาดหวังและกระตุนใหเรียนรูมากเกินไป ในขณะที่เด็กที่มีครอบครัวฐานะดีมักถูกตามใจและปลอย

ปละละเลย ทําใหเด็กขาดการอบรมส่ังสอนเทาที่ควร ผลกระทบของสภาพสังคมและคานิยมที่

เปล่ียนแปลงไปดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีและวิชาการสมัยใหมนี้ ทําใหพอแมเรียนรูวิธีการ

อบรมเล้ียงดูเด็กมากข้ึนกวาเมื่อกอน แตในเวลาเดียวกันสภาวะแวดลอมที่พอแมเคยใหเวลากลอม

เกลาลักษณะนิสัยบางประการของเด็กกับตัวเด็กลดนอยลง ซึ่งจะสังเกตเห็นไดวาเด็กที่มีปญหา

ครอบครัวหรือพฤติกรรมที่เปนปญหามากข้ึน เชน พฤติกรรมกาวราว อารมณรุนแรง ขาดความ

อดทนซ่ึงอาจทวีความรุนแรงเปนปญหาสังคมตอไปได  
 สื่อมวลชน 
  ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสมัยใหม ทําใหการติดตอ ส่ือสารเปนไปไดอยาง

รวดเร็ว และทันเหตุการณส่ือมวลชนเขามามีอิทธิพลตอการไดรับขอมูลขาวสารในชีวิตประจําวัน

ของเด็กเปนอยางมาก ซึ่งสงผลตอพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กทีละนอย โดยเฉพาะในชวง

ปฐมวัยที่เด็กมีความสามารถในการรับรู เรียนรู และเลียนแบบสิ่งรอบตัวไดอยางรวดเร็ว เม่ือเด็ก

ไดรับการถายทอดสิ่งใดและเปนส่ิงที่เราความสนใจ เด็กมักจดจําและทําตามทันที โดยสะทอน

ออกมาในคําพูดและการกระทําอยางเดนชัด เพราะเด็กวัยนี้เปนวัยที่ชอบการแสดงออกอยาง

เปดเผย อยากรูอยากเห็นและสามารถใชภาษาไดดีข้ึน ความเหมาะสมของการไดรับเนื้อหาสาระ

จากส่ือประเภทตาง ๆ จะชวยกระตุนและสงเสริมพัฒนาการ 

 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต 
 เพียเจต (Piaget) ไดศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานความคิดของเด็กวามีข้ันตอน

หรือกระบวนการอยางไร ทฤษฎีของเพียเจตต้ังอยูบนรากฐานของท้ังองคประกอบที่เปนพันธุกรรม 

และส่ิงแวดลอม เขาอธิบายวา การเรียนรูของเด็กเปนไปตามพัฒนาการทางสติปญญา ซึ่งจะมี

พัฒนาการไปตามวัยตาง ๆ เปนลําดับข้ัน พัฒนาการเปนส่ิงที่เปนไปตามธรรมชาติ ไมควรที่จะเรง

เด็กใหขามจากพัฒนาการจากขั้นหนึ่งไปสูอีกข้ันหนึ่ง เพราะจะทําใหเกิดผลเสียแกเด็ก แตการจัด

ประสบการณสงเสริมพัฒนาการของเด็กในชวงที่เด็กกําลังจะพัฒนาไปสูข้ันที่สูงกวา สามารถชวย

ใหเด็กพัฒนาไปอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตาม เพียเจตเนนความสําคัญของการเขาใจธรรมชาติและ

พัฒนาการของเด็กมากกวาการกระตุนเด็กใหมีพัฒนาการเร็วข้ึน เพียเจตสรุปวา พัฒนาการของ

เด็กสามารถอธิบายไดโดยลําดับระยะพัฒนาทางชีววิทยาที่คงที่ แสดงใหปรากฏโดยปฏิสัมพันธ

ของเด็กกับส่ิงแวดลอม  
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 ทฤษฎีการเรียนรู 
 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต มีสาระสรุปไดดังนี้ (Lall and Lall, 1983: 

45-54) 

 1. พัฒนาการทางสติปญญาของบุคคลเปนไปตามวัยตาง ๆ เปนลําดับขั้น ดังนี้ 

  1.1 ข้ันประสาทรับรูและการเคล่ือนไหว (Sensori-Motor Stage) ข้ันนี้เร่ิมต้ังแตแรก

เกิดจนถึง 2 ป พฤติกรรมของเด็กในวัยนี้ข้ึนอยูกับการเคล่ือนไหวเปนสวนใหญ เชน การไขวควา การ

เคล่ือนไหว การมอง การดู ในวัยนี้เด็กแสดงออกทางดานรางกายใหเห็นวามีสติปญญาดวยการ

กระทํา เด็กสามารถแกปญหาได แมวาจะไมสามารถอธิบายไดดวยคําพูด เด็กจะตองมีโอกาสที่จะ

ปะทะกับส่ิงแวดลอมดวยตนเอง ซึ่งถือวาเปนส่ิงจําเปนสําหรับพัฒนาการดานสติปญญาและ

ความคิดในข้ันนี้ มีความคิดความเขาใจของเด็กจะกาวหนาอยางรวดเร็ว เชน สามารถประสานงาน

ระหวางกลามเนื้อมือ และสายตา เด็กในวัยนี้มักจะทําอะไรซ้ําบอย ๆ เปนการเลียนแบบ พยายาม

แกปญหาแบบลองผิดลองถูก เมื่อส้ินสุดระยะน้ีเด็กจะมีการแสดงออกของพฤติกรรมอยางมี

จุดมุงหมายและสามารถแกปญหาโดยการเปล่ียนวิธีการตาง ๆ เพื่อใหไดส่ิงที่ตองการแตกิจกรรม

การคิดของเด็กวัยนี้สวนใหญยังคงอยูเฉพาะส่ิงที่สามารถสัมผัสไดเทานั้น 

  1.2 ข้ันกอนปฏิบัติการคิด (Preoperational Stage) ข้ันนี้เร่ิมต้ังแตอายุ 2-7 ป แบง

ออกเปนข้ันยอยอีก 2 ข้ัน คือ 

   1.2.1 ข้ันกอนเกิดสังกัป (Preconceptual Thought) เปนข้ันพัฒนาการของเด็ก

อายุ 2-4 ป เปนชวงที่เด็กเร่ิมมีเหตุผลเบ้ืองตน สามารถจะโยงความสัมพันธระหวางเหตุการณ 2 

เหตุการณ หรือมากกวามาเปนเหตุผลเกี่ยวโยงซ่ึงกันและกัน แตเหตุผลของเด็กวัยนี้ยังมีขอบเขตจํากัด

อยู เพราะเด็กยังคงยึดตนเองเปนศูนยกลาง คือถือความคิดตนเองเปนใหญ และมองไมเห็นเหตุผลของ

ผูอ่ืน ความคิดและเหตุผลของเด็กวัยนี้ จึงไมคอยถูกตองตามความเปนจริงนัก นอกจากนี้ความ

เขาใจตอส่ิงตาง ๆ ยังคงอยูในระดับเบ้ืองตน เชน เขาใจวาเด็กหญิง 2 คน ชื่อเหมือนกัน จะมีทุก

อยางเหมือนกันหมด แสดงวาความคิดรวบยอดของเด็กวัยนี้ยังไมพัฒนาเต็มที่ แตพัฒนาการทางภาษา

ของเด็กเจริญรวดเร็วมาก 

   1.2.2 ข้ันการคิดแบบญาณหยั่งรู นึกออกเองโดยไมใชเหตุผล (Intuitive 

Thought) เปนข้ันพัฒนาการของเด็ก อายุ 4-7 ป ข้ันนี้เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ 

รวมตัวดีข้ึน รูจักแยกประเภทและแยกช้ินสวนของวัตถุ เขาใจความหมายของจํานวนเลข เร่ิมมี

พัฒนาการเก่ียวกับการอนุรักษ แตไมแจมชัดนัก สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดโดยไมคิด

เตรียมลวงหนาไวกอน รูจักนําความรูในส่ิงหนึ่งไปอธิบายหรือแกปญหาอื่นและสามารถนําเหตุผล
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ทั่ว ๆ ไปมาสรุปแกปญหา โดยไมวิเคราะหอยางถี่ถวนเสียกอนการคิดหาเหตุผลของเด็กยังขึ้นอยู

กับส่ิงที่ตนรับรู 

  1.3 ข้ันปฏิบัติการคิดดานรูปธรรม (Concrete Operation Stage) ข้ันนี้จะเร่ิมจากอายุ 

7-11 ป พัฒนาการทางดานสติปญญาและความคิดของเด็กวัยนี้สามารถสรางกฎเกณฑและตั้ง

เกณฑในการแบงส่ิงแวดลอมออกเปนหมวดหมูได เด็กวัยนี้สามารถที่จะเขาใจเหตุผล รูจักการ

แกปญหาส่ิงตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมได สามารถที่จะเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองความคงตัวของส่ิงตาง ๆ โดยท่ี

เด็กเขาใจวาของแข็งหรือของเหลวจํานวนหนึ่งแมวาจะเปลี่ยนรูปรางไปก็ยังมีน้ําหนัก หรือปริมาตร

เทาเดิม สามารถที่จะเขาใจความสัมพันธของสวนยอย สวนรวม ลักษณะเดนของเด็กวัยนี้คือ 

ความสามารถในการคิดยอนกลับ นอกจากนั้นความสามารถในการจําของเด็กในชวงนี้มี

ประสิทธิภาพข้ึน สามารถจัดกลุมหรือจัดการไดอยางสมบูรณ สามารถสนทนากับบุคคลอ่ืนและ

เขาใจความคิดของผูอ่ืนไดดี 

  1.4 ข้ันปฏิบัติการคิดดวยนามธรรม (Formal Operational Stage) นี้จะเร่ิมจากอายุ 

11-15  ป ในข้ันนี้พัฒนาการทางสติปญญาและความคิดของเด็กวัยนี้เปนข้ันสุดยอด คือ เด็กในวัย

นี้จะเร่ิมคิดแบบผูใหญ ความคิดแบบเด็กจะส้ินสุดลง เด็กจะสามารถท่ีจะคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจาก

ขอมูลที่มีอยู สามารถที่จะคิดแบบนักวิทยาศาสตร สามารถที่จะต้ังสมมุติฐานและทฤษฎี และเห็นวา

ความเปนจริงที ่เห็นดวยการรับรูที ่สําคัญเทากับความคิดกับสิ่งที ่อาจจะเปนไปได เด็กวัยนี ้มี

ความคิดนอกเหนือไปกวาสิ่งปจจุบัน สนใจที่จะสรางทฤษฎีเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอยางและมีความ

พอใจที่จะคิดพิจารณาเก่ียวกับส่ิงที่ไมมีตัวตน หรือส่ิงที่เปนนามธรรมพัฒนาการทางการรูคิดของ

เด็กในชวงอายุ 6 ปแรกของชีวิต  

   ซึ่งเพียเจต ไดศึกษาไวเปนประสบการณ สําคัญที่เด็กควรไดรับการสงเสริม มี 6 

ข้ัน  ไดแก 

1. ขั้นความรูแตกตาง (Absolute Differences) เด็กเริ่มรับรูในความ

แตกตางของส่ิงของที่มองเห็น 

2. ข้ันรูส่ิงตรงกันขาม (Opposition) ข้ันนี้เด็กรูวาของตาง ๆ มีลักษณะตรงกัน

ขามเปน 2 ดาน เชน มี-ไมมี หรือ เล็ก-ใหญ 

3. ข้ันรูหลายระดับ (Discrete Degree) เด็กเร่ิมรูจักคิดส่ิงที่เกี่ยวกับลักษณะที่อยู

ตรงกลางระหวางปลายสุดสองปลาย เชน ปานกลาง นอย 

4. ข้ันความเปลี่ยนแปลงตอเนื่อง (Variation) เด็กสามารถเขาใจเกี่ยวกับการ

เปล่ียนแปลงของส่ิงตาง ๆ เชน บอกถึงความเจริญเติบโตของตนไม  
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5. ข้ันรูผลของการกระทํา (Function) ในข้ันนี้เด็กจะเขาใจถึงความสัมพันธของ

การเปลี่ยนแปลง 

6. ข้ันการทดแทนอยางลงตัว (Exact Compensation) เด็กจะรูวาการกระทํา

ใหของส่ิงหนึ่งเปลี่ยนแปลงยอมมีผลตออีกส่ิงหนึ่งอยางทัดเทียมกัน   
 2. ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกตางจากผูใหญ 
  2.1 กระบวนการทางสติปญญามีลักษณะดังนี้ 

   2.1.1 การซึมซับหรือการดูดซึม (assimilation) เปนกระบวนการทางสมองใน

การรับประสบการณ เร่ืองราว และขอมูลตาง ๆ เขามาสะสมเก็บไวเพื่อใชประโยชนตอไป 

   2.1.2 การปรับและจัดระบบ (accommodation) คือ กระบวนการทางสมอง

ในการปรับประสบการณเดิมและประสบการณใหมใหเขากันเปนระบบหรือเครือขายทางปญญาที่

ตนสามารถเขาใจได เกิดเปนโครงสรางทางปญญาใหมข้ึน 

   2.1.3 การเกิดความสมดุล (equilibration) เปนกระบวนการที่เกิดข้ึนจากข้ัน

ของการปรับ หากการปรับเปนไปอยางผสมผสานกลมกลืนก็จะกอใหเกิดสภาพที่มีความสมดุลข้ึน 

หากบุคคลไมสามารถปรับประสบการณใหมและประสบการณเดิมใหเขากันได ก็จะเกิดภาวะ

ความไมสมดุลข้ึน ซึ่งจะกอใหเกิดความขัดแยงทางปญญาข้ึนในตัวบุคคล 

 

 
 

ภาพที่  7  แสดงถึงทฤษฎีการเรียนรูของเด็ก 
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 3. สภาพแวดลอมทางกายภาพของศูนยเด็กกอนวัยเรียน ขอกําหนดพื้นฐานใน

การดําเนินงาน ประกอบดวย  

  3.1 สถานรับเล้ียงเด็ก ตองขออนุญาตจัดต้ังสถานรับเล้ียงเด็กที่ใหบริการรับเล้ียง

เด็กอายุ 0- 6 ป ต้ังแตจํานวน 6 คน ข้ึนไป ตองไดรับอนุญาตใหจัดต้ังดูแล 

  3.2 พื้นที่ สถานที่ต้ังตองไมอยูในบริเวณที่เส่ียงอันตราย ไดแก บริเวณขนถายแกส 

น้ํามัน สารเคมีหรือสารพิษ มลภาวะทั้งทางอากาศ และเสียง ที่มากเกินควร หากไมสามารถ

หลีกเล่ียงไดตองมีมาตรการปองกันภาวะอุบัติภัยตาง ๆ ที่มีมาตรฐานกําหนด 350.2.2.2 จํานวนช้ัน

ของอาคาร ไมควรเกิน 2 ชั้น นับจากพื้น หากสูงเกินกวา 2 ชั้น ตองมีมาตรการปองกันอัคคีภัยและ

อุบติภัย ตามประกาศของทางราชการในเร่ืองที่เกี่ยวของ ความสูงของหอง ไมควรนอยกวา 2.00 

เมตร นับจากพื้นถึงเพดาน ทางเขา-ออก และประตูหนาตางทางเขา-ออกอาคาร ตองมีทางเขา-ออก

อยางเหมาะสม สามารถเคล่ือนยายเด็กออกจากอาคารไดสะดวกหากเกิดอัคคีภัยหรือภัยพิบัติ โดย

อยางนอยตองมีทางเขา-ออกสองทาง แตละทางตองกวางประมาณ 80 เซนติเมตร ประตู หนาตาง 

ตองมีขนาดและจํานวนเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของหอง ความสูงของขอบหนาตางประมาณ 80 

เซนติเมตรนับจากพื้น พื้นที่ใชสอยตองจัดใหมีบริการพื้นที่ในอาคารที่สะอาดและปลอดภัย เหมาะที่

จะใหเด็กทากิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ คือ เลน เรียนรู รับประทานอาหาร นอน และทาความสะอาด

รางกาย แยกเปนสัดสวนจากหองประกอบอาหาร หองสวม และที่พักเด็กปวย โดยเฉล่ียประมาณ 

2.00 ตารางเมตร ตอเด็ก 1 คน พื้นที่สาหรับจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก อาจจัดแยกเปนหองเฉพาะหรือ

จัดรวมเปนหองเอนกประสงค ที่ใชสาหรับเด็กจัดกิจกรรมหลาย ๆ อยางก็ได โดยใชพื้นที่เดียวกันแต

ตางเวลากัน และอาจปรับเปล่ียนวัสดุอุปกรณและยายเคร่ืองเรือน ตามความเหมาะสมและขอจํากัด

ของพ้ืนที่ ดังนี้ 

 1. บริเวณสําหรับนอน ตองคํานึงถึงความสะอาดเปนหลัก อากาศถายเทได สะดวก 

และอุปกรณเคร่ืองใช ที่เหมาะสมกับจานวนเด็ก ทั้งนี้ตองมีพื้นที่โดยเฉล่ียประมาณ 1.50 ตาราง

เมตรตอเด็ก 1 คน สําหรับเด็ก อายุตํ่ากวา 2 ป และตองมีพื้นที่โดยเฉล่ียประมาณ 2.00 ตาราง

เมตร ตอเด็ก 1 คน สาหรับเด็กอายุเกินกวา 2 ป  

 2. บริเวณสําหรับเลนและพัฒนาเด็กตองคํานึงถึงความปลอดภัยของเด็กเปนหลักโดย

มีวัสดุอุปกรณที่ปองกันการเกิดอุบัติเหตุและมีอุปกรณหรือเคร่ืองเลนที่สงเสริมพัฒนาการและการ

เรียนรูของเด็ก  
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 3. บริเวณที่รับประทานอาหาร ตองคํานึงถึงความสะอาดเปนหลัก อากาศถายเทได

สะดวก มีแสงสวาง และอุปกรณเคร่ืองใชที่เหมาะสมกับจํานวนเด็ก  

 4. บริเวณที่พักเด็กปวย ตองแยกเปนสัดสวน โดยมีอุปกรณที่จาเปนในการปฐม

พยาบาล มีตูยา เคร่ืองเวชภัณฑที่จาเปน และเด็กตองอยูในสายตาของผูเล้ียงดู หรือผูรับผิดชอบ

ตลอดเวลาที่เด็กปวยในกรณีที่ไมสามารถจัดหองพักเด็กปวยโดยเฉพาะได ตองจัดใหมีที่พักเด็ก

ปวย แยกเปนสัดสวนตามความเหมาะสม  

 5. บริเวณที่ประกอบอาหาร ตองแยกหางจากบริเวณสาหรับพัฒนาเด็กพอสมควร มี

เคร่ืองใชที่จําเปน รวมทั้งที่ลางและที่เก็บภาชนะและเครื่องใชตาง ๆ ที่ถูกสุขลักษณะ โดยเนนใน

เร่ืองความสะอาดและความปลอดภัยเปนหลัก 

 6. บริเวณที่ใชทําความสะอาดตัวเด็ก ตองจัดใหมีบริเวณสาหรับใชทาความสะอาดตัว

เด็ก โดยมีอุปกรณที่จาเปนตามสมควร อยางนอยตองมีที่ลางมือ ในกรณีที่มีหองอาบนา จะตองมี

แสงสวางเพียงพอ อากาศถายเทไดสะดวกและพื้นไมล่ืน หองสวมสําหรับเด็ก  

 7. ตองจัดใหมีหองสวมสาหรับเด็ก ซึ่งมีที่ถายอุจจาระโดยเฉล่ีย 1 ที่ ตอเด็กที่มีอายุ 1 

ปข้ึนไป จํานวน 10-12 คน โดยจะตองมีฐานสวมที่เด็กสามารถกาวข้ึนไปไดงาย มีแสงสวาง

เพียงพอ อากาศถายเทไดสะดวกและพื้นไมล่ืน หากมีประตูจะตองไมใสกลอนหรือกุญแจและมี

สวนสูงที่สามารถมองเห็นเด็กไดจากภายนอกและไมควรไกลจากหองพัฒนาเด็ก หากหองสวมอยู

ภายนอกอาคารจะตองไมตองอยูในที่ลับตาคนในกรณีที่ไมสามารถจัดหาหองสวมสําหรับเด็กเปน

การเฉพาะได อาจใชหองสวมที่มีอยูแลว แตตองปรับใหเหมาะสมกับวัยของเด็ก โดยจัดหาวัสดุ

อุปกรณเพิ่มเติม เพื่อใหเด็กสามารถใชไดอยางปลอดภัย  

 8. หองอเนกประสงค เปนพื้นที่ ที่ใชสาหรับจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กรับประทานอาหาร

และนอน โดยใชในชวงเวลาที่ตางกัน ตองคํานึงถึงความสะอาด และการจัดพื้นที่ที่ใชสอยใหเหมาะ

กับลักษณะของแตละกิจกรรม หากเปนอาคารช้ันเดียวตองมีฝาเพดานใตหลังคา แตหากเปน

อาคารที่มีมากกวาหนึ่งช้ันข้ึนไป ควรจัดใหชั้นบนสุดมีฝาเพดานใตหลังคา โดยมีความสูงจากพื้น

ถึงเพดานไมควรนอยกวา 2.20 เมตร แตในกรณีที่มีความสูงเกินกวา 2.00 เมตร อาจไมมีฝาเพดาน    

ก็ไดแลวแตความเหมาะสมของพื้นที่ 
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ภาพที่ 8  แสดงสภาพแวดลอมทางกายภาพของศูนยเด็กกอนวัยเรียน 
 
 การบริหารจัดการ 
 การจัดใหมีบุคลากรที่จําเปนในการดําเนินงานรับเล้ียงและพัฒนาเด็กการดําเนินงาน

รับเล้ียงและพัฒนาเด็ก ตองมีบุคลากรดังตอไปนี้  

 1. เจาของกิจการ  

 2. ผูดําเนินการ  

 3. แพทย พยาบาล หรือโรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานีอนามัย คลินิก ที่สามารถ

ติดตอไดทันทีในกรณีฉุกเฉิน  

 4. ผูทําหนาที่และทํากิจกรรมตาง ๆ ดังนี้  

  4.1 ผูเล้ียงดูเด็ก 

  4.2 ผูจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก  

  4.3 ผูประกอบการ  

  4.4 ผูทําความสะอาด  

 5. เจาหนาที่คนหนึ่ง ๆ อาจทําหนาที่เกินกวาหนึ่งประการได แตตองมีจํานวนที่

เหมาะสมกับจํานวนเด็ก 
 วัสดุอุปกรณ  
 1. ตูหรือชั้นวางส่ิงของ ตองมีเพียงพอและอยูในสภาพใชการได เคล่ือนยายสะดวก 

อาจดัดแปลงจากที่มีอยูแลวมาใชได แตตองมีความสูงที่เหมาะสมกับเด็ก  

 2. เคร่ืองใชในการนอนตองจัดใหเหมาะสมกับวัยของเด็กถูกสุขลักษณะ สะอาด มี

จํานวนเพียงพอ และไมใชรวมกัน เชน เคร่ืองปูนอนและหมอนเปนตน  



 
 

 
 

42 

 3. ภาชนะสําหรับเด็กใชในการบริโภคตองมีเพียงพอสําหรับเด็กแตละคน และทําจาก

วัสดุที่ถูกสุขลักษณะ ไมเปนพิษ ทนทาน ไมแตกหักงาย และทําความสะอาดไดงาย  

 4. ที่ด่ืมน้ํา ตองจัดใหมีภาชนะใสน้ําที่สะอาด มีฝาปด และน้ําด่ืมที่สะอาด ถูก

สุขลักษณะ  

 5. เคร่ืองใชในการทําความสะอาด ตองจัดใหมีผาออม แปรงสีฟน-ยาสีฟน ผาเช็ดมือ 

และผาเช็ดตัว เพียงพอสําหรับเด็กแตละคน และไมใชปะปนกัน  

 6. โตะและเกาอ้ี ควรมีขนาดหลากหลาย เหมาะสมกับวัยของเด็กและมีความ

ปลอดภัย  

เคร่ืองชั่งน้ําหนัก-วัดสวนสูง จัดใหมีเคร่ืองชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูงไวอยางนอย 1 ชุด 

 7. ที่เก็บส่ิงปฏิกูล ตองมีที่เก็บส่ิงปฏิกูลทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีจํานวน

เพียงพอ ถูกสุขลักษณะและมีการกําจัดส่ิงปฏิกูลทุกวัน  
 ลักษณะบริการ  
 1. บริการอาหารและโภชนาการ เนนการใหเด็กด่ืมนม ตองจัดอาหารใหเด็กรับประทาน

อยางมีคุณภาพ มีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู และมีปริมาณเหมาะสมกับวัยในแตละมื้อ เพื่อฝกให

เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารและจัดใหมีตารางอาหารประจําวันสําหรับเด็กลวงหนา 

พรอมทั้งแสดงรายการอาหารประจําวันใหทราบ  

 2. บริการสุขภาพ ตองชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูงและใหคําแนะนําแกผูปกครองเร่ือง

ภูมิคุมกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ทั้งนี้ตองจัดใหมีมาตรการปองกันโรคติดตอ และ

ตองจัดทํา บันทึกรายงานสุขภาพประจําตัวเด็ก (ใชแบบสมุดบันทึกสุขภาพ) เพื่อแจงใหผูปกครอง

ทราบและแสดงความยินยอมในกรณีที่เด็ก เจ็บปวยตองดูแลอยางใกลชิด และใหการปฐม

พยาบาลเบื้องตนหรือพาเด็กไปพบแพทย ในกรณีที่เปนอันตรายเรงดวน ตองรายงานผูปกครอง

ทราบโดยดวน  

 3. บริการดานการพัฒนาเด็กรอบดาน ตองใหการดูแลเด็กดวยความรัก ความเอาใจ

ใสจัดกิจกรรมใหเด็กไดพัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง 5 และการเคล่ือนไหวตาง ๆ เปดโอกาสใหเด็กได

สังเกตุ สํารวจ คนควา ทดลองแกปญหาและสรางสรรคผลงานดวยตัวเอง พรอมทั้งไดเรียนรูจาก

ของจริงและส่ือการเรียนรูตาง ๆ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมตามวัยของเด็ก

เปนหลัก ใหเด็กไดเลือกกิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจ จัดบรรยากาศใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธ

กับเด็กอ่ืน ๆ และกับผูใหญ ใหเด็กรูจักอยูรวมกันในสังคม รวมทั้งปลูกฝงความมีวินัยในตนเอง และ

มีโอกาสไดแสดงออกตามความรูสึกของเด็กเปนหลัก 



 
 

 
 

43 

 4. บริการดานการใหความรู และการมีสวนรวมของพอแม / ผูปกครอง ตองมีการสราง

ความสัมพันธอันดีกับพอแมผูปกครองโดยมีการจัดการปฐมนิเทศ มีการพบปะพูดคุย ประชุม

ผูปกครองอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีแหลงความรูใหแกพอแม ผูปกครองในการดูแลสุขภาพ ทันต

สุขภาพ และพัฒนาการของเด็ก ตลอดจนใหคาปรึกษาแนะนําปญหาที่เกี่ยวของกับเด็ก  

 4. บริการสื่ออุปกรณของเลนและเคร่ืองเลนในการพัฒนาเด็ก ตองจัดวัสดุอุปกรณของ

เลนและเคร่ืองเลนใหมีจํานวนเพียงพอทั้งในรมและกลางแจง ซึ่งอาจจะดัดแปลงหรือประดิษฐข้ึน

จากวัสดุพื้นบาน วัสดุธรรมชาติ เศษวัสดุ หรือส่ิงของเหลือใชที่มีความปลอดภัย มีความหลากหลาย 

และเหมาะสมกับวัยของเด็ก  
 ความปลอดภัย  
 มาตรการปองกันความปลอดภัย  

1. ติดต้ังอุปกรณระบบความปลอดภัย หรือเคร่ืองตัดไฟภายในอาคารสถานรับเล้ียงเด็ก  

2. ติดต้ังเคร่ืองดับเพลิง อยางนอย 1 เคร่ือง ในแตละชั้นของอาคาร  

3. ติดต้ังปล๊ักไฟใหสูงจากพื้นไมนอยกวา 1.50 เมตร ถาติดต้ังตํ่ากวาที่กําหนด จะตอง

มีฝาปดที่ปลอดภัย เพื่อปองกันไมใหเด็กเลนได และควรหลีกเล่ียงการใชสายไฟตอพวง  

4. หลีกเล่ียงเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณตาง ๆ ที่ทาดวยวัสดุที่แตกหักงาย หรือมี่สวน

แหลม หากเปนไมตองไมมีเส้ียนหรือเหล่ียมคม  

5. มีตูเก็บยาและเคร่ืองเวชภัณฑในการปฐมพยาบาลอยูในที่สูง สะดวกตอการหยิบใช 
และเก็บในที่ปลอดภัยใหพนมือเด็ก  

6. ใชวัสดุกันล่ืนในบริเวณหองนา-หองสวม และเก็บสารเคมีหรือนายาทาความ

สะอาดไวในที่ปลอดภัยใหพนมือเด็ก  

7. มีระบบลอคประตูออกนอกบริเวณสถานรับเล้ียงเด็กสาหรับเจาหนาที่เปดไดและ
ควรมีกร่ิงสัญญาณเรียกหนาประตูสําหรับหองครัว/สถานที่ประกอบอาหาร ควรมีประตูเปดปดที่

ปลอดภัยที่เด็กเขาไปไมได  

8. ไมมีหลุมหรือบอนาที่อาจเปนอันตรายตอเด็กในบริเวณโดยรอบอาคาร รวมทั้งไม
ควรปลูกตนไมที่มีหนามแหลมคม  

9. ติดต้ังอุปกรณเพื่อปองกันพาหะนําโรคและมีมาตรการ ปองกันดานสุขอนามัย  

10. มีตูหรือช้ันเก็บวัสดุอุปกรณ และส่ือการเรียนรูที่แข็งแรงมั่นคง สําหรับวัสดุอุปกรณที่
อาจเปนอันตรายตอเด็ก มีการจัดแยกใหพนมือเด็ก 
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 การเตรียมความพรอมรับสถานการณฉุกเฉิน  
1. มีการฝกซอม วิธีปองกันและวิธีปองกันภัยพิบัติใหแกบุคลากรและเด็กไมนอยกวาปละ 

1 คร้ัง  

2. มีการอบรมบุคลากรเก่ียวกับการปฐมพยาบาลเบื้องตน เกี่ยวกับอุบัติเหตุ และ

ความเจ็บปวยฉุกเฉินของเด็ก  

3. มีหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินอุปกรณและเคร่ืองใชปฐมพยาบาลติดไวในที่เปดเผย  

4. มีสมุดบันทึกสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก เชน สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก 

ของกรมอนามัย พรอมเม่ือพาเด็กไปพบแพทย  

 

 
 

ภาพที่ 9  แสดงการเตรียมความพรอมรับสถานการณฉุกเฉิน 
 
 อนามัยสิ่งแวดลอม  
 ภายในอาคาร  
 1. แสงสวาง ตองมีแสงสวางเพียงพอโดยสม่ําเสมอทั่วทั้งหองที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรม

เพื่อพัฒนาเด็ก (หองจัดกิจกรรมควรมีความเขมของแสงระหวาง 200-400 ลักส หองนอนควรมี

ความเขมของแสงระหวาง 100-150 ลักส หองนาหองสวมควรมีความเขมของแสงประมาณ 200 

ลักส)  

 2. เสียงตองอยูในระดับที่ไมดังเกินไป โดย ระดับเสียงภายในอาคารขณะเด็กหลับไม

เกิน 35-40 เดซิเบล ขณะทากิจกรรมอยูระหวาง 45-50 เดซิเบล ระดับเสียงภายนอกอาคารไมเกิน 70 

เดซิเบล  
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 3. การถายเทอากาศตองมีอากาศถายเทไดสะดวก โดยพื้นที่ของหนาตาง ประตู และ

ชองลม รวมกันแลวประมาณ 20% ของพ้ืนที่หอง ในกรณีที่เปนหองกระจกหรืออยูในบริเวณ

โรงงานที่มีมลพิษ ตองติดเคร่ืองปรับอากาศ และมีเคร่ืองฟอกอากาศอยางเหมาะสม ในบริเวณที่มี

เด็กอยูตองเปนเขตปลอดบุหร่ี  

 4. สภาพพื้นภายในอาคารตองไมล่ืนและไมชื้น ควรเปนพื้นไมหรือปูดวยวัสดุที่มีความ

ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ  

 5. บันไดตองมีความกวางของบันไดแตละชวงไมนอยกวา 1 เมตร ชานพักของบันได

ตองไมนอยกวาความกวางของบันได ลูกต้ังของบันไดตองสูงไมเกิน 17.50 เซนติเมตร ลูกนอนตอง

กวางไมนอยกวา 20 เซนติเมตร บันไดทุกข้ันตองมีราวและลูกกรงสูงไมนอยกวา 90 เซนติเมตร มี

ราวเต้ียเหมาะกับเด็กเกาะข้ึนบันได และระยะหางของลูกกรงตองไมเกิน 15 เซนติเมตร ทั้งนี้โดย

ตองคํานึงถึงความปลอดภัยของเด็ก ในกรณีที่มีบันไดอยูเดิมแลว หากสามารถปรับไดก็ควรดาเนิน

การใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
 ภายนอกอาคาร  
 1. ร้ัวมีร้ัวกั้นบริเวณใหเปนสัดสวนเพื่อความปลอดภัยของเด็ก และควรมีทางเขา-ออก

ไมนอยกวาสองทาง ถามีทางเดียว ตองมีความกวางประมาณ 2.00 เมตร  

 2. มลภาวะ  

  2.1 ตองดูแลและกาจัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหเหมาะสมไมปลอยใหเปนแหลงเพาะหรือ

แพรเชื้อโรค และควรมีการกาจัดส่ิงปฏิกูลทุกวัน  

  2.2 ตองมีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ และควรต้ังอยูหางจาก

แหลงอบายมุข ฝุนละออง กล่ินหรือเสียงรบกวนเกินควร  

  2.3 ที่เลนกลางแจงตองมีพื้นที่เฉล่ียไมนอยกวา 2.00 ตารางเมตร ตอเด็ก 1 คน 

ขณะเลน โดยจัดใหมีเคร่ืองเลนกลางแจงที่ปลอดภัยและมีจานวนพอสมควรกับจํานวนเดก็ ในกรณี

ที่ไมสามารถจัดใหมีที่เลนกลางแจงเปนการเฉพาะหรือในสถานที่อื่นได อาจปรับใชที่ในรมแทนก็ได 

โดยมีพื้นที่ตามกําหนดหรืออาจจัดกิจกรรมกลางแจงในสถานที่อ่ืนที่เหมาะสมเชนสวนสาธารณะ 

เปนตน  

  2.3 ระเบียงตองมีความกวางของระเบียงไมนอยกวา 1.50 เมตรและหากมีที่นั่ง

ตามระเบียบดวย ระเบียงตองกวางไมนอยกวา 1.75 เมตร ขอบระเบียงตองสูงจากที่นั่งไมนอยกวา 

70 เซนติเมตร 
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กรณีศึกษาโครงการเปรียบเทียบ 
 ศูนยเด็กกอนวัยเรียนที่เปนเอกชนในปจจุบัน มีการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเพื่อให

เขากับยุคสมัย และยังไดมีเทคโนโลยีที่มีความสําคัญตอการกระตุนเรา ใหเด็กสนใจกับกิจกรรม

ตางๆ จึงจะทําการศึกษาเพื่อ หาขอดีขอเสีย เพื่อนํามาปรับหรือประยุกตใชกับการศึกษาภูมิ

ปญญาเพลงกลอมลูกเพื่อการออกแบบศูนยตนเกลาเด็กกอนวัยเรียน 
 ศูนยพัฒนาเด็กทีปงกรรัศมีโชติ  
 สถานที่ต้ัง: 904 ถนนราชสีมา ต.ดุสิต อ.ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 การเดินทาง: รถโดยสารประจําทาง , รถยนตสวนตัว 

 

 
 

ภาพที่ 10  แสดงแผนที่ต้ังศูนยพัฒนาเด็กทีปงกรรัศมีโชติ 

 
 ประวัติความเปนมา 
 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร และพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา

ศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ ทรงพระราชทานศูนยรับเล้ียงเด็กทีปงกรรัศมีโชติ เม่ือวันคลายวันประสูติ ฯ 

วันที่ 29 เมษายน 2549 เพื่อทรงพระราชทานใหเปนสวัสดิการสําหรับขาราชบริพารในพระองค ฯ 

และครอบครัวที่ปฏิบัติหนาที่ถวายงานมาอยางตอเนื่อง ทําใหภาระในการดูแลเด็กเล็กและเยาวชน

ลดลง และมีสถานที่ใหกับครอบครัวของขาราชบริพารในพระองค ฯ ทํากิจกรรมรวมกันในวันที่

พอบาน หรือแมบานวางจากการถวายงาน ฯ เชน การอานหนังสือในหองสมุด ฯ, การออกกําลัง

กาย และการพักผอนในสวนสุขภาพ ฯ เปนตน  
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 วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กทีปงกรรัศมีโชติ เปนตนแบบของศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 2. เพื่ออบรมเล้ียงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ดาน 

 3. เพื่ออบรมเล้ียงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใตวิถีชีวิตความเปนไทย 

 4. เพื่อสรางสายใยรักระหวางครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 

 5. เพื่อเปนสวัสดิการของขาราชบริพารในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 
 ปรัชญา (Philosophy) 
 “เติบโตสมวัย ดวยสายใยรัก ภายใตวิถีไทย” (Growth with love under thai culture) 
 วิสัยทัศน (Vision) 
 “วางรากฐานคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัย ภายใตวัฒนธรรมไทยสูความเปนสากล” 
 พันธกิจ (Mission) 
 ใหการอบรมเล้ียงดูและจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง4 ดาน และสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรมใหกับเด็ก สงเสริมใหเด็กมีความรักศรัทธาในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

รวมทั้งสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการคิดและสงเสริมการรักการอาน 

สงเสริมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถิ่น 
 เปาหมาย 
 1. เด็กทุกคนมีพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย อารมณ – จิตใจ สังคมและ

สติปญญา เหมาะสมกับวัย 

 2. เด็กทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม ความเปนไทยและคานิยมที่พึงประสงค สามารถ

ปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมไทย 

 3. เด็กทุกคนมีความรักในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

 4. เด็กทุกคนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการคิด การแกปญหา และมี

นิสัยรักการอาน 

 5. เด็กทุกคนมีสุขนิสัยที่ดี มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม

ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

 6. ครูทุกคนมีความรู ความสามารถในการใชเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 7. โรงเรียนมีสภาพแวดลอมอาคารเรียน ส่ือ และเทคโนโลยีที่เอ้ือตอการเรียนรู 
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 บริการและกิจกรรม 
 กิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการดานรางกาย เปนการสนับสนุนใหเด็กไดมีโอกาส

พัฒนาการใชกลามเนื้อใหญ (กลามเนื้อแขน – ขา – ลําตัว) กลามเนื้อเล็ก (กลามเนื้อมือ – นิ้วมือ) 

และการประสานสัมพันธระหวางกลามเนื้อและระบบประสาท (กลามเนื้อมือ – ประสาทตา) ใน

การทํากิจวัตรประจําวันหรือทํากิจกรรมตาง ๆ เชน การเคล่ือนไหวสวนตาง ๆ ของกรางกายตาม

จังหวะดนตรี การเลนเคร่ืองเลนสัมผัส การเลนออกกําลังกายกลางแจง เปนตน 

 กิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ เปนการสนับสนุนใหเด็กได

แสดงออกทางอารมณและความรูสึกที่เหมาะสมกับวัย มีความสุข ราเริง แจมใส ไดพัฒนา

ความรูสึกที่ดีตอตนเอง และความเชื่อม่ันในตนเอง จากการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 

เชน เลน ฟงนิทาน ทองคําคลองจอง รองเพลง เปนตน 
 

 
 

ภาพที่ 11 แสดงกิจกรรมภายในตัวอาคารของศูนยพัฒนาเด็กทีปงกรรัศมีโชติ 

 

 กิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการดานสังคม เปนการสนับสนุนใหเด็กไดมีโอกาส

ปฏิสัมพันธกับบุคคลและส่ิงแวดลอมตาง ๆ รอบตัวในชีวิตประจําวัน ไดปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ เชน 

เลนอยางอิสระ เลนรวมกลุมกับผูอ่ืน แบงปนหรือใหรูจักรอคอยใชภาษาบอกความตองการ 

ชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันได 

 กิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา เปนการสนับสนุนใหเด็กไดรับรูและ

เรียนรูส่ิงตาง ๆ รอบตัวในชีวิตประจําวันผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 และการเคล่ือนไหว ไดพฒันาการ

ใชภาษาสื่อความหมายและความคิด รูจักสังเกตคุณลักษณะตาง ๆ ไมวาจะเปนสี ขนาด รูปราง 

รูปทรง ผิวสัมผัส จดจําช่ือเรียกส่ิงตาง ๆ รอบตัว มีการฝกการใชอวัยวะรับสัมผัสตาง ๆ ไดแก ตา หู 

จมูก ล้ิน และผิวหนัง ในการแยกแยะส่ิงที่รับรูและเรียนรูเกี่ยวกับความเหมือน ความแตกตาง และ

มิติสัมพันธ 
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ภาพที่ 12  แสดงกิจกรรมภายนอกตัวอาคารของศูนยพัฒนาเด็กทีปงกรรัศมีโชติ 

 
 กิจกรรมพิเศษ 
 1. กิจกรรมวันสําคัญของชาติ เชน กิจกรรมวันพอ วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 2. กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีของไทย เชน ประเพณีลอยกระทง 

 3. กิจกรรมทําบุญตามประเพณีของศาสนาพุทธ เชน การถวายสังฆทาน ฟงพระธรรม

เทศนา และเวียนเทียนในวันมาฆบูชา 

 4. กิจกรรมร่ืนเริงสนุกสนานเพื่อฉลองในโอกาสตาง ๆ เชน งานปใหม วันเด็ก 

 5. กิจกรรมการสงเสริมการดูแลสุขภาพของเด็ก เชน การประเมินพัฒนาการ

ประจําเดือน การหยอดวัคซีนโปลิโอ และการตรวจสุขภาพประจําป ซึ่งมีทั้งสุขภาพทั่วไป สุขภาพ

ตา และฟน 

 6. กิจกรรมการพบปะใหความรูผูปกครอง และรับฟงคําแนะนําของผูปกครอง การรวม

ประชุมผูปกครอง 

 7. กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน ตามโครงการเปดร้ัวถึงกันบานและโรงเรียน เพื่อสราง

ความสัมพันธระหวางผูปกครองเด็กและบุคลากรของศูนย ฯ โดยผูปกครองจะมีสวนรวมในทุก

กิจกรรมพิเศษ 

 8. งานพัฒนาบุคลากร  ซึ่ ง เปนงานที่ส ง เส ริมครูและบุคลากรของศูนย ใหมี

ประสิทธิภาพ และรูทันวิทยาการใหม ๆ อยูเสมอ เพื่อจะไดนํามาจัดการเรียนการสอนและ

ส่ิงแวดลอมในหองเรียน ใหเด็กอยางมีคุณภาพตลอดเวลา ไดแก การสงครูเขารับการอบรมเพ่ือ

เพิ่มพูนประสบการณตามความสนใจของแตละคนเพื่อเพิ่มพูนความรู ใหมีประสิทธิภาพทันตอการ

เปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนอยูตลอดเวลา 
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ภาพที่ 13 แสดงกิจกรรมสงเสริมการดูแลสุขภาพเด็กของศูนยพัฒนาเด็กทีปงกรรัศมีโชติ 

 

ตารางที่ 1 แสดงลักษณะทั่วไปของกิจกรรมประจําวัน ศูนยพัฒนาเด็กทีปงกรรัศมีโชติ 

 

เวลา กิจกรรม 

08.00 – 08.30 น. รับเด็ก 

08.30 – 08.45 น. เคารพธงชาติ สวดมนต (Home Room) 

08.45 – 09.00 น. ตรวจสุขภาพ, ไปหองน้ํา 

09.00 – 09.20 น. กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 

09.20 – 10.20 น. กิจกรรมสรางสรรค และการเลนตามมุม 

10.20 – 10.30 น. พัก (ของวางเชา) 

10.30 – 10.45 น. กิจกรรมวงกลม (กิจกรรมเสริมประสบการณ) 

10.45 – 11.30 น. กิจกรรมกลางแจง 

11.30 – 12.00 น. พัก (รับประทานอาหารกลางวัน) 

12.00 – 14.00 น. นอนพักผอน 

14.00 – 14.20 น. เก็บที่นอน ลางหนา 

14.20 – 14.30 น. พัก (ของวางบาย) 

14.30 – 14.50 น. เกมสการศึกษา 

14.50 – 15.00 น. เตรียมตัวกลับบาน 
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 คุณสมบัติของการเปนสมาชิก 
 อายุระหวาง 3 เดือน - 3 ป แบงเปน 3 ประเภท 

 1. บุตรหลานขาราชบริพารวังศุโขทัย 

 2. บุตรหลานขาราชบริพารวังอ่ืน ๆ  

 3. บุตรหลานบุคคลทั่วไป 

 สรุป  ศูนยพัฒนาเด็กทีปงกรรัศมีโชติ เปนศูนยเด็กเล็กที่มีกิจกรรมตาง ๆ แกผูที่มาใช

บริการทั้งแกเด็กและผูปกครอง เชน กิจกรรมที่มีสวนรวมของผูปกครอง เปนศูนยเด็กเล็กที่มีขนาด

ใหญ และมี Function การใหบริการที่ครบถวน การออกแบบเปนอาคาร ค.ส.ล. 2ชั้น หลังคาทรง

จั่ว โทนสีภายนอกเปนสีขาว สวนโทนสีภายในผนังใชสีขาว สวนพื้นลามิเนตใชสีไมธรรมชาติ และ

เสริมใหดูมีสีสันมากยิ่งข้ึนดวยการใชสีในสวนเฟอรนิเจอร เพื่อใหมีความเหมาะสมกับเด็กในวัยนี้ 

และยังเปนศูนยที่สามารถรับเด็กไดเปนจํานวนมาก  

 ขอดี เนื่องจากศูนยมีขนาดพื้นที่คอนขางใหญ จึงทําใหมี Function การใชพื้นที่ทํา

กิจกรรมที่หลากหลาย ทําใหเด็กไมรูสึกเบ่ือหนายกับการใชพื้นที่เดียวซ้ํา ๆ ทั้งกิจกรรมสงเสริม

พัฒนาการทางดานสติปญญา รางกาย อารมณ-จิตใจ และทางดานสังคม ดวยการตกแตง

บรรยากาศสถานที่สวยงาม มีสภาพแวดลอมที่ดี มีตนไมใหญใหความรมร่ืน มีสนามหญาใหเด็กวิ่ง

เลน อากาศถายเทไดสะดวก ไมมีมลภาวะฯลฯ จึงทําใหเปนการสรางความประทับใจใหแก

ผูปกครองและเด็ก ต้ังแตยังไมไดพื้นที่เลย และดวยพื้นที่มาตรการการปองกันความปลอดภัย การ

เตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉิน ทั้งมีแพทยและพยาบาล คอยดูแล ยิ่งทําใหเกิดความม่ันใจตอ

ผูปกครอง ดวยเหตุผลดังกลาว จึงจะนําขอดีทางดาน การใหบริการตาง ๆ รวมถึงการจัดสรรพื้นที่ 

แบงโซน ไปประยุกตใชในการออกแบบภายในโครงการ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความตองการ

ของเด็กและผูปกครองใหไดรับความสุขมากที่สุด 

 ขอเสีย สถาปตยกรรมอาคารของศูนยพัฒนาเด็กทีปงกรรัศมีโชติไมเดนชัด ขาดการ

สรางคุณคาของงาน ภายใตปรัชญาของศูนยที่วา "เติบโตสมวัย ดวยสายใยรัก ภายใตวิถีไทย" 

นาจะหยิบConcept คําวา วิถีไทย มาใชในการออกแบบดวย เพราะคํานี้มีความหมายลึกซ้ึง ถึง

แนวทางการดําเนินชีวิตของคนไทยต้ังแตเกิดจนตาย วิถีไทย จึงเปนแหลงรวมความรูเร่ืองสังคม 

วัฒนธรรม ความเปนอยู ภูมิปญญาของคนไทย การประพฤติ ปฏิบัติ การศึกษาอบรมและการสืบ

ทอดวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปจจุบัน  
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 ศูนยเสริมสรางพัฒนาการเด็กเล็ก จิมโบรี (Gymboree)  
 สถานที่ต้ัง: หมูบาน สัมมากร ซ.รามคําแหง112 สะพานสูง กรุงเทพฯ 10240  

 การเดินทาง: รถโดยสารประจําทาง และตอ มอเตอรไซค รับจาง, รถยนตสวนตัว 

 

 
 

ภาพที่ 14 แสดงแผนที่ต้ังศูนยเสริมสรางพัฒนาการเด็กเล็กจิมโบรี 
 
 ประวัติความเปนมา  
 จิมโบรีเกิดข้ึนคร้ังแรกในป ค.ศ.1976 โดยคุณโจน บารน (Joan Barnes) คุณแมจาก

เมือง มารีน เคาทต้ี (Marin County) รัฐแคลิฟอรเนีย (California) อยากจะหาที่ที่ปลอดภัย 

สนุกสนาน พรอมทั้งมีกิจกรรมที่เหมาะสมกับชวงวัยสําหรับผูปกครองและเด็ก ๆ สามารถที่จะเลน

ดวยกันได ซึ่งยากที่เธอจะทําข้ึนมาเองได ดังนั้นดวยความที่ไมยอมแพ เธอจึงไดริเร่ิมที่จะสราง

โปรแกรมข้ึนมาดวยตัวเอง ซึ่งเราภาคภูมิใจมากในจิตวิญญาณของผูที่เปนพอแมที่มีตอลูก ๆ จึงได

เกิดจิมโบรีข้ึนมา จิมโบรี ยึดมั่นวาการเลนที่เหมาะสมสําหรับเด็กต้ังแตแรกเกิดจนถึง 5 ป สามารถ

กระตุนความคิดสรางสรรคและสงเสริมความม่ันใจในตนเอง ปจจุบันจิมโบรีมีกวา 550 สาขาใน 
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30 ประเทศ ทําใหมั่นใจไดวา กิจกรรมเพื่อเสริมสรางพัฒนาการเด็กเล็กที่ไดรับการออกแบบโดย

ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งแบงการเลนตามระดับอายุ ทําใหเกิดการเรียนรูดานสติปญญา จะชวยเพิ่มพูน

ทักษะทางรางกาย และปลูกฝงพัฒนาการที่ดีทางสังคมใหกับเด็กเล็กผานการเลน โดยมีลักษณะ

เดนคือ มีคุณพอ คุณแม หรือผูปกครองเขารวมกิจกรรมดวย เพื่อชวยกระตุนใหทุกกระบวนการ

เรียนรูของเด็กนั้นมีความหมายมากยิ่งข้ึน  

 จิมโบรี มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ไดรับการยอมรับจากองคกรที่เชี่ยวชาญในการ

ใหความรูเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กเล็กในสหรัฐอเมริกา หรือ Zero to Three? เพื่อใหแนใจไดวาทุก

กิจกรรมถูกออกแบบอยางเหมาะสมในการกระตุนใหเกิดการเรียนรูที่ดีรวมกันระหวางพอ แม และลูก 
 สถานท่ีและสิ่งแวดลอมในจิมโบรีนั้นปลอดภัย เหมาะสําหรับการเลน และเรียนรู 
 จิมโบรี มีส่ิงแวดลอมที่เหมาะสมกับเด็ก ๆ ในการที่จะมีอิสระในการเคล่ือนไหว, การ

เลน และการสํารวจอยางปลอดภัย อุปกรณของจิมโบรีทุก ๆ ชิ้น ไดถูกออกแบบและจดสิทธิบัตร

โดย เจย เบ็ควิท (Jay Beckwith) นักออกแบบสนามเด็กเลนชื่อดัง ซึ่งมีประสบการณการทํางาน

มามากกวา 30 ป ที่ไดรับการยอมรับจากหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งนักออกแบบทานนี้ ไดออกแบบโดย

คํานึงถึงโครงสรางตาง ๆ ที่เหมาะสมตามความตองการของเด็กในชวงวัยนี้ และสภาพแวดลอมที่

เหมาะสมกับการเลนนี้ ถูกออกแบบข้ึนมาเพื่อการเรียนรูที่ดีและมีคุณภาพที่ดีที่สุดตามที่คุณพอ

คุณแมอยากที่จะมอบใหกับ ลูกนอย  

 

 
 

ภาพที่ 15 แสดงพัฒนาการเลนและพัฒนาการการเรียนรูของเด็ก Gymboree Play & Learn 
 
 กิจกรรมแตละระดับทั้ง 7 ระดับถูกออกแบบโดยผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาการเด็กเล็ก 

และจะมุงไปที่การสงเสริมพัฒนาการหลักของเด็กในแตละชวงอายุ จากการกระตุนประสาทสัมผัส

ในเด็กทารก การเรียนรูเร่ืองเหตุและผล การสื่อสารสองทาง การวางแผนในการเคล่ือนที่ การเลน

กับจินตนาการ และทักษะในการฟงและทักษะทางภาษา แตละระดับจะผสมผสานกิจกรรมที่จะ

ชวยเสริมสรางทักษะในการเรียนรู ทักษะทางสังคมและทักษะทางกาย 
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 ระดับท่ี 1: 0-6 เดือน 

 หนูนอยนักสังเกต:ฝกสังเกตผานประสาทสัมผัสในดานตาง ๆ   

 ในชวงเดือนแรก ๆ นี้ ทารกเกิดใหมกําลังเรียนรูที่จะอยูในโลกภายนอก เร่ิมดวยการจัด

ตารางเวลาการกินและการนอน ตลอดจนอุณหภูมิของรางกาย ส่ิงที่สําคัญที่สุดสําหรับทารกในชวง

อายุนี้คือ การที่พวกเขาจะรูสึกปลอดภัยและอบอุน ซึ่งเมื่อทําไดเชนนั้นแลว ทารกไมเพียงแตจะเปน

ผูเรียนที่ดี แตยังสามารถที่จะเช่ือมโยงกับคนที่เขารักไดดวย ทักษะที่ทารกนอยนี้กําลังพัฒนาจะชวย

ใหเขาไปถึงเปาหมายไดดีข้ึน  

 กิจกรรมในระดับช้ันแรกนี้ จะมุงพัฒนาความสนใจของเด็กผานกิจกรรมประสาทสัมผัส 

กิจกรรมกระตุนพัฒนาการ ไมวาจะเปนการนอนควํ่า การเลนกับไฟฉาย หรือการนวดสัมผัส ซึ่ง

ชวยทําใหทารกไววางใจ รูสึกอบอุนและสรางความสัมพันธที่ดีกับผูดูแล นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม

แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางผูปกครองที่จะชวยในการเรียนรูจากผูปกครองคนอ่ืน ๆ และเรียนรู

เกี่ยวกับพัฒนาการของลูกมากข้ึน   

 ระดับท่ี 2: 6-10 เดือน 

 หนูนอยนักปฏิบัติ:ปฏิบัติและทําสิ่งตาง ๆ ดวยตัวเองอยางมีเปาหมาย 

  ในชวงอายุนี้ เด็กนอยเรียนรูเกี่ยวกับเหตุและผล และเรียนรูวาเขาจะทําใหส่ิงตาง ๆ 

เกิดข้ึนไดอยางไร เด็กนอยเขาใจวาพวกเขาสามารถแสดงวาเขาตองการอะไรได โดยการทําเสียง

พิเศษ ใชทาทาง หรือ หนาตาแสดงออกมา ยกตัวอยางเชน พวกเขารูวา ถาเขายิ้ม แมมักจะยิ้ม

ตอบ เด็ก ๆ จะตอบสนองกับผูคนที่คุยหรือเลนดวย โดยการทําเสียง แสดงออกทางหนาตา และ

ทาทาง เชนการโนมตัวเขาหาหรือยื่นแขนออกมาเด็ก ๆ ยังใชทักษะตาง ๆ ที่พัฒนาไดเพื่อใชในการ

เรียนรูโลก 

 ทารกนอยจะไดเรียนรูวาสามารถที่จะทําใหส่ิงตาง ๆ เกิดข้ึนไดอยางไร จากกิจกรรมที่

เนนใหเด็ก ๆ รูจักผลลัพธจากการทํากิจกรรมที่สรางสรรคข้ึน และยังสามารทํากิจกรรมเพื่อเสริม

ความแข็งแกรงของรางกาย ไมวาจะเปนการเลนบนทางลาด กระดานล่ืน เคร่ืองปนปายหรืออุโมงค

ชนิดตาง ๆ หนูนอยยังจะไดสนุกกับดนตรีและทวงทํานองที่ชวยสนับสนุนทักษะทางสังคม และ

กระตุนพัฒนาการสมอง ยังไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูปกครองคนอ่ืน ๆ และไดเรียนรู

เกี่ยวกับพัฒนาการของลูก 

 ระดับท่ี 3: 10-16 เดือน 
 หนูนอยนักส่ือสาร:ใชภาษากายในแบบตาง ๆ เพื่อส่ือสารทั้งการรับฟงและตอบกลับ 
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 เด็กในอายุนี้เปนนักส่ือสารที่ดี เด็ก ๆ จะแสดงใหเห็นวาตองการอะไรดวยการกระทํา ไม

วาจะเปนการช้ีไปที่ของเลน หรือ จับมือพาคุณไปเปดประตู ถาเขาคลานหรือเดินไปหาผูดูแล หรือ

แตะที่ขา เขากําลังใชทาทางเพื่อส่ือสารเปนประโยค เชนบอกวา “แม หนูอยากใหแมอานหนังสือเลม

นี้ใหหนู” และเมื่อเด็กกล้ิงลูกบอลไปมากับผูใหญ พวกเขากําลังเรียนรูเร่ืองการสื่อสารสองทางและ

การผลัดกัน  

 เด็ก ๆ เร่ิมที่จะส่ือสารแบบสองทางได การฝกทักษะทางการสื่อสารทําใหเด็ก ๆ สามารถ

แสดงใหรูวาเขาตองการอะไร คิดหรือรูสึกอยางไร ดวยกิจกรรมพัฒนาการนานาชนิดที่เราจัดเตรียม

ไวผานเคร่ืองเลนสวย ๆ ของเรา นอกจากนี้เด็ก ๆ จะไดฝกทักษะในการสรางสมดุลและฝกความ

แข็งแกรงของรางกาย ขณะที่ผูปกครองเองก็สามารถสังเกตไดวา ลูกมีปฏิสัมพันธ และเลนกับเด็ก

คนอ่ืนอยางไร  
 ระดับท่ี 4: 16-22 เดือน 
 นักคิดแกปญหา:เรียนรูการแกปญหาผานอุปสรรคในการเลนแตละคร้ัง 

 ในชวงอายุนี้ เด็กเตาะเตะใชทักษะทั้งหมดที่มีเพื่อใหตัวเองนักแกปญหาที่ดี เร่ิมจากการ

ที่พวกเด็ก ๆ เร่ิมเขาใจรูปแบบและการกระทําที่พวกเขาตองทําหรือลําดับที่ตองกระทํา เพื่อใหไดซึ่ง

เปาหมายที่เรียกกันวา Motor Planning เด็ก ๆ ยังใชการเลียนแบบเพื่อใหเขาใจการใชงานวัตถุ

หนึ่งๆ และใชความรูนั้นในการสรางประสิทธิภาพ เด็ก ๆ เรียนรูวาพฤติกรรมที่นําไปสูผลกระทบ

อะไรบาง เชนถาเขาผลักของเลนออกก็จะทําใหพอหรือแมมากอดแทรก 

 ทักษะสําคัญสําหรับเด็กวัยนี้ คือการฝกการเคล่ือนไหวอยางมีจุดประสงค เด็ก ๆ จะใช

เคร่ืองเลนเปนอุปกรณในการเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ ไมวาจะเปนพัฒนาการดานรางกาย 

พัฒนาการดานสติปญญา และพัฒนาการดานสังคม ผูปกครองเปนสวนสําคัญที่จะชวยใหเด็ก ๆ 

ไดเรียนรูที่จะเปนนักแกปญหา เชน เรียนรูวิธีการเขาและออกจากอุโมงค หรือ การผลัดกันทํา

กิจกรรม  
 ระดับท่ี 5: 22-28 เดือน 
 นักคิดสรางสรรค:เร่ิมใชจินตนาการในการเลนโดยผานการเรียนรูจากอุปกรณเหมือนจริง 

 เด็ก ๆ ในชวงอายุนี้ จะใชคําพูดและสัญลักษณ เชน รูปภาพและวัตถุในการสื่อสาร 

และพัฒนาความคิดของตนเอง เด็ก ๆ สามารถที่จะสรางภาพที่ตองการข้ึนในสมอง ยกตัวอยาง

เชน เด็ก ๆ สามารถที่จะสรางภาพ คุกกี้ที่พวกเขากําลังตองการ ไมวาจะเปนลักษณะหรือรสชาติ 

และหลังจากนั้นก็จะใชคําพูดออกมากวา “ คุกกี้” เด็ก ๆ จะสนุกกับการเลนสมมุติ เชน การใชชอน

ปอนอาหารใหกับตุกตาหมี หรือกอนชวงอายุนี้ เด็กวัยนี้เลนบล็อคไดโดยการตอเรียงกัน แตพอถึง

อายุนี้ก็จะสามารถเรียงกันใหเปนบานของตุกตาสัตว 
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  การเลนสมมุติตามจินตนาการสรางสรรคจะชวยสนับสนุนพัฒนาการในการคิดแบบ

เปนสัญลักษณ จากไมกระดาน อุโมงค และเคร่ืองปนปาย เด็ก ๆ จะไดใชความสามารถในการสม

มุตใหเปนบานสุนัข รถดับเพลิง และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ในชวงวัยที่เด็ก ๆ บางคนเร่ิมเขาอนุบาลนี้ 

เราใชทั้งอุปกรณและเกมสเพื่อเสริมสรางพัฒนาการดานภาษา และพัฒนาการดานสังคม เพื่อให

เด็ก ๆ ไดสนุก และเรียนรูไปในเวลาเดียวกัน  
 ระดับท่ี 6: 28-36 เดือน  
 นักคิดแบบมีเหตุผล:สามารถคิดและจินตนาการในการเลนไดเปนเร่ืองราวและมีเหตุผล 

 ในชวงอายุนี้ เด็ก ๆ จะเปนนักคิดที่เปนรูปธรรมมากข้ึน เด็ก ๆ จะแสดงความรูสึกและ

แนวความคิดในรูปแบบที่สลับซับซอนมากข้ึน ทั้งในการพูดคุยทั่ว ๆ ไปในทุกวัน และการเลนสมมุติ 

ถาคุณยื่นของเลนที่เขาไมชอบให เขาอาจจะตอบวา “ ไมเอา” หรือ เด็ก ๆ อาจจะสมมุติเพื่อน ๆ สัตว

นอยใหญที่กําลังปวยข้ึน จะตองพาไปทานยา นอนพัก หรือพาไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเปนตน 

เด็กในชวงอายุนี้จะสรางเร่ืองราวที่มีเหตุมีผล จะพัฒนาความสามารถทางจินตนาการ จนถึงจุดที่

สามารถใชสัญลักษณแทนวัตถุจริง ๆ ได 

 ดวยการเลนสมมุติ การอานหนังสือ การเลนกับอุปกรณ และการเลนทั้งแบบกลุมและ

แบบอิสระ เด็ก ๆ จะไดเรียนรูทักษะในการฟง และทักษะทางภาษาที่จําเปน เพื่อใหพวกเขาพรอม

สําหรับการเขาเรียนอนุบาล กิจกรรมอันหลากหลายจะมุงไปที่การเลนที่เด็ก ๆ จะไดมีปฏิสัมพันธ

ตอกัน และสรางจินตนาการเพื่อฝกทักษะในการคิดอยางเปนระบบ  

 เด็ก ๆ จะไดรูจักกับความหลากหลายของชนิดดนตรีที่แตกตางกันถึง 19 ชนิดทั่วโลก

ผานแนวทางการเรียนรูในสไตลของ Gymboree ที่สนุกสนาน ในการเรียนรูดนตรี เด็ก ๆ จะได

เรียนรูองคประกอบสําคัญทางดนตรี เชน จังหวะ ระดับเสียง ทวงทํานอง ผานทางกิจกรรมการรอง 

การเตน และเลนเกมและการเคล่ือนไหวตาง ๆ ซึ่งกิจกรรมเหลานี้จะชวยเสริมสรางพฒันาการ ดาน

รางกาย สังคมและอารมณตลอดจนสติปญญาอีกดวย 
 

 
 

ภาพที่ 16  แสดงพัฒนาการการเรียนรูของเด็ก Gymboree Music 
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 Music 1: 6-16 เดือน 
 ในชวงอายุนี้ เด็กเรียนรูดนตรีผานการรับรู งานวิจัยพบวา เด็กทารกสามารถท่ีจะจํา

เพลงไดต้ังแตอยูในทองแม และทารกอายุเพียง 5 เดือนสามารถจําลําดับของทํานองเพลงได และยัง

สามารถจับการเปล่ียนแปลงในระดับเสียงทํานองเพลงและจังหวะได  

 การเขารวมกิจกรรม Music I จะมีผลตอพัฒนาการทุกดานของหนูนอย ไดเรียนรูเพลงที่

ชวยเสริมความจํา พัฒนาภาษา และสัมผัสกับองคประกอบของดนตรี ผานอุปกรณที่เหมาะกับอายุ 

และกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่สนุกสนาน และการไดเรียนรูเพลงกลอมลูกจะชวยใหมีโอกาสที่จะ

เชื่อมโยงความหลากหลายของเพลงระหวางผูปกครองกับลูก ใหเปนชวงเวลาที่ดีที่สุดเลยก็วาได 
 Music 2: 16-28 เดือน 
 สําหรับเด็กที่เร่ิมสรางเสียงไดดวยตัวเอง เขาใจคําส่ังงาย ๆ เร่ิมพูดเปนคํา ๆ ในชวงอายุ

นี้ เด็ก ๆ จะเร่ิมปรับเปล่ียนพัฒนาการทางดานดนตรี จากเดิมที่เปนพัฒนาการที่เพียงรับรู ยังไม

สามารถแสดงออกมาเปนการพัฒนาการที่สามารถแสดงออกอยางเต็มที่ และมีสวนรวมในกิจกรรม

ไดมากข้ึน รูจักการสรางเสียงดวยตัวเอง เสนอความคิดของตัวเอง หรือทําตามคุณครูและคุณพอ

คุณแม เด็ก ๆ จะเร่ิมเลนเคร่ืองดนตรีตาง ๆ และฝกฟงระดับเสียง (pitch) ที่ถูกตอง รวมไปถึงการฝก

หายใจ เปาลม และเปลงเสียง ซึ่งเปนพื้นฐานของการฝกพูดและรองเพลงในอนาคตดวย 
 Music 3: 28-60 เดือน 
 ดนตรีเปนสิ่งที่เด็ก ๆ ในชวงอายุนี้ถามหาเสมอ เพราะเด็ก ๆ ในชวงอายุนี้มีความพรอม

ทั้งทางสติปญญาและรางกายที่จะสัมผัสกับกิจกรรมทางดนตรีในรูปแบบใหม ๆ ไมวาจะเปนจังหวะ

หรือระดับเสียง เด็ก ๆ สามารถที่จะแสดงออกถึงความรูความเขาใจในศาสตรทางดนตรีที่คอย ๆ 

เพิ่มพูนข้ึน โดยจะไดสนุกกับการทํากิจกรรมดนตรีเปนกลุม การเลน finger play การใชเคร่ืองดนตรี

งาย ๆ  

 
 

ภาพที่ 17  แสดงพัฒนาการการเรียนรูของเด็ก Gymboree Art 
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 และเกมทางดนตรี ซึ่งทั้งหมดจะชวยสรางทั้งทักษะทางการเรียนรูและทักษะทางสังคม 

และไมวาจะเปนเสียงรอง หรือ ความคิดสรางสรรคของเด็ก ๆ ซึ่งพรอมที่จะไดเบงบานผานกิจกรรม

เพลง กิจกรรมการเคล่ือนที่ เร่ืองเลาสนุก ๆ เด็ก ๆ ยังจะไดรูจักรักดนตรี ที่จะเปนรากฐานตอไป  

 ไมมีอะไรที่จุดประกายจินตนาการไดดีเทากับงานศิลปะ นั่นคือสาเหตุที่ Gymboree 

Art  ใหกับเด็ก ๆ มากกวาเพียงงานศิลปะที่เขาทําเสร็จ สิ่งที่เด็ก ๆ ไดจากกิจกรรมศิลปะของเรา

นั้นมีทั้งจิตใจที่สรางสรรค และวิถีทางบวกในการแสดงออกถึงความเปนตัวของตัวเอง รวมไปถึง

ปลดปลอยจินตนาการนอย ๆ ในโลกแหงการคนพบ ไมวาจะเปนการระบายสี งานปน งานตัด

ปะ รองเพลง หรือแตงตัวตามจินตนาการ โดยเนนการเลนเพื่อใหเกิดความมั่นใจ และเพิ่ม

ทักษะ 

 ศิลปะอยางสรางสรรค แบงออกไดเปน 3 ระดับ  
 Art 1: 18-24 เดือน 
 เรียนรูพื้นฐานเบ้ืองตนทางศิลปะใหกับเด็ก ๆ ไดฝกฝนการใชกลามเนื้อมือในการ

สรางสรรคผลงานผานการปนการระบายสี และกิจกรรมที่หลายหลายเพื่อใหเกิดความรูสึกดี พรอม

เปดโอกาสใหเพิ่มพูนทักษะการใชกลามเนื้อมัดเล็ก สงเสริมพัฒนาการดานภาษา กระบวนการคิด 

และกระตุนความสัมพันธทางสังคมใหกับเด็ก เมื่อไดลองเลนกับอุปกรณทางศิลปะในรูปแบบตางๆ 

เกิดเปนชวงเวลาสําคัญในการคนพบศักยภาพทางศิลปะที่เหมาะสมในเด็กเล็กอีกดวย 
 Art 2: 24-36 เดือน 
 เสริมสรางจินตนาการดวยผลงานทางศิลปะดวยวิธีที่หลากหลาย และเปนเอกลักษณ

เฉพาะตัว เชน การระบายสี การรองเพลง การปน การตัดปะ การทําภาพพิมพ การเลนบทบาทสมมติ 

กระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค เปดโอกาสใหเด็ก ๆ คนพบความเปนตัวเองผานกระบวนการทาง

ศิลปะซ่ึงสงผลดีตอการเรียนรู การแสดงออกทางความคิด สรางความเขาใจอยางมีเหตุผล เพิ่มพูน

ทักษะทางศิลปะใหกับเด็ก ๆ พรอมกับพัฒนาการทางรางกาย และจิตใจไดอยางเหมาะสม 
 Art 3: 3-5 ป 
 ผสมผสานความรูพื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะที่ไดอยางลงตัว เพื่อสงเสริมความมั่นใจใน

ตนเอง เปดโอกาสใหแสดงออกถึงความสามารถที่ดีเยี่ยม การยอมรับในตนเอง และผูอ่ืน สราง

ประสบการณที่ดีเม่ือทํางานศิลปะรวมกับเพื่อน ในแตละกิจกรรมเนนการใชกลามเนื้อมือไดอยาง

คลองแคลว และปราณีต ซึ่งเปนพื้นฐานของการแสดงออกทางอารมณ จินตนาการ และความคิด

สรางสรรคผานกระบวนการทางศิลปะที่ใชทักษะหลากหลาย 
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ภาพที่ 18 แสดงพัฒนาการการเรียนรูของเด็ก Gymboree Optional Program 

 

  สรางความหลากหลายในการเรียนรูผานกิจกรรมที่ถูกออกแบบมาเปนพิเศษ เชน 

Mommy and Baby Fitness Baby Signs? Yoga Fun Fitness Fun Global Kids Learning Lab 

และ Sports ดวยความสนุกสนาน ไดเพื่อนใหม ๆ และใชความคิดสรางสรรคแบบจิมโบรี  

 1. Mommy and Baby Fitness กิจกรรมการออกกําลังที่มีพื้นฐานทางโยคะนี้ ไดถูก

ออกแบบเพื่อผสมผสานสมดุลกับสมรรถนะทางกายใหกับคุณแมมือใหม ในขณะเดียวกันกับที่สราง

สายใยผูกพันกับลูกนอย ดวยลําดับกิจกรรมออกกําลังกายงาย ๆ และเทคนิคการหายใจ สราง

ประสบการณที่ดีใหแกคุณแมเพื่อเตรียมความพรอมเสริมสรางความแข็งแรง และปรับสภาพหนา

ทอง ขา นอง เรียนรูที่จะผอนคลายกลามเนื้อบริเวณลําคอ และหัวไหลอีกดวย กิจกรรมนี้เหมาะ

สําหรับแม ๆ หลังคลอดต้ังแตหกสัปดาห และลูกที่ยังไมสามารถคลานได 

 2. Baby Signs: Sign, Say & Play  สนุกกับการเรียนรูวิธีส่ือสารกับลูกนอย แมวาเขา

จะยังส่ือสารดวยการพูดไมได Baby Signs เปนกิจกรรมที่พัฒนาข้ึนมากวา20 ป และมีงานวิจัย

ยืนยันแนชัดวา เด็ก ๆ ที่เขารวมกิจกรรมมีพัฒนาการดี ไมวาจะเปนพัฒนาการดานภาษา หรือ 

พัฒนาการดานสติปญญา นอกเหนือจากประโยชนที่ผูปกครองจะไดรับจากความสามารถที่เด็ก ๆ 

สามารถส่ือสาร กับคุณไดกอนวัยพูดเพื่อสรางความมั่นใจใหแกเด็ก ๆ อีกทั้งยังสรางความแข็งแรง

ในสายสัมพันธระหวางพอแม และลูก เปนการกระตุนใหเกิดการพัฒนาอารมณในทางที่ดี  

 3. Yoga Fun  กิจกรรมการเคลื่อนไหวที่มีรากฐานทางโยคะ ผสมผสานกับดนตรี จะ

เปดโอกาสใหเด็ก ๆ ได ฝกสมาธิ สรางเสริมความแข็งแรง ความยืดหยุน และความเช่ือมั่นในตนเอง 

กิจกรรม Yoga Fun เปนแนวทางงาย ๆ ที่จะแนะนําเด็ก ๆ ไดรูจักกับโยคะ และความสําคัญในการ

สรางเสริมนิสัยที่ถูกสุขลักษณะ และยังเปนโอกาสที่จะสอนเด็กใหสนุกกับการออกกําลังกายแบบ

สงบเรียบงาย  
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 4. Fitness Fun  ดวยองคประกอบทางสมรรถนะทางกาย 5 อยาง ไมวาจะเปน หัวใจ 

ความแข็งแรง ความอดทน ความยืดหยุน และความสมบูรณ เด็ก ๆ จะไดสํารวจและสนุกไปกับ

กิจกรรมออกกําลังกายใหมนี้ กิจกรรมนี้จะชวยเด็กใหรูสึกถึงสุขภาพที่สมบูรณ และความรูสึก

แข็งแรง เด็ก ๆ ยังไดมีโอกาสที่จะฝกการเขาสังคมและสนุกกันเปนกลุม ผูปกครองอาจอยูรวมใน

กิจกรรมหรือไมก็ได  

 5. Global Kids  เปนกิจกรรม 12 สัปดาหที่เปนการเดินทางสูวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

เปดโอกาสใหเด็ก ๆ ไดสนุกไปกับการเลน ดนตรี การเตนรํา ประเพณีที่นํามาจาก Gymboree ใน

นานาประเทศ Global Kids สนับสนุนใหเจาตัวนอยกลายเปนประชากรโลกท่ีมีประสบการณใน

วัฒนธรรมของโลก ดวยกิจกรรมที่สรางสรรคและเหมาะสมกับชวงอายุ นอกจากนี้ ยังมีเพลงที่

ไดรับเลือกมาแลวอยางดีจาก Putumayo Kids รวมถึงบันทึกการเดินทางพิเศษที่จะใชเปนสมุด

บันทึกประสบการณ และการเรียนรูในแตละที่หมาย คุณและลูกจะไดสนุกกับการผจญภัยและ

ชวยกันสรางของที่ระลึกที่จะเก็บไว  

 6. Learning Lab  เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนองอายุต้ังแต 2 ขวบคร่ึง – 5 ขวบ ได

เรียนรูในเร่ืองของตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข สี และรูปทรงตาง ๆ ไดดวยตนเองผานการฟง พูด 

อาน และเขียนในระยะเวลา 12 สัปดาห ที่จะชวยใหนอง ๆ ไดเตรียมตัวกอนเขาอนุบาลไดเปน

อยางดี นอกจากนี้ยังไดเพิ่มส่ือการเรียนการสอนอิเลคทรอนิคสของ Leapfrog เพื่อชวยกระตุนให

เด็ก ๆ เกิดความสนุกสนานในการเรียนรูอยางงาย และสรางสรรคอีกดวย 

 7. Sports Classes  สนุกกับการเรียนรูชนิดกีฬาตาง ๆ ที่จะชวยฝกวินัย การเรียนรู

เร่ืองกฏ กติกา และเสริมสรางความรูสึกดีในการเลนกีฬา กับกิจกรรม Gymboree Sports ที่

ออกแบบใหเด็ก ๆ ไดรูจักกับทักษะกีฬาเบ้ืองตนนานาชนิด สงเสริมทักษะทางสังคม พรอม ๆ ไป

กับพัฒนาสมรรถภาพของรางกาย ผานกิจกรรมสนุก ๆ ในสไตล Gymboree ที่เด็ก ๆ ไดสนุกและ

เรียนรูไปในเวลาเดียวกัน โดยกิจกรรม Sports สามารถแบงออกไดเปน 2 ระดับ คือ 
 Sports 1: 3-5 ป  
 กิจกรรมในระดับนี้มุงเนนใหผูปกครองมีสวนรวมกับนอง ๆ อยางเต็มที่ โดยการเลนแต

ละประเภทกีฬาเพื่อเสริมสรางทักษะพื้นฐานหลากหลายชนิด ซึ่งนอกจากจะไดรับความสนุกสนาน 

และกระตุนใหเกิดการส่ือสารระหวางกัน ผูปกครองยังมีโอกาสแนะนําเทคนิคตาง ๆ พรอมกับเห็น

พัฒนาการทางดานกีฬาของนองแบบใกลชิดอีกดวย  
 Sports 2: 3-5 ป  
 กิจกรรมระดับนี้ตองการใหเด็ก ๆ ไดเพิ่มพูนความแข็งแรงทางรางกาย เสริมสรางความ

มั่นใจในตัวเอง และกระตุนทักษะที่ดีทางสังคม ผานการเลนกีฬาแตละชนิดที่ใชทักษะแตกตางกัน 
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เมื่อเด็กเร่ิมมีทักษะทางกีฬาเบื้องตนอยางสนุกสนาน แบบไมมีการแขงขัน ในบรรยากาศการเรียนรู

ที่เหมาะสม จะชวยสงเสริมความรูสึกที่ดีกับการเลนกีฬาตอไปในอนาคต 
 

 
 

ภาพที่ 19 แสดงพัฒนาการการเรียนรูของเด็ก Gymboree School Skills 
 
 เด็กวัยนี้จะไดรับการฝกฝนที่มุงเนนไปที่การฝกทักษะสําคัญทั้งหมดที่บูรณาการเพ่ือ

ความพรอมสําหรับการเขาโรงเรียน ไมวาจะเปนพัฒนาการดานรางกาย พัฒนาการดานสติปญญา 

และพัฒนาการดานสังคม ที่จะผนวกกับปจจัยสําคัญสําหรับเด็กที่จะทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน ๆ 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสรางสรรคที่ชวยฝกทักษะในการฟงคําส่ัง การใหความรวมมือ และการใช

ความคิดสรางสรรค ผานการเลนกับอุปกรณวิทยาศาสตร, ตัวอักษร,รูปทรงและตัวเลข  
  3-5 years  
 เขาใจความเปนไปตาง ๆ ของสังคมรอบตัว ในชวงอายุนี้ เด็ก ๆ ชอบที่จะสํารวจ

กิจกรรมใหม ๆ และมีพัฒนาการดานตาง ๆ ที่รวดเร็วไมวาจะเปนพัฒนาการดานการเคลือ่นที ่ดาน

ความคิด ดานภาษา การศึกษา และทักษะในการเขาสังคม และยังรวมถึงความสามารถในการ

ชวยตัวเอง เชน การแตงตัว และการปอนอาหารดวยตนเอง ความสามารถในการเรียนรูใหมที่จะ

ชวยแยกแยะนี้  ชวยใหเด็กสามารถเขาใจความเหมือนและความตางของบุคคลได ซึ่งเปนประเด็น

ใหญที่จะชวยใหเด็กเขาใจที่เคารพความแตกตางและการยอมรับคนอ่ืน ๆ  
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ตารางที่ 2 แสดงการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับชวงเวลาอายุของเด็ก Gymboree  

 
 

 
 

 
 สรุป ศูนยเสริมสรางพัฒนาการเด็กเล็กจิมโบรี เปนศูนยที่มีขนาดเล็ก แตมีการ

ใหบริการกระจายไปหลายสาขา ทั่วโลก กิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ นั้นมีหลักสูตร มาจาก

ตางประเทศเปนหลัก มีอุปกรณที่ใชในการเลนเพื่อพัฒนาการของเด็กจํานวนมาก ขนาดของพื้นที่

ศูนยนั้นไมใหญมาก เปนอาคาร ค.ส.ล. 1ชั้น การออกแบบเนนประเด็นไปที่การใชงานเปนหลัก มี

แคพื้นที่โถง กับพื้นที่ที่แยกไปแตละหองเรียน โทนสีภายในผนังใชสีเหลือง สวนตูเฟอรนิเจอร และ 

พื้นลามิเนตใชสีไมธรรมชาติ เพื่อชวยใหดูอบอุนเปรียบเสมือนอยูบาน สําหรับเฟอรนิเจอรลอยตัว

นั้น มีการใชสีสันเขามาเพื่อชวยกระตุนความสนใจแกเด็ก  

 ขอดี วัสดุอุปกรณ มีการออกแบบที่เหมาะสมสําหรับการเลนและการเรียนรูของเด็ก

และมีความปลอดภัยสูง เพราะไดถูกออกแบบ โดยนักออกแบบซ่ึงมีประสบการณการทํางานนาน

กวา 30 ป และเปนที่ยอมรับทั่วโลก สวนเร่ืองที่เดนชัดมากที่สุด คือ กิจกรรมของศูนยที่มีความ

นาสนใจอยางมาก ที่จะสามารถนําไปปรับใชกับโครงการ เพื่อที่เด็กและผูปกครองจะไดใชเวลาวาง

ทํากิจกรรมรวมกัน เพิ่มความสัมพันธุกันในระหวางครอบครัวมากข้ึน 

 ขอเสีย ดวยพื้นที่มีอยูอยางจํากัด และดวยเปนพื้นที่เชา จึงไมสามารถตอเติมสวน

บริการตาง ๆ ได จึงทําใหพื้นที่บริเวณสวนโถง เปนที่ที่ทํากิจกรรมเกือบทุกอยาง และดวยขอจํากัด

ของพื้นที่ ทําใหไมมีพื้นที่สวนภายนอก Outdoor ใหเด็กไดวิ่งออกกําลังกาย  
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 ศูนยรับเลี้ยงและพัฒนาการเรียนรูสําหรับเด็ก ทรีเนอส เนอสเซอรี่ 
 สถานที่ต้ัง: 19 ซ.พระรามเกา58 แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  

 การเดินทาง: รถไฟฟา MRT – สถานนีลุมพินี 
 

 
 

ภาพที่ 20 แสดงแผนที่ต้ังศูนยรับเล้ียงและพัฒนาการเรียนรูสําหรับเด็กทรีเนอส เนอสเซอร่ี 
 
 ประวัติความเปนมา  
  Three-Nurse Nursery เร่ิมจัดต้ังข้ึนเมื่อป 2546 เพื่อใหบริการรับดูแลเด็กในเวลา

กลางวัน โดยพยาบาล 3 ทาน ที่มีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณในการดูแลทารกต้ังแต

แรกเกิดและเด็กกอนวัยเรียน เพราะเรามีความเช่ือมั่น และยึดมั่นในอุดมการณที่ตองการพัฒนา

เด็กไทยใหมีพื้นฐานที่ดี ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา และความคิดสรางสรรค เพราะเด็กๆ 

เปนอนาคตของประเทศ 
 วิสัยทัศน 
 เช่ือวาความรักและการดูแลเอาใจใสตอเด็ก ๆ ที่มาอยูที่เนอสเซอร่ี เปนพื้นฐานสําคัญ

ตอพัฒนาการของเด็ก ๆ ในแงมุมตาง ๆ การที่เด็กไดอยูรวมกับเพื่อน ๆ ในเนอสเซอร่ีนั้นมีสวนชวย

ในการพัฒนา ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ ภาษา และสังคม อีกทั้งชวยสรางเสริมความเช่ือมั่นใน

ตัวเอง การแบงปนและความมีน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืน  

 จากประสบการณการทํางานอยางทุมเทในการใหบริการสถานรับเล้ียงเด็ก ที่ยาวนาน

กวา 10 ป ทําใหมีความรูความเชี่ยวชาญ เปนมืออาชีพ และมีความเขาใจในความตองการของเด็กๆ 

ในแตละชวงวัย ทั้งทางดานรางกาย อารมณ และความตองการในแสวงหาประสบการณ ความรู

รอบ ๆ ตัวในชีวิตประจําวัน จึงมีการจัดสถานท่ีซึ่งสงเสริมใหเด็ก ๆ ไดเรียนรูไดอยางเต็มที่ และมีการ
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จัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เหมาะสมกับวัย ซึ่งจะชวยพัฒนาประสาทสัมผัสตาง ๆ และการทํางานของ

กลามเนื้อ การเจริญเติบโต พรอมทั้งสงเสริมทักษะการอยูรวมกัน ในสังคม สนับสนุนใหเกิด

ความคิดสรางสรรค การใหความเคารพตอผูอ่ืน และผูอาวุโสกวาตามวัฒนธรรมไทย 
 การบริการ 
 1. สถานที่ สะอาดปลอดภัย ส่ิงแวดลอมสงเสริมการเรียนรูสําหรับเด็ก คมนาคมสะดวก 

 2. บุคคลากรมีความรูมีความสามารถ ผานการอบรมอยางตอเนื่อง มีประสบการณ

ดานเด็กปฐมวัย จบการศึกษาปริญญาตรี และ โท ทางดานเด็กปฐมวัย และพยาบาลวิชาชีพ มาก

ดวยประสบการณ 

 3. โภชนาการที่ดี ถูกสุขลักษณะ ปรุงใหมทุกมื้อ 

 4. แผน นโยบายงานดานการบริหารงานและบริการที่ดี ราคาสมเหตุสมผล ไมแพง 

 5. กิจกรรมสงเสริมทักษะ เชาวปญญาเด็ก ๆ เตรียมความพรอมเพ่ือความฉลาดรอบ

ดานโดยผูเชี่ยวชาญ 

 6. เปนสถานรับเล้ียงเด็กตนแบบที่มีผูมาขอดูงานและฝกงาน และเปนที่ปรึกษาใหกับ

ผูสนใจประกอบธุรกิจสถานรับเล้ียงเด็กรายใหม และรายที่ตองการพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึนหลายแหง 

 7. มีการพัฒนาคุณภาพงานโดย จัดอบรมพนักงาน และผูสนใจทั่วไปในเครือขาย และ

ตรวจสอบคุณภาพงานอยางตอเนื่อง ฯลฯ 
 

 
 

ภาพที่ 21 แสดงการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับชวงเวลาอายุของเด็กทรีเนอส เนอสเซอร่ี 
 
 Full day Nursery  
 ใหบริการรับเลี้ยงเด็กกลางวันแบบเต็มวัน 12 ชั่วโมง เพื่อตอบสนองความตองการของ

ครอบครัวเด่ียว ที่ทั้งสามีและภรรยาจะตองออกไปทํางานนอกบานทั้งคู และไมมีผูดูแลเด็กออน 

และเด็กกอนวัยเรียนให เวลาทําการ 07.00-19.00 น. รับดูแลเด็กอายุต้ังแต 2 เดือนข้ึนไปถึง -4 ป 

โดยมีการแบงหองเด็กตามชวงอายุ และมีการจัดอาหารและกิจวัตรประจําวันที่เหมาะสมตามวัย 
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 Two week trial 
 สําหรับผูปกครองซ่ึงยังไมมีความมั่นใจในการพาเด็กมาฝาก ทั้งในเร่ืองของเสนทาง

การรับสงสมาชิกในครอบครัว การปรับตัวเขากับการเปล่ียนแปลงเวลาตาง ๆ อาจทดลองพาเด็ก

มาฝากได โดยไดจัดโปรแกรมนี้สําหรับผูที่จะใชบริการ Full day Nursery เทานั้น 
 Full Day Pre-school 
 ใหบริการรับดูแลเด็กกอนวัยเรียน เต็มวัน 8 ชั่วโมง เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเขาเรียน

ในโรงเรียนอนุบาล เวลาทําการ 07.00–15.00 น. รับดูแลเด็กอายุต้ังแต 2-4 ป โดยมีการมีการจัด

อาหารให 3 มื้อ และกิจวัตรประจําวันที่เหมาะสม พรอมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนพื้นฐานทั้งทางดาน

ภาษา ดนตรี และศิลปะ เพื่อใหเด็กสามารถปรับตัวเตรียมพรอมเขาสูร้ัวโรงเรียนไดอยางมั่นใจ 
 Half Day Pre-school 
 ใหบริการรับดูแลเด็กกอนวัยเรียน คร่ึงวัน 5 ชั่วโมง เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเขา

เรียนในโรงเรียนอนุบาล เวลาทําการ 10.00-15.00 น. รับดูแลเด็กอายุต้ังแต 2-4 ป โดยมีการมีการ

จัดอาหารให 2 มื้อ และกิจวัตรประจําวันที่เหมาะสม เพื่อใหเด็กสามารถปรับตัวเตรียมพรอมเขาสู

ร้ัวโรงเรียนไดอยางมั่นใจ บริการนี้เหมาะสมกับคุณพอคุณแม ที่ตองการสรางความคุนเคยใหกับ

เด็ก ในการอยูรวมกับเพื่อน ๆ ดังนั้นจึงใหความยืดหยุนเร่ืองเวลามากข้ึน บริการนี้นอกจากจะเปน

การเตรียมพรอมใหเด็กปรับตัวเพื่อเขาโรงเรียนแลว ยังเปนโปรแกรมที่ชวยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการ

ชาในดานของภาษา สังคม การส่ือสาร อีกดวย เพราะเด็กบางคนซ่ึงเปนเด็กที่เฉลียวฉลาดไมแพ

เด็กคนอ่ืน ๆ แตกลับพูดชา หรือไมมั่นใจในการส่ือสารดวยคําพูด การที่เด็กไดมาอยูรวมกับเพื่อน ๆ 

วัยเดียวกัน จะชวยลดความตึงเครียดในการสื่อสาร และเด็กจะสามารถส่ือสารดวยคําพูดออกมา

อยางเปนธรรมชาติ โดยเร่ิมจากการพูดคุยกับเพื่อน ๆ นั่นเอง 
 After school care 
 ปกติแลวโรงเรียนจะเลิกเร็วกวาเวลาทํางานของผูปกครอง อีกทั้งคุณพอคุณแมอาจไม

สามารถฝารถติดไปรับเด็กที่โรงเรียนไดทันเวลา บางครอบครัวไมมีใครอยูบานจะใหรถโรงเรียนไป

สงเด็กที่บานก็ไมสะดวก Three-Nurse Nursery จึงมีบริการรับดูแลเด็กหลังเลิกเรียนให โดยใหรถ

โรงเรียนมาสงเด็กที่ Nursery โดยเด็ก ๆ จะไดรับการดูแลดานสุขอนามัย ใหอาบน้ํา ทานขาว สอน

ทําการบาน และยังจัดกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งชวยในการเรียนรู เพื่อชวยผอนคลายจิตใจจาก

ความเครียดตาง ๆ ที่ผานเขามาในแตละวัน นอกจากนี้เรายังมีหองคอมพิวเตอร ซึ่งเด็ก ๆ จะ

สามารถข้ึนไปใชงานได เพื่อเรียนรูทักษะการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน และเด็ก ๆ สามารถใช Hi - 

Speed Internet ในการทําการบาน หรือคนหาขอมูลตาง ๆ ตามตองการ  
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 School holiday daycare 
 ในชวงปดเทอม บางคร้ังคุณพอคุณแมไมสามารถอยูดูแลเด็ก ๆ ไดตลอดทั้งเดือน 

Three-Nurse Nursery จึงมีบริการรับดูแลเด็กในชวงปดเทอมให โดยจัดกิจกรรมตาง ๆ ตลอดทั้ง

วัน เพื่อใหเด็ก ๆ ไดใชเวลาวางในชวงปดเทอมอยางคุมคาและมีประโยชน เราไดมีการพัฒนา

โปรแกรมเพื่อใหเด็ก ๆ ไดเรียนรูอยางสนุกสนาน มีการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร กีฬา เกมส 

คอมพิวเตอร ศิลปะ ดนตรี การทําขนมงาย ๆ ซึ่งเมื่อสําเร็จแลวเด็ก ๆ จะไดรวมกันรับประทาน หรือ

เอากลับบานไปฝากคุณพอคุณแม และสําหรับเด็กโตจะมีการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ เชนไป

เที่ยวพิพิทธภัณฑ สวนสัตว เปนตน  

 

ตารางที่ 3 แสดงลักษณะทั่วไปของกิจกรรมประจําวัน Three-Nurse Nursery  

 
เวลา กิจกรรม 

07.00-08.30 รับเด็ก , รับประทานอาหาร 

09.00-09.15 เคารพธงชาติ , สวดมนต 

08.30-09.00 ตรวจสุขภาพ / ฝกเขาหองน้ํา ชวงที่ 1 

09.15-10.00 กิจกรรมกลางแจง ( Physical Gross Motor ) 

10.00-10.15 ฝกเขาหองน้ํา / ลางมือ / ลางหนา ชวงที่ 2 

10.15-10.35 กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ (เลียนแบบ / ฟง / สมาธิ) 

10.35-10.45 ด่ืมนม , ทานอาหารวางเชา / ฝกเขาหองน้ําชวงที่ 3 

10.45-11.25 กิจกรรมเสริมประสบการณ (นิทาน) (ภาษา/สังคม/สติปญญา/สมาธิ/จินตนาการ) 

11.25-11.45 กิจกรรมสรางสรรค/เกมการศึกษา (Creative Thinking) 

11.45-12.00 ฝกเขาหองน้ํา ชวงที่ 4 / ลางมือ 

12.00-12.20 รับประทานอาหารกลางวัน / อาบน้ํา / ด่ืมนม 

12.20-14.45 นอนหลับพักผอน 

14.45-15.00 ต่ืนนอน / เก็บที่นอน / ฝกเขาหองน้ํา ชวงที่ 5 

15.00-16.00 รับประทานอาหารเย็น / อาบน้ํา 

16.00-16.30 ศิลปะสรางสรรค 

16.30-17.00 อาหารวาง / ด่ืมนม 

17.00-19.00 เลนอิสระ / เตรียมตัวกลับบาน 
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 สรุป ศูนยรับเล้ียงและพัฒนาการเรียนรูสําหรับเด็ก ทรีเนอส เนอสเซอร่ี เปนศูนยที่มี

ขนาดเล็กรับเด็กไดนอย ขนาดของพื้นที่ศูนยนั้นไมใหญมาก ลักษณะตัวอาคารเดิมเปนบานพัก

อาศัยแตถูกปรับเปลี่ยนมาใชเพื่อเปนศูนย การออกแบบนั้นจึงไมไดถูกกําหนด Function การใช

งานต้ังแตแรก ดังนั้นการใชงานจึงแยกไปแตละหอง โทนสีภายในผนังใชสีขาว สวนตูเฟอรนิเจอรใช

สีไมธรรมชาติ สําหรับพื้นนั้น ใชพื้นไมปารเก และเฟอรนิเจอรลอยตัวนั้นก็มีการใชสีสันเชนกัน เพื่อ

ชวยกระตุนความสนใจแกเด็ก สวนเร่ืองกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ นั้น ก็มีความเหมาะสมกับเด็ก 

 ขอดี ของศูนยนี้คือ บุคคลากรมีความรูมีความสามารถ จบการศึกษาปริญญาตรี และ 

ปริญญาโท ทางดานเด็กปฐมวัยและพยาบาลวิชาชีพดวย จึงทําใหผูปกครองแนใจไดวา ลูกจะ

ไดรับการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่ถูกหลัก มีสภาพแวดลอมที่ดี มีพื้นที่สนามหญาใหเด็กวิ่งเลน 

รวมถึงความปลอดภัย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพราะวาเจาของศูนยบริการนั้นเปนพยาบาล อีกทั้งยัง

มีโภชนาการที่ดี และเวลาใหบริการรับเล้ียงเด็กกลางวันแบบเต็มวัน 12 ชั่วโมง เพื่อตอบสนอง

ความตองการของครอบครัวเด่ียว ที่ทั้งสามีและภรรยาจะตองออกไปทํางานนอกบานทัง้คู ดังนัน้จงึ

เห็นวาเปนประโยชนและจะนําไปใชในโครงการตอไป 

 ขอเสีย อยางที่กลาวมาขางตนเร่ืองพื้นที่อาคารนั้น ไมไดมีการวางแผนแบบแปลน 

เพื่อการใชงานศูนยเด็กกอนวัยเรียน เนื่องจากพื้นที่มีขนาดเล็ก ดังนั้นเวลาทํากิจกรรมในเวลา

พรอม ๆ กัน จะทําใหเสียงดังรบกวนกัน  
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  
กระบวนการศึกษาวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเพลงกลอมเด็ก (ภาคกลาง) คร้ังนี้ ผูวิจัยใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative  research) และใชแนวทาง การศึกษามนุษยวิทยา เปนวิธีการศึกษา โดยผูวิจัยไดเลือก

ศึกษาแนวทางในการนําองคประกอบ ของเพลงกลอมเด็ก และขอมูลของศูนยเด็กกอนวัยเรียนมาใช

ถายทอดสูการออกแบบสภาพแวดลอมภายใน  ศูนยตนกลาเด็กกอนวัยเรียน การดําเนินการวิจัย

ดังกลาว อยูบนพื้นฐานขอมูลและความรูจากการทบทวน วรรณกรรม และรวบรวมขอมูลเอกสารเปน

สวนประกอบ  มีการเจาะจงบุคคลที่จะศึกษา  การเก็บขอมูลจึงใชวิธีการสังเกตุการณและจดบันทึก

ขอมูลสัมภาษณและบันทึกเสียง 

 

 
 

ภาพที่  22 แสดงกระบวนการศึกษาวิจัย 
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เกณฑการเลือกขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาขอมูลภูมิปญญาเพลงกลอมลูกนั้น ดวยความหลากหลายของเอกลักษณใน

หลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปนดานรูปธรรมและนามธรรม ทําใหมีประเด็นการศึกษามากมาย จึงนํามา

เขียนเปน Mind Mapping ดังตอไปนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 23 แสดง  Mind Mapping  กระบวนการเลือกขอมูลที่จะศึกษา 

 

 จากแผนภูมิแสดงใหเห็นถึงประเด็นตาง ๆ ทั้งดานนามธรรมที่กลาวถึงความรักความ

อบอุน คติคําสอนอบรมใหเปนคนดีในภายภาคหนา  สวนดานรูปธรรมที่กลาวถึง คือวรรณศิลป ที่

มีทั้งเนื้อรองและทํานองที่เปนเอกลักษณเดนของเพลงกลอมลูก ทั้งวิถีชีวิตการเล้ียงดู  และส่ิงทีเ่ปน

รูปธรรมที่สําคัญที่สุดคือ เพื่อใหลูก นอนหลับอยางสบาย อบอุน ไรกังวล โดยวิธีการโอบกอดของผู

เปนแม  โดยประเด็นสําคัญและนาสนใจนั้น  คือการเชื่อมโยงกันระหวางเพลงกลอมลูก และการ

ออกแบบศูนยเด็กกอนวัยเรียน ที่ไดนําเอกลักษณที่เดนชัด ไดแก รูปฉันทลักษณ เนื้อรองและ

ทวงทํานอง มาเช่ือมโยงในการออกแบบพื้นที่ภายใน ที่วาดวยเร่ืองของความรักระหวางแมกับลูก  

ความอบอุนของเพลงกลอมลูก โดยจะส่ือออกมาในผลงานออกแบบที่เปนเร่ืองราว  เพื่อนําแสดงสู

งานออกแบบตกแตงภายในศูนยเด็กกอนวัยเรียนตอไป  
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การออกแบบการศึกษา 
 ดวยหัวขอการวิจัยที่เกี่ยวของกับเพลงกลอมลูก (ภาคกลาง) และการออกแบบศนูยเด็ก

กอนวัยเรียน นั้น แบงการทบทวนวรรณกรรมออกเปนหัวขอ ๆ ดังนี้  

 1. ศึกษาทบทวนวรรณกรรมเพลงกลอมลูก ในเร่ืองของประวัติความเปนมา ลักษณะ

ของเพลง รูปแบบของเพลง ประเภทของเพลง รวมถึงประโยชนและวัตถุประสงคของเพลง เร่ืองราว

เนื้อหาที่ใชรอง 

 2. ศึกษากลุมประชากรพอ แม ของเด็ก อายุ 2-4 ป และ ครู เจาหนาที่ เพือ่ทราบความ

ตองการพื้นฐาน ที่จะใชในการออกแบบตกแตงภายใน 

 3. ศึกษาโครงการตัวอยาง การออกแบบศูนยเด็กกอนวัยเรียน เพื่อการออกแบบใหมี

รูปแบบที่ทันสมัยกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งขอดี-ขอเสีย เพื่อนํามาปรับใชกับโครงการ  โดย

สรุปเปนแผนภูมิดังนี้ 

 

 

          ตัวแปรอิสระ                                       ตัวแปรควบคุม                                 ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 24 แสดงการออกแบบวิธีการศึกษาหาขอมูล  

เพลงกลอมลูกภาคกลาง 
- ประวัติและความเปนมา 
- ลักษณะของเพลง 
- รูปแบบ 
- ประเภท 

พอ แม  ครู และผูเช่ียวชาญ
จิตวิทยาและพฤติกรรมของ 

เด็กกอนวัยเรียน 
- บทบาทผูปกครอง 
- บทบาทหนาที่ครู 
- บุคลากร 
- การเล้ียงดู 

สภาพแวดลอมทางกายภาพ 
ของศูนยเด็กกอนวัยเรียน 

- พื้นที่ 
- การบริหารจัดการ 
- วัสดุอุปกรณ 
- ลักษณะบริการ 
- ความปลอดภัย 
- อนามัยส่ิงแวดลอม 

 
 

ศูนยตนกลา        
เด็กกอนวัยเรียน 
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ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 
 1. การทบทวนวรรณกรรมการเอกสารที่เกี่ยวของ 

 2. การศึกษากรณีตัวอยางและโครงการใกลเคียง 

 3. การสรางเคร่ืองมือวิจัย 

 4. การศึกษาเก็บขอมูลภาคสนาม 

 5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 6. การวิเคราะหขอมูล 

 7. สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

 8. การศึกษางานระบบตาง ๆ  

 9. การออกแบบเบ้ืองตน 

 10. การพัฒนาแบบ 

 11. การออกแบบสําเร็จสมบูรณ 

 12. การจัดทําเอกสารวิทยานิพนธ  

 
การเก็บขอมูลเพื่อทําการศึกษา 
 เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

research) โดยผูวิจัย  ไดสรางมาจากแนวคิดที่ไดศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ การ

เลือกโครงการเก็บขอมูลเพื่อทําการศึกษา  โดยเลือกจากโครงการสถานที่ แยกตามหัวขอประเด็น

ขอมูลดังนี้ 

 1. กลุมผูใหขอมูลเพื่อทําการศึกษาเกี่ยวกับเพลงกลอมลูก (ภาคกลาง) 

  1.1 ศ.นพ.พูนพิศ  อมาตยกุล อายุ 74 ป ปจจุบันดํารงตําแหนง อ.ประจําหลักสูตร  

ปริญญาเอก  สาขาดนตรีวิทยา  วิทยาลัยดุริยางคศิลป ม.มหิดล (ศาลายา )โทร. 08-1801-8525   

  1.2 ผศ.วชิราภรณ  วรรณดี  อายุ 60 ป  ปจจุบัน เพิ่งเกษียณราชการ  อดีต          

อ.ประจําหลักสูตร  วัฒนธรรมและการพัฒนา ม.มหิดล  (ศาลายา )โทร. 08-6567-2042   

  1.3 อ.อนันต  สบฤกษ  อายุ 59 ป  ปจจุบันดํารงตําแหนง อ.ประจําหลักสูตร  

วัฒนธรรมและการพัฒนา ม.มหิดล  (ศาลายา )โทร. 08-1830-6791   

  เนื้อหาขอมูลที่ไดจากผูใหขอมูลสัมภาษณ เชน ขอมูลเบ้ืองตนขับรองเพื่อวัตถุประสงค

อะไร และใหความรูสึกอยางไร แตกตางกับเพลงกลอมลูกภาคอ่ืน ๆ อยางไร  รายละเอียดเกี่ยวกับ

การขับรองเพลงกลอมลูก ทั้งทางดานเนื้อหาและเนื้อรองของเพลง มีความพิเศษอยางไร และเพลง
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ที่ยอดนิยมที่สุด คือ เพลงอะไร เพราะเหตุใด  รวมทั้งไดสัมภาษณแนวคิดเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง

ของเพลงกลอมลูกในอนาคต 

 2. กลุมผูใหขอมูลเพื่อศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผูปกครอง ศูนยเด็กกอนวัยเรียน 

(ก.ท.ม.) 

  กลุมผูใหขอมูลนี้  ไดใหขอมูลทั่วไปของผูปกครอง พฤติกรรมและการเล้ียงดูบุตร  

รวมถึงขอมูลทางดานภูมิปญญา เพลงกลอมลูก และขอคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ

ของศูนยเด็กกอนวัยเรียน  ซึ่งผูใหขอมูลทั้งหมดนั้น เปนผูสงลูกหลานเขารับการอบรม  ส่ังสอน ใน

ศูนยเด็กกอนวัยเรียน  กรุงเทพมหานครฯ  โดยมีผูนําชุมชนแนะนําใหรูจัก  ผูวิจัยจึงไดบอกถึง

วัตถุประสงคในการสัมภาษณ  หลังจากนั้นไดพูดคุยเกี่ยวกับเร่ืองราวชีวิต ความเปนอยู 

สภาพแวดลอม  สังคมวัฒนธรรมในชุมชน  อายุ  การประกอบอาชีพ การคมนาคมการเดินทาง  

การศึกษา รายไดและ จํานวนบุตรเปนตน จากนั้นจึงเร่ิมเขาสูประเด็นสัมภาษณเกี่ยวกับ  การรอง

เพลงกลอมลูกและการเล้ียงดูบุตรอยางไร โดยมีประเด็นที่สําคัญ คือ รูถึงความสําคัญและประโยชน

ของเพลงกลอมลูกหรือไม  เคยใชเพลงกลอมลูก ในการเล้ียงดูบุตรหรือไม รองไดกี่เพลง  และ

ปจจุบันยังคงไดรับความนิยมอยูหรือไม  ทั้งนี้ผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือ ในการเก็บขอมูล คือ บทรอง

เพลงกลอมลูกจากหนังสือ  เพื่อชวยในการทบทวนความจําแกผูใหขอมูล และการจดบันทึก  

บันทึกภาพ  ซึ่งมีจํานวนผูใหขอมูลทั้งส้ิน 15 คน   

  2.1 นายบุญมา  บุญผาลา  อายุ  31-40  ป / มีบุตร 1 คน / เพศ ชาย 

  2.2 นางวัลลา  ตรีมล  อายุ  41-50  ป / มีหลาน  3 คน / เพศ ชายและหญิง 

  2.3 นางดรุณี  ยอดไพร  อายุ  31-40  ป / มีบุตร 1 คน / เพศ หญิง 

  2.4 นายสุนาวี  ยีมิ่ง  อายุ  21-30  ป / มีบุตร 1 คน / เพศ หญิง 

  2.5 นางผกากรอง  แกวมั่น  อายุ  31-40  ป / มีบุตร 2 คน / เพศ ชายและหญิง 

  2.6 นางนารีรัตน  ดวงทับทิม  อายุ  21-30  ป / มีบุตร 2 คน / เพศ ชาย 

  2.7 นางสาวฉายจิต  กิจสกุล  อายุ  21-30  ป / มีบุตร 1 คน / เพศ ชาย 

  2.8 นางสาวนิภาพร  อินทามระ  อายุ  31-40  ป / มีบุตร 2 คน / เพศ ชาย 

  2.9 นางสาววัฒนา  รักวนนิจ  อายุ  31-40  ป / มีบุตร 1 คน / เพศ ชาย 

  2.10 นางจรรยา  พนาวาส  อายุ  41-50  ป / มีบุตร 1 คน / เพศ หญิง 

  2.11 นางเกศิณี  ยอดไพร  อายุ  21-30  ป / มีบุตร 2 คน / เพศ ชายและหญิง 

  2.12 นางออย  นามพร  อายุ  31-40  ป / มีบุตร 1 คน / เพศ หญิง 

  2.13 นายลิขิต  พัฒนะ  อายุ  31-40  ป / มีบุตร 1 คน / เพศ ชาย 
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  2.14 นางสาวดาว  แสงสี  อายุ  21-30  ป / มีบุตร 3 คน / เพศ ชายและหญิง 

  2.15 นางอินคํา  สิงหแกว  อายุ  31-40  ป / มีบุตร 4 คน / เพศ ชายและหญิง 

 3. กลุมผูใหขอมูลเพื่อศึกษาเกี่ยวกับบุคลากรครู ผูเช่ียวชาญ ศูนยเด็กกอนวัยเรียน 

(ก.ท.ม.) 

  กลุมผูใหขอมูลนี้  ไดใหขอมูลทั่วไปของบุคลากรครู ผูเชี่ยวชาญ วิธีการอบรมสั่ง

สอน  การเล้ียงดูใหเด็กมีความเขาใจในเร่ืองตาง ๆ รวมถึงขอมูลคุณสมบัติของครูที่ดีเปนอยางไร  

และขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางกายภาพของศูนยเด็กกอนวัยเรียน  ซึ่ง

ผูใหขอมูลทั้งหมดนั้น เปนบุคลากรครูและครูผูชวย  ในการอบรมส่ังสอนในศูนยเด็กกอนวัยเรียน

(ก.ท.ม.)  ผูวิจัยจึงไดบอกถึงวัตถุประสงคในการสัมภาษณ  ซึ่งมีจํานวนผูใหขอมูลทั้งส้ิน 4 คน  

  3.1 นางสาว สมาพร  วรรณสิทธิ์ (ครูอุม) อายุ 36 ป นับถือศาสนาพุทธ   

  3.2 นางสาว อุลัยวรรณ  เอี่ยมอาจ (ครูนา) อายุ 25 ป นับถือศาสนาพุทธ   

  3.3 นาง ปราณี  หนูเต้ียบ (ครูสุ) อายุ 35 ป นับถือศาสนาอิสลาม   

  3.4 นางสาว เบญวรรณ  หมั่นการ (ครูแหมม) อายุ 26 ป นับถือศาสนา อิสลาม 

 4. กลุมผูใหขอมูลเพื่อศึกษาเกี่ยวกับศูนยเด็กกอนวัยเรียน (Case Study) 

  กลุมผูใหขอมูลนี้ ไดใหขอมูลทั่วไปของการบริหารการจัดการที่มีระบบระเบียบ  

อนามัยส่ิงแวดลอม อาหารโภชนาการ  รวมทั้งกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการทั้งดานรางกาย จิตใจ 

การเขาสังคมและสติปญญา อีกทั้งยังใหขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ  เกี่ยวกับสภาพแวดลอมทาง

กายภาพของศูนยเด็กกอนวัยเรียน  ซึ่งมีจํานวนผูใหขอมูลทั้งส้ิน 3 สถาบัน 

  4.1 ศูนยพัฒนาเด็กทีปงกรรัศมีโชติ  โทร. 02-241-5890  

  4.2 ศูนยรับเล้ียงเด็กจิมโบรี  โทร. 02-729-5988  

  4.3 ศูนยรับเล้ียงและพัฒนาการเรียนรูสําหรับเด็ก ทรีเนอส เนอสเซอรร่ี โทร. 02-

300-5517 

 5. กลุมผูปกครองเด็กวัยกอนเรียน โดยผูวิจัยใชกลุมเปาหมายนี้เปนผูตอบแบบสอบถาม

ขอมูลในเชิงปริมาณเพื่อทําการยืนยันและประกอบความสมบูรณของขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดทําการ

สัมภาษณประเด็นตางๆ ตามตัวแปรในกรอบแนวคิดการวิจัย จํานวนทั้งส้ิน 388 คน ทั้งนี้ไดจาก

การคํานวณดวยสูตรของทาโรยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จากประชากรที่ทํางานอยู

ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางชันประกอบดวย จํานวนแรงงานประมาณ 13,000 คน (พนักงาน

ผูหญิง ประมาณ 3,500 - 4,000 คน)  โดยจะไดนําขอมูลที่เก็บไดไปวิเคราะหและประมวลผลดวย

โปรแกรมการวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 
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การเลือกพื้นที่วิจัยเพื่อการศึกษา 
 ผูวิจัยใชวิธีการเลือกพื้นที่โดยเฉพาะเจาะจงที่ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน กรุงเทพมหานครฯ 

ดวยเหตุผลดังนี้ 

 1. นิคมอุตสาหกรรมบางชัน กรุงเทพมหานคร เปนพื้นที่ที่มีกลุมพนักงานผูใชแรงงาน

ผูหญิงจํานวนมาก และยังไมมีศูนยรับเล้ียงเด็กกอนวัยเรียนที่ไดมาตราฐาน อีกทั้งนโยบายการลา

คลอดบุตร ตามกฎหมายแรงงานนั้น ไดกําหนดการลาคลอดได 90 วัน และใหเงินเดือนชดเชย 45 

วัน ซึ่งสอดคลองกับการเล้ียงดูบุตรในยุคสังคมปจจุบัน และผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือ ในการเก็บขอมูล 

คือการสัมภาษณและจดบันทึก กลุมผูใหขอมูลนี้ ในเร่ืองตาง ๆ ของขอมูลเกี่ยวกับนิคม

อุตสาหกรรมบางชัน และขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางกายภาพของศูนย

เด็กกอนวัยเรียน ซึ่งผูใหขอมูลทั้งหมดนี้ เปนบุคลากรเจาหนาที่ ซึ่งมีจํานวนผูใหขอมูลทั้งส้ิน 2 คน 

ไดแก 

  2.1 ผอ. ประภาส คลายศรี (ผูอํานวยการ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน)  

โทร. 08-1816-5947  

  2.2 นายสุนทร สุวรรณมณี (นายชาง7 นิคมอุตสหกรรมบางชัน)  

โทร. 08-9316-0919  

 2. ผูวิจัยมีความคุนเคยในพื้นที่เปนอยางดี และไดเห็นวิถีชีวิตของชาวบานในพื้นที่ 

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน มาต้ังแตเด็ก ดังนั้นจึงทําใหการศึกษาขอมูลภาคสนาม ไมวาจะเปนการ

สัมภาษณหรือการสังเกตการณ รวมถึงการเขาไปมีสวนรวมทํากิจกรรมของนิคมอุตสาหกรรม ใน

บางสถานที่นั้น จะทําใหไดขอมูลตามสภาพจริง ทั้งนี้ผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือ ในการเก็บขอมูล คือการ

สัมภาษณและจดบันทึก ซึ่งมีจํานวนผูใหขอมูลทั้งส้ิน 36 บริษัท 50 โรงงาน ไดแก 

  2.1 คุณสุณีรัตน ไพรวิจิตย / บริษัท กรุงเทพอีเล็กตริกแอนดเอ็นเตอรไพรส จํากัด / 

โทร. 02-517-0457 

  2.2 คุณดุษฏี ปวรจารย / บริษัท คอสมิคโพลิเมอร จํากัด / โทร. 02-517-9485-8 

  2.3 คุณอรนุช อุสะมาน / บริษัท ซีเด็กซเอเชีย จํากัด / โทร. 02-540-6740 

  2.4 คุณสายพิน โลภา / บริษัท เดล่ีฟูดส(1,2)และเดลี่ อินเตอร จํากัด /  

โทร. 02-906-3481 

  2.5 คุณพัทยา ตุยเต็มวงศ / บริษัท โตโยอ้ิงโคทต้ิง(ประเทศไทย)จํากัด /  

โทร. 02-517-8181 

  2.6 คุณวาสนา ธิราศักด์ิ / บริษัท อนันตอินเตอรฟูดส จํากัด / โทร. 02-517-7183 

  2.7 คุณปรีชา เวียงนนท / บริษัท โรงงานไทยเซน จํากัด / โทร. 02-517-8301-2 
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  2.8 คุณเอ้ืองฟา ปญญา / บริษัท เวิรด์ิสตีท จํากัด / โทร. 02-517-9193-7 

  2.9 คุณ (ไมประสงคออกนาม) / บริษัท เกรยฮาวลีฟวิ่ง จํากัด /  

โทร. 02-517-9983 

  2.10 คุณอรอําไพ นาคสวัสด์ิ / บริษัท บูลสกายอิเล็คทริค จํากัด /  

โทร. 02-517-4075 

  2.11 คุณวุฒิชัย แสนคํา / บริษัท บางชันเยนเนอรเรลเอสแซมบล่ี จํากัด /  

โทร. 02-517-0022-7 

  2.12 คุณสุภาพร ดอกนาค / บริษัท พระนครฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด /  

โทร. 02-919-9979 

  2.13 คุณบุษยา ขันธจักษุ / บริษัท พีเอ็มเพนท จํากัด / โทร. 02-919-8723 

  2.14 คุณสุรางค แสงปญญา / บริษัท ฟวชั่นเบเวอเรจ / โทร. 02-906-8225 

  2.15 คุณสุดาพร (ไมทราบนามสกุล) / บริษัท ฟูจิคูระคาเซอิ(ประเทศไทย) /  

โทร. 02-906-3268 

  2.16 คุณนงนุช เรืองเลิศปญญา / บริษัท เฟเวอร ฟอรส จํากัด /  

โทร. 02-517-7055-6 

  2.17 คุณสุกัญญา กุลวิทย / บริษัท มาเลยเอินจิ่น คอมโพเนนท จํากัด /  

โทร. 02-517-0035 

  2.18 คุณวีรนุช เพชรไทย / บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คตริก ออโตเมช่ัน จํากัด /  

โทร. 02-517-1326 

  2.19 คุณมนัสนันท กุมประสิทธิ์ / บริษัท เมโทร.โปลิแทนสโปรดักส จํากัด /  

โทร. 02-517-0037 

  2.20 คุณจันทรจิรา แหละไหม / บริษัท ยิ่งเจริญสีอุตสาหกรรม จํากัด /  

โทร. 02-517-1376-7 

  2.21 คุณสิทธิพันธ ยุทธการ / บริษัท ในเครือสหยูเนียน / โทร. 02-517-0100-3 

  2.22 คุณรุงทิวา วิเศษหอม / บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร(1,2) จํากัด / 

โทร. 02-517-9965 

  2.23 คุณบังอร แดงวิจิตร / บริษัท สยามเทคนิค ชิมิสึ จํากัด / โทร. 02-517-0040 

  2.24 คุณธัญรัตน โถปาน / บริษัท สยามรวมมิตร จํากัด / โทร. 02-906-3050-5 

  2.25 คุณโสภิสุดา แสงงาม / บริษัทสหภัณฑสงเสริมการเกษตร จํากัด 

โทร. 02-919-9191-3 
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  2.26 คุณอัชลี ขจรเกียรติพานิช / บริษัท แสงอุทัยวิศวกรรม จํากัด  

โทร. 02-517-1456 

  2.27 คุณวศรี ชัยคุณ / บริษัท อรุณา จํากัด / โทร. 02-517-0039 

  2.28 คุณจักรกฤษ เอกศาสตรา / บริษัท อัลมอนด(ไทยแลนด) จํากัด 

โทร. 02-517-0042 

  2.29 คุณกรรณภา เลาะประสิทธิ์ / บริษัท อัลลายด โปรดักส(ประเทศไทย) จํากัด  

โทร. 02-518-1757 

  2.30 คุณ (ไมประสงคออกนาม) / บริษัท อารตอุตสหกรรม จํากัด  

โทร. 02-517-1622-3 

  2.31 คุณสมชาย พนาวงศ /บริษัท เอ ฟ ซี อุตสาหกรรม จํากัด  

โทร. 02-517-9445-6 

  2.32 คุณนันภัทร สายทอง / บริษัท โอเรียนตัล มูไรเท็ค คอรปอรเรชั่น จํากัด  

โทร. 02-518-2335 

  2.33 คุณสุกิตต์ิ แกวตระการวงษ / บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จํากัด / โทร. 02-517-0866 

  2.34 คุณรณชัย วนิตนิกุล / บริษัท ฮานามิฟูดส จํากัด / โทร. 02-517-9408-12 

  2.35 คุณภาริณี บํารุงนอก / บริษัท ฮิกาชิ ฟูจิไทย จํากัด / โทร. 02-906-0567 

  2.36 คุณวราภรณ อ้ิวอําพันธุ / บริษัท เฮลซเทรดด้ิง(ประเทศไทย) จํากัด  

โทร. 02-906-8300-3  

  
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. การเก็บขอมูลในการศึกษาประกอบดวย 2 สวน คือ ขอมูลข้ันทุติยภูมิและขอมูลข้ัน

ปฐมภูมิ ดังรายละเอียดดังนี้ 

  1.1 การเก็บขอมูลข้ันทุติยภูมิ เปนการศึกษาขอมูลจากเอกสารตําราและรายงาน

การวิจัย โดยทําการคัดกรองแนวคิด ทฤษฏีและเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของ นํามาวิเคราะหเนื้อหาใน

ข้ันตน เพื่อสรางกรอบและประเด็นในการศึกษา การเลือกพื้นที่ในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล 

  1.2 การเก็บขอมูลข้ันปฐมภูมิ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม เพื่อใหไดขอมูล

ในแงมุมที่หลากหลายและ เปนปจจุบัน ไดมาซ่ึงขอมูลในองครวมหรือขอคนพบใหมในประเด็นที่

นาสนใจ เปนการเก็บขอมูลโดยสัมภาษณการสนทนาและการสังเกตการณแบบมีสวนรวม 

 2. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ประกอบดวย แบบสํารวจ แบบสัมภาษณ แบบ

สนทนาและแบบสังเกตการณ ดังนี้  
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  2.1 การสํารวจและเก็บขอมูลภาคสนามเพ่ือตรวจสอบถามขอมูลพื้นฐาน ใชแบบ

สํารวจแบบสนทนาและสังเกตการณ แบบมีสวนรวมและจดบันทึก แบงเปน 2 ดานหลัก ๆ คือ 

   2.1.1 ดานรูปธรรม กายภาพจะศึกษาขอมูลทางดานสภาพภูมิศาสตร

ตําแหนง ที่ต้ัง ความเปนอยูของคนในชุมชน นิคมอุตสาหกรรมบางชัน กรุงเทพมหานครฯ โดยจะ

ศึกษารวมกับขอมูลทุติภูมิและสอบถามขอมูลจากผูคนในชุมชน เพื่อตรวจสอบขอมูลอีกคร้ังหนึ่ง

และทําการศึกษา กิจกรรมของศูนยเด็กกอนวัยเรียน ตามโครงการตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

   2.1.2 ดานนามธรรม ทําการศึกษาขอมูล ดานการใชเพลงกลอมลูก จาก

โครงการตาง ๆ และสังเกต สนทนากับผูเช่ียวชาญ ทางดานศูนยเด็กกอนวัยเรียน มุมมองผลทาง

จิตใจหรือจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับกิจกรรมตาง ๆ  

  2.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   2.2.1 แบบสํารวจ ใชในการสํารวจสภาพกายภาพของพื้นที่ กิจกรรมในพื้นที่

และโครงการที่เกี่ยวของ 

   2.2.2 แบบบันทึกการสนทนา เปนการกําหนดในการสนทนาเพื่อใหผูตอบ 

สามารถตอบไดอยางอิสระในประเด็นที่กําหนด เพื่อใชในการสนทนากับผูเช่ียวชาญของศูนยเด็ก

กอนวัยเรียนและผูที่มาใชบริการของศูนยเด็กกอนวัยเรียน 

   2.2.3 การสังเกตแบบอยางงาย โดยการสังเกตส่ิงแวดลอมสภาพโครงการ

และสังเกตพฤติกรรมสวนใหญ ของผูที่ใชพื้นที่ของโครงการ  
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บทที ่4 
 

การวิเคราะหขอมูลและผลของการวิเคราะหเพื่อการออกแบบ 
 

 จากการศึกษาขอมูลในดานตาง ๆ ทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมินั้น และในสวนที่สําคัญของภูมิ

ปญญาเพลงกลอมลูกและกรณีศึกษาศูนยเด็กกอนวัยเรียนนั้น มาวิเคราะหและสรุปใจความ

สําคัญกอนจะเขาสูกระบวนการออกแบบ  ในการวิเคราะหขอมูลจะแบงตามหัวขอของตัวแปร

หลักๆ ดังนี้  

 
ความสัมพันธระหวางแมและลูก  
 นําขอมูลการเอกลักษณของการรองเพลงกลอมลูกนั้น มาศึกษาขอมูลต้ังแต ประวัติ

ของเพลง และศึกษาลักษณะวิธีการส่ือสารทวงทํานองของแมไปสูลูก วามีข้ันตอนวิธีการเร่ิมตน

อยางไร ต้ังแตวิธีการรอง วิธีการแสดงความรัก ตลอดจนส่ือสารออกไปสูลูกนอยไดรับรูเร่ืองราวตาง ๆ 

อยางไร 

 

 
 
ภาพที่ 25 แผนภูมิแสดงรูปแบบความเชื่อมโยงระหวางแมและลูก 
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 จากภาพแผนภูมิแสดงใหเห็นความสัมพันธของเพลงกลอมลูก ที่มีความเชื่อมโยงกัน

ระหวาง  แมกับลูก จากการศึกษาพบวา ส่ิงสําคัญของการรองเพลงกลอมลูกคือแม  แมจะเปนผูที่

ทําหนาที่รอง ซึ่งมีเพลงทั้งหมด 3 เพลง (ที่นิยมของภาคกลาง) คือเพลงนกกาเหวา เพลงวัดโบสถ 

เพลงนกขมิ้น โดยที่แตละเพลงจะมีน้ํามีเร่ืองราวท่ีแตกตางกันออกไป บางก็แสดงถึงความมีไหว

พริบ ปฎิพานของแม ในการหยิบยกเร่ืองราว  มารอยเรียงเนื้อเร่ือง  การรองนั้นจะมีระยะเวลาส้ัน ๆ 

ซึ่งผูเปนแมตองรองคนเดียวตลอดจนกวาลูกจะหลับ (พูนพิศ  อมาตยกุล, 2555) โดยเร่ืองราวใน

การรองแตละคร้ังก็จะไมซ้ํากัน โดยเร่ืองราวรองออกมาจะเปนเร่ืองราวที่เกี่ยวกับ สังคม วัฒนธรรม 

บางก็จะสอดแทรกคติ คําสอนไปในบทเพลงดวย และรวมไปถึงการนําเร่ืองราวที่ตลกขับขัน มารอง

เพื่อใหเกิดความสนุกสนาน แตส่ิงที่ลูกจะสามารถรับรูไดคือมีคนอยูขาง ๆ ดวยน้ําเสียงที่ไพเราะ 

สรางความอบอุนแกลูก  

 
ความสัมพันธระหวางการรองและสถานที่ (ใตถุนบาน)  
 เมื่อกลาวถึงเพลงกลอมลูก (อนันต สบฤกษ, 2555)  กลาวถึงสถานท่ี เพลงกลอมลูก

นั้นรองไดทุกที่ข้ึนอยูกับความสะดวกของผูเปนแม แตสวนมากที่ทําการรองคือ บริเวณใตทุนบาน 

เพราะในอดีตชาวบานจะใชพื้นที่นี้เปนสวนมาก จะมีความผูกพันกับพื้นที่นี้ ทั้งในเร่ืองการทํา

เกษตรกรรม กิจกรรมทั้งหมดของบาน ตางก็จัดข้ึนที่บริเวณนี้ จากความสัมพันธสวนนี้ จึงสรุปเปน

ประเด็น ความสัมพันธของเพลงที่มีผลกับบรรยากาศเปนประเด็นหลัก สวนพื้นที่อ่ืน ๆ ก็เปน

ประเด็นรองลงมา เพราะวาพื้นที่ภายในนี้มีกิจกรรม ที่มีความสัมพันธระหวางครอบครัวอยางเห็น

ไดชัดเจน 
 

 
 

ภาพที่ 26 แสดงสถานที่ในการรองเพลงกลอมลูก 
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 จากภาพจะแสดงใหเห็นถึง ภาพในอดีตชาวบานนิยมรองเพลงขับกลอมลูก ในชวง

เวลากลางวันประมาณ 11:00 น. ข้ึนไป สวนในเวลากลางคืนจะไมรองเพลงกลอมลกู เพราะเช่ือกนั

วา เสียงเพลงที่ไดยินนั้น คือเปนเสียงของผีที่กลอมลูก  

 การกลอมลูกนั้น มักใชอุปกรณในการเล้ียงลูก คือ "เปล" ในอดีตนิยมใชเปลชนิดหนึ่งที่

มีขาต้ังส่ีเหล่ียมสามารถยกไปมาได  ซึ่งชาวบานเรียกวา "เปลสะดึง" และเปลญวน  ซึ่งจะผูกไวกับ

ข่ือบานและมีเชือกผูกสําหรับไกว  ปจจุบันอาจจะใชเปลผาขาวมาผูกชายทั้ง2 ขางกับเสาบานและ

ใชเชือกผูกดึง หรือใชมือไกว  การไกวเปลจะทําใหเด็กมึนงง และเพลงกลอมลูกที่มีทวงทํานองชา ๆ 

เนิบ ๆ นั้น  จะทําใหเด็กเคลิบเคลิ้มจนหลับไปในที่สุด 

 

 
 

ภาพที่ 27 แสดงอุปกรณ เปลสะดึงและเปลญวน ที่ใชในการรองเพลงกลอมลูก 

 

 ลักษณะการนั่งรองเพลงกลอมลูกที่เปนเอกลักษณนั้น คือ รูปแบบที่มีการนั่งโอบกอด 

พรอมกับไกวลูกนอย ไปทั้งซายและขวา ลักษณะทานั่งนั้นจะเปนพับเพียบ เปนรูปแบบนี้ยัง

สามารถพบเห็นไดในปจจุบัน ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธระหวางแมกับลูก ลักษณะการนั่งรองนี้จะ

สามารถส่ือสารและมีความสัมพันธมากที่สุด ดังนั้นการวาง PLAN LAY-OUT ของพ้ืนที่จึงส่ือ

ออกมาในลักษณะ การโอบลอมอาคารและเพิ่มดวยงานตกแตงภูมิทัศนของโครงการ เพื่อแสดงให

เห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางกันภายนอกและภายในโครงการ 
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การวิเคราะหเอกลักษณของเพลงกลอมลูก  
 เพลงที่ใชในการกลอมแบงเปนลักษณะ ซึ่งไดหลายลักษณะ แตบทเพลงเหกลอมที่

สําคัญที่สุด คงหนีไมพน บทเพลงที่มีความรักความหวงใย ซึ่งเพลงเหลานี้มีความสําคัญรองมาก 

ซึ่งตางกับกับเพลงที่มีเนื้อหาสอดเสียดสังคมอยางส้ินเชิง เพราะเปนรูปแบบเพลงท่ีถูกสรางรสชาติ

ใหมีความสนุกสนาน ดังนั้นในการส่ือความหมายสูงานออกแบบ จะส่ือในเร่ืองราวลักษณะของ

ความรักที่มีตอลูกนอยเปนหลัก เพื่อสรางบรรยากาศที่มีที่มีความรักความหวงใยจากแม ส่ือผาน

การออกแบบภายในโครงการ 

 
ความสัมพันธของอารมณของขับกลอม  
 การรองเพลงกลอมลูกที่สงผานความรูสึกดานอารมณของผูเปนแม จะเห็นไดจากชวง

กอนรองขับกลอมนั้น ระดับอารมณความรูสึกของแมจะอยูในระดับที่คงที่ โดยยังไมมีการรองอะไร 

แตพอถึงเวลารองนั้นมักจะมีลีลาของแม ข้ึนมาประกอบ ผูเปนลูกก็เร่ิมมีความรูสึก ที่มีความสุข

มากข้ึนจากการฟงบทเพลงเหกลอมที่ไพเราะ ชา ๆ เนิบ ๆ และเคลิบเคลิ้มหลับไปนั้น จากรูปแบบ

อารมณนี้สามารถนําไปใชสราง Movement ของงานออกแบบที่สรางอารมณของผูใชงานใหมี

ความรูสึกวามีการเคลื่อนไหวชา ๆ อยูตลอด โดยการตกแตงภายในศูนยเด็กกอนวัยเรียน 

 
เนื้อหาเรื่องราวท่ีนิยมรองในเพลงขับกลอมลูก (ภาคกลาง)  
 "เพลงกลอมลูก" เปนศิลปะเพลงพื้นบานประเภทหนึ่งซ่ึงถายทอดทางมุขปาฐะ คือการ

สืบทอดภูมิปญญา โดยข้ึนอยูกับการจดจําไมมากนอยพียงไร ดังนั้นในแตละพื้นที่จึงมีความนิยมที่

แตกตางกัน แตสรุปไดดังแผนภูมิตอไปนี้ 
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ภาพที่ 28 แผนภูมิแสดง Bubble เร่ืองราวที่ใชในการรองขับกลอม 

 

 สรุป เร่ืองราวทุก ๆ เร่ือง ทุก ๆ นัยยะของบทเพลงเหกลอมนั้น คือเร่ืองราวที่พูดถึงเร่ือง

ความรัก ความหวงใย ความถะนุถนอม ความรูเกี่ยวกับเด็ก คติสอนธรรม เร่ืองธรรมชาติวทิยา หรือ

ประสบการณที่ผานมาของผูเปนแม และเนื้อหาเร่ืองการลอเลียนสอดเสียดสังคมนั้น สรุปไดวา

ความสําคัญของเพลงกลอมลูกเปรียบเหมือน สายใยรัก หรือ สายสัมพันธระหวางแมและลูก เพื่อ

สรางความผูกพันธุกันในครอบครัว เด็กจะรับรูเร่ืองราวตาง ๆ ผานบทเพลงเหกลอมที่ชวยในการ

อบรมส่ังสอนเด็ก ๆ ใหมีพัฒนาการดานภาษา รวมถึงพัฒนากรทางดานรางกายจิตใจและทางดาน

สังคมวิทยา ใหเปนคนดีในภายภาคหนา และแถมยังเปนการสรางความสุขและการผอนคลาย

ใหกับผูรองอีกดวย 

 การเลือกพื้นที่ต้ังโครงการนั้น จึงเลือกพื้นที่ใกลแหลงชุมชน โดยเหตุอันเนื่องจาก 

"สถาบันครอบครัวถูกทําลาย" จากปญหาตาง ๆ ทั้งจากเศรษฐกิจสังคม โดยมีรายไดตํ่ากวา

รายจาย ตองออกไปรับจางทํางานทั้งพอและแม จึงไมมีเวลาที่จะเล้ียงดู ฉะนั้นการจัดต้ังศูนยเด็ก

กอนวัยเรียน จะตอบโจทยที่วา ชวยใหเกิดความใกลชิดกันมากข้ึน รวมไปถึงการสอดแทรก

พัฒนาการตาง ๆ ของลูกนอย 
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ความสัมพันธของเพลงกลอมลูกกับศูนยเด็กกอนวัยเรียน 
 

 
 

ภาพที่  29 แผนภูมิแสดงความสัมพันธของเพลงกลอมลูกกับศูนยเด็กกอนวัยเรียน 

 

 จากแผนภูมิดังกลาว จึงสรุปความสัมพันธของเพลงกลอมลูกกับศูนยเด็กกอนวัยเรียน

ไดวา  ตางมีนัยยะการถายทอดความรักความทะนุถนอม ความหวงใยใหกับเด็กเหมือนกัน 

 การถายทอดของเพลงกลอมลูกนั้นจะสื่อสารออกมาเปนรูปแบบของเสียง ที่มีเนื้อหา

เร่ืองราวที่บอกเลา เร่ืองราวเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมหรือภูมิปญญาของทองถิ่น บอกเลา

เร่ืองราวของวัฒนธรรมสังคมยุคสมัยนั้น ๆ สงผานโดยใชการเหกลอม ใชน้ําเสียงอันนุมลึก แต

ประเด็นความสําคัญ คือเร่ืองของความรักระหวางแมกับลูกที่ถายทอดออกมาทางบทเพลง และยัง

เพื่อพัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็ก 

 แตศูนยเด็กกอนวัยเรียนนั้น  จะมีการส่ือสารที่แสดงความรักในอีกแบบหนึ่ง ออกมา

เปนรูปแบบที่เปนสถานที่การเรียนการสอน คือความรักระหวางครูผูสอนกับเด็ก และยังมีการ

สอดแทรกการสอนพัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็ก  มีเทคนิคสมัยใหม ทั้งวัสดุ อุปกรณ ของเลน ที่

ทําใหมีการกระตุนพัฒนาการใหมากยิ่งข้ึน  

 โดยทั้งสองรูปแบบนี้ คือมีการถายทอดความรักความทะนุถนอม ความหวงใยใหกับ

เด็กเหมือนกัน แตภูมิปญญาเพลงกลอมลูกนั้น จะชวยทําใหเกิดความสัมพันธระหวางแมและลูก 

เกิดความใกลชิดกันข้ึนอีก ความสัมพันธของทั้ง 2 ส่ิงนี้มีลักษณะที่สอดคลองกัน ผูวิจัยจึงทําการ

ออกแบบตกแตงภายในโครงการศูนยตนกลาเด็กกอนวัยเรียน โดยใชแนวคิดมาจากเพลงกลอมลูก 

เพื่อตรงกับวัตถุประสงคของการศึกษาคร้ังนี้ 
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บทสรุปจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเพลงกลอมลูก (ภาคกลาง)  
 ไดสอบถามประเด็นความเปนมาของการรองเพลงกลอมลูก เพลงกลอมลูกเกิดข้ึนข้ึน

เพื่อวัตถุประสงคอะไร ใหความรูสึกอยางไร เพลงกลอมลูกภาคกลางตางกับภาคอ่ืน ๆ อยางไร มี

เนื้อหา และทวงทํานองอยางไร เพลงกลอมลูก(ภาคกลาง) ที่นิยมคือเพลงอะไร เพราะสาเหตุใด 

หากตองการใหจัดอันดับเพลงที่ไดรับความนิยม 3 อันดับ ไดแกเพลงอะไรบาง รวมถึงขอเสนอแนะ

อ่ืน ๆ ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 30 แสดงถึงบุคลากรผูเชี่ยวชาญดานเพลงเพลงกลอมลูก (ภาคกลาง) 

 

 1. ศาสตราจารย นายแพทยพูนพิศ อมาตยกุล อายุ 74 ป ปจจุบันดํารงตําแหนง 

อ.ประจําหลักสูตรปริญญาเอก สาขาดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาทิยาลัยมหิดล 

(ศาลายา) โทร. 08-1801-8525  

  สรุป ประเด็นสําคัญที่ไดจากการสัมภาษณเร่ืองเพลงกลอมลูก (ภาคกลาง) เพลง

กลอมลูกเกิดข้ึนข้ึนเพื่อวัตถุประสงคทําใหเด็กรูตัววามีคนอยูขาง ๆ จึงเกิดความอบอุนใจ สบายใจ 

ปลอดภัย คือรูสึกตัววามี Security ชวยปลอบเด็ก เพลงกลอมลูกนั้นใหความรูสึกที่วา รักและ

อบอุนใจ สวนมีความแตกตางกับภาคอ่ืน ๆ นั้น คือเร่ืองของภาษาถิ่น ของแตละภูมิภาคไป เนื้อ

เพลงจะเปนการเลาใหเด็กฟง สอนใหความรู และเนื้อเพลงเปนการบอกใหเด็กรูวา เด็กนั้นเปนผูที่

แมรักทะนุถนอม เปนคนที่แมรัก เปนคนที่พอแมหวังจะไดชื่นชม ไวเปนเพื่อน เด็กจึงรูคาแหงตนนัน้ 

เพลงกลอมลูกมีทํานองที่พิเศษ คือ รอยเนื้อ 1 ทํานอง หมายถึง เห็นอะไรก็สามารถหยิบจับมารอย

ใหเขากับทํานองได ซึ่งแตละภาคแตละทองถิ่นก็จะมี 1 ทํานองเดียวเทานั้น เชน ภาคเหนือเรียก 

“เพลง อ่ือลูก” ภาคอีสานเรียกวา “เพลงนอนสาหลา” ภาคใตเรียก “เพลงชานอง” สวนภาคกลาง

เรียก “เพลงกลอมลูก” สวนเพลงที่นิยมมากที่สุดของเพลงกลอมลูก (ภาคกลาง) นั้น ทานอาจารย

พูนพิศกลาววา เพลงกลอมลูก เปนภูมิปญญาชาวบาน แตละบานนิยมรองไมเหมือนกัน บางบาน

อาจจะแนะนําใหคุณแมรองเพลงนั้นเพลงนี้ ฉะนั้นชี้วัดไมไดวานิยมเพลงไหนมากที่สุด และ

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ อ.พูนพิศ คิดเห็นวา การมีเทคโนโลยีก็มีสวนสําคัญเชนกัน  คุณแมสามารถให
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ลูกนั้นฟงผานการเปด CD ได แตความรูสึกของเด็กหรือวาลูกนั้นจะรับรูได วาไมไดออกมาจากใจ

ของผูเปนแม จึงไมดีเทากับการกลอมเอง 

 2. ผูชวยศาสตราจารยวชิราภรณ วรรณดี อายุ 60 ป ปจจุบันเกษียณราชการ อดีต

เคยเปนอาจารยประจําหลักสูตร วัฒนธรรมและการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)      

โทร. 08-6567-2042  

  สรุป ประเด็นสําคัญที่ไดจากการสัมภาษณเร่ืองเพลงกลอมลูก (ภาคกลาง) เพลง

กลอมลูกเกิดข้ึนข้ึนเพื่อวัตถุประสงค กลอมลูกนอยใหนอนหลับฝนดีทุกวัน คือสามารถหลับได

อยางสนิทใจ เพลงกลอมลูกยังใหความรูสึกที่วา อบอุนใจ ปลอดภัยเหมือนอยูในออมกอดแมและ

การใชมือลูบหลังเด็กนั้น ก็เปรียบเหมือนมีคนอยูขาง ๆ เพลงกลอมลูกภาคกลางน้ันตางกับภาค

อ่ืนๆ ตรงที่สําเนียงของภาคกลางจะคอนขางไพเราะ เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากในร้ัวในวัง การ

ประดิษฐคําใหนาฟงไพเราะข้ึน ตางกับเพลงพื้นเมืองที่ขับกลอมในตางจังหวัดภาคอ่ืน ๆ เพลง

กลอมลูกจะมีเนื้อหา รอยเนื้อ 1 ทํานอง (ทํานองโบราณ) เชนเดียวกับ อ.พูนพิศ เนื้อหาสวนใหญ

นั้น คิดอะไรก็จะเลาไป ซึ่งเปนกวีปฏิพานฉับไวของผูเปนแมที่เกิดจากความรัก โดยมุงเนนใหลูก

นอน โดยเพลงท่ีคิดวานาจะนิยมที่สุด คือ เพลงวัดโบสถ เพราะมีเนื้อรองคอนขางส้ัน "วัดเอยวัด

โบสถ มีตนขาวโพดสาลี ลูกเขยตกยาก แมยายก็พรากเอาตัวหนี ขาวโพดสาลี ตอแตนี้จะโรยรา" 

จากนั้นผูวิจัยจึงไดถามตอถึงเพลง 3 อันดับ ที่นิยมรองกันมากที่สุดมีเพลงอะไรบาง ทาน อ.วชิรา

ภรณ จึงไดใหขอคิดเห็นวานาจะเปน 1.เพลงวัดโบสถ 2.เพลงนกกาเหวา 3.เพลงนกขมิ้น สวน

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ อ.วชิราภรณ ไดกลาววา ความคิดเห็นอาจไมตรงกันบางในมุมมองของ

นักวิชาการ แตส่ิงที่เหมือนกันอยูอยางหนึ่ง คือ ความรูสึกของเพลงกลอมลูกระหวางแม-ลูก จะมี

ความสัมพันธที่อบอุนมากกวา ระหวางปา-หลาน พี่-นอง และที่สําคัญคือ อยาลืมนําองคประกอบ

ของการรองเพลงกลอมลูกไปดวย นั้นก็คือ เปลหวาย และ ปลาตะเพียน เพราะมันเปนของคูกันกับ

เพลง  

 3. อาจารยอนันต สบฤกษ อายุ 59 ป ปจจุบันดํารงตําแหนง อาจารยประจํา

หลักสูตรวัฒนธรรมและการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) โทร. 08-1830-6791  

  สรุป ประเด็นสําคัญที่ไดจากการสัมภาษณเร่ืองเพลงกลอมลูก (ภาคกลาง) เพลง

กลอมลูกเกิดข้ึนเพื่อวัตถุประสงค การนอนหลับของเด็ก และทําใหเด็กรูสึกวามีคนอยูขาง ๆ ตลอด 

เพลงกลอมลูกใหความรูสึกถึง ความรัก ความอบอุน ความหวงใย ทะนุถนอมตอลูกนอย เทิดทูน 

ยกตัวอยางเชน ในบทรองจะมีการใชคําวา "พอคุณ หรือ แมคุณเอย" สวนความแตกตางของเพลง

กลอมลูกภาคกลาง กับภาคอ่ืน ๆ ที่เห็นจะแตกตางกันมากที่สุดเลย คือ ภาษาทองถิ่น เนื่องจากแต
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ละภาคก็จะมีภาษาที่พูดแตกตางกันออกไป ฉะนั้นเพลงก็เชนกัน เพลงกลอมลูกนั้นมีเนื้อหา

สะทอนวิถีชีวิตความเปนอยู สภาพแวดลอมที่แตกตางกัน เพลงกลอมลูกเปนวรรณกรรม "มุข

ปาฐะ" คือใชภาษาในการสื่อสารและถายทอดกันมาเร่ือย ๆ สวนในเร่ืองทวงทํานอง คือ รอยเนื้อ 1 

ทํานอง เชนเดียวกับทานอาจารยคนอ่ืน ๆ และเพลงที่ไดรับความนิยมที่สุดของภาคกลาง คือ เพลง

นกกาเหวา เพราะเนื้อหากินใจที่สุด คือสอนใหลูกกตัญู ขนาดวาไมใชลูกตัวเอง กายังรัก เหมือน

ลูกตน ซึ่งในปจจุบันยังคงพบเห็นวามีการรองอยูมาก แตจะรองไมจบเพลง เนื่องจากเพลงนี้มีเนื้อ

รองที่คอนขางยาว หากตองการใหจัดอันดับเพลงท่ีนิยมมากที่สุด อาจารยคิดวาเปน 1.เพลงนก

กาเหวา 2.เพลงวัดโบสถ 3.เพลงนกขมิ้น 4.เพลงนกเขา 5.เพลงเจาเนื้อเย็น ประมาณนี้ จากนั้น

ผูวิจัยจึงไดซักถามตอถึงขอเสนอแนะอ่ืน ๆ อ.อนันต จึงไดกลาวส้ัน ๆ วา อยากใหชวยเผยแพรให

มากยิ่งข้ึน เพื่อที่มันจะไดยังคงอยู ฝากส่ือประชาสัมพันธดวย หรือจะรองเลนกันเองที่บานก็ได  

 
การวิเคราะหเอกลักษณของศูนยเด็กกอนวัยเรียนภายในโครงการ 
 เนื่องจากศูนยเด็กกอนวัยเรียน ที่จะทําการออกแบบตกแตงภายในนี้ ผูวิจัยได

ทําการศึกษาขอมูลทุติยภูมิแลวนั้น  ซึ่งขอมูลยังไมเพียงพอและครอบคลุมในเนื้อหาประเด็นอ่ืน ๆ 

จึงไดศึกษาขอมูลปฐมภูมิประกอบเพิ่มอีก ใหไดตรงกับความตองการของเด็กและผูปกครอง 

รวมถึง บุคลากรครูและครูผูชวย  เพื่อเติมเต็มในขอมูลที่จะสามารถนําไปใชในการออกแบบได 
 1. บทสรุปจากการสัมภาษณผูปกครอง  
  ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูปกครองจํานวน 15 คน ที่มารับ-สงลูกหลานเขาเรียนใน

ศูนยเด็กกอนวัยเรียน ของศูนยกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งแบบสัมภาษณนี้ไดแบงเนื้อหาออกเปน 4 ตอน

ดังนี้  
  ตอนท่ี 1  
  สอบถามถึงขอมูลทั่วไป เชน เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดสวนบุ

คลตอเดือน มีบุตรเพศชายหรือหญิง จํานวนบุตร  

  สรุป ประเด็นคําตอบที่ไดจากการสัมภาษณ สวนมากผูเปนแมจะเปนคนมารับ-สง 

ลูกมาที่ศูนยเด็กเล็ก บางคร้ังอาจจะใหผูเปนพอ ยา ยาย มารับแทนบาง อายุเฉล่ียของผูปกครอง

นั้น จะไมมาก ประมาณ 21-30 ปเทานั้น และมีทั้งศาสนาพุทธและมุสลิม ระดับการศึกษาก็ตํ่ากวา 

ปริญญาตรีทุกคน อาชีพสวนใหญแลวเปนพนักงานบริษัททั่วไป (รับจาง) และก็ยังมีผูปกครองที่มี

อาชีพคาขายอยูบริเวณละแวกนั้น แตถือวาเปนสวนนอย รายไดสวนบุคคลตอเดือนนั้นตํ่ากวา 

10,000 บาทเกือบทุกคน สวนบุตรก็มีทั้งเพศชาย และเพศหญิง เฉล่ียจํานวน 1-3 คน / ครอบครัว  
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  ตอนท่ี 2  
  สอบถามขอมูลที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาเพลงกลอมลูก เชน ทานทราบหรือไมวา

เพลงกลอมลูกหรือเพลงกลอมลูกคืออะไร และเคยไดยินบางหรือไม แลวเพลงที่ทานพอจะรูจักคือ

เพลงอะไร แลวทานมีความคิดเห็นอยางไรของประโยชนที่ไดจากเพลงกลอมลูก 

  สรุป ประเด็นคําตอบที่ไดจากการสัมภาษณ ทุกคนจะทราบวาเปนเพลงที่รองแลว

จะทําใหเด็กนอนหลับ และเคยไดยินสมัยรุนคุณยา ยาย รองใหฟง และเพลงกลอมลูกที่รูจักบาง

บางเพลง ยกตัวอยางเชน โยกเยกเอย นกเอ้ียง จันทรเอยจันทรเจา กระตายนอยลอยคอ ขาวโพด

สาลี ชาง ๆ แมงมุมลาย จ้ําจี้มะเขือเปาะ เปดกาบ ๆ และ นกกาเหวา ซึ่งทั้งหมดที่ผูปกครองตอบ

มานั้น ลวนเปนเพลงเด็ก ไมใชเพลงกลอมลูก หรือ เพลงกลอมลูกเลย จะเห็นมีก็อยูเพลงเดียวก็คือ

เพลง นกกาเหวา ซึ่งก็รองไดแคทอนแรก ๆ เทานั้น  
  ตอนท่ี 3  
  สอบถามเร่ืองพฤติกรรมและการเล้ียงดูบุตร เชน ทานมีวิธีการเล้ียงดูบุตรอยางไร 

แลวทานเคยรองเพลงใหบุตรฟงบางหรือไม แลวมีเพลงอะไรบาง 

  สรุป ประเด็นคําตอบที่ไดจากการสัมภาษณ คือ เล้ียงดูเอาใจใส สอนส่ังใหเปนคนดี 

ตามใจบางในบางคร้ังและหัดใหเรียนรูดวยตนเอง ใหอิสระแตจะอธิบายส่ิงตาง ๆ ที่ลูกอยากรู สวน

การรองเพลงกลอมลูกใหนอนนั้น ผูปกครองสวนใหญหรือแทบทั้งหมด รองเพลงใหลูกฟงแตไมได

กําหนดวาตองเปนเพลงอะไร จะนิยมรองเพลงทั่วไปที่คุณแมกําลังสนใจในเวลานั้นมากกวา 
  ตอนท่ี 4 
  สอบถามขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางกายภาพแนวความคิดและเกณฑการ

ออกแบบสภาพแวดลอมภายในศูนยเด็กกอนวันเรียน เชน ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับศูนยเด็ก

กอนวัยเรียน ทานคิดวาพื้นที่ในการจัดกิจกรรมของศูนยเปนอยางไร และทานมีขอเสนอแนะหรือ

เพิ่มเติมอะไรบางเกี่ยวกับสถานที่ของศูนยเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

  สรุป ประเด็นคําตอบที่ไดจากการสัมภาษณ ผูปกครองทุกทานมีความคิดเห็นวา

ศูนยเด็กกอนวัยเรียนนั้นมีความสําคัญ เนื่องจากเปนที่เรียนรูพัฒนาการตาง ๆ ของเด็ก กอนเขา

เรียนในช้ันอนุบาล เพราะผูปกครองสมัยนี้ตองออกไปทํางานนอกบาน ไมไดอยูดูแล เล้ียงดูเหมือน

ในอดีต สวนความคิดเห็นเกี่ยวกับพื้นที่ในการทํากิจกรรมของเด็ก ๆ ภายในศูนยนั้น ผูปกครองสวน

ใหญกลาววา พื้นที่คอนขางแคบ เล็กมาก ๆ สภาพส่ิงแวดลอมก็ไมคอยจะดี พื้นที่วิ่งเลนนอยของเลน

เพื่อพัฒนาการสมองของเด็กก็มีนอยชื้น มุมหนังสือนิทานเด็กก็ไมคอยมี ฯลฯ แตผูปกครองทั้งหมด

ก็เหมือนวาจะยอมรับได เพราะเนื่องจากมีกําลังจายเทานี้ จะใหมันวิเศษเหมือน ศูนยเด็กกอนวัย

เรียนของเอกชน ก็คงเปนไปไดยาก  
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 2. บทสรุปจากการสัมภาษณบุคลากรครูและครูผูชวย  

  ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณครูและครูผูชวย จํานวน 4 คน ที่สอนอยูศูนยเด็กกอนวัย

เรียน ของศูนยกรุงเทพมหานครฯ ปจจุบัน ซึ่งแบบสัมภาษณนี้ไดแบงเนื้อหาคําถามออกเปนดังนี้ 

เชน ทราบหรือไมวาวัตถุประสงคของการต้ังศูนยเด็กกอนวัยเรียนไวเพื่อจุดประสงคใด ทานมี

วิธีการอบรมส่ังสอนเด็กอยางไร และบุคลากรครูหรือครูผูชวยนั้น จะตองมีคุณสมบัติอยางไร พื้นที่

ในการทํากิจกรรมของศูนยเพียงพอหรือไมรวมถึงขอเสนอแนะตาง ๆ  

  สรุป ประเด็นคําตอบที่ไดจากการสัมภาษณ ครูและครูผูชวย ทั้ง 4 ทานทราบและ

ตอบมาในลักษณะที่คลายกัน คือ เปนสถานที่เพื่อเตรียมตัวกอนถึงชั้นอนุบาล สวนวิธีการอบรม

เล้ียงดูส่ังสอนนั้น อาจจะมีความแตกตางกันบางในคําตอบ แตก็มีความใกลเคียงกันคือ สอนให

เด็กมีพัฒนาการดานตาง ๆ ทั้งสติปญญา อารมณ จิตใจและการเขาสังคม สอนใหเขาใจในเร่ือง

การแบงปน เอ้ือเฟอเผ่ือแผ รวมถึงการมีระเบียบวินัยดวย และสวนคําถามที่วาพื้นที่ของศูนยเด็ก

เล็กเพียงพอหรือไมกับกิจกรรมตาง ๆ ทุกทานตอบเหมือนกันวา "ไมเพียงพอ" จากนั้นผูวิจัยจึงได

ถามถึงขอเสนอแนะตาง  ๆ ซึ่งก็ได คําตอบวา ขาดไปเสียทุกอยาง  ทั้งพื้นที่  งบประมาณ 

สภาพแวดลอม หองตาง ๆ (เพราะใชพื้นที่เดียวทําทุกกิจกรรม) ของเลนเสริมทักษะ ฯลฯ รวมไปถึง

รายรับของบุคลากรครูและครูผูชวย ไดรับเงิน 5,800 บาท / เดือน (ซึ่งถือวานอยไปมาก) 

 

 
 

ภาพที่ 31 แสดงการสัมภาษณบุคลากรครูและครูผูชวย 
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 3. บทสรุปจากการเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางในเชิงปริมาณ (พนักงานท่ี
ทํางานภายในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน) 
  ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหหาคาสถิติพรรณนาโดยแสดงผลในรูปแบบของคําอธิบาย

ประกอบตาราง ซึ่งประกอบไปดวย จํานวน คารอยละ คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉล่ีย และคา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง (ผูปกครอง) 
 
ตารางที่ 4 คุณลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

 

คุณลักษณะสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

เพศ 
ชาย 

118 30.0 

หญิง 275 70.0 

รวม 393 100.0 

อายุ 
21-30 ป 

 

125 

 

31.5 

31-40 ป 165 41.6 

41-50 ป 64 16.1 

50 ปข้ึนไป 43 10.8 

รวม 397 100.0 

สถานภาพ 
โสด 

 

121 

 

30.8 

แตงงาน 186 47.3 

หยา/แยก/หมาย 25 6.4 

อยูดวยกันไมจดทะเบียนสมรส 61 15.5 

รวม 393 100.0 
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ตารางที่ 4 คุณลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  (ตอ) 
 

คุณลักษณะสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

การศึกษา 
ตํ่ากวา ม.6 

 

63 

 

16.4 

ม.6 หรือ ปวส 80 20.8 

อนุปริญญา หรือ ปวส 99 25.7 

ปริญญาตรี 129 33.5 

สูงกวาปริญญาตรี 14 3.6 

รวม 385 100.0 

ตําแหนงหนาท่ี 
หัวหนาแผนก 

64 18.7 

เจาหนาที่ฝาย 87 25.4 
พนักงาน 171 49.9 
อ่ืนๆ   21 6.1 

รวม 343 100.0 

รายได 
ตํ่ากวา 5,000  บาท 

 
2 

 
.5 

5,000-10,000 บาท 111 28.8 
10,001-20,000 บาท 172 44.6 
20,000 บาท ข้ึนไป 101 26.2 

รวม 386 100.0 

บานพักอาศัยปจจุบันมีเด็กอายุตํ่ากวา 2-4 ปหรือไม 
ไมมี 

 
265 

 
67.8 

มี 126 32.2 

รวม 391 100.0 
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ตารางที่ 5 ตัวแปร ค าตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของลักษณะสวนบุคคล 

 ของกลุมตัวอยาง  

 

ตัวแปร คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จํานวนบุตรทั้งหมด 1.00 5.00 1.5696 .74248 

ชาย .00 3.00 1.2468 .50243 

หญิง .00 3.00 1.1918 .51615 

อายุ 2-4 ป 

เพศชาย 
 

1.00 

 

3.00 

 

1.1408 

 

.42412 

เพศหญิง .00 4.00 1.1714 .61317 

 

 จากตารางที่ 4 และ 5  พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญที่ตอบแบบสอบถามเปนเพศ

หญิง รอยละ 70.0 ซึ่งมีอายุอยูระหวาง 31-40 ป เปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 41.6  และแตงงาน

แลว รอยละ 47.3 ระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 33.5 รองลงมาคือ อนุปริญญา หรือ ปวส. 

รอยละ 25.7 สวนใหญทํางานในตําแหนงพนักงาน รอยละ 49.9 รองลงมาคือ เจาหนาที่ฝาย รอย

ละ 25.4  สําหรับรายไดอยูในชวงระหวาง 10,001-20,000 บาท รอยละ 44.6 รองลงมาคือ 5,000-

10,000 บาท รอยละ 28.8  และบานที่อยูอาศัยในปจจุบันมีเด็กอายุตํ่ากวา 2-4 ป อยูอาศัยดวยมี

เพียงรอยละ 32.2 โดยเปนชายและหญิงจํานวนเฉล่ียประมาณครอบครัวละ 2 คน ทั้งนี้แตละ

ครอบครัวของกลุมตัวอยางมีบุตรเฉล่ียประมาณ 2 คน 
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 ตอนท่ี 2 ภูมิปญญาเพลงกลอมลูก 
 
ตารางที่ 6 พฤติกรรมภายในของกลุมตัวอยาง 

  

 

 จากตารางท่ี 6 กลุมตัวอยางรูจักหรือเคยไดยินเพลงกลอมลูก สูงถึงรอยละ 93.2 โดย

เคยไดยินคร้ังแรกเมื่อตอนเปนเด็ก รอยละ 77.4 และคิดวาเพลงกลอมลูกมีประโยชนตอการเล้ียงดู

บุตรหลานเกือบ 100 เปอรเซนต 

รายการขอความ จํานวน รอยละ 

การรูจักหรือเคยไดยินเพลงกลอมลูก 
ไมรูจัก 

27 6.8 

รูจัก 369 93.2 

รวม 396 100.0 

ครั้งแรกที่ไดยินเพลงกลอมลูก 

ตอนเปนเด็ก 

 

278 

 

77.4 

ตอนเปนวัยรุน 57 15.9 

ตอนเปนผูใหญ 22 6.1 

อ่ืนๆ  2 .6 

รวม 359 100.0 

ประโยชนของเพลงกลอมลูกที่มีตอการเลี้ยงบุตรหลาน  
ไมมี 

2 .5 

มี 391 99.5 

รวม 393 100.0 
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ตารางที่ 7  เพลงกลอมลูกที่รูจักหรือเคยไดยิน 
 

ชื่อเพลง 
จํานวนครั้ง 
ที่เลือก 

รอยละจาก 
จํานวนครั้งทีเ่ลือก 

รอยละจาก 
จํานวนผูตอบ (322) 

เพลงกาเหวา 290 46.3 90.1 

เพลงวัดโบสถ 164 26.2 50.9 

เพลงนกขมิน้ 135 21.6 41.9 

เพลงเจาเนื้อเย็น 29 4.6 9.0 

อ่ืนๆ 8 1.3 2.5 

รวม 626 100.0 194.4 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

  

 กลุมตัวอยางรูจัก หรือเคยไดยินเพลงกลอมลูกหลายๆ เพลงดวยกัน โดยไดยินเพลง

กาเหวาเปนสวนใหญ รอยละ 46.3 รองลงมาไดแก เพลงวัดโบสถ รอยละ 26.2 เพลงนกขม้ิน     

รอยละ 21.6  

 

ตารางที่ 8 แหลงที่เคยไดยินเพลงกลอมลูก 
  

แหลงที่เคยไดยิน 
จํานวนครั้ง 
ที่เลือก 

รอยละจาก 
จํานวนครั้งทีเ่ลือก 

รอยละจาก 
จํานวนผูตอบ (382) 

พอ-แม 277 47.8 72.5 

ครู-อาจารย 161 27.8 42.1 

วิทยุ/โทรทัศน/อินเตอรเน็ต 128 22.1 33.5 

อ่ืนๆ  14 2.4 3.7 

รวม 580 100.0 151.8 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
  
 จากตารางที่  8 แหลงที่กลุมตัวอยางเคยไดยินเพลงกลอมลูกสวนใหญไดยินมาจาก

พอแม รอยละ 47.8 รองลงมา คือ ไดยินจากครู-อาจารย รอยละ 27.8 และจากวิทยุ/โทรทัศน/

อินเตอรเน็ต รอยละ 22.1 
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ตารางที่ 9 ความรูสึกเมื่อไดฟงเพลงกลอมลูก 

 

ความรูสึก 
จํานวน 

ครั้งที่เลือก 
รอยละจาก 

จํานวนครั้งทีเ่ลือก 
รอยละจาก 

จํานวนผูตอบ (392) 
รัก/หวงใย/อบอุน 350 56.7 89.3 

ทะนุถนอม 162 26.3 41.3 

สนุกสนาน 101 16.4 25.8 

อ่ืนๆ 4 .6 1.0 

รวม 617 100.0 157.4 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 

 จากตารางท่ี 9 พบวา  กลุมตัวอยางเม่ือไดยินเพลงกลอมลูกแลวจะรูสึกถึงความรัก 

ความหวงใย และความอบอุน สูงถึงรอยละ 56.7 รองลงมาคือ ความรูสึกทะนุถนอม รอยละ 26.3 

และความสนุกสนาน รอยละ 16.4 

 

ตารางที่ 10   องคประกอบดานศิลปของศูนยเด็กกอนวัยเรียน 

 

 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 
องคประกอบศิลปดานเสนของเพลงกลอมลูก 

เสนต้ัง 
 

18 

 

5.4 

เสนนอน 81 24.3 

เสนเฉียง 9 2.7 

เสนหยัก 23 6.9 

เสนโคง 199 59.8 

เสนประ 3 .9 

รวม 333 100.0 



 95 

ตารางที่ 10   องคประกอบดานศิลปของศูนยเด็กกอนวัยเรียน (ตอ) 

 

  

 จากตารางที่ 10 พบวา กลุมตัวอยางที่เปนผูปกครองเด็กกอนวัยเรียนสวนใหญไดแสดง

ความคิดเห็นวาศูนยเด็กกอนวัยเรียนควรมีการออกแบบทางดานเสน เปนเสนโคง ถึงรอยละ 59.8 

รองลงมาเปนเสนนอน รอยละ 24.3 สวนรูปทรงควรเปนรูปทรงอิสระ สูงถึงรอยละ 80.6 รองลงไป

คือ รูปทรงเลขาคณิต รอยละ 15.8 

  

ตารางที่ 11  ลักษณะพื้นผิว (Texture) ของเพลงกลอมลูก 

  

ลักษณะพ้ืนผิว 
จํานวนครั้ง 
ที่เลือก 

รอยละจาก 
จํานวนครั้งทีเ่ลือก 

รอยละจาก 
จํานวนผูตอบ (372) 

พื้นผิวที่สัมผัสไดดวยมือ  

(กอนหิน, หญา, ตนไม) 
304 70.4 81.7 

พื้นผิวที่สัมผัสไดดวยตา 

การวาดภาพกอนหินบนกระดาษ) 
128 29.6 34.4 

รวม 432 100.0 116.1 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 

 จากตารางที่ 11 กลุมตัวอยางตองการใหศูนยเด็กกอนวัยเรียนมีลักษณะของพื้นผิด

แบบที่สัมผัสไดดวยมือ (กอนหิน, หญา, ตนไม) สูงถึงรอยละ 70.4 และเปนพื้นผิวที่สัมผัสไดดวย

ตา เพียงรอยละ 29.6 เทานั้น 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 
รูปรางและรูปทรงของเพลงกลอมลูก 

รูปเรขาคณิต 
 

57 

 

15.8 

รูปอินทรีย 10 2.8 

รูปอิสระ 291 80.6 

อ่ืนๆ  3 .8 

รวม 361 100.0 
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ตารางที่ 12   ประโยชนของเพลงกลอมลูก 
  

ประโยชนของเพลงกลอมลูก 
จํานวนครั้ง 
ที่เลือก 

รอยละจาก 
จํานวนครั้ง 
ที่เลือก 

รอยละจาก 
จํานวนผูตอบ 

(372) 

หลับงาย 272 30.7 73.1 

แสดงความรักความหวงใยที่มีตอลูก 263 29.7 70.7 

เปนนิทานสอนใจ 98 11.1 26.3 

ทําใหเกิดความผูกพันธระหวางพอแมลูก 246 27.8 66.1 

อื่นๆ 6 .7 1.6 

รวม 885 100.0 237.9 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ  
 
 กลุมตัวอยางคิดวาเพลงกลอมลูกมีประโยชนที่ทําใหบุตรหลานนอนหลับงาย รอยละ 

30.7 ซึ่งใกลเคียงกับที่แสดงใหเห็นถึงความรักความหวงใยที่มีตอลูก รอยละ 29.7 นอกจากนี้ยังทํา

ใหเกิดความผูกพันธระหวางพอแมลูก รอยละ 27.8  

 
 ตอนท่ี 3 พฤติกรรมผูปกครองและการเลี้ยงดูบุตรหลาน 
 
ตารางที่ 13   พฤติกรรมภายในของผูปกครองในการเลี้ยงดูบุตร 

  

รายการขอความ จํานวน รอยละ 
ทานพักอาศัยอยูกับบุตรหลาน  

ไมใช 
 

174 

 

44.6 

ใช 216 55.4 

รวม 390 100.0 

เคยรองเพลงกลอมบุตรหลานดวยเพลงกลอมลูก  
ไมเคย 

 

232 

 

59.5 

เคย 158 40.5 

รวม 390 100.0 
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 จากตารางที่ 13 พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญพักอาศัยอยูกับบุตรหลาน รอยละ 55.4 

โดยเคยไดรองเพลงกลอมลูกใหลูกหลานฟงเพียงรอยละ 40.5 เทานั้น ขณะที่สวนใหญไมเคยรอง

ใหฟง รอยละ 59.5 

  

ตารางที่  14 วิธีการเล้ียงดูบุตรของกลุมตัวอยาง 
  

วิธีการเลี้ยงดูบุตร 
จํานวนครั้ง 
ที่เลือก 

รอยละจาก 
จํานวนครั้ง 
ที่เลือก 

รอยละจาก 
จํานวนผูตอบ 

(372) 

เล้ียงดูเอาใจใส 224 35.2 67.7 

ส่ังสอนใหเปนคนดี 280 44.0 84.6 

ใหเรียนรูดวยตนเอง 125 19.7 37.8 

อ่ืนๆ  7 1.1 2.1 

รวม 636 100.0 192.1 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ  

 

 จากตารางที่ 14 แสดงใหเห็นถึงการเลี้ยงดูบุตรที่เนนส่ังสอนใหเปนคนดี ถึงรอยละ 

44.0 และเปนการเล้ียงดูแบบเอาใจใส รอยละ 35.2 นอกจากนี้ยังเนนใหมีการเรียนรูดวยตนเอง 

รอยละ 19.7  

  
 ตอนท่ี 4 ลักษณะเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ แนวความคิด และ
เกณฑการออกแบบสภาพแวดลอมภายในของศูนยเด็กวัยกอนเรียน  
 
ตารางที่ 15   พฤติกรรมภายนอกของผูปกครองในการเลีย้งดูบุตรหลาน 

  

รายการขอความ จํานวน รอยละ 
ศูนยเด็กมีประโยชนตอทานหรือไม 

ไมมี 
 

24 

 

6.1 

มี 372 93.9 

รวม 396 100.0 
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ตารางที่ 15   พฤติกรรมภายนอกของผูปกครองในการเลี้ยงดูบุตรหลาน (ตอ) 
  

 

รายการขอความ จํานวน รอยละ 
เคยใชบริการที่ศูนยเด็กหรือไม 

ไมเคย  
 

228 
 

57.9 
เคย  166 42.1 

รวม 394 100.0 
ศูนยเด็กควรคิดคาบริการเทาไหร/เดือน 

100-500 บาทตอเดือน 
 

94 
 

25.1 
501-1,000 บาทตอเดือน 128 34.1 
1,001-1,500 บาทตอเดือน 114 30.4 
1,501-3,000 บาทตอเดือน 39 10.4 

รวม 375 100.0 
ทานตองการใหศูนยเด็กต้ังอยูในสถานที่ใด 

ใกลบาน 
 

149 
 

44.9 
ใกลที่ทํางาน 54 16.3 
ทางผานระหวางบานและที่ทํางาน 129 38.9 

รวม 332 100.0 
ทานตองการใหอาคารของศูนยเด็กมีกี่ชั้น 

1 ชั้น 
 

275 
 

70.0 
2 ชั้น 109 27.7 
3 ชั้น 8 2.0 
มากกวา 3 ชั้น 1 .3 

รวม 393 100.0 
ตองการใหจํานวนเด็กในศูนยเด็กมีกี่คน/ 1 หองเรียน 

ไมเกิน 50 คน 
 

252 
 

64.9 
ไมเกิน 80 คน 68 17.5 
ไมเกิน 100 คน 66 17.0 
เกิน 100 คนข้ึนไป 2 .5 

รวม 388 100.0 
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ตารางที่ 15   พฤติกรรมภายนอกของผูปกครองในการเลี้ยงดูบุตรหลาน (ตอ) 

  

 

 จากตารางที่ 15 พบวา  กลุมตัวอยางคิดวาศูนยเด็กกอนวัยเรียนมีประโยชนเกือบ 100 

เปอรเซ็นต แตมีถึงรอยละ 57.9 ที่ไมเคยไมใชบริการ อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางไดแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับคาบริการตอเดือนวาควรอยูที่ 501-1,000 บาทตอเดือน รอยละ 34.1 รองลงมา คือ 

1,001-1,500 บาทตอเดือน รอยละ 30.4 โดยมีความตองการที่จะใหศูนยเด็กกอนวัยเรียนอยูใกล

บาน รอยละ 44.9 รองลงมา คือ ทางผานระหวางบานและที่ทํางาน รอยละ 38.9 และ ใกลที่

ทํางาน รอยละ 16.3 

 ทั้งนี้ผูปกครองตองการใหศูนยเด็กกอนวัยเรียนเปนอาคารชั้นเดียว ถึงรอยละ 70.0 โดย

ตองการใหมีนักเรียนในแตละหองไมเกิน 50 คน รอยละ 64.9 ซึ่งชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการ

ใหบริการควรเปน 08.00-17.00 น. รอยละ 47.4 และชวงเวลา 08.30-18.00 น. รอยละ 41.9 

 

รายการขอความ จํานวน รอยละ 

ชวงเวลาที่เหมาะสมในการใหบริการของศูนยเด็ก 
วัยกอนเรียน 

08.00-17.00 น. 

 

181 

 

47.4 

08.30-18.00 น. 160 41.9 

09.00-19.00 น. 25 6.5 

อ่ืนๆ 16 4.2 

รวม 382 100.0 
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ตารางที่ 16  องคประกอบอ่ืนของการออกแบบ 
 

 
 จากตารางที่ 16 พบวา กลุมตัวอยางตองการเฟอรนิเจอรแบบตายตัว รอยละ 50.5 
เฟอรนิเจอรแบบตายตัว รอยละ 49.5 ซึ่งใกลเคียงกัน โดยประเภทของเฟอรนิเจอรที่ตองการคือ 
หนัง-ผา รอยละ 43.0 รองลงมาคือ ไมจริง/หวาย-ไผ รอยละ 38.3 สวนวัสดุที่ปูในศูนยเด็กกอนวัย
เรียนควรเปนกระเบื้องเซรามิค/กระเบ้ืองยาง รอยละ 48.8 และ ไมจริง/ไมลามิเนต รอยละ 38.8 
 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 
ประเภทเฟอรนิเจอรที่ชอบ 
เฟอรนิเจอรแบบตายตัว 

 
188 

 
50.5 

เฟอรนิเจอรแบบลอยตัว 184 49.5 
รวม 372 100.0 

ประเภทวัสดุของเฟอรนิเจอรที่ชอบ 
ไมจริง/หวาย-ไผ 

 
137 

 
38.3 

หนัง-ผา 154 43.0 
พลาสติก 64 17.9 
อ่ืนๆโปรดระบุ 3 .8 

รวม 358 100.0 
โทนสีเฟอรนิเจอรที่ชอบ 
สีโทนรอน 

 
16 

 
4.4 

สีโทนเย็น 206 56.9 
สีขาว-ดํา 36 9.9 
หลายๆสีผสมกัน 104 28.7 

รวม 362 100.0 
ตองการใหศูนยใชวัสดุปูพื้นประเภทใดภายในศูนย 
ไมจริง/ไมลามิเนต 

 
144 

 
38.8 

กระเบ้ืองเซรามิค/กระเบ้ืองยาง 181 48.8 
หินออน-หินแกรนิต 40 10.8 
อ่ืนๆ  6 1.6 

รวม 371 100.0 
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ตารางที่  17 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอการใชบริการของศูนยเด็กกอนวัยเรียน 
  

รายการขอความ 
 

จํานวนครั้ง 
ที่เลือก 

รอยละจาก 
จํานวนครั้ง 
ที่เลือก 

รอยละ 
จากจาํนวน 
ผูตอบ 

ศูนยเด็กมีประโยชน เนื่องจาก… (362) 

ชวยดูแลบุตรหลานเวลากลางวัน 
287 34.3 79.3 

ครูมีประสบการณเล้ียงดู 151 18.0 41.7 

สอนพัฒนาการข้ันพื้นฐาน 271 32.4 74.9 

สถานที่ใกลบาน 124 14.8 34.3 

อ่ืนๆ  4 .5 1.1 

รวม 837 100.0 231.2 

ศูนยเด็กไมมีประโยชนเนื่องจาก...(25) 
มีเวลาเลี้ยงดูเอง 

9 29.0 36.0 

ไมเชื่อมั่นในบุคลากรผูสอน 11 35.5 44.0 

ราคาแพง 3 9.7 12.0 

สถานที่สกปรกไมสะอาด 3 9.7 12.0 

อ่ืนๆ  5 16.1 20.0 

รวม 31 100.0 124.0 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ  

 

 จากตารางที่ 17 กลุมตัวอยางคิดวาศูนยเด็กกอนวัยเรียนมีประโยชนตอตนเอง

เนื่องจากสามารถสอนพัฒนการขั้นพื้นฐานของบุตรหลานได สูงถึงรอยละ 74.9 ครูมีประสบการณ

ในการเลี้ยงดูเด็ก รอยละ 41.7 และอยูใกลบาน รอยละ 34.3 อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางบางสวน

คิดวาศูนยเด็กไมมีประโยชนเนื่องจาก ไมเช่ือมั่นในบุคลากรผูสอน ถึงรอยละ 44.0 และตัวเองมี

เวลาเล้ียงดูบุตรหลาน รอยละ 36.0  
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ตารางที่ 18   ศูนยเด็กกอนวัยเรียนในอุดมคติของกลุมตัวอยาง 
 

รายการขอความ 
จํานวน 

ครั้งที่เลือก 

รอยละจาก
จํานวน 

ครั้งที่เลือก 

รอยละ 
จากจาํนวน
ผูตอบ (392) 

กิจกรรมการเรียน-สอนเหมาะสมสําหรับเด็ก 283 25.8 72.2 
ดูแลสุขภาพอนามัยโภชนาการเหมาะสมกับวัย 292 26.6 74.5 
มีกิจกรรมนันทนาการเหมาะสําหรับเด็ก 255 23.2 65.1 
สถานที่มีความปลอดภัยสําหรับเด็ก 257 23.4 65.6 
อ่ืนๆ  11 1.0 2.8 

รวม 1,098 100.0 280.1 
หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ  
 

 จากตารางที่ 18 กลุมตัวอยางตองการใหศูนยเด็กกอนวัยเรียนมีศักยภาพทั้ง 4 ดาน
ใกลเคียงกันมาก ไดแก ศูนยเด็กสามารถดูแลสุขภาพอนามัยโภชนาการ ที่เหมาะสมกับวัย รอยละ 
26.6 กิจกรรมการเรียน-สอนเหมาะสมสําหรับเด็ก รอยละ 25.8 สถานที่มีความปลอดภัยสําหรับเด็ก 
รอยละ 23.4 และมีกิจกรรมนันทนาการเหมาะสําหรับเด็ก รอยละ 23.2 
 
ตารางที่  19 สภาพแวดลอมภายในศูนยเด็กกอนวัยเรียน 
 

รายการขอความ 
จํานวนครั้ง
ที่เลือก 

รอยละจาก
จํานวนครั้งที่

เลือก 

รอยละจาก
จํานวนผูตอบ 

(394) 
มีอาคารทีท่นัสมัย 197 25.0 50.0 
มีความปลอดภัย 349 44.3 88.6 
มีบรรยากาศรมร่ืน 231 29.3 58.6 
อ่ืนๆ 11 1.4 2.8 

รวม 788 100.0 200.0 
หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ  
  
 จากตารางที่ 19 กลุมตัวอยางตองการใหศูนยเด็กกอนวัยเรียนเปนที่มีความปลอดภัย 
รอยละ 44.3 มีบรรยากาศรมร่ืน รอยละ 29.3 และมีอาคารที่ทันสมัย รอยละ 25.0 



 103 

ตารางที่  20 พื้นที่ทํากิจกรรมของกลุมตัวอยางรวมกับบุตรหลาน 

 

พื้นที ่
จํานวน 

ครั้งที่เลือก 

รอยละ 
จากจาํนวน 
ครั้งที่เลือก 

รอยละจาก
จํานวนผูตอบ 

(340) 

หองนั่งเลน 180 37.2 52.9 

หองนอน 77 15.9 22.6 

พื้นที่ภายนอกบาน 220 45.5 64.7 

อ่ืนๆ 7 1.4 2.1 

รวม 484 100.0 142.4 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ  

 

 จากตารางที่ 20 กลุมตัวอยางมักจะทํากิจกรรมกับบุตรหลานภายนอกบริเวณบาน ถึง

รอยละ 45.5 ทํากิจกรรมในหองนั่งเลน รอยละ 37.2 และหองนอน รอยละ 15.9 

 

ตารางที่ 21   ความตองการดานความปลอดภัยของศูนยเด็กกอนวัยเรียน 

 

รายการขอความ 
จํานวนครั้ง
ที่เลือก 

รอยละจาก
จํานวนครั้งที่

เลือก 

รอยละจาก
จํานวนผูตอบ 

(394) 

แลกบัตรเขา-ออก 227 28.6 57.6 

ติดกลองวงจรปด 268 33.7 68.0 

รับสงเด็กเฉพาะผูปกครองทีร่ะบุไวเเทานัน้ 294 37.0 74.6 

อ่ืนๆ 6 .8 1.5 

รวม 795 100.0 201.8 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ  

 

 จากตารางที่ 21 ผูปกครองตองการใหมีการรับสงเด็กเฉพาะผูปกครองที่ระบุไวเเทานั้น 

รอยละ 37.0 ติดกลองวงจรปด รอยละ 33.7 และแลกบัตรเขา-ออก รอยละ 28.6 
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ตารางที่ 22  ความตองการพื้นที่ใชสอยในศูนยเด็กกอนวัยเรียน 
   

พื้นที่ใชสอยในศูนยเด็ก จํานวน รอยละ 

หองสันทนาการ 24 6.2 

หองนอน 32 8.2 

หองพยาบาล 204 52.4 

หองสมุด 65 16.7 

หองอาหาร 29 7.5 

สนามเด็กเลน 24 6.2 

รานจําหนายสินคา 11 2.8 

รวม 389 100.0 

 

 จากตารางที่ 22 ผูปกครองซึ่งเปนกลุมตัวอยางตองการใหมีหองพยาบาลเปนอันดับ

แรก รอยละ 52.4 รองลงมาเปนหองสมุด รอยละ 16.7 และหองนอน รอยละ 8.2 
 

 

 
 

ภาพที่ 32 แสดงการตอบแบบสอบถามของคนในชุมชนนิคมอุตสาหกรรมบางชัน  
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 ดังนั้นจาการสรุปผลการวิเคราะหขอมูลทั้งหมด  ศูนยเด็กกอนวัยเรียน ที่จะทําการ

ออกแบบนี้ ผูวิจัยไดกําหนดใหโครงการเปนศูนยเด็กกอนวัยเรียนขนาดใหญ คือมีขนาด 81-100 

คน (สํารวจการเกิดของประชากรในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน, มกราคม-มีนาคม 2555) การ

จัดพื้นที่ภายในศูนย  ก็จะมีการแยกพื้นที่อาคารสวนที่ 1) คือพื้นที่ของผูปกครองและสํานักงาน

ออฟฟศ และพื้นที่อาคารสวนที่ 2) คือพื้นที่ของศูนยเด็กกอนวัยเรียน แยกออกกันอยางชัดเจนเปน

ตน จากขอมูลที่เกี่ยวกับวิธีการออกแบบจัดการ ศูนยเด็กกอนวัยเรียนนั้น จึงออกแบบพื้นที่ ที่มี

ความจําเปนในการใชงาน ดังนี้ 

 กลุมอาคารท่ี 1: พื้นที่ของผูปกครองและสํานักงานออฟฟศ 

 1. สวนโถงตอนรับ  (พื้นที่บริการประชาสัมพันธ) 

 2. หองใหนมบุตร  (เพื่อสรางความใกลชิดใหแกบุตร) 

 3. หองละหมาด  (เนื่องจากพื้นที่มีผูนับถือศาสนามุสลิมอยูมาก) 

 4. สวนพักคอย   

 5. สวนหองสมุด  

 6. สวนหองสุขา 

 7. สวนพื้นที่ประชุม (ผูปกครอง) 

 8. สวนออฟฟศ (ฝายบริหาร) 

 9.  สวนรานคาสหกรณ   

 กลุมอาคารท่ี 2: คือ พื้นที่ของศูนยเด็กกอนวัยเรียน 

 1. หองเรียน 

 2. หองนอน 

 3. หองพยาบาล (แยกอีกอาคารหน่ึง เนื่องจากเด็ก ๆ ติดหวัดกันงาย) 

 4. พื้นที่ฉุกเฉิน (หองใตดิน) 

 5. โรงอาหาร และพ้ืนที่สวนทําครัว (แยกอีกอาคารหน่ึง เนื่องจากมีเร่ืองของกล่ิน) 

 6. สวนออฟฟศฝายวิชาการ (หองพักครู) 

 7.  สวนหองสุขาและหองอาบน้ําเด็ก 

 8. สวนสาธารณูปโภค (หองซักลาง หองเก็บขยะ หองควบคุม หองแมบาน) 

 9. หองเก็บของ 
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 จากขอสรุปของพื้นที่ใหบริการแกผูใชโครงการ ผูวิจัยจึงนําขอมูลของพื้นที่ ๆ ไดมานั้น 

มากําหนดโซนการใหบริการใหไดครบถวนตามความตองการของผูมาใชโครงการ และไดตรงตาม

คอนเซ็ปตของภูมิปญญาเพลงกลอมลูกที่ไดเคยศึกษาไวดวย และจากการศึกษากรณีตัวอยาง  จึง

ไดสรุปในแงการออกแบบพ้ืนที่ของผูใหบริการภายในศูนยเด็กกอนวัยเรียน วาจะตองมีพื้นที่

อะไรบาง ดังนั้นจึงทําการออกแบบโดยใชขอมูลจากการศึกษา ที่ไดไปหาขอมูลโดยละเอียดนั้นมา

แปรรูป  แลวสรุปขอดี-ขอเสีย  เพื่อนําไปปรับใชกับโครงการใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

 
การวิเคราะหตีความหา KEY WORD 

 เอกลักษณของภูมิปญญาเพลงกลอมลูก (ภาคกลาง) ดังแผนภูมินี้ 

 

 
 

ภาพที่ 33 แผนภูมิแสดงการวิเคราะห Keyword 

 

 จากแผนภูมิแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณของภูมิปญญาเพลงกลอมลูก จากน้ําเสียงผูเปน

มารดา ที่มีความสัมพันธกันระหวางแม-ลูก มีความรักที่บริสุทธิ์ ถายทอดหรือสงผานศิลปะเพลง

พื้นบานประเภทหนึ่ง ซึ่งถายทอดทางมุขปาฐะ ที่ไดมีการสืบทอดมาเปนระยะเวลาอันยาวนาน มี

เนื้อรองและทวงทํานองบทเพลงเหกลอมดวยสําเนียงเสียงสวรรค ผนวกกับออมกอดของผูเปนแมที่

มีจังหวะ ลีลาอันเปนเอกลักษณเฉพาะตัวดวยแลว จึงทําใหลูกเกิดความสุข ความอบอุนใจ สวน

ศูนยเด็กกอนวัยเรียนนั้น คือเปนสถานท่ีถายทอดการแสดงความรักในอีกมิติหนึ่ง ที่ใชเทคโนโลยี 
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วัสดุ อุปกรณการเรียนการสอนสมัยใหมเขามาถายทอดความรัก ที่อยากใหเด็กโตไปมีความรู และ

เปนคนดีของสังคมและประเทศชาติ  โดยเพลงส่ือสารในรูปแบบของภูมิปญญา แตศูนยเด็กเล็ก

ส่ือสารมาในรูปแบบใหม  โดยการถายทอดความรูสึกทั้งสองอยางนี้ มีวัตถุประสงคเดียว คือ

ถายทอดสงผานไปยังเด็กใหไดรับรูถึงความรักที่มอบให  และอีกนัยยะหนึ่ง คือ เพื่อพัฒนาการใน

ดานตาง ๆ ทั้งดานสติปญญา พัฒนาการทางดานอารมณและจิตใจ รวมถึงพัฒนาการทางดาน

การเขาสังคม  ดังนั้นผูวิจัยจึงไดสรุป Keyword ของงานที่วา  ทวงทํานองแหงรักจาก  "แม" 
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บทที ่5 
 

การศึกษารายละเอียดของโครงการ 
 
การเลือกพื้นที่ในการจัดต้ังโครงการ และวิเคราะหสถานที่ต้ัง 
 

 
 

ภาพที่ 34 แสดงพื้นที่ต้ังของโครงการศูนยตนกลาเด็กกอนวัยเรียน 

 

 1. สถานที่ต้ัง : นิคมอุตสาหกรรมบางชัน   

  คําจํากัดความที่สําคัญ (การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2551) 

  นิคมอุตสาหกรรม หมายความวา เขตอุตสาหกรรมทั่วไปหรือเขตประกอบการเสรี 

เขตอุตสาหกรรมทั่วไป หมายความวา เขตพื้นที่ที่กําหนดไวสําหรับการประกอบอุตสาหกรรม การ

บริการ หรือกิจการอ่ืนที่เปนประโยชน หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือบริการเขต

ประกอบการเสรี หมายความวา เขตพื้นที่ที่กําหนดไว สําหรับการประกอบอุตสาหกรรมพาณิชยก

รรม หรือกิจการอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรมเพ่ือประโยชน

ในทางเศรษฐกิจ การรักษาความม่ันคงของรัฐ สวัสดิภาพของประชาชน การจัดการดานสิ่งแวดลอม  

หรือความจําเปนอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยของที่นําเขาไปในเขตดังกลาว จะไดรับสิทธิ

ประโยชนในทางภาษีอากร และคาธรรมเนียมเพิ่มข้ึนตามที่กําหมายบัญญัติ 
  ที่ต้ัง 
  นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ต้ังอยูในพื้นที่เขตคันนายาว และเขตมีนบุรี เปนนิคม

อุตสาหกรรมแหงแรก ของประเทศไทย จัดต้ังข้ึนในป 2512 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปน

ผูพัฒนาพื้นที่ และโอนมาอยูในความรับผิดชอบของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) 

ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 339 ลงวันที่13 ธันวาคม 2515 โดยมีพื้นที่รวมทั้งหมด แบงเปน
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เขตอุตสาหกรรมทั่วไป เปนที่พักอาศัย ศูนยการคา โรงเรียน วัด และมีการใหบริการระบบ

สาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ครบครัน 

  นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ต้ังอยูในพื้นที่เขตคันนายาว และเขตมีนบุรี จังหวัด

กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ทั้งหมด 667-3-20.1 ไร สามารถแบงการใชพื้นที่โครงการโดยประมาณ 

ดังนี้ 

  1.1 เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 515-0-70.38 ไร  

  1.2 เขตพาณิชยกรรม 11-0-58.53 ไร 

  1.3 เขตที่พักอาศัย 24-0-99.97 ไร 

  1.4 พื้นที่สาธารณูปโภคและพ้ืนที่สีเขียว 106-1-60.22 ไร  

  1.5 พื้นที่สํานักงานนิคมฯ 10-3-31 ไร 

  นิคมอุตสาหกรรมบางชันมีหนาที่หลักในการกํากับดูแลผูประกอบการอุตสาหกรรม 

พรอมระบบสาธารณูปโภค และส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ถนนและไหลทาง ระบบระบายน้ํา 

ระบบไฟฟาสองสวาง ระบบประปา และพื้นที่สีเขียว นอกจากนี้ยังมีหนาที่สนับสนุนใหสิทธิ

ประโยชน จัดสิ่งอํานวยความสะดวก และบริการตาง ๆ แกนักลงทุนอุตสาหกรรม โดยปจจุบันนิคม

อุตสาหกรรมบางชันประกอบดวย จํานวนแรงงานประมาณ 13,000 คน และโรงงานทั้งส้ิน 95 ราย 

(ประกอบกิจการ 63 ราย และประกอบกิจการอ่ืน ๆ 32 ราย) ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดต้ังอยู

ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป สามารถจัดแบงประเภทอุตสาหกรรมได 7 ประเภท (สํานักงานนิคม

อุตสาหกรรมบางชัน, 2554) 

 

ตารางที่  23 ประเภทโรงงานที่ต้ังในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 
 

ประเภทอุตสาหกรรม จํานวน รอยละ 
1. รถยนต 5 5 

2. ไมและเฟอรนิเจอร 5 5 

3. พลาสติกและหนังเทียม 5 5 

4. อาหารและเคร่ืองด่ืม 17 18 

5. ปุย สี และเคมีภัณฑ 15 16 

6. เคร่ืองใชไฟฟา อิเลคทรอนิคส 16 17 

7. อ่ืน ๆ (เชน บรรจุภัณฑ และคลังสินคา เปนตน) 32 34 
รวม 95 100 
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 2. ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ 
  2.1 ระบบประปา นิคมอุตสาหกรรมบางชันใชน้ําประปาจากการประปานครหลวง 

ซึ่งดําเนินการโดย บริษัท โกลบอล ยูทิลิต้ี เซอรวิส จํากัด (GUSCO) สามารถจายน้ําได 6,500 

ลูกบาศกเมตรตอวัน โดยความตองการใชน้ําในนิคมฯ อยูระหวาง 4,500-5,000 ลูกบาศกเมตรตอ

วัน ทั้งนี้บอบาดาลที่มีอยูถูกนํามาใชสําหรับทําบอบาดาลสํารอง จํานวน 2 บอ (กําลังการผลิตที่

ไดรับอนุญาต 750 ลบ.ม./วัน) 

  2.2 ระบบไฟฟา นิคมอุตสาหกรรมบางชันใชไฟฟาจากสถานีไฟฟายอยบางชัน 

การไฟฟานครหลวงเขตมีนบุรี โดยแรงดันไฟฟา 24 กิโลวัตต 

  2.3 ระบบปองกันน้ําทวมและระบบระบายน้ํา ระบบปองกันน้ําทวมของนิคม

อุตสาหกรรมบางชัน มี 2 ระบบ คือ  

   2.3.1 ระบบรางระบายน้ําฝนคอนกรีต มีความยาวรวมทั้งส้ิน 14,058 เมตร 

ครอบคลุมถนนทั้ง 2 ฝงของพื้นที่นิคมฯ รองรับน้ําฝนและน้ําที่ผานการบําบัดจากโรงงานแลวไหล

ออกสูคลองสาธารณะ คือ คลองบางชัน และคลองแสนแสบ  

   2.3.2 สถานีสูบน้ําฝน 3 สถานี และเคร่ืองสูบน้ําเคลื่อนที่ 4 เคร่ือง 

  2.4 ระบบปองกันอัคคีภัย นิคมอุตสาหกรรมบางชันมีระบบปองกันอัคคีภัย โดย

มีหัวดับเพลิงทั้งส้ิน 25 จุด จายน้ําเขาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไดทุกจุด ทั้งนี้นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

ยังมีรถบรรทุกน้ําขนาด 6 ลบ.ม. จํานวน 1 คัน พรอมสายดับเพลิงเตรียมพรอมเขาพื้นที่ทุกโรงงาน

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมบางชันมีสถานีดับเพลิงบางชันต้ังอยูบนถนน

หมอมเจาสุประดิษฐสงางามกับถนนเสรีไทย 

  2.5 ระบบคมนาคม การคมนาคมสูพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางชันทําไดสะดวก 

โดยมีถนนหลายสายเชื่อมตอ เชน ถนนรามคําแหง ถนนรามอินทรา ถนนรมเกลา เปนตน ถนนผิว

จราจรลาดยางสภาพดีตลอดทั้งเสนทาง แสดงเสนทางคมนาคม 

   ทั้งนี้นิคมอุตสาหกรรมบางชันมีระยะหางจากสถานที่ที่สําคัญ ซึ่งต้ังอยูบน

ถนนดังที่กลาวมาขางตน เชน  

   2.51 หางจากทาอากาศยานดอนเมือง ประมาณ 17 กิโลเมตร 

   2.52 หางจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประมาณ 12 กิโลเมตร 

   2.53 หางจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) ประมาณ 5 

กิโลเมตร 

   2.54 หางจากถนนกาญจนาภิเษก (บริเวณวงแหวน) ประมาณ 2 กิโลเมตร 
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ภาพที่ 35 แสดงแผนผังแสดงที่ต้ังนิคมอุตสาหกรรมบางชันและสถานที่สําคัญตาง ๆ  

 

  ถนนทุกสายภายในนิคมอุตสาหกรรมบางชันเปนถนนแอลฟสติกคอนกรีตผานที่ดิน

ทุกแปลงมีความกวางและผิวจราจร 

 

ตารางที่  24 แสดงลักษณะถนนภายในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 

 

ถนน 
เขตทางกวาง 

(เมตร) 
ผิวจราจร 

ไหลทางขางละ 
(เมตร) 

รางระบายน้าํขางละ 
(เมตร) 

1. สายหลัก 24 9.0 4.00 3.5 

2. สายรอง 21 6.5 4.75 2.5 

3. สายรอง 16 6.5 2.25 2.5 

4. สายรอง 13 6.5 3.25 - 

 

ที่มา: สํานกังานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน, ลักษณะถนนภายในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน, 2554). 
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2.6 การจัดการของเสีย  
   การจัดการของเสียภายในนิคมฯ สามารถแบงออกเปน 

   2.6.1 ขยะมูลฝอยจากโรงงานตาง ๆ ภายในนิคมฯ ดําเนินการโดยสํานักงาน

เขตมีนบุรี เขตคันนายาว และ บริษัท บางปู เอ็นไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ (BPEC) โดยข้ึนกับ

ขอตกลงระหวางโรงงานและผูรับไปกําจัด ปริมาณขยะมูลฝอยเฉล่ียของเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

2554 เทากับ 900 ตัน 

   2.6.2 ขยะไมอันตรายและขยะอันตราย โรงงานตาง ๆ ภายในนิคมฯ จะขอ

อนุญาตนําออกจากโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรม

โรงงานอุตสาหกรรมในการกําจัด เชน GENCO  WMS  BWG และบริษัท ปูนซีเมนต จํากัด เปนตน 

ปริมาณขยะอันตรายเฉล่ียของเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2554 เทากับ 1,082.38 ตัน และปริมาณ

ขยะไมอันตราย  2,510.10  ตัน  

  2.7 ระบบบําบัดน้ําเสีย นิคมอุตสาหกรรมบางชันไมมีระบบบําบัดน้ําเสีย

สวนกลาง โดยโรงงานตาง ๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรมจะทําการบําบัดน้ําเสียภายในโรงงาน และ

ควบคุมคุณภาพน้ําเสียซึ่งคาดวามีปริมาณ 3,600 ลูกบาศกเมตรตอวัน (80% ของน้ําใช) ใหเปนไป

ตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) เร่ืองกําหนดคุณลักษณะ

ของน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน และ GUSCO เปนผูรับผิดชอบและมีการตรวจวัดคุณภาพน้ํา

ทิ้งที่ระบายออกนอกนิคมสูแหลงน้ําสาธารณะเปนประจําทุกเดือน 

  2.8 ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ นิคมอุตสาหกรรมบางชันไดรับ

การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม ISO 14001: 2004 ต้ังแตวันที่ 30 ตุลาคม 

2550 ซึ่งไดดําเนินงานตามนโยบายสิ่งแวดลอม และไดจัดสงพนักงานในสังกัดเขารับการอบรม

หลักสูตรระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม (ISO 14001) และหลักสูตรผูตรวจติดตามภายใน 

เพื่อใหสามารถนํามาใชในการบริหารจัดการและปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม

ขององคกรไดเปนอยางดี และปจจุบันนิคมอุตสาหกรรมบางชันไดรับการรับรองระบบมาตรฐาน 

ISO 14001: 2004 & ISO, 9001: 2008 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 และยังคงรักษาระบบไวไดเปน

อยางดีอยางตอเนื่อง 
 บทสรุปจากการสัมภาษณผูอํานวยการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน  
 ผูวิจัยไดบอกถึงที่มาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของโครงการ และบอก

สาเหตุหลักนั้น คือ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชนคนในพ้ืนที่ ใหไดรับความสุข ความ

สะดวกสบายในการเขาถึง การใชบริการของศูนยเด็กกอนวัยเรียนนี้ จากนั้นผูวิจัยจึงไดพูดคุย
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สอบถามถึงประเด็นความเปนไปไดของโครงการ การขอความอนุเคราะหในการใชพื้นที่รวมบริเวณ

ภายในสวนของสํานักงานนิคม รวมถึงความเหมาะสมของสถานที่สภาพแวดลอม และขอเสนอแนะ

ตาง ๆ ซึ่งสรุปได ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 36 แสดงการสัมภาษณบุคลากรสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน  

 

 1. คุณประภาส คลายศรี (ผูอํานวยการนิคมอุตสาหกรรมบางชัน)  

 2. คุณสุนทร สุวรรณมณี (นายชาง 7 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน)   

 สรุป  ประเด็นสําคัญที่ไดจากการสัมภาษณ  สนับสนุนโครงการวิจัยช้ินนี้  เนื่องจาก

เคยมีการเขียนโครงการนี้ออกมาแลว แตไมไดทําใหเกิดเปนรูปธรรม โดยสวนตัวผูใหสัมภาษณทั้ง 

2 ทาน  ชื่นชอบโครงการวิจัยนี้  กลาวแตใหผูวิจัย  ตองไปถามความคิดเห็นของโรงงานตาง ๆ วา

เห็นดวยหรือไม  เพราะจํานวนพนักงานที่ลาคลอด/ป ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางชันนัน้ มจีาํนวน

ไมนอย  สวนสํานักงานนิคมยินดีที่จะใหใชพื้นที่ในบางสวน เพื่อใชเปนศูนยกลางการใหบริการแก

ศูนยเด็กกอนวัยเรียน "เพื่อสรางคุณภาพชีวิตใหมีคุณภาพต้ังแตเด็ก ๆ" เพราะเด็กนั้น คือ อนาคต

ของชาติ ถาไมมีการปลูกฝงที่ดีต้ังแตเล็ก ๆ แลว โตข้ึนอนาคตจะเปนอยางไร ในสวนของสภาพ 

แวดลอมนั้นไมมีปญหาแตอยางใด เพราะมีการตรวจประจําปอยูแลว 2 คร้ัง/ 1 ป (อากาศปกติ) 

แตที่จะใหเสนอแนะน้ัน นาจะเปล่ียนเปนขอคําถามกลับมากกวา คือเร่ืองของเงินลงทุน ในการทํา

ใหโครงการนี้เกิดข้ึนไดจริง ใครจะเปนคนลงทุน หนวยงานไหนรับผิดชอบ  
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 บทสรุปจากการสัมภาษณโรงงาน (ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน)  
 ผูวิจัยไดพูดคุยสอบถามถึงปจจุบันมีพนักงานผูหญิงประมาณกี่คน และในปที่ผานมามี

พนักงานลาคลอดประมาณเทาไหร นโยบายการลาคลอดของโรงงานเปนอยางไร และถามีศูนย

เล้ียงเด็กกอนวัยเรียน ภายในสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชันจะดี หรือ ไมดี อยางไร รวมทั้ง

ขอเสนอแนะตาง ๆ ไดใหขอมูลทั้งหมด 50 โรงงาน สวนโรงงานที่เหลือที่ไมไดสัมภาษณนั้น คือ มี

ทั้งไมใหขอมูลติดตอไมไดเลิกกิจการ ยายไปนิคมอ่ืน หรือเปนเพียงศูนยฝกอบรม และเปนโกดัง   

ใหเชา ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 37 แสดงการทํากิจกรรมรวมกับสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 

 

 จากการรวมทํากิจกรรมตาง ๆ กับทางสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชันและวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ ตอชุมชนผูที่พักอาศัย ภายในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางชัน  

ทําใหผูวิจัยมีความคุนเคยกับคนในพื้นที่เปนอยางดี  จึงทําใหไดขอมูลตามสภาพจริง  ไมวาจะเปน

การสัมภาษณหรือการสังเกตการณ และจดบันทึก 

 สรุป  ประเด็นสําคัญที่ไดจากการสัมภาษณ ปจจุบันมีพนักงานผูหญิง ประมาณ 

3,500-4,000 คน (โดยการหาคาเฉลี่ยประมาณการ เนื่องจากมีการ เขา-ออก ของพนักงานจํานวน

มาก/ป) และในป 2554 ที่ผานมานั้น มีพนักงานลาคลอดประมาณ 120-150 คน/ป สวนนโยบาย

การลาคลอด ก็เปนไปตามกฎหมายแรงงานที่กําหนดไว คือ ลาได 90 วัน และรอยละ 98% เห็น

ดวยอยางยิ่ง ถามีศูนยเล้ียงเด็กกอนวัยเรียน ภายในสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน เพราะเห็น
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วามีประโยชนตอพนักงาน เพื่อเพิ่มสายใยรักของแม จะไดไมตองฝากเคาเลี้ยงหรือสงลูกกลับไป

อยูตางจังหวัด และพ้ืนที่ของสํานักงานก็อยูบริเวณตรงกลางของทุกโรงงาน จะไปรับ-สง ก็สะดวก 

มีแครอยละ1% ที่ไมเห็นดวย เนื่องจากพนักงานนอย และอีก 1% ที่ไมใหความคิดเห็นเลย สวน

ขอเสนอแนะนั้นคือเรื่องของราคา (ตองไมแพง) ความปลอดภัย และเวลาเปด-ปด (เนื่องจากทํา 

OT) 
 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมพื้นที่ขางเคียงโครงการ 
 ทิศเหนือ ติดกับ พื้นที่สระน้ํา ของสํานักงาน 

 ทิศใต ติดกับ บานพักของเจาหนาที่สํานักงาน 

 ทิศตะวันออก ติดกับ เรือนเพาะชําและพื้นที่โกดังเก็บของ 

 ทิศตะวันตก ติดกับ สํานักงานออฟฟศนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 

 ทิศเหนือ  ติดกับพื้นที่สระน้ํา ของสํานักงาน 

 

 
 

ภาพที่ 38 แสดงพื้นที่ดานทิศเหนือของโครงการ 

 

 ผลกระทบ ไมมีผลกระทบตอโครงการ เพราะเปนพื้นที่โลงไมมีตนไมใหญ ทําใหพื้นที่

โครงการรมรื่นเพราะมีตนไมใหญปกคลุม ทําใหตัวโครงการที่จะจัดตั้ง ศูนยเด็กกอนวัยเรียนนั้น 

ดูไมโดดเดน เมื่อมองเขามาจากระยะภายนอก แตทิศนี้เปนดานที่มีบรรยากาศที่สวยงาม สามารถ

ออกแบบใหมุมมองดานนี้เปดเพื่อชมบรรยากาศท่ีสวย สามารถนั่งดูวิวได เชนมุมนั่งพักผอน    

เปนตน 

 แนวทางการแกไข อาจมีการตัดแตงตนไม เพื่อที่จะสามารถมองเห็นไดจากระยะ

ภายนอก รวมทั้งการติดต้ังปายบอกอาคารศูนยเด็กกอนวัยเรียน บริเวณภายนอกจะชวยไดมาก 
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 ทิศใต ติดกับ บานพักของเจาหนาที่สํานักงาน  
 

 
 

ภาพที่ 39 แสดงพื้นที่ดานทิศใตของโครงการ 
 
 ผลกระทบ พื้นที่ดานนี้ติดกับบานพักขาราชการสํานักงาน ซึ่งระหวางตรงกลางของ

อาคารทั้ง 2 นั้น คือ พื้นที่จอดรถ ซึ่งมีประโยชนมาก สามารถจอดรถไดประมาณ 30 คัน เปนอยางตํ่า 

แตบริเวณที่จอดรถนั้น มีขอเสียคือ ไมมีเสนบอกตําแหนงในการจอดรถ 

 แนวทางการแกไข ทําการออกแบบทิศทางพื้นที่จอดรถ ไมใหจอดกันแบบตาม

อําเภอใจ เปนการจัดระเบียบพื้นที่จอดรถทั้งฝงศูนยเด็กกอนวัยเรียนและฝงบานพักขาราชการ

สํานักงานนิคมบางชันดวย   

 ทิศตะวันออก ติดกับพื้นที่โกดังเก็บของ 
 

 
 

ภาพที่ 40 แสดงพื้นที่ดานทิศตะวันออกของโครงการ  
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 ผลกระทบ เนื่องจากพื้นที่ดานนี้อยูติดกับโกดังเก็บของ จะมีผลกระทบเร่ืองเสียงที่เขา

มาภายในโครงการไดทิศทางดานนี้ ทั้งการขนยาย  รวมถึงอาจมีการซอมบํารุงเคร่ืองยนต ใน

บางคร้ัง 

 แนวทางการแกไข ออกแบบตัวอาคารโครงการใหมีระยะหางของอาคารคอนขางเยอะ

ควรมีการปลูกตนไมออกแบบจัดสวนในทิศนี้ดวย หรือทําเปนที่จอดรถกอนเขาอาคาร เพื่อที่จะทําให

เสียงเขามาภายในอาคารนอยที่สุด รวมถึงไมควรวางพื้นที่ ๆ ใหเด็กนอนกอนวันบริเวณนี้  เพราะจะ

ทําใหนอนหลับไมสบาย อันเกิดมาจากเสียงภายนอกที่เกิดข้ึน 

 ทิศตะวันตก ติดกับสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ทางเขาออกโครงการ 

 

 
 

ภาพที่ 41 แสดงพื้นที่ดานทิศตะวันตกของโครงการ  

 

 ผลกระทบ ไมมีผลกระทบตอโครงการมากนัก เพราะอาคารสํานักงานต้ังอยูในบริเวณ

ดานหนา จะมีแคเสียงรถยนตที่เขา-ออก ซึ่งก็ไมไดมีจํานวนมาก เนื่องจากมาติดตอราชการ จงึอาจ

มีเสียงดังของเคร่ืองยนตบาง  

 แนวทางการแกไข อาจมีการขอความรวมมือในการใชรถเวลากลางวนั ใหจอดภายนอก

เนื่องจากเปนเวลานอนของเด็ก เพราะอาจจะทําใหเด็กนอนหลับไมสนิทก็เปนได สวนการปลูก

ตนไมในโครงการ เพื่อกันเสียงนั้นคงไมตองปลูกเพิ่ม เนื่องจากมีเยอะมากอยูแลว  
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การวิเคราะหสภาพภูมิอากาศ 
 ลักษณะสภาพแวดลอม อาจสงผลกระทบตอการออกแบบภายใน จึงจําเปนตองศึกษา

และทราบถึงทิศทางลม แสงแดดและฤดูกาลตาง ๆ เพื่อใชเปนตัวกําหนดในการที่จะจัดวางพื้นที่ใช

สอยและการแกปญหาที่เกิดข้ึนของโครงการ 

 ภูมิอากาศกรุงเทพมหานครต้ังอยูในเขตรอนมีภูมิอากาศรอนแบบทุงหญาสะวันนา 

(Aw) 

 ฤดูฝน (กลาง0เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม) อากาศของกรุงเทพมหานคร ไดรับอิทธิพลจาก2

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต โดยมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะพัดเอาไอน้ําและความอุนชื้นจาก3มหาสมุทร

อินเดียมาดวย ทําใหมีฝนตกในชวงบายถึงคํ่าอยางสม่ําเสมอ และยังกอใหเกิด4รองมรสุมพาดผาน

ใน 5เดือนพฤษภาคมกับ 6เดือนกันยายน ซึ่งทําใหมีฝนตกหนักกวาปกติ แตในชวง 7เดือนมิถุนายน-

กรกฎาคม รองมรสุมนี้จะเล่ือนข้ึนไปพาดผานทางเหนือ จนถึง 9มณฑลหยุนหนานของ1 0จีน ทําใหฝน

ตกนอยลง  

 ฤดูหนาว (พฤศจิกายน-กลาง 1 2เดือนกุมภาพันธ) อากาศของกรุงเทพมหานครไดรับ

อิทธิพลจาก 13ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนพฤศจิกายน เมื่อ 15ซีกโลกเหนือหันออกจาก    16

ดวงอาทิตย หยอมความกดอากาศสูงในเขต 1 7ไซบีเรีย จะแผออกไปโดยรอบ มรสุมตะวันออก 

เฉียงเหนือจะพัดเอาความแหงแลงและหนาวเย็นมา ทําใหอากาศเย็นและแหง ทองฟาแจมใส 

ไมมี 19เมฆและฝนตก  

 ฤดูรอน (คร่ึงหลังของ 2 0เดือนกุมภาพันธ -เมษายน) อากาศของกรุงเทพมหานครไดรับ

อิทธิพลจากลม22มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะออนกําลังลง เปนการเปล่ียนเขาสูหนารอน อากาศใน

ตอนกลางวันจะรอนข้ึนมาก ทําใหบนบกรอนกวาพื้นน้ํามาก ลมจาก 2 3อาวไทยจะพัดเขาสูบกเปน

ระยะ ๆ เรียกลมนี้วา  ลมตะเภา ซึ่งจะนําฝนมาตกหลังจากอากาศรอนหลาย ๆ วัน  และในชวงวันที่  

25-30 เมษายนของทุกป ดวงอาทิตยจะสองต้ังฉากกับกรุงเทพมหานครพอดี เปนชวงที่อากาศรอน

ที่สุด   

 ผลกระทบที่เกิดจากแสงแดดและการโคจรของดวงอาทิตยจะมีผลกระทบกับตัวอาคาร

ในชวงเชาถึงสายในทิศตะวันออกและทิศตะวันตกในชวงบายถึงเย็น  
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99�
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ภาพที่ 42 แสดงการวิเคราะห Site Analysis  
 
 1. ผลกระทบทางดานแสงแดดตอโครงการ 
  ที่ต้ังของกรุงเทพมหานครฯน้ันต้ังอยูในเขตมรสุมเขตรอน มีภูมิอากาศรอนแบบทุง

หญาสะวันนา ตําแหนงที่ ต้ังจะไดรับแสงแดดเต็มที่ในฤดูรอน ในชวงเดือนกุมภาพันธ-เดือน 2 5

เมษายน ดวงอาทิตยจะสองต้ังฉากกับกรุงเทพมหานครพอดี ดังนั้นชวงระยะเวลาที่มีผลกระทบกับ

ตัวอาคารมากที่สุดก็คือ ในชวงเชาทางดานทิศตะวันออก และในชวงบายเวลา ซึ่งเปนชวงที่พระ

อาทิตยเร่ิมทํามุมเอียงจึงเกิดผลกระทบกับตัวอาคาร 

  ผลกระทบและแนวทางแกไข ตัวอาคารจะไดรับอิทธิพลจากดวงอาทิตย แดดแรง

มาก ทําใหหองตาง ๆ ภายในอาคารที่อยูทางดานทิศตะวันออก ในชวงเชาจะมีแสงแดดสองเขามา

ในอาคาร และสวนเวลาต้ังแตหลังเที่ยงลงไป จะมีความรอน ผลกระทบคือเร่ืองของการวัสดุที่ได

สามารถทนความรอนและแสงแดดไดปริมาณมาก   
 2. ผลกระทบทางดานลมมรสุมที่พัดเขาสูโครงการ 
  ที่ต้ังกรุงเทพมหานครฯนั้นจะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เร่ิม

ต้ังแตเดือน 2 6พฤศจิกายน-กลาง 2 7เดือนกุมภาพันธ ซึ่งไมเปนปญหาอะไร สําหรับอาคารที่ต้ังอยูนั้น มี

ตนไมใหญปกคลุมทั่วบริเวณ จึงสามารถลดการปะทะของแรงลมสูอาคารลงไดมาก 
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  ผลกระทบและแนวทางแกไข ในชวงที่มีลมมรสุม 2 8ตะวันออกเฉียงเหนือพัดผาน    

จะมีคล่ืนลมแรงและจะพัดเอาความแหงแลงและหนาวเย็นมา ทําใหอากาศเย็นและแหง แตบางคร้ัง

ฝนอาจจะตกดวย  วัสดุที่ใชในการตกแตงนั้น ควรติดต้ังอุปกรณหรือวัสดุตาง ๆ ที่มีความแข็งแรงสูง  

เพื่อปองกันกระแสลมที่ปะทะกับตัวอาคารในปริมาณที่มาก  อาจทําใหเกิดความเสียหาย 
 3. ผลกระทบทางดานฝนที่มีตอโครงการ 
  ที่ต้ังของกรุงเทพมหานครฯน้ันจะไดรับไดรับอิทธิพลจาก2 9ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต

ในชวงกลาง30เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ทําใหมีฝนตกในชวงบายถึงคํ่าอยางสม่ําเสมอ  อากาศก็จะ

คร้ึม ๆ เย็น ๆ ไมมีแสงแดดเลยเกือบตลอดทั้งวัน และใน32เดือนพฤษภาคม กับ 33เดือนกันยายน  ก็จะ

มีฝนตกหนักกวาปกติ แตในชวง34มิถุนายน-กรกฎาคม มรสุมนี้จะเลื่อนข้ึนผานไปทางเหนือ ก็ทําให

ฝนตกนอยลง  

  ผลกระทบและแนวทางแกไข เนื่องจากสภาพฝนตกตลอดเกือบทั้งวันและ

อากาศมีความช้ืน อาจทําใหมีการระบายน้ําฝนไมทัน ทําใหพื้นมีความล่ืนและอาจลื่นลมในที่สุด 

รวมถึงการใชวัสดุกอสรางอ่ืน ๆ อีกหลายช้ิน ทั้งพื้น ผนัง เพดาน เฟอรนิเจอรบิ้วอินหรือแบบ

ลอยตัว ที่อาจจะเส่ือมสภาพเร็วถาขาดการเลือกสันใหเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในการ

นําไปใชออกแบบ วัสดุที่ใชในการตกแตงทั้งภายในและภายนอกอาคาร ควรมีมาตราฐาน มอก. 

ทุกชิ้น เพื่ออายุการใชงาน  
 4. การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ 
 

  

  
 
ภาพที ่43  แสดงการวเิคราะห SWOT  Analysis  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1�
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               จากการวิเคราะห หาขอสรุปของความเปนไปไดของโครงการนั้น มีความเปนไปไดสูง 

เนื่องจากพื้นที่สอดคลองกับโครงการ  รวมทั้งภาครัฐใหการสนับสนุน สวนเร่ืองอุปสรรคของเงิน

ลงทุนนั้น ปจจุบันทุกบริษัทและทุกโรงงานสวนใหญ มีความสนใจในเร่ืองการสรางภาพลักษณ

ใหกับองคกร (CSR) ผูวิจัยจึงเชื่อวา เงินลงทุนในคร้ังนี้จะเปนการลงทุนที่คุมคา เพราะทําให

คุณภาพชีวิตของพนักงานในองคกรตางๆ ดีข้ึน และเร่ืองการเห็นคุณคาของศูนยเด็กกอนวัยเรียน

นั้น คงตองใชเวลาในการทําความเขาใจกับพนักงานซักระยะหนึ่ง 
 5. การวิเคราะหขอมูลทฤษฎี 3 หวง ของโครงการ 
 

 
 

ภาพที ่44 แสดงการวิเคราะห ขอมูลทฤษฎี 3 หวง 
 

                จากการวิเคราะหขอมูลของโครงการนั้น   จึงเกิดโปรแกรมใหมๆข้ึน เพื่อตอบโจทยของ

ผูใชบริการใหมากที่สุด คือ 1) พื้นที่หลบภัย เนื่องจากขาวที่วา  นิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ เกิดการ

ร่ัวไหลของสารเคมี ฉะนั้นถาเกิดเหตุการณฉุกเฉินข้ึน ผูปกครองจะไดหมดหวงเร่ืองความปลอดภัย

ที่อาจจะเกิดข้ึนไดในอนาคต รวมทั้งมีการติดต้ังกลอง cctv ที่สามารถดูความเคล่ือนไหวของลูกได  

2) พื้นที่ใหนมบุตร เนื่องจากที่ต้ังโครงการนั้น  อยูระหวางกลางของที่พักและที่ทํางาน ฉะนั้นการ

เดินทางมาใหนมบุตรชวงเวลากลางวัน  จึงงายและสะดวกตอการเดินทาง (3) พื้นที่เล้ียงดูเด็ก 

ลวงเวลา เนื่องจากพนักงานหลายโรงงานนั้น จะมีการทํางาน over time ฉะนั้นจึงมีการเตรียม
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พื้นที่ไวสําหรับผูปกครองที่ไมสามารถ มารับบุตร-หลาน ไดในเวลาปกติ  รวมทั้งมีการต้ังรานคา

สหกรณ บริการสําหรับพนักงานรวมทั้งคนในชุมชนนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ไดซื้อหาของอุปโภค 

บริโภค สําหรับเด็กในราคาถูกไวบริการดวย  เนื่องจากพนักงานมีรายไดนอย  จึงทําใหศูนยเด็ก

กอนวัยเรียนแหงนี้ มีโปรแกรมที่แตกตางกับศูนยอ่ืนๆทั่วไป  

 

 

 
 

ภาพที ่45 แสดง Programming ภายในศูนยตนกลาเด็กกอนวัยเรียน  
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 6. การวิเคราะหหนวยงานและพฤติกรรมการใชงาน 
 

 
 

ภาพที ่46  แสดงแนวคิดวิสัยทัศนและพันธกิจของโครงการ 

 
การวิเคราะหหนวยงานและพฤติกรรมการใชงาน 

 จากการศึกษาขอมูลบุคลการผูใหบริการภายในศูนยเด็กกอนวัยเรียน สรุปดังนี้ 

 การวิเคราะหหนวยงาน การแบงหนาที่การทํางานของเจาหนาที่ในแตละสวน ซึง่จะมี

เจาหนาที่ประจําโครงการศูนยเด็กกอนวันเรียน มีอัตราการทํางานตามรายละเอียด ดังนี้ 

 จํานวนพนักงาน 

 ผูบริหารศูนยเด็กกอนวัยเรียน   1   อัตรา 

 (งานการควบคุมการบริหาร Management Control) 

 หัวหนาฝายวชิาการ   1   อัตรา 

 (งานทะเบียน-วัดผล  วิเคราะหและวิจัยการศึกษา) 

 เจาหนาครูหมวดวิชาพัฒนาการทกัษะ 1   อัตรา 

 เจาหนาครูหมวดวิชากิจกรรมเสริมตาง ๆ  1   อัตรา 

 เจาหนาครูหมวดวิชาศิลปะ   1   อัตรา 

 เจาหนาครูหมวดวิชาดนตรี   1   อัตรา 
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 เจาหนาครูผูชวย   6   อัตรา 

 หัวหนาฝายปกครอง   1   อัตรา 

 (งานระเบียบวินัยและงานรักษาความปลอดภัยของอาคาร) 

 เจาหนางานอาคาร (ภารโรง)   1   อัตรา 

 งานบุคลากร (แมบาน)   3   อัตรา 

 งานบุคลากรรักษาความปลอดภัย (ยาม)   1   อัตรา 

 หัวหนาฝายสํานักงานผูบริหาร   1   อัตรา 

 (งานทะเบียนสถิติรายงาน - งานวางแผน) 

 เจาหนางานการเงนิและบัญชี   1   อัตรา   

 เจาหนาที่ธุรการ  พัสดุและคุรุภัณฑ 1   อัตรา 

 หัวหนาฝายบริการ   1   อัตรา 

 (งานตรวจสอบการใหบริการตาง ๆ ภายในศูนยเด็กกอนวัยเรียน) 

 เจาหนางานหองสมุด   1   อัตรา   

 เจาหนางานอนามยั (พยาบาล)   1   อัตรา   

 เจาหนางานโภชนาการ   2   อัตรา   

 เจาหนางานสาธารณูปโภค (ชางเทคนิค)  1   อัตรา 

 เจาหนาที่ประชาสัมพนัธ 1   อัตรา   

 เจาหนางานสหกรณรานคา  1   อัตรา 

 เวลาการทํางาน 

 เวลาการทํางานภายในโครงการ จะเปดบริการต้ังแต 08.00 - 20.00 น. เวลาการ

ทํางานเจาหนาที่และพนักงานตองมากอนเวลาเปด และกลับหลังเวลาปดเพื่อดูแลความเรียบรอย  
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ภาที่ 47   แผนภูมิแสดงรูปแบบการบริหารงาน  

 

 แบงการเขาถึงพื้นที ่ การใชงานภายในโครงการ ทั้งการถึงพืน้ที่ของผูใชบริการและการ

เขาถึงพื้นที่ของผูใหบริการ ในการทํางานของเจาหนาที่และพนกังานสวนตางๆ ดังนี ้

 

 
 

ภาพที ่48 แสดงรูปแบบการเขาถงึพืน้ที่การใชงาน 
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การวิเคราะหพฤติกรรมการใชโครงการ  
 การวิเคราะหพฤติกรรมการใชโครงการแบงเปน 2 กลุม คือ ผูใชบริการ และผูใหบริการ  
 1. ผูใชบริการหลัก : เด็กและผูปกครอง   

 

 

 
 

 

ภาพที่ 49 แผนภูมิแสดงพฤติกรรมการใชงานของเด็กและผูปกครอง 

 
 2. ผูใหบริการ : บุคลากรครู  ครูผูชวย และสวนสํานักงานออฟฟศ  
 

 

 
 

 

ภาพที่ 50 แผนภูมิแสดงพฤติกรรมการใชงานของสวนผูฝกสอน 
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ภาพที่ 51 แผนภูมิแสดงพฤติกรรมการใชงานของสวนออฟฟศ 

 
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางพื้นที่ในโครงการ   
 

 
 

ภาพที่ 52 แผนภูมิแสดง Bubble Diagram   
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 จากรูป Bubble Diagram แสดงความสัมพันธระหวางพื้นที่การใชงานตาง ๆ พื้นที่ที่มี

การใชงานที่มีความสัมพันธกันมากจะอยูใกลกัน สวนพื้นที่ที่ไมมีความสัมพันธกันจะอยูหางกัน 

ขนาดของวงกลมแสดงขนาดความตองการพื้นที่ของการออกแบบของพื้นที่นั้น ๆ  
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บทที ่6 
 

การแปรรปูสูกระบวนการออกแบบโครงการ 
 

 การศึกษาขอมูลและวิเคราะหในตัวแปรตางๆนั้น นํามาสังเคราะหและแปรรูป สูงาน

ออกแบบตกแตงภายในศูนยตนกลาเด็กกอนวัยเรียน เพื่อใหเขาใจการกระบวนการแปรรูปและ

กระบวนการออกแบบนั้น ผูวิจัยจึงขออธิบายดังนี้ 
 
Key Word 
 การศึกษาและวิเคราะหภูมิปญญาเพลงกลอมลูกนั้น เมื่อศึกษาเอกลักษณของภูมิ

ปญญาแลว พบวาเปนการแสดงออกของความรักจากแม ที่เปนในลักษณะของเร่ืองราว ที่เลา

เร่ืองราวตางๆ ผานการใชเสียงและวิธีคิดแบบ "กวีปฏิพาน" คือเลาเร่ืองทั่วๆไปทั้งประสบการณ 

สังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ วรรณคดี ความรูเกี่ยวกับเด็ก หรือแมกระท่ังคติสอนธรรม ส่ือออกไป

ใหลูกไดรับรู รวมทั้งผานทางเสียง และ อกัปกิริยาโอบกอดตางๆ สวนสถานที่ๆมีความสําคัญใน

การกลอมลูกใหนอนต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน คือ บริเวณใตถุนบาน ซึ่งปจจุบันชาวบานที่อยู

ตางจังหวัดก็ยังมีการรองอยูบาง ตามแบบลักษณะเอกลักษณของภาษาถิ่นที่มีความเฉพาะตัวและ

รับรูไดถึงความรักที่แมมีตอลูก จากการฟงบทเพลงเหกลอม ที่ไพเราะของผูเปนแม ที่มีทั้งความรัก

ความหวงใย ความทะนุถนอมนั้น จึงนําไปสู Key word "ทวงทํานองรักจากแม" และจากบท

วิเคราะหนี้ จึงทําใหสามารถแปรรูป คุณคาของการแสดงออกทางความรักของผูเปนแม ที่มีทั้ง

จังหวะ ลีลา เนื้อรอง ทวงทํานอง ฉันทลักษณ คําสระ สัมผัสนอกสัมผัสในและคาความสัมพันธ ทีม่ี

ความสอดคลองกัน เพื่อนํามาเปรียบเทียบสูการออกแบบศูนยเด็กกอนวัยเรียน สรุปไดดังนี้ 

 การนําผลวิเคราะห นัยยะ ดานนามธรรมที่ไดจากการศึกษาเพลงกลอมลูก มา

คล่ีคลาย เปนรูปธรรม เพื่อนําไปใชในการออกแบบศูนยตนกลาเด็กกอนวัยเรียน ทั้งเร่ืองของเสน สี 

รูปราง รูปทรง พื้นผิวสัมผัส แบงออกเปนสวนตางๆ ดังนี้  
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ภาพที่ 53 แผนภาพแสดงการวิเคราะหการแทนคาทัศนธาตุ 

 

 จากแผนภูมิสามารถอธิบายหลักการของแนวคิดไดดังนี้ 

 บทเพลงกลอมลูก หากเปรียบเปรย หรือ เปรียบเทียบ จากนามธรรม สู รูปธรรมนั้น 

ผูวิจัยเปรียบไดกับความรักความอบอุน แทนคาที่ความออนหวาน ความออนนุมของผูเปนแม 

ดังนั้นสี ที่แทนคาของความรัก ความอบอุน ก็คือสีโทนรอน และสีพาสเทล จะแทนคาความ

ออนหวาน ความออนนุม จากนั้นจึงวิเคราะหลักษณะของเสน ซึ่งเสนสายของบทเพลงกลอมลกูนัน้ 

จะมีความเคล่ือนไหวอยางชาๆ ทําใหเพลิดเพลินจนทําใหเด็กหลับ ดังนั้นผูวิจัยจึงนําเสนโคงอิสระ 

ที่ใหความรูสึกออนไหว สุภาพออนโยน สบาย นุมนวล ไปใชภายในโครงการ เกิดเปนรูปราง รูปทรง

ที่แปลกตาตางๆภายในโครงการ รวมทั้งพื้นผิวสัมผัสที่เปนอยูจริง ของผิววัสดุนั้นๆ โดยทั้งหมดที่

วิเคราะหมานี้ จะถูกแปลงมาสูงานออกแบบ โดยนําส่ิงที่วิเคราะหจากแผนภูมินี้ไปใช 
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ภาพที่ 54  แผนภูมิแสดงแนวความคิด Keyword 
 
 จากแผนภูมิสามารถอธิบายหลักการของแนวคิดไดดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 55 แสดงการวางแนวคิดการปลูกเรือนกลุมอาคารสู Master Plan 
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 Master Plan  
 ในเนื้อหาของบทเพลงเหกลอมลูก บางบทนั้นจะกลาวถึง สังคม วัฒนธรรม ประเพณี

ในการใชชีวิต เพื่อใหลูกเห็นภาพในอดีต ดังนั้นผูวิจัยจึงศึกษาบริบทของพื้นที่กลุมอาคารตามแบบ

สถาปตยกรรมบานเรือนไทย(ภาคกลาง) คือมีการแบงกลุมอาคารตามการใชสอยนั้น และมีพื้นที่

ตรงกลางไวใหสําหรับทํากิจกรรม มาปรับใชกับโครงการ ซึ่งมีความสอดคลองกัน เชน หอง

พยาบาล จะตองมีการแยกออกอยางชัดเจน เพื่อไมใหติดเช้ือไขหวัด เพราะเด็กจะมีภูมิตานทานตํ่า 

จะติดโรคกันไดอยางรวดเร็ว หรือโรงอาหาร ก็ตองมีการแยกออกจากพื้นที่เรียนหรือพื้นที่นอน 

เพราะอาจจะมีเร่ืองเช้ือโรคตางๆที่หลนจากการรับประทาน แลวเก็บกวาดไมสะอาดเรียบรอย 

ผูวิจัยจึงแปลงมาสูการออกแบบ Master Plan โดยนําบริบทการวางผังดังนี้มาใช 
 Space  
 ลักษณะของการแทนคา Space ที่มีความรักความหวงใย จากเพลงกลอมลูกนั้น คือ

เปนสถานที่ๆมีความรักใหแกลูก ความรักจากทั้งบุคลากรครูหรือครูผูชวย ซึ่งไมตางอะไรจากความ

รักของผูเปนแม ที่อยากเห็นเด็กเจริญเติบโตสมวัย มีพัฒนาการในดานตางๆที่ดี สวนความหวงใย

นั้นผูวิจัยไดเปรียบเทียบแทนคากับพื้นที่ ยกตัวอยางเชน สมมุติวานิคมอุตสาหกรรมบางชัน เกิดมี

การร่ัวซึมของแกซพิษนั้นจะทําอยางไร จึงไดเกิดโปรแกรมหองใตดินหลบภัย (ฉุกเฉิน) และความ

หวงใย แทนคาในการใชวัสดุ-อุปกรณที่ใชภายในโครงการทั้งหมด ตองไดมาตรฐานการรับรองวา

ไมมีผลกระทบตอสุขภาพอานามัยของเด็ก รวมทั้งการติดต้ังกลองวงจรปดที่สามารดูผานทาง

โทรศัพทไดและระบบรักษาความปลอดภัยอยางแนนหนาดวย จึงทําใหผูเปนแมหมดหวงเร่ือง

ความไมปลอดภัยตางๆของลูกนอยไปได 
 

 
 

ภาพที่ 56 แสดงถึงการวางแนวคิดสู Space พื้นที่ๆ มีความรัก ความหวงใย 
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 Building 
 จากบทเพลงกลอมลูกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา ผูวิจัยเห็นถึงความสําคัญของ

บริบทพื้นที่เดิม จึงออกแบบใหลักษณะตัวอาคารใหมีรูปแบบที่เปนเอกลักษณ คือเปนอาคารที่เปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม จะไมมีการตัดตนไมที่มีอยูเดิมเพื่อสรางอาคาร แตจะเปนการสรางพื้นที่สีเขียว

เพิ่มใหกับพื้นที่บริเวณตรงจุดนั้นแทน 

 

 
 

ภาพที่ 57 แสดงแนวคิดของอาคารที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
 
 Function  
 บทสรุปในการรองเพลงกลอมลูกนั้น คือความสุขของผูเปนแมที่มีตอลูก แตประโยชนที่

ไดทางออมจากการรองนั้น คือเร่ืองของพัฒนาการของลูกที่จะไดรับ จึงนํามาสูการออกแบบศูนย

เด็กกอนวัยเรียน ซึ่งเปนสถานที่ๆใหความรูหรือฝกฝนดานพัฒนาการตางๆ ดังนั้นจึงสรุปพื้นที่ตาม

ความเหมาะสม และตามความตองการของผูใชบริการ(สรุปจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ) 

โดยสรุปเปนโซนตางๆ เพื่อตอบโจทยในเร่ืองพัฒนาการทั้งดานสติปญญา สติอารมณการเขา

สังคม รวมทั้งการเตรียมตัวสูการเขาศึกษาในระดับช้ันอนุบาล 



 134 

 
 

ภาพที่ 58 แสดงแนวคิดของฟงคชั่นภายในโครงการ 
 
 Technology  
 ลักษณะการรองเพลงกลอมลูกในสมัยกอน ไมไดใชเคร่ืองมืออะไรที่ซับซอน ไมตองใช

เทคนิคหรือเทคโนโลยีใดๆ เขามามีสวนประกอบเลย มีแตน้ําเสียงจากผูเปนแมเทานั้น ใชส่ิงที่มีอยู

ตามธรรมชาติในตัวของมนุษยลวนๆ แตในเรื่องของการออกแบบศูนยเด็กกอนวัยเรียนนั้น ผูวิจัย

ยังคงใชเอกลักษณบทบาทเพลงกลอมลูกในสมัยกอน ในการขับกลอม แตจะเปล่ียนเทคนิคเร่ือง

ของเสียงที่ผานจากผูเปนแม กลายเปนเสียงผานสายลําโพงจากระบบไฟฟาแทนโดยใชไฟฟาจาก

การนําเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยธรรมชาติ มาเปล่ียนใหเปนพลังงานไฟฟา (Solar Cell) ซึ่ง

เปนการใชพลังงานแสงอาทิตยที่ไดมาฟรีและไมมีที่ส้ินสุด เปรียบไดกับเสียงรองของแม ที่ไมมี

ตนทุนในการขับกลอมเชนกัน รวมถึงการใชวัสดุทดแทนภายในโครงการอีกดวย 
 

 
 

 

ภาพที่ 59 แสดงแนวคิดของการใชเทคโนโลยีตางๆ ภายในโครงการ 
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 Material 
 ถาจะเปรียบการรองเพลงกลอมลูก กับการเลือกใชวัสดุ ส่ิงแรกที่ผูวิจัยนึกถึงเปนอันดับ

แรก คือ ความเปนธรรมชาติ มีความเปนเนื้อแทของวัสดุ โดยจะแทนคาการส่ือความหมายในเร่ือง

ของความรูสึก การรองเพลงกลอมลูกนั้นเกิดจากความรูสึกเบ้ืองลึกของจิตใจ ที่ไมไดมีสิ่งใดปรุง

แตงใหตองทําหรือตองรองแตอยางใด ฉะนั้นการเลือกใชวัสดุ ก็เฉกเชนเดียวกัน คือใชวัสดุทั่วไป ที่

หาซ้ือไดงาย ไมตองใชวัสดุที่วิจิตรงดงามแตอยางใด เพียงแตจัดองคประกอบตางๆในการใชสอย

ใหเกิดประโยชนสูงสุด ลงตัว ถูกที่ ถูกทาง ก็เพียงพอแลว 

 

 
 

ภาพที่ 60 แสดงแนวคิดของการใชวัสดุภายในโครงการ 
 
 Pattern  
 การรองบทเพลงเหกลอมลูกนั้น มีองคประกอบที่จะขาดเสียไมไดเลย คือการรองที่มี

จังหวะไมตายตัว การรองนั้นคอนขางชาซ่ึงสอดคลองกับการไกวเปล ไป-มา จะทําใหเด็กมึนงง 

แลวก็เผลอหลับไปในที่สุด ดวยการเคลื่อนไหวไปมาตลอด ที่มีลีลาออนนุมของผูเปนแม โดยจะนํา

ลีลาที่ออนนุม ซึ่งเปนรูปลักษณของบทเพลง มาใชเปนเอกลักษณภายในโครงการ  
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ภาพที่ 61 แสดงแนวคิดของการใชจังหวะลีลาภายในโครงการ 
 
 Timing  
 การรองเพลงกลอมลูกนั้น จะรองในชวงเวลากลางวันประมาณ 11:00 น. ข้ึนไป สวน

เวลากลางคืนจะไมรองเพลงกลอมลูกกัน เพราะเช่ือกันวา เสียงเพลงที่ไดยินนั้น คือเปนเสียงของผี

ที่กลอมลูก (เชนหนัง ละครเร่ืองแมนาคพระโขนง) จากการวิเคราะหเวลานี้ จะเปนเวลาที่นอนของ

เด็กพอดี จึงจะทําออกแบบและแกไขปญหาเร่ืองแดดในเวลานี้ดวย โดยออกแบบใหแสงจาก

ภายนอกผานเขามาสูอาคารดวย แตนอยที่สุด ดวยการออกแบบ Partition ที่บังแสงแดด โดยกลไก

ทางภูมิปญญาของเทคนิคเพลงกลอมลูก คือสรางใหเกิด Movement สลับไปมา เปรียบไดกับ

ทํานองเพลงที่ไมซับซอน  
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ภาพที่ 62 แสดงแนวคิดของการใชแสงธรรมชาติภายในโครงการ 

 
2. แนวทาง : การออกแบบ และ การแปรรูป รูปลักษณภายนอกอาคาร  
  

 
 

ภาพที่ 63 แสดงแนวความคิดในการออกแบบ รูปลักษณอาคาร Draft 1 
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 จากภาพ ผูวิจัยมีแนวคิดการออกแบบอาคาร มาจากลักษณะทานั่งการรองบทเพลงเห

กลอม ระหวางแม-ลูก ที่มีลักษณะการหอหุม การโอบกอดลูก โดยมีอาคารรายลอมอยูบริเวณ

ดานขาง ทั้งอาคารตอนรับ อาคารเรียน-นอน โรงอาหาร หองพยาบาล ฯลฯ เพื่อที่จะทําใหพื้นที่

บริเวณตรงกลาง เปน Center เปนพื้นที่วิ่งเลน ของเด็กๆ ซึ่งบริเวณนี้ทั้งครูและผูปกครองจะสามารถ

มองเห็นไดเด็กไดตลอดเวลา  

  

 

 

ภาพที่ 64 แสดงแนวความคิดในการ Sketch รูปลักษณอาคาร Draft 2 

 

 จากภาพจึงเกิดการพัฒนาแนวคิดการออกแบบอาคาร มาจาก Draft 1 สูการ Sketch 

design และการทํา Model Architecture รูปแบบอาคาร โดยนําขนาดสัดสวนของการใชพื้นที่จริง 

มาลอง Lay-out Plan รวมทั้งการปรับสัดสวน ตําแหนงการวางตัวอาคารท่ีตองการจะสื่อถึงการ

โอบอุม โอบลอมของผูเปนแม มาเปล่ียนเปนการโอบลอมตัวอาคาร ทําใหเกิด Space ที่แปลกใหม

และมีมุมมองที่แตกตาง แตเนื่องจากตัวอาคารคอนขางจะแข็งกระดาง จึงไดดําเนินการแกไขใน 

Draft ตอไป 
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ภาพที่ 65 แสดงแนวความคิดในการ Model Architecture รูปลักษณอาคาร Draft 2  
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ภาพที่ 66 แสดงแนวความคิดในการออกแบบ รูปลักษณอาคาร Draft 3 

 

  จากการพัฒนาแนวคิดการออกแบบอาคาร มาจาก Draft 1 -2 สูการขึ้นโมเดล 3D ใน

รูปแบบอาคาร Draft 3 เนื่องจากการ Sketch design Model Architecture ในครั้งที่แลวนั้น เสน

สายตัวอาคารที่แข็ง ไมรูสึกนุม ละมุน เหมือนเพลงกลอมลูก จึงลองปรับมุมของตัวอาคารใหมีสวน

โคง ทําใหตัวอาคารดูโดดเดนมากย่ิงข้ึน และเร่ิมใสรายละเอียด Detail ในตัวอาคารเพิ่มมากข้ึน ทั้ง

วัสดุที่จะใชกอสราง และการเจาะชองหนาตาง ที่จะสราง Movement เปรียบเหมือน การเคลื่อนไหว

ของจังหวะเพลงกลอมเด็ก เพื่อสรางบรรยากาศภายในใหดูนาสนใจ ตามทิศทางของแสงที่

เปล่ียนแปลงตลอดทั้งวัน แตดวยรูปทรงของอาคาร ที่ดูขัดกับพื้นที่บริบทเดิม จึงไดดําเนินการพัฒนา

ปรับแกไขอีกคร้ัง ซึ่งจะเห็นในหัวขอบทสรุป Final Design ในหัวขอตอไป 
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แนวทาง : การออกแบบพื้นที่ภายในอาคาร  
 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 67 แสดงแนวความคิดในการออกแบบพื้นที่ภายในอาคาร Draft 1 
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 จากภาพ ผูวิจัยมีแนวคิดการออกแบบพื้นที่ภายในอาคาร ที่ไดมาจากการทําแบบ

สัมภาษณและแบบสอบถามวา มีความรูสึกอยางไร ตอการรองบทเพลงเหกลอมลูก หรือ เพลง

กลอมเด็ก รวมทั้งความรูสึกทางดานองคประกอบศิลป ที่มีตอเพลงกลอมลูก จึงเกิดการพัฒนา

แนวคิดการออกแบบพื้นที่ภายในอาคาร สูการ Sketch design Interior Space ในรูปแบบตางๆ 

ทุก Function การใชงานของพื้นที่ภายในศูนยตนกลาเด็กกอนวัยเรียน โดยนําบทสรุปของแนวคิด

เร่ืองของความรัก ความหวงใย ความอบอุน มาพัฒนา โดยใสรายละเอียดของงานตกแตงภายใน 

โดยออกแบบใหทุกพื้นที่สามารถรับรูไดถึงนัยยะของเพลงกลอมลูกนี้ ทั้งโครงการต้ังแตภายนอก-

ภายในอาคาร โดยแทนคาเสนสาย ที่โคงมน นุมละมุน เปรียบเหมือนลีลา การกลอมลูกของผูเปน

แม และการสรางความเคล่ือนไหวของบทเพลงในทุกพื้นที่อีกดวย เพื่อใหผูมาใชบริการภายใน

โครงการรับรูถึงความรูสึกนี้ แตเนื่องจากยังไมไดใสรายละเอียดเร่ืองวัสดุ หรือ สีสัน ลงไปในงาน 

Interior Design จึงไมสามารถเห็นถึงผลลัพธที่เปนภาพรวมได เพราะงาน Draft1 แสดงใหเห็นแค

เลายสน และรูปรางเทานั้น จึงไดดําเนินการลองข้ึนภาพ 3D ในการพัฒนาแนวความคิด Draft คร้ัง

ตอไป 

  

 
 

ภาพที่ 68 แสดงแนวความคิดในการออกแบบพื้นที่ภายในอาคาร Draft 2  
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ภาพที่ 69 แสดงแนวความคิดในการออกแบบพื้นที่ภายในอาคาร Draft 2 

 

  จากการพัฒนาแนวคิดการออกแบบพื้นที่ภายในอาคาร มาจาก Draft 1 สูการลองข้ึน

โมเดล 3D ในรูปแบบของงาน Draft 2 เนื่องจากการ Sketch design interior Space ในครั้งที่แลว

นั้น ยังไมไดใสรายละเอียดเร่ืองวัสดุ หรือ สีสัน ลงไปในงาน Interior Design จึงไมสามารถเห็นถึง

ผลลัพธที่เปนภาพรวมได จึงใสรายละเอียด Detail เพิ่มมากข้ึน ทั้งวัสดุที่จะใชในงานตกแตง เพื่อ

สรางบรรยากาศภายในใหดูนาสนใจและเพื่อใหดูทันสมัยมากยิ่งข้ึน รวมทั้งการใชสีสันในงาน

ออกแบบ ใหดูสนุกสนาน เหมากับจิตวิทยาของเด็กดวย จากการพัฒนาปรับแกไขพื้นที่ภายในคร้ัง

นี้ จะนําไปประยุกตใชในหัวขอบทสรุปของ Final Interior Design ตอไป 
 
ผลสัมฤทธิ์งานออกแบบ Final Design 
 จากกระบวนการคิด แปรรูป และออกแบบผานแบบSketch และแบบ Draft การ

พัฒนาแนวความคิดตางๆ รวมทั้งแกไขแบบทั้งหมดสูผลงานจริง ที่มีความสมบูรณมากที่สุด จึงขอ

นําเสนอดังตอไปนี้ 
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 1.  Architecture building design ไดแทนคาจากลักษณะการนั่งรองเพลงกลอมลูกที่

เปนเอกลักษณนั้น คือ รูปแบบที่มีการนั่งโอบกอด พรอมกับไกวลูกนอย ไปทั้งซายและขวา 

ลักษณะทานั่งนั้นจะเปนพับเพียบ เปนรูปแบบนี้ยังสามารถพบเห็นไดในปจจุบัน ซึ่งแสดงถึง

ความสัมพันธระหวางแมกับลูก ลักษณะการนั่งรองนี้จะสามารถสื่อสารและมีความสัมพันธมาก

ที่สุด ดังนั้นการวางผังของอาคารพื้นที่แหงนี้จึงส่ือมาในลักษณะ Metaphor ถึงการโอบลอมอาคาร 

เปรียบเสมือน อยูในออมกอดของแม และเพิ่มดวยงานตกแตงภูมิทัศนของโครงการ เพื่อแสดงให

เห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางกันภายนอกและภายในโครงการ และการเลือกใชสีหลักของอาคาร

นั้น มาจาการวิเคราะหและแปรรูปสูงานสถาปตยกรรมชิ้นนี้ ผูวิจัยไดคิดเปรียบเปรยเพลงกลอมลูก 

เหมือนกับการใหนมบุตร ที่มีทั้งความความรักความอบอุนที่แมสงผานถึงลูก ดังนั้นสีที่ได คือสีขาว 

คือความบริสุทธิ์ ความเปนธรรมชาติ 

 

 
 

ภาพที่ 71 แสดงแนวความคิดในการวางผังอาคาร 
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ภาพที่ 72 แสดงรูปแบบอาคาร  
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ภาพที่ 73 แสดงรูปแบบอาคาร 

 

  PLAN LAY-OUT ไดนําแนวความคิดของลักษณะรูปแบบฉันทลักษณ สัมผัสนอก-ใน 

ของบทเพลงกาเหวา มาทําการ Mapping Zoning ลงในแปลน เพื่อส่ือใหเห็นถึงความสัมพันธกัน 

ตอการใชพื้นที่  
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ภาพที่ 74 แสดงแนวคิดการวาง Zoning Plan  
 
การวิเคราะหลักษณะวิธีการขับกลอมลูก 
 การออกแบบเร่ิมต้ังแตการแบงพื้นที่ใชงาน ผูวิจัยวิเคราะหลักษณะวิธีการขับกลอมลูก 

และการประดิษฐทวงทํานองเพลงกลอมลูก ซึ่งแบงลักษณะวิธีขับรองได 4 ประเด็น คือ 

1. การข้ึนตน ในเพลงกาเหวานั้น จะรองข้ึนตนดวยเนื้อรอง "กาเหวาเอย" จะมีการรอง

เกร่ินนํากอน หรือ ไมมีการรองเกร่ินนําดวยทํานองเอ้ือนแตอยางใดก็ได ข้ึนอยูกับผูรอง วาจะรอง

อยางไร หรือลักษณะใด 

2. การเอ้ือน ที่เปนลักษณะเดนในการขับรองเพลงกาเหวา ซึ่งแบงได2 ลักษณะ คือ

การเอ้ือนเปนทํานองหลักแยกออกจากเน้ือรองอยางส้ินเชิงและการใชเสียงตางๆสอดแทรกในเนื้อ

รองอยูโดยตลอดทั้งเพลง ไดแก "เอย เอย ฮือ" ซึ่งเสียงตางๆเหลานี้ เปนลักษณะของการตกแตง

ทํานองการขับรองใหเกิดความไพเราะ ตามความนึกคิดของผูขับกลอม ยกตัวอยางเชน 

 กา_________เหวา________เอย 
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3. การผันเสียง ตามถอยคําที่เปนพยัญชนะเสียงสูงและตามเสียงวรรณยุกต พบวา ใน

ทํานองเพลงกาเหวา มีการใชถอยคําที่ผันเสียงสูงในวรรคแรกของคํากลอน ซึ่งมีการใชเสียง "หือ" 

เปนเสียงตกแตงทํานองเนนใหเกิดความไพเราะกลมกลืน ซึ่งปรากฏในถอยคําตอไปนี้ 

 แมกา__________ก็หลงรัก เอย 

4. การลงจบ ของเพลงนกกาเหวานั้น เปนการลงจบดวยการเอ้ือนเปนทํานองส้ันๆ 2 

วรรคและใชเสียง "อือ" เปนหลักในการเอ้ือน ดังนี้ 

 อ่ือ อือ______ อ่ือ อือ______ 

 

 
 

ภาพที่ 75 แสดงแนวความคิดในการวางผังพื้นที่การใชงาน 



 150 

 
              ภา

พท
ี่ 7

6 
แส
ดง
รูป
แบ
บก
าร
วา
ง P

lan
 F

ur
nit

ur
e 

 

 
 

 



 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ภา
พท

ี่ 7
7 

แส
ดง
รูป
แบ
บก
าร
วา
ง P

at
te

rn
 F

loo
r P

lan
  

 
 

 



 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ภา
พท

ี่ 7
8 

แส
ดง
รูป
แบ
บก
าร
วา
ง C

eil
ing

 P
lan

  

 
 

 



 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ภา
พท

ี่ 7
9 

แส
ดง
รูป
แบ
บก
าร
วา
ง E

lec
tri

ca
l P

lan
  

 
 

 



 154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ภา
พท

ี่ 8
0 

แส
ดง
รูป
แบ
บก
าร
วา
ง P

ow
er

 o
ut

-le
t P

lan
  

 
 

 



 155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ภา
พท

ี่ 8
1 

แส
ดง
รูป
ดา
นอ
าค
าร

 A
  



 156 

 

 
 

ภาพที่ 82 แสดงรูปดานอาคาร B  

 

 



 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ภา
พท

ี่ 8
3 

แส
ดง
รูป
ดา
นอ
าค
าร

 C
 



 158 

 
 

 ภาพที่ 84 แสดงรูปดานอาคาร D 
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 2. การออกแบบพื้นที่ภายในอาคาร 
   การออกแบบพื้นที่ภายในอาคารนั้น ผูวิจัยไดแนวความคิด มาจากขอมูล ศ.นพ. 

พูนพิศ อมาตยกุล (สัมภาษณ) ที่วา บทเพลงกลอมลูกเปนเพลงประเภท รอยเนื้อหนึ่งทํานองนั้น 

เปนการกลาวถึงภาพรวมของทํานองเพลงที่ซ้ําไปซ้ํามา และเปล่ียนเนื้อรองไปเร่ือย ๆ เทานั้น เมื่อ

มาวิเคราะหอยางลึกซึ้งถึงรายละเอียดและความละเอียดออน ของเสียงในเชิงศิลปะการขับรอง

แลวจะพบวา เพลงกลอมลูกมีการถายทอดอารมณอยางชัดเจน จึงไดคัดเลือกบทเพลงกลอมลูก

(ภาคกลาง) ที่ยังคงไดรับความนิยม มาจํานวน 5 เพลง 5 เนื้อหา โดยนํามารอยเรียงวางลงในพื้นที่

ทั้ง 5 สวน กอเกิดเปน 1 อัตลักษณที่มาจากทวงทํานองรักจากแม ภายในศูนยตนกลาเด็กกอนวัย

เรียนแหงนี้ 

  

 

 
 

 

ภาพที่ 85 แสดงกระบวนการคิดการวางเนื้อหาลงในพื้นที่ 
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  2.1 การออกแบบในสวนทางเขาศูนยตนกลาเด็กกอนวัยเรียน ผูวิจัยไดเลือกบท

เพลงกลอมลูกมา 1 เพลง คือ เพลงนกกาเหวา ซึ่งเพลงที่นํามาวิเคราะหนี้ เปนเพลงที่ชาวบาน 

สวนใหญยังคงรูจักและรองได จึงไดวิเคราะหใหเห็นลักษณะสําคัญของบทเพลงกลอมลูก ในการ

วิเคราะหทํานอง รูปแบบลักษณะการขับรอง โดยพิจารณาตามทฤษฎีหลักการขับรองเพลงไทย  

 

 
 

ภาพที่ 86 แสดงการวิเคราะหลักษณะตัวโนตเพลงกาเหวา 

 

   เสียงตาง ๆ ในการขับรองเพลงไทย 7 เสียง  ไดแก " เออ, เอย, อือ, เอย, เฮอ, 

ฮือ, หือ โดยกลาววา "สัญลักษณในการขับรองเพลงไทยนอกจากเนื้อรองหรือบทรองสัญลักษณที่

สําคัญที่สุดก็คือ การทําเสียงตาง ๆ ที่ผานออกจากลําคอก็มีอยูหลายเสียงและมีที่ใชตางกัน" 

   "เสียง" เปนเคร่ืองมือประกอบในการวิเคราะหลักษณะวิธีการขับรองเพลง

กลอมลูก โดยพิจารณาเฉพาะลักษณะที่ปรากฏอยูในเพลงกลอมลูกเทานั้น คือเสียง "เอย" "เอย" 

"อือ" "ฮือ" "หือ"  

   เสียง "เอย" ใชในตอนสุดประโยคหรือสุดวรรคของการเอ้ือนกอนข้ึนบทเพลง 

   เสียง "อือ" ที่มีใชระหวางรอจังหวะ หรือเมื่อสุดวรรคสุดคําของบทเพลงแตละ

ตอน ทั้งยังชวยผันเสียงคํารองบางคําที่เสียงไมตรงเสียงลูกตก และใชสอดแทรกในระหวางคํารอง

หรือบทเพลงรองเพื่อมิใหเกิดเสียงวางและกอใหเกิดความไพเราะข้ึนอีก 

   เสียง "เอย" ใชในบทรองที่มีคําวา เอย เสียงจะออกเปนสองเสียงผสมกันคือ 

เอย กับ หือ เสียงจะออกเปนเสียงเดียวแลวผันเสียงข้ีนสูงเปนหางเสียง 
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   เสียง "ฮือ" ใชคูกับ ฮือ แตใชนอยกวา เพียงแตเปนเสียงสอดแทรกเล็กๆ นอยๆ 

เทานั้น เพื่อชวยใหเสียงสะดุดสะเทือนไดและใชเปนเสียงสอดแทรกระหวางเอื้อน 

   เสียง "หือ" ใชเฉพาะเสียงทายอักษรสูง ใชเปนหางเสียงของเอื้อน หรือใชใน

ตอนสุดทายสุดตอนของเพลงและใชประกอบเสียงอ่ืน 

   ดังนั้น การออกแบบจึงไดนําเร่ืองลักษณะจังหวะตัวโนต ของบทเพลงกาเหวา 

มาใชแทนคา การเคล่ือนไหวของพื้นที่ โดยใชกระบะตนไม มาวางในตําแหนงตัวโนตที่ไดถอดรหัส

มา ซึ่งจะปลูกไมดอก ที่บานออกมาแตละชวงเวลา เชน ดอกบานเชา และดอกบานเย็น เกิดเปน

จังหวะชีวิตของตนไมอีกนัยหนึ่งดวย และยังสรางความสดช่ืนใหกับพื้นที่อีกดวย อีกทั้งยังเปรียบ

เหมือนบทเพลงกลอมลูกไดอบอวลอยูในทุกพื้นที่แหงนี้ และระแนงบังสายตา เสนตรงแนวนอน 

เปรียบไดกับ บรรทัด 5 เสน ที่ควบคุมตัวโนต 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 87 แสดงการออกแบบบริเวณทางเขาศูนยเด็กกอนวัยเรียน 
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  2.2 การออกแบบพื้นที่ภายในสวน Play Ground : คือพื้นที่โลง ใหเด็กๆวิ่งเลน จะมี

ทั้งสวนที่เปนลานสนามหญา และสวนลานพ้ืนยางกันลม สําหรับทํากิจกรรม พื้นที่บริเวณนี้ ไดนํา

แนวความคิดจากเพลง"นกเขาขัน" ที่มีเนื้อหากลาวถึงส่ิงแวดลอม มาเปน concept ในการออกแบบ 

กลาวคือ ไดนําเนื้อหาของบทเพลงมาถอดเปน เสน สี จังหวะการวางลวดลายพื้นสนาม จากการเก็บ

ขอมูลสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ พบวา ในบางพื้นที่ยังคงนิยมรองเพลงนี้อยู เนื่องจากเปนเพลงเนือ้รอง

คอนขางส้ัน จึงสามารถจําเนื้อรองได และรองสงผานจากรุนสูรุน 
 

 
 

ภาพที่ 88 แสดงกระบวนการคิดกอนนํามาแปรรูปสูงานออกแบบ 
 
 เนื้อรองเพลงนกเขาขัน เปนเพลงท่ีกลาวถึงเนื้อหาของสิ่งแวดลอม เหมือนเปนการ

เลาพรรณนา ลูกเอย ลูกตองอยูที่นี้ต้ังแตเชาไปจนถึงเย็น ทั้งเรียนและเลนไปเลย แมจะคอยดูลูก

อยู เปนการเลาถึงส่ิงแวดลอมของพฤติกรรมของนก ใหเด็กฟงโดยรองเปนทวงทํานอง เนื้อหาของ

เพลงสะทอนใหเห็นถึงความหวงใยของผูเปนแม นับวาเปนบทเพลงที่สะทอนใหเห็นถึงความหวงใย

ในอดีตไดอยางชัดเจน และยังคงเปนที่ชื่นชอบของชาวบานอยูบางในบทเพลงนี้ 
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ภาพที่ 89 แสดงรูปแบบการวาง Pattern Floor Plan สนามเด็กเลน 
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ภาพที่ 90 แสดงการออกแบบภูมิทัศน สนามเด็กเลน 

 

 การออกแบบภายในสวนสนามเด็กเลนนั้น ไดเปรียบเทียบ ดังเนื้อรองของบทเพลง 

นกเขาขัน กลาวคือพื้นที่บริเวณนี้ จะเปนพื้นที่ที่ทํากิจกรรมต้ังแตเชา-เย็นของเด็กๆ จึงแทนคาเปน

สนามเด็กเลน ซึ่งจะมีทั้งสวนทํากิจกรรมและพื้นที่วิ่งเลน และมีพื้นที่ใหสําหรับผูปกครองสามารถ

มานั่งดูบุตร-หลานของตนเลน สวนเสนสายของการออกแบบนั้นจะมีลักษณะ Free Form ลอไป

กับพื้นที่อาคารตางๆที่รายลอมอยู 

 วัสดุที่ใชในการออกแบบ ไดแก พื้นยางสนามเด็กเลน ซึ่งเปนวัสดุที่ตองส่ังซ้ือ 

เนื่องจากตามรานวัสดุภัณฑทั่วไปจะหาซ้ือไดยาก และสนามหญา ทราย ที่หาซ้ือไดทั่วไป 

 พื้น มี 2 สวน คือ  มีสวนพื้นยางกันลมและรองรับแรงกระแทก อีกสวนจะเปนสนาม

หญา บอทราย เพื่อพัฒนาการกลามเนื้อของเด็ก  
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  2.3 การออกแบบพื้นที่ภายในสวน Public Area : คือพื้นที่อาคารตอนรับ จะมีสวน

ประชาสัมพันธ พักคอย หองสมุด หองประชุม และพื้นที่สวนสํานักงานออฟฟศ (ฝายบริหาร) พื้นที่

อาคารนี้ ผูวิจัยไดนําแนวความคิดจากเพลง"กาเหวา" ที่มีเนื้อหาความรักความหวงใย มาเปน 

Concept ในการออกแบบ กลาวคือ ไดนําเนื้อหาของบทเพลงมาแทนคาเปน เสนสาย สีสัน รูปราง 

รูปทรง จังหวะ รวมทั้งนัยยะของเนื้อหาของเพลง จากการเก็บขอมูลภาคสนามพบวา ผูปกครอง 

(ผูใหขอมูลหลัก) ทุกคนรูจักเพลงกาเหวามากที่สุด ซึ่งเปนเพลงท่ีชาวบาน มักจะนึกถึงเปนเพลง

แรกเม่ือผูวิจัยสัมภาษณ แตเนื่องจากเปนเพลงคอนขางยาว สวนใหญจึงจําเนื้อรองไดไมจบเพลง  

 

 
 

ภาพที ่91 แสดงกระบวนการคิดกอนนาํมาแปรรูปสูงานออกแบบ 

 

 เนื้อรองเพลงนกกาเหวา เปนเพลงประเภทเลาเร่ืองที่กลาวถึงธรรมชาติของวางการ

ไขของนกกาเหวาและความรักลูกของแมนกกาดํา ซึ่งแมวาจะไมใชลูกตน ก็ยังใหความรักเสมือน

ลูกของตน เปนการเลานิทานใหเด็กฟงโดยรองเปนทวงทํานอง ซึ่งเนื้อหาของเพลงสะทอนใหเหน็ถงึ

ความรักความผูกผันและความเอาใจใสของผูเล้ียงเสมือนเปนพอแมลูกสืบสายโลหติ นอกจากนีบ้ท

รองยังสอนใหรูจักการดําเนินชีวิตต้ังแตวัยเด็กที่พอแมคอยเล้ียงดูอยางทะนุถนอม และเมื่อเร่ิมโต

ข้ึนจึงคอยสอนใหรูจักการดําเนินชีวิต การทํามาหากินและการระวังภัย นับวาเปนบทเพลงที่

สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมการเล้ียงดูเด็กในอดีตไดอยางชัดเจน ทั้งยังใหความรูสึกที่ซาบซึ้งกินใจ

และเปนที่ชื่นชอบของชาวบานในปจจุบัน 
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ภาพที่ 92 แสดงรูปแบบการวาง Plan lay-out และ Pattern Floor Plan อาคารตอนรับ  
 

 
 

ภาพที่ 93 แสดงรูปแบบการวาง Electrical Plan และ Power out-let Plan อาคารตอนรับ 
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ภาพที่  94 แสดงการออกแบบภายใน สวนตอนรับและพักคอย  

 

 การออกแบบภายในสวนตอนรับและพักคอยนั้น ไดเปรียบเทียบดังเนื้อรองของเพลง 

กลาวคือพื้นที่แหงนี้จะมอบความรักเต็มที่ใหแกเด็กๆ จะดูแลเปนอยางดีใหถึงที่สุด ถึงแมวาจะ

ไมใชลูกตน โดยออกแบบเคานเตอรสวนประชาสัมพันธ ใหเปนลักษณะครึ่งวงกลม และเซาะรอง

ไขวสลับไปมา แทนคาเหมือนรังนกกาดํา ที่นกกาเหวา(ผูปกครอง) จะนําบุตรหลานมาฝากใหชวย

ดูแล และในสวนพื้นที่พักคอยนั้น ไดเตรียมของเลน อุปกรณเพื่อพัฒนาการของเด็ก มาจัดวางลง

ในสวนนี้ดวย เนื่องจากเวลาเย็น ผูปกครองบางทาน อาจทํางานลวงเวลา ฉะนั้นพื้นที่นี้จะถูกใช

เพื่อตอบโจทยของผูปกครองที่ไมมีเวลามารับกลับบานตามเวลาปกติ 

 วัสดุที่ใชในการออกแบบ ไดแก วัสดุทั่วไปหาซ้ือไดงายตามรานวัสดุภัณฑ รวมทั้งจะ

นําวัสดุที่เหลือใชจากสวนโรงงานอุตสาหกรรมมาปรับใช และวัสดุอ่ืนๆประกอบกันในการตกแตง  

 พื้น มี 2 สวน คือ สวนทางเดินหลัก จะปูพื้นแกรนิตโต สีครีม และพื้นปูพรม ในสวนพัก

คอยเพื่อปองกันการลมของเด็กๆเวลาเลน  

 ผนัง สวนหลังของโตะประชาสัมพันธนั้น ผนังจะตกแตงดวยวัสดุไมลัง ที่เหลือจาก

โรงงานอุตสาหกรรม มาทําสียอมธรรมชาติและทาน้ํายากันปลวก (ชนิดใส) สวนผนังทางดานขวา 

จะเปนผนังกระจก 2 ชั้น และติดฟลมกรองแสงลดความรอนและรังสียูวี เขาสูอาคาร เฟรม

อะลูมิเนียมสีดํา เปดรับมุมมองของสระน้ําบอเล้ียงปลา  
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 ฝา ติดต้ังงานฝาเพดานและฉนวนกันความรอนธรรมดา เนื่องจากบริเวณสวนหลังคา

ของอาคารเปนแบบ Flat Slab จึงมีการปลูกตนไมที่ดาดฟา ซึ่งจะชวยลดอุณหภูมิของอาคารลง

ประมาณ 2 องศาเซลเซียส ประหยัดคาไฟฟาไดหลายหนวย และบริเวณดาดฟาก็มีการติดต้ังแผง

โซลาเซลลดวย ซึ่งถือเปนทางเลือกในการใชพลังงานทดแทนอีกทางหนึ่ง และสอดคลองกับ

นโยบาย แผนพัฒนาของกระทรวงพลังงาน ที่ตองการใหการใชพลังงานทดแทนเพิ่มข้ึน จากเดิมที่

ปจจุบันนั้นใชอยูประมาณ 4% ใหเพิ่มเปน 25% ภายใน พ.ศ.2564 

 สี สีที่ใชในการออกแบบ 70% เปนสีธรรมชาติ คือ สีน้ําตาล สีสม สีเหลือง นํามาตกแตง 

ผนัง และฝาเพดานสวนพักคอย อีก 30% เปนสีขาวของผนังและฝาเพดาน และสวนพื้นที่เลนเด็ก 

ก็จะมีสีสันตางๆของ อุปกรณของเลนเด็ก ทั้งสีแดง เขียว เหลือง แสด ชมพู มวง ฟา ฯลฯ  

 
 

 
 

 

ภาพที่ 95 แสดงการออกแบบภายใน สวนหองสมุด 

 

 การออกแบบภายในสวนหองสมุด ไดเปรียบเทียบดังเนื้อรองของเพลงกาเหวา โดย

ออกแบบพื้นที่โถงสวนกลาง ใหเปนลักษณะเหมือนตนไม ทําเสาไมหลอกและทําโครงสรางไมทําสี

เขียวซอนไฟ Organic Form แทนคาเหมือนพื้นที่รังนกบนตนไม ซึ่งพื้นที่หองสมุดนี้ นอกจากจะมี

หนังสือตางๆที่เหมาะสําหรับผูปกครองและเด็ก ยังมีหองสมุดเสียงอีก 1 หอง ซึ่งจะบริการใหความรู

ทางดานการฝกรองเพลงกลอมลูกอีกดวย 
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 วัสดุที่ใชในการออกแบบ วัสดุทั่วไปหาซ้ือไดงาย รวมทั้งจะนําวัสดุที่เหลือใชจากสวน

โรงงานอุตสาหกรรมมาปรับใช และวัสดุอ่ืนๆประกอบกันในการตกแตง  

 พื้น ปูพื้นกระเบื้อยาง (ลายไม) และพื้นปูพรม เพื่อปองกันอันตรายจากการลมของ

เด็กๆเวลาวิ่งเลนบริเวณนี้  

 ผนัง สวนหองสมุดเสียงนั้น ผนังจะตกแตงดวยวัสดุไมลัง ที่ เหลือจากโรงงาน

อุตสาหกรรม มาทําสียอมธรรมชาติและทาน้ํายากันปลวก (ชนิดใส) สวนผนังทางดานซาย จะเปน

ผนังกระจก 2 ชั้นและติดฟลมกรองแสงลดความรอนและรังสียูวี เขาสูอาคาร เฟรมอะลูมิเนียมสีดํา 

เปดรับมุมมองของธรรมชาติ ตนไมและสระน้ําขนาดใหญที่มีอยูแลวเดิมของพื้นที่ 

 ฝา ติดต้ังงานฝาเพดานและฉนวนกันความรอน ใตหลังคาแบบ Flat Slab  

  สี สีที่ใชในการออกแบบ 70% เปนสีธรรมชาติ คือ สีน้ําตาล นํามาตกแตงในสวนพื้น 

ผนังหองสมุดเสียง และอีก 20% เปนสีขาวของฝาเพดาน สวนอ่ืนๆอีก 10% จะเปนสวนฝาเพดาน

ทําสีเขียว ลักษณะเหมือนใบไม 

 
 

 
 

 

ภาพที่  96 แสดงการออกแบบภายใน สวนประชุม 

 

 การออกแบบภายในสวนหองประชุม ไดแนวความคิดมาจากเนื้อรองของเพลงกาเหวา 

โดยออกแบบผนังดานหนึ่ง ใหเปนลักษณะเหมือนงานประติมากรรมติดฝาผนัง กลาวคือนัยยะของ

เนื้อรองไดกลาวถึงความรัก ถึงแมไมใชลูกของตน จึงไดออกแบบ โดยนําเศษไมที่เหลือใชจาก

อุตสาหกรรม มาทําในรูปทรงกลมและ รูปทรงวงรี แทนคารังนกตางๆ มาทําสียอมธรรมชาติ สีขาว 

สีดํา และสีเงิน (เงา) เปรียบเหมือนศูนยแหงนี้ตอนรับ ผูใชบริการไมวาจะชนช้ันไหน เชื่อชาติ
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ศาสนาอะไร ก็สามารถมาใชบริการศูนยแหงนี้ได เพราะที่นี่จะมอบความรักความอบอุนใหแกเด็ก

ทุกคนเทากัน เปรียบเหมือนเปนสวนหนึ่งของครอบครัว  

 วัสดุที่ใชในการออกแบบ วัสดุทั่วไปหาซื้อไดงาย รวมทั้งจะนําวัสดุที่เหลือใชจาก

สวนโรงงานอุตสาหกรรมมาปรับใช และวัสดุอ่ืนๆประกอบกันในการตกแตง  

   พื้น ปูพื้นกระเบ้ือยาง (ลายไม) และพื้นปูพรม ใตโตะประชุม (แบบ Free 

Form) เพื่อลดความแข็งกระดางของพื้นที่ในหองนี้  

   ผนัง ตกแตงดวยวัสดุแผนไมผสมซีเมนต วีวาบอรด ที่เหลือใชจากโรงงาน

อุตสาหกรรม นํามาทาสี ทั้งผนังทางดานซาย และ ขวา สวนผนังดานหนา จะเปนผนังกระจก 2 ชั้น

และติดฟลมกรองแสงลดความรอนและรังสียูวี เขาสูอาคาร เฟรมอะลูมิเนียมสีดํา เปดรับมุมมอง

ของธรรมชาติ ตนไมและสระน้ําขนาดใหญ 

   ฝา ติดต้ังงานฝาเพดานและฉนวนกันความรอน และติดต้ังดวงโคม แบบ Free 

Form 

    สี สีที่ใชในการออกแบบ 30% เปนสีธรรมชาติ คือ สีน้ําตาล นํามาตกแตง 

สวนพื้น และอีก 60% เปนสีขาว ในสวนผนัง และฝาเพดาน และอีก 10% เปนสีสันของ เฟอรนิเจอร

ลอยตัว นั้นคือ เกาอี้ประชุม 

  2.4 การออกแบบพื้นที่ภายในสวน Canteen Area: เปนพื้นที่โรงอาหารสําหรับเด็ก 

และเปนพื้นที่ประชุมของผูปกครองดวย จึงมีพื้นที่สําหรับเก็บเกาอ้ีผูปกครองดวย ซึ่งไมสามารถใช

งานรวมกันได โดยพื้นที่นี้ไดนําแนวความคิดจากเพลง"วัดโบสถ" ที่มีเนื้อหาเลาถึงประสบการณ มา

เปน concept เลาเร่ืองในการออกแบบ กลาวคือ ไดนําเนื้อหาของบทเพลงมาถอดเปน เสน สี 

รูปราง รูปทรง จังหวะ จากการเก็บขอมูลภาคสนามพบวา ผูปกครอง (ที่มาจากตางจังหวัด) บาง

คนรูจักเพลงวัดโบสถ ซึ่งเปนเพลงที่นิยมกันในหลายพื้นที่ เนื่องจากเปนเพลงคอนขางสัน จึง

สามารถจําเนื้อรองได จนจบเพลง 
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ภาพที่ 97 แสดงกระบวนการคิดกอนนํามาแปรรูปสูงานออกแบบ 

 

 เนื้อรองเพลงวัดโบสถ เปนเพลงประเภทเลาเกี่ยวกับประสบการณ เหมือนเปนการ

เลาพรรณนา ตัดเพอชีวิตตน ตอตนขาวโพดสาลี ในวัดโบสถ ซึ่งแอบไปรักกับลูกเขยที่ตกยาก สวน

แมยาย ก็ดันมาพรากเอาตัวหนีซะอีก จึงไดไปเลาตอตนขาวโพดสาลี วาตอแตนี้จะโรยรา เปนการ

เลานิทานใหเด็กฟงโดยรองเปนทวงทํานอง เนื้อหาของเพลงสะทอนใหเห็นถึงความรักของผูเปน

พอ-แม นอกจากนี้บทรองยังสอนใหรูจักการอดทน นับวาเปนบทเพลงที่สะทอนใหเห็นถึงความรัก

ในอดีตไดอยางชัดเจน ทั้งยังใหความรูสึกซึ้งกินใจ และยังคงเปนที่ชื่นชอบของชาวบานอยูปจจุบัน 
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ภาพที่ 98 แสดงรูปแบบการวาง Plan lay-out และ Pattern Floor Plan โรงอาหาร  
 

 
 

ภาพที่ 99 แสดงรูปแบบการวาง Electrical Plan และ Power out-let Plan โรงอาหาร 
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ภาพที่  100  แสดงการออกแบบภายใน สวนโรงอาหาร 

 

 การออกแบบภายในสวนโรงอาหาร ไดแนวความคิดมาจาก เนื้อรองของบทเพลง วัด
โบสถ โดยออกแบบในสวนระนาบของฝาเพดาน ใหมีลักษณะเหมือนเมล็ดขาวโพด กลาวคือนัยยะ
ของเนื้อรองไดกลาวถึงความอดทน ถึงแมลูกเขยของตนจะตกยาก แมยายก็ดันมาพรากหนีอีก จึง
ไดออกแบบโดยนําเศษไมที่เหลือใชจากอุตสาหกรรม มาดัดโคงในรูปทรงกลมในขนาดที่แตกตาง
กัน หลายๆขนาด มาจัดเรียงใหเกิดมุมมองที่แปลกใหม บวกกับ Function โดยนํามาซอนไฟแสง
สวาง ปดดวยแผน อะคริลิค สีขาวและสีเหลือง และสวนเกาอ้ีเปนโครงสรางเหล็กทําสีพนสวนพนัก
ผิงและเบาะรองนั่งทําจากพลาสติกทําสีเขียวพาสเทล หลายเฉดสี แทนคาสีของเปลือกขาวโพด 
เปรียบเหมือนการสอนใหเด็กๆ ตองอดทนตอการกินผัก กินแลวดีมีประโยชนตอรางกาย ฉะนั้นไม
ตองกลัวผักสีเขียว 
 วัสดุที่ใชในการออกแบบ วัสดุทั่วไป รวมทั้งจะนําเศษวัสดุที่เหลือใชจากสวนโรงงาน
อุตสาหกรรมมาปรับใช และวัสดุอ่ืนๆประกอบกันในการตกแตง  
 พื้น ระบบพื้น อีพ็อกซี่ (สีน้ําเงิน พาสเทล) เพื่อปองกันฝุนและส่ิงสกปรก  
 ผนัง ดานซาย และ ขวา จะเปนประตูบานเฟยม เฟรมอะลูมิเนียมสีอบขาว กระจกเทม
เปอร และติดฟลมกรองแสงลดความรอนและรังสียูวี เปดรับลม และมุมมองของสนามเด็กเลน  
 ฝา ติดต้ังงานฝาเพดานและฉนวนกันความรอน และติดต้ังกลองไมรูปทรงกลม ตาม
แบบ หลายๆขนาดมามาเรียงกัน บางช้ินซอนไฟแสงสองสวางใหกับพื้นที่ 
 สี สีที่ใชในการออกแบบ 30% คือ สีน้ําเงิน (พาสเทล) ในสวนพื้น อีก 40% เปนสีขาว 
ในสวนผนัง อีก 15% เปนสีเหลืองสวนกลองไมบริเวณฝาเพดาน และอีก 15% เปนสีเขียว พาสเทล 
หลายๆเฉดสี ของเฟอรนิเจอรลอยตัว เกาอี้รับประทานอาหาร 
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   2.5 การออกแบบพื้นที่ภายในสวน Sleeping Area: เปนพื้นที่โรงนอนกลางวัน

สําหรับเด็ก และเปนพื้นที่ ที่ผูปกครองสามารถมายืนดูบุตร-หลาน หลับได โดยพื้นที่นี้ไดนํา

แนวความคิดจากเพลงนอนไปเถิด ที่มีเนื้อหาเลาเร่ืองราวที่เปนเอกลักษณ มาเปน concept เลา

เร่ืองในการออกแบบ กลาวคือ ไดนําเนื้อหาของบทเพลงมาถอดเปน เสน สี รูปราง รูปทรง จากการ

เก็บขอมูลสัมภาษณ ผูเช่ียวชาญ (ดานเพลงกลอมลูก) พบวา "เพลงนอนไปเถิด" ก็เปนเพลงที่นิยม

กันในหลายพื้นที่เชนกัน เนื้อเพลงคอนขางสัน จึงสามารถจดจําเนื้อรองกันได  

 

 
 

ภาพที่  101  แสดงกระบวนการคิดกอนนํามาแปรรูปสูงานออกแบบ 

 

 เนื้อรองเพลงนอนไปเถิด เปนเพลงประเภทเลาเร่ือง เปนการเลาพรรณนา วาใหลูก

นอนหลับไปเถิด แมจะกลอมลูกนอยนอนอยูขางๆ พรอมกับแมจะไกวเปลใหหลับ แมเปรียบลูก

เหมือนดังของมีคา(ทองคํา) โปรดอยารองไหไปเลย ดวงใจของแม เปนการเลาเร่ืองใหเด็กฟงโดย

การรองเปนจังหวะทวงทํานอง เนื้อหาของเพลงสะทอนใหเห็นถึงความรักของผูเปนแม จึงนับวา

เปนบทเพลงที่ไพเราะและยังสะทอนใหเห็นถึงความรักของผูเปนแมไดอยางชัดเจน ใหความรูสึก 

ซึ้งกินใจ และยังเปนที่นิยมชมชอบของชาวบานบางแหงอยูพอสมควร ตามตางจังหวัด 
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ภาพที่ 102     แสดงรูปแบบการวาง Plan lay-out และ Pattern Floor Plan อาคารเรือนนอน  

 

 
 

ภาพที่ 103    แสดงรูปแบบการวาง Electrical Plan และ Power out-let Plan อาคารเรือนนอน 
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ภาพที่  104  แสดงการออกแบบภายใน สวนเรือนนอน 
 
 การออกแบบภายในสวนเรือนนอน ไดแนวความคิดมาจาก เนื้อรองของบทเพลงนอน
ไปเถิด โดยออกแบบในสวนระนาบของฝาเพดาน ใหมีลักษณะเหมือนการจําลองภาพบรรยากาศ
บริเวณใตถุนบาน เนื่องจากสมัยกอนจะนิยมเล้ียงลูกอยูที่บริเวณนี้ เพราะผูเปนแมจะนั่งทัก ทอ 
รอย เรียง ส่ิงตางๆไปดวย ในขณะเลี้ยงลูกนอย และไดออกแบบโดยนําเศษไมที่เหลือใชจาก
อุตสาหกรรม มาจัดวางเรียงกันเปนใตถุนบาน เพื่อใหเกิดภาพยอนเหมือนในอดีต และทําคาน
หลอกที่มี Function โดยนํางานระบบหลอดไฟ T5 มาซอนปดทับดวยแผน อะคริลิค สีขาวและสี
เหลือง และส่ิงที่ขาดไมไดคือ งานประดิษฐการสานปลาตะเพียน โดยนํามาแขวนเหมือนในอดีต  
 วัสดุที่ใชในการออกแบบ วัสดุทั่วไป รวมทั้งจะนําเศษวัสดุที่เหลือใชจากสวนโรงงาน
อุตสาหกรรมมาปรับใช และวัสดุอ่ืนๆประกอบกันในการตกแตง  
 พื้น พื้นกระเบื้องยาง (ลายไม) เพื่อปองกันอันตรายจากเด็กลม  
 ผนัง ดานซายจะเปนผนังทึบ Di-cut ไมทําสีตามแบบ เปนพื้นที่ไวสําหรับคุณครูมาเลา
นิทานใหเด็กฟงกอนนอน และทางดานขวา จะเปนหนาตาง เฟรมอะลูมิเนียมสีดํา กระจกติดฟลม
กรองแสงลดความรอนและรังสียูวี เปดรับลม และมุมมองของวิวธรรมชาติ  
 ฝา ติดต้ังงานฝาเพดานและฉนวนกันความรอน และติดต้ังคานหลอก เปนกลองไม
เสนตรง รูปทรงยาวตามขนาดของหอง ซอนไฟสองสวาง สวิตซหร่ีไฟ ดิมเมอร ปรับคาแสงเองได 
  สี สีที่ใชในการออกแบบ 60% คือ สีน้ําตาล ไมยอมสีธรรมชาติ) ในสวนพื้นและงานฝา
เพดาน อีก 30% เปนสีขาว ในสวนผนังและเบาะที่นอน อีก 10% เปนสีสันตางๆของฉากหลัง ซึ่ง
สามารถปรับเปล่ียนได 
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   2.6 การออกแบบพ้ืนที่ภายในสวน Learning Area : เปนพื้นที่หองเรียนเด็กๆ 

จะถูกแบงเปน 4 หอง โดยจะมีการเรียนการสอนที่สลับกันไปมา ในแตละวัน โดยพื้นที่นี้ไดนํา

แนวความคิดจากเพลงเจาเนื้อละมุน ที่มีเนื้อหาเปนการใหความรูดูแลเด็ก มาเปน concept เลา

เร่ืองในการออกแบบ กลาวคือ ไดนําเนื้อหาของบทเพลงมาถอดเปน เสน สี รูปราง รูปทรง จังหวะ 

จากการเก็บขอมูลสัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญ (ดานเพลงกลอมลูก) พบวา "เพลงเจาเนื้อละมุน" ก็เปน

เพลงที่นิยมกันในหลายพื้นที่อีกเชนกัน เนื้อเพลงคอนขางส้ัน จึงสามารถจดจําเนื้อรองกันได  

 

 
 

ภาพที่ 105  แสดงกระบวนการคิดกอนนํามาแปรรูปสูงานออกแบบ 

 

 เนื้อรองเพลงเจาเนื้อละมุน เปนเพลงที่กลาวถึงเนื้อหาในการใหความรูดูแลเด็ก เปน

การเลาพรรณนาวา ลูกของแม เนื้อของลูกชางนุมเหมือนสําลี แมหวงไมอยากใหใครมาแตะเนื้อ

ตองตัวลูก กลัวจะเปนอันตรายกับลูก เปนการเลาเร่ืองใหเด็กฟงโดยการรองเปนจังหวะทวงทํานอง 

เนื้อหาของเพลงสะทอนใหเห็นถึงความรักของผูเปนแม ไมตองการใหใครมาโดนตัวลูก กลัวจะนํา

โรคตางๆมาใหติดกับลูกนอย นับวาเปนเพลงที่ไพเราะอีกเพลงหนึ่ง และยังสะทอนใหเห็นถึงความ

รักของผูเปนแมไดอยางชัดเจน ใหความรูในการดูแลเด็ก เพลงนี้เปนอีกเพลงหนึ่ง ที่ยังคงไดรับ

ความนิยมของชาวบานอยูพอสมควร  
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ภาพที่  106  แสดงรูปแบบการวาง Plan lay-out และ Pattern Floor Plan อาคารเรียน  

 

 
 

ภาพที่ 107  แสดงรูปแบบการวาง Electrical Plan และ Power out-let Plan อาคารเรียน  
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ภาพที่ 108  แสดงการออกแบบภายใน สวนหองเรียนศิลปะ 

 

 การออกแบบภายในสวนหองเรียน ไดแนวความคิดมาจาก เนื้อรองของบทเพลง เจา

เนื้อละมุน โดยออกแบบในสวนระนาบของฝาเพดาน มีการเจาะชองฝา ซอนงานระบบไฟฟา LED 

ในรูปแบบของเสนสายที่ Free Form ใหมีลักษณะเหมือนกับเมฆบนทองฟา สรางบรรยากาศพื้นที่

หองเรียนโดยใชสี พาสเทล ซึ่งจะทําใหเกิดความรูสึกนุมละมุน และไดนําดวงโคมไฟที่เหลือใชจาก

โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งที่ใชไดและที่เสียแลว มาจัดวางเรียงกันแบบใหม โชวเสนสายไฟที่โยงไขว

กันไปมา ทําใหเกิดความนาสนใจและเกิดเปนงานประติมากรรมข้ึนมาอีกชิ้น  

 วัสดุที่ใชในการออกแบบ วัสดุทั่วไป รวมทั้งจะนําเศษวัสดุที่เหลือใชจากสวนโรงงาน

อุตสาหกรรมมาปรับใช และวัสดุอ่ืนๆประกอบกันในการตกแตง  

 พื้น พื้นกระเบื้องยาง (สีสันตางๆ)  

 ผนัง ดานที่เปนผนังทึบ ติด วอลเปเปอร สวยงาม และอีกทางดานหนึ่ง จะเปน

หนาตาง เฟรมอะลูมิเนียมสีดํา กระจก One-Way Mirror เพื่อใหผูปกครอง มาแอบดูพฤติกรรม 

การเรียน รวมทั้งการเขาสังคมของบุตร-หลาน นั้นเปนอยางไร  

 ฝา ติดต้ังงานฝาเพดานและฉนวนกันความรอน และเจาะชองฝาเพดานตามแบบ

ตัวอยาง ซอนไฟสองสวาง  

 สี สีที่ใชในการออกแบบแตละหอง เปนการใชสีแบบ Monotone 90% และอีก 10% 

เปนสีขาว ในสวนผนัง และสวนอ่ืนๆเปนสีสันของวัสดุอุปกรณการเรียน การสอน ซึ่งสามารถ

ปรับเปล่ียนได 
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ภาพที่ 109  แสดงการออกแบบภายใน สวนหองเรียนดนตรี 
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บทที ่7 
 

สรุปผลการศกึษาและขอเสนอแนะ 
 
 จากการออกแบบสภาพแวดลอมภายในที่ศูนยตนกลาเด็กกอนวัยเรียน ทําใหไดขอ

คนพบที่ไดนําเสนอไปแลว แตเพื่อใหเกิดความเขาใจนัยสําคัญที่มีคุณคาทางดานวิชาการ 

ตลอดจนคุณประโยชนของการนําขอคนพบไปใชในการออกแบบสภาพแวดลอมภายในศูนยตน

กลาเด็กกอนวัยเรียน เพื่อกอ ใหเกิดการความสัมพันธอันดีแกครอบครับ กอเกิดเปนสายใยรัก

ระหวางพอ แม-ลูก มีความใกลชิดกันมากข้ึน ตามเจตนารมณ ผูวิจัยจะไดเสนอขอคนพบตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย และขอคนพบที่ไดจากการทดสอบสมมติฐาน หลังจากนั้นไดทําการ

อภิปรายผลจากการวิเคราะหเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แลวจึงเสนอแนะแนวเชิงนโยบาย และ

เชิงวิชาการตอไป 
 
สรุปผลของการศึกษา  
 วัตถุประสงคขอที่ 1 จากการศึกษาภูมิปญญาเพลงกลอมลูก หรือ เพลงกลอมเด็ก ทํา

ใหทราบถึงประวัติความเปนมา ลักษณะทํานอง บทรอง และลักษณะวิธีการขับรองเพลงกลอมลูก 

(ภาคกลาง) ที่มุงเนนไปที่เนื้อหาแสดงความรักความหวงใย ซึ่งเปนนัยยะสําคัญ ผูวิจัยไดศึกษา

และนําผลมาวิเคราะหถึงการนําไปประยุกตใช สูงานออกแบบศูนยตนกลาเด็กกอนวัยเรียน เพื่อ

สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเพลงกลอมลูกของไทยใหคงอยู จึงไดนําแนวคิดรูปธรรมและ

นามธรรม มาตัดทอน และแปรรูปรังสรรคสูงานออกแบบตกแตงภายใน ในรูปลักษณใหมที่

เหมาะสมกับความตองการของสังคมปจจุบัน  

 วัตถุประสงคขอที่ 2 ศึกษากลุมผูใชบริการ และ ผูใหบริการ รวมถึงสภาพแวดลอมทาง

กายภาพและเกณฑการออกแบบสภาพแวดลอมภายในของศูนยเด็กกอนวัยเรียน ผูวิจัยได

วิเคราะหและเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ซึ่งไดจากการสอบถามกลุมเปาหมาย จํานวน 400 คน 

โดยสอบถามในประเด็นตัวแปรตาง ๆ ที่ปรากฏอยูในกรอบแนวความคิดการวิจัย การนําเสนอ

จะไดกลาวถึงตัวแปรอื่น ๆ ตอไป โดยจะแสดงผลการวิเคราะหขอมูลในลักษณะ การบรรยาย

ดวยตาราง ซึ่งไดจากการวิเคราะหดวยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) และนําเสนอ

ความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ ตามกรอบแนวความคิดการวิจัยดวยสถิติทดสอบ 
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 วัตถุประสงคขอที่ 3 นําผลที่ไดจากการศึกษา โดยนํามาออกแบบตกแตงภายในศูนย

ตนกลาเด็กกอนวัยเรียน ซึ่งผูวิจัยการศึกษารูปแบบและเกณฑการออกแบบตกแตงภายใน รวมถึง

การศึกษาถึงผังองคกรภายใน พฤติกรรมผูใช การวิเคราะหพื้นที่ใชสอยและสภาพแวดลอมภายใน

โครงการ ทําใหเกิดแนวความคิดใหมในการออกแบบ ใหกับทุกคนท่ีเขามาใชโครงการในปจจุบัน

เพื่อตอบโจทยความตองการของกลุมเปาหมาย จึงไดนําผลลัพธของผลงานออกแบบ กลับไปถาม

กลุมผูใชบริการภายในศูนย 

 
ขอคนพบ  
 1. จากการศึกษาภูมิปญญาเพลงกลอมลูก หรือ เพลงกลอมเด็กนั้น การเปล่ียนแปลง

ทางวัฒนธรรม สังคมและเทคโนโลยีตาง ๆ ลวนสงผลกระทบตอความสัมพันธของครอบครัว ที่

สังคมมีตอเพลงไทยในอดีต ซึ่งนับวันดูจะหางไกลออกไปสําหรับคนเมือง จึงควรนาจะอนุรักษไว 

เพลงกลอมลูกนั้น ไมเพียงแตสรางความเพลิดเพลินใหแกผูรอง แตยังสรางความรัก ความรูสึก

อบอุนใหแกผูฟง กลาวคือ เด็กจะสุภาพ มีความออนโยน เนื่องจากบทเพลงเปรียบเหมือนส่ิงที่คอย

ขัดเกลาจิตใจและอารมณ ทําใหพัฒนาการตาง ๆ ของเด็กวัยนี้ มีการเรียนรูดีข้ึน ถาเด็กในวันนี้ดีมี

คุณภาพ อนาคตประเทศชาติก็เจริญอยางแนนอน  

 2. จากการศึกษางานออกแบบตกแตงภายใน ศูนยตนกลาเด็กกอนวัยเรียน ผูวิจัยได

นําประเด็นเร่ืองของสายใยรักของครอบครัว ความรัก ความอบอุน ความหวงใย ของบทเพลงมา

เปนกรอบแนวทางการออกแบบ ดังนั้นพื้นที่ตาง ๆ ภายในโครงการ จึงแทนคาเร่ืองสายใยรัก ความ

รัก ความอบอุน ความหวงใย ดวยพื้นที่อาคารที่โอบลอม คุณครูและผูปกครองสามารถเห็นเด็กได

โดยรอบ ดวยกิจกรรมภายในศูนยที่มีความเหมาะสมกับวัย และวัสดุอุปกรณการเรียน-การสอน ที่

ไดมาตรฐาน รวมถึงความปลอดภัย การเขา-ออก รถทางเดียว และการติดกลองวงจรปด เพื่อให

ผูปกครองเกิดความสบายใจและอบอุนใจที่สงบุตรหลานมาใชบริการที่ศูนย 

 
ขอเสนอแนะ 
 ไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูทรงคุณวุฒิ ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) และคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ รวมทั้งผูใชบริการของศูนยเด็กกอนวัยเรียน ดังนี้ 
 เชิงวิชาการ 
 1. การทบทวนวรรณกรรมเรื่องเพลงกลอมลูก และสถานรับเล้ียงเด็ก หรือศูนยเด็ก

กอนวัยเรียน ขอมูลนอยเกินไป ควรศึกษาทบทวนการเช่ือมโยงใหดีกวานี้ 
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 2. ในการศึกษาเพลงกลอมลูก เนนการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเดียว ทั้ง ๆ ทีน่าจะมี

ขอเท็จจริงของเพลงกลอมลูกในอีกหลายแงมุม ในการคนความากกวาความคิดเห็น  

 3. เนนเร่ืองการศึกษาเด็ก ในแงหลักจิตวิทยาของเด็ก ใหมากข้ึน  

 4. นําขอคนพบ มาใชในการออกแบบเพื่อตอบสนองการใชงานของ USER ใหไดมา

กวานี้ และเพิ่มความเขมขนของงาน DESIGN ใหมีความเหมาะสมกับเด็ก เรียบเรียงการใชพื้นที่

ภายใน ทั้งวัสดุและแสงบรรยากาศ ซึ่งสะทอนถึง CHARACTER ทวงทํานองแหงรัก ภายในพ้ืนที่

ดวย ทั้งลีลาอารมณ ความรูสึก ความไพเราะของบทเพลง ถายทอดสูผลงานการออกแบบใหมาก

ยิ่งข้ึน 
 เชิงนโยบาย 
 1. การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมของบทเพลงกลอมลูก หรือ เพลงกลอมเด็กใน

ปจจุบัน ไมไดรับใชสังคมเชนอดีตอีกตอ การหลังไหลเขามาของเทคโนโลยี ทําใหคานิยมของคนรุน

ใหมเปล่ียนไป การหาขอมูลในอนาคตอาจจะลดนอยถอยลง  

 2. งานวิจัยฉบับนี้มุงเนนการศึกษาลักษณะเนื้อรอง ทวงทํานอง ลีลาในการขับรอง

เพลงกลอมลูก (ภาคกลาง) แตเพียงอยางเดียว ดังนั้นจึงขอเสนอแนะผูที่สนใจเพลงกลอมลูก ให

ศึกษาเพิ่มเติมในภาคอ่ืน ๆ ที่มีความนาสนใจไมแพภาคกลาง เพราะเปนภาษาถิ่นในแตละภาคซึ่ง

ลวนเปนอัตลักษณของพื้นที่ หรือ พื้นถิ่นนั้น ๆ  

 3. ผูวิจัยอยากใหภาครัฐ สถาบันการศึกษาหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เขามามีสวน

รวมกับการอนุรักษศิลปะการขับรองเพลงพื้นบานแขนงน้ีอยางจริงจัง รวมถึงมีการเผยแพร

ประชาสัมพันธใหคนรุนหลังไดทราบถึงคุณคาความสําคัญของบทเพลงเหกลอม ที่ไดสืบทอดจาก

รุนสูรุนตอไป 
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ภาพที่ 110   แสดงการนําเสนอผลลัพธงานออกแบบตอผูใชบริการศูนยเด็กกอนวัยเรียน 

 
ขอเสนอแนะจากชุมชนตอการใชบริการศูนยเด็กกอนวัยเรียน 
 1. กลุมเปาหมายของการทําวิจัย ภายในศูนยเด็กกอนวัยเรียน คือ เด็กที่มีอายุ 2-4 ป 

ซึ่งผูปกครองบางทานใหขอเสนอแนะวา ถาอายุเกินจะยังสามารถสงมาไดหรือไม เนื่องจากบาง

ทานอาจติดปญหาเร่ืองเงินการสงบุตร-หลาน ข้ึนเรียนชั้นอนุบาล สถานที่นี้จะยังรองรับเด็กหรือไม 

 2. พื้นที่ขนาดของโครงการ อนาคตอาจเพ่ิมเติมขนาดพื้นที่ภายในไดหรือไม เพื่อที่

สามารถรองรับผูใชบริการที่เพิ่มมากข้ึน 

 3. การบริหารภายในโครงการ รวมทั้งบุคลกรครู-ครูผูชวย มีความรูความเช่ียวชาญ

เฉพาะดานเกี่ยวกับการเล้ียงดูเด็กประถมวัยหรือไม อยางไร 

 4. ในดานการออกแบบ ควรเลือกใชวัสดุ อุปกรณที่มีราคาไมสูงมากนัก เพื่อลด

งบประมาณในการผลิต เนื่องจากจะสงผลถึงคาใชจายการบริการของศูนยแหงนี้ 
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  5. การจัดการดานความสะอาด ควรทําสม่ําเสมอ เพราะเด็กจะเปนโรคภูมิแพมาก

ยิ่งข้ึน ถาพื้นที่ภายในโครงการสกปรก 

 6. ดานความปลอดภัย ควรใชวัสดุที่ปลอดภัย ปองกันอุบัติเหตุที่มักเกิดกับเด็ก 

 7. ดานคาใชจายรายเดือน เปนส่ิงที่สําคัญที่สุด (เพราะพนักงานมีเงินเดือนนอย) 

 

 
 

ภาพที่ 111   แสดงการนําเสนอผลลัพธงานออกแบบตอผูใชบริการศูนยเด็กกอนวัยเรียน 

 
บทสรุป 
 จากขอสรุปของกระบวนโครงการวิจัย โดยเร่ิมตนจากการศึกษาคนควาหาขอมูล เร่ือง

ภูมิปญญาเพลงกลอมลูก สูการออกแบบศูนยตนกลาเด็กกอนวัยเรียนนั้น ทําใหเกิดขอคนพบของ

บทเพลงกลอมลูก บทเพลงไมเพียงแตสรางความเพลิดเพลินใหแกผูรอง แตยังสรางความรัก 

ความรูสึกอบอุนใหแกผูฟง กลาวคือ เด็กจะมีความสุภาพ มีความออนโยน เนื่องจากบทเพลง

เปรียบเหมือนส่ิงที่คอยขัดเกลาจิตใจและอารมณ ทําใหพัฒนาการตาง ๆ ของเด็กวัยนี้ มีการเรียนรู

ดีข้ึน และขอคนพบแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอมภายใน งานวิจัยนี้จะเปนประโยชนมากตอ

ชุมชนและประชาชนท่ัวไป ที่สามารถนําไปปรับใช ปรับปรุง หรือนําไปออกแบบพื้นที่ภายในศูนย

เด็กกอนวัยเรียน ที่มีแนวคิดมาจากเพลงกลอมลูก เพื่อใหตอบสนองกับการใชพื้นที่ในการทํา

กิจกรรมรวมกัน ระหวางพอ แม-ลูก แทนคาพื้นที่ของศูนย เปรียบเสมือนสายใยรักของครอบครัว ที่

มีความรัก ความอบอุน ของบทเพลง 
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ภาพที่ 112   แสดงภาพถายโมลเดลผลงานการออกแบบ 
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แบบสอบถามผูใชบริการศูนยเด็กกอนวัยเรยีน 
 

เรื่อง 
ภูมิปญญาเพลงกลอมลกู  สูการออกแบบศูนยตนกลาเด็กกอนวยัเรียน 

 

วันที่…….เดือน……………………….พ.ศ.……………................ 

ชื่อ - นามสกุล ............................................................………… 

ชื่อโรงงาน………………..............................……..................... 

 

 

คําช้ีแจง 

 แบบสอบถามฉบับนี้เปนขอมูลในการทําวิทยานิพนธ ซึ่งเปนสวนประกอบในการ

ทํางานวิจัย     ของนักศึกษา ภาควิชามัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร  แบบสอบถามชุดนี้  

จัดทําเพื่อศึกษาเร่ือง “ภูมิปญญาเพลงกลอมลูก  สูการออกแบบศูนยตนกลาเด็กกอนวัยเรียน”  ซึ่ง

แบบสอบถามมี 4 ตอน ดังนี้  
 
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูปกครอง  

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับภูมิปญญาเพลงกลอมลูก  

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรม และการเล้ียงดูบุตร - หลาน 

 ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางกายภาพแนวความคิด และเกณฑ

การออกแบบสภาพแวดลอมภายในของศูนยเด็กกอนวัยเรียน  

 

 แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพื่อเปนสวนประกอบในการทําวิจัย ผูวิจัยใครขอความ

อนุเคราะหโปรดตอบตามความเปนจริงจากประสบการณ และความคิดเห็นของทาน การตอบ

แบบสอบถามนี้จะไมมีผลตอตัวทาน ขอมูลตาง ๆ จะเปนความลับ และไมมีการเปดเผยขอมูลโดย

สวนตัวใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

 

ขอบคุณสําหรับการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี ้

นายสืบสาย  แสงวชิระภิบาล 
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ใหผูตอบแบบสอบถามทําเคร่ืองหมาย  ลงใน (    ) และแสดงความคิดเห็น………………….. 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูปกครอง 
ปจจัยสวนบุคคล (Personal characteristics) 

 

1. เพศ 

  O ชาย O หญิง  

2. อายุ 

  O 21 – 30 ป O 31 – 40 ป 

  O 41 – 50 ป  O 50 ป ข้ึนไป  

3. สถานภาพ  

  O โสด            O แตงงาน 

  O หยา / แยก / หมาย O อยูดวยกันไมจดทะเบียนสมรส 

4. การศึกษา    

  O ตํ่ากวา ม.6  O ม.6 หรือ ปวช. 

  O อนุปริญญา หรือ ปวส. O ปริญญาตรี  

  O สูงกวาปริญญาตรี                  

5. ตําแหนงหนาที่การทํางาน 

  O หวัหนาแผนก......................   O เจาหนาที่ฝาย...........................  

  O พนักงานแผนก....................   O อ่ืน ๆ โปรดระบุ....................... 

6. รายไดสวนบุคคลตอเดือน  

  O ตํ่ากวา 5,000 บาท O 5,000 – 10,000 บาท 

  O 10,001 – 20,000 บาท O 20,001  บาทข้ึนไป 

7. มีจํานวนบุตรทั้งหมด ……..... คน 

  O ชาย ..............คน O หญิง..............คน 

8. บานที่ทานพักอาศัยอยูปจจุบัน  มีเด็กอายุตํ่ากวา  2 - 4  ปหรือไม 

  O มี ชาย...........คน O ไมมี  หญิง..........คน  

9. ทานเคยรองเพลงกลอมลูกใหบุคคลในขอ 8 ฟง บางหรือไม  

  ( ) ไมเคยรอง ( ) เคยรอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

192 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภูมิปญญาเพลงกลอมลูก หรือ เพลงกลอมเด็ก 
  พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior)  

 

10. ทานรูจัก หรือ เคยไดยินเพลงกลอมลูกหรือไม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

  O ไมรูจัก          O รูจัก 

    ( ) เพลงกาเหวา 

    ( ) เพลงวัดโบสถ 

    ( ) เพลงนกขมิ้น 

    ( ) เพลงเจาเนื้อเย็น 

       ( ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ................. 

11. ทานเคยไดยินเพลงกลอมลูกจากที่ไหนบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

  O พอ - แม O ครู - อาจารย  

  O วิทยุ / โทรทัศน / อินเตอรเน็ต O อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................... 

12. ทานเคยไดยินเพลงกลอมลูกคร้ังแรกเมื่อใด 

  O ตอนเปนเด็ก O ตอนเปนวัยรุน  

  O ตอนเปนผูใหญ O อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................... 

13. ทานคิดวาเพลงกลอมลูก ใหความรูสึกอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

  O รัก / หวงใย / อบอุน   O ทะนุถนอม  

  O สนุกสนาน O อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................... 

14. ในความคิดของทาน (ดานองคประกอบศิลป) เพลงกลอมลูก จะมีลักษณะของ เสน  เปนเชน

ไร  

  O เสนต้ัง O เสนนอน  

  O เสนเฉียง O เสนหยัก  

  O เสนโคง  O เสนประ 

15. ในความคิดของทาน (รูปรางและรูปทรง Shape & Form) เพลงกลอมลูก จะมีลักษณะเปน

อยางไร  

  O รูปเรขาคณิต (Geometric Form)  O รูปอินทรีย (Organic Form)   

  O รูปอิสระ (Free Form) O อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................... 
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16.  ในความคิดของทาน ( พื้นผิว Texture ) เพลงกลอมลูก จะมีลักษณะเปนอยางไร  

       (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  O พื้นผิวที่สัมผัสไดดวยมือ   

   (หมายถึง - สัมผัสพื้นผิวที่เปนอยูจริง ๆ ของ ผิวหนาของวัสดุนั้น ๆ เชน กอนหิน ,หญา , 

ตนไม ฯลฯ)  

  O พื้นผิวที่สัมผัสไดดวยสายตา   

   (หมายถึง - จากการมองเห็นแตไมใชลักษณะที่แทจริงของผิว วัสดุนั้น ๆ เชน การวาด

ภาพกอนหินบนกระดาษ )  

17.  ทานคิดวาเพลงกลอมลูก  มีประโยชนตอการเลี้ยงดูบุตรหลานหรือไม เพราะเหตุใด  

       (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   O ไมมี O มี 

    ( ) หลับงาย 

    ( ) แสดงความรัก ความหวงใย ที่มีตอลูก 

    ( ) เปนนิทานสอนใจ  

    ( ) ทําใหเกิดความผูกพันระหวางพอแมลูก 

    ( ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................. 
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ตอนท่ี 3 พฤติกรรมผูปกครอง และการเล้ียงดูบุตรหลาน 
  พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior)  
 

18. ปจจุบันทานพักอาศัยอยูบานเดียวกับบุตรหลานหรือไม 

  O ไมใช  O ใช  

19. ทานมีวิธีการเล้ียงดูบุตร-หลาน อยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

  O เล้ียงดูเอาใจใส O ส่ังสอนใหเปนคนดี  

  O ใหเรียนรูดวยตนเอง O อ่ืน ๆ โปรดระบุ...............................  

20. ทานเคยรองเพลงกลอมบุตรหลาน  ดวยเพลงกลอมลูกหรือไม  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  O ไมเคย  O เคย   

    ( ) เพลงกาเหวา 

    ( ) เพลงวัดโบสถ 

    ( ) เพลงนกขมิ้น 

    ( ) เพลงเจาเนื้อเย็น 

    ( ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................ 

21. เพราะเหตุใดทานจึงเลือกเพลงกลอมลูกในขอ 13 เพื่อกลอมบุตรหลานของทาน  

   (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

  ( ) หลับงาย ( ) แสดงความรัก ความหวงใย ที่มีตอลูก 

  ( ) เปนนิทานสอนใจ  ( ) ทําใหเกิดความผูกพันระหวางพอแมลูก 

  ( ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ.........................................................................  
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ตอนท่ี 4 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ แนวความคิด และเกณฑการ

ออกแบบสภาพแวดลอมภายในของศูนยเด็กกอนวัยเรียน  
      พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior)  
 

22. ทานคิดวาศูนยเด็กกอนวัยเรียน มีประโยชนตอทานหรือไม เพราะเหตุใด  

       ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  O มี O ไมมี  

   ( ) ชวยดูแลบุตรหลาน ในเวลากลางวัน  ( )  มีเวลาเลี้ยงดูเอง  

   ( ) ครูมีประสบการณการเล้ียงดู  ( ) ไมเชื่อมั่น ในบุคลากรผูสอน  

   ( ) สอนพัฒนาการข้ันพื้นฐาน (รางกาย, จิตใจ, สติปญญา) ( )  ราคาแพง  

   ( )  สถานที่ใกลบาน  ( )  สถานที่สกปรก ไมสะอาด  

   ( ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............  ( ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ............. 

23. ทานเคยพาบุตรหลาน ไปใชบริการที่ศูนยเด็กกอนวัยเรียนหรือไม เพราะเหตุใด (ตอบได

มากกวา 1 ขอ) 

  O เคย  เนื่องจาก..... O ไมเคย  เนื่องจาก..... 

   ( ) ชวยดูแล ในเวลากลางวัน  ( )  มีเวลาเลี้ยงดูเอง 

   ( ) มีประสบการณการเล้ียงดู  ( ) ไมเชื่อมั่น ในบุคลากรผูสอน  

   ( ) สอนพัฒนาการข้ันพื้นฐาน (รางกาย, จิตใจ, สติปญญา) ( )  ราคาแพง  

   ( )  สถานที่ใกลบาน  ( )  สถานที่สกปรก ไมสะอาด 

   ( ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............  ( ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ............. 

24. ศูนยเด็กกอนวัยเรียนในอุดมคติของทานเปนแบบใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  O มีกิจกรรมการเรียน-สอน ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก 

  O ดูแลสุขภาพอนามัย โภชนาการ ที่เหมาะสมกับวัย 

  O มีกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมสําหรับเด็ก 

  O สถานที่มีความปลอดภัยสําหรับเด็ก 

  O อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................................. 

25. ทานตองการใหสภาพแวดลอม ภายในศูนยเด็กกอนวัยเรียนเปนอยางไร  

 (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

  O มีอาคารที่ทันสมัย O มีความปลอดภัย  

  O มีบรรยากาศรมร่ืน O อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................... 
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26. ศูนยเด็กกอนวัยเรียนควรคิดคาบริการเทาไหร / เดือน 

  O 100 - 500  บาทตอเดือน O 501 - 1,000 บาทตอเดือน  

  O 1,001 - 1,500 บาทตอเดือน O 1,501 - 3,000 บาทตอเดือน 

27. ในความคิดของทาน  ทานตองการใหศูนยเด็กกอนวัยเรียนต้ังอยูสถานที่ใด 

  O ใกลบาน O ใกลที่ทํางาน  

  O ทางผานระหวางบานและที่ทํางาน O อ่ืน ๆ ........................................ 

28. ในความคิดของทาน  ทานตองการใหอาคารของศูนยเด็กกอนวัยเรียนมีกี่ชั้น 

  O 1 ชั้น O 2 ชั้น 

  O 3 ชั้น O มากกวา 3 ชั้น  

29. ในความคิดของทาน  ทานตองการใหจํานวนสมาชิกเด็กในศูนยเด็กกอนวัยเรียน 

 มีกี่คน / 1 หองเรียน 

  O ไมเกิน 50 คน O ไมเกิน 80 คน 

  O ไมเกิน 100 คน O เกิน 100 คนข้ึนไป 

30. พื้นที่ในการทํากิจกรรมรวมกับบุตร-หลาน ที่ใชอยูเปนประจํา คือบริเวณใด 

 (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  O หองนั่งเลน O หองนอน 

  O พื้นที่ภายนอกบาน O อ่ืน ๆ ........................................ 

31. ทานชอบเฟอรนิเจอรประเภทใด 

  O เฟอรนิเจอรแบบตายตัว (built in) O เฟอรนิเจอรแบบลอยตัว 

32. ทานชอบวัสดุของเฟอรนิเจอรประเภทใด 

  O ไมจริง  / หวาย-ไผ O หนัง - ผา 

  O พลาสติก O อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................................  

33. ทานชอบสีสันของเฟอรนิเจอร โทนสีประเภทใด 

  O สีโทนรอน O สีโทนเย็น 

  O สีขาว-ดํา O หลาย ๆ สีผสมกัน 

34. ทานตองการใหศูนยฯ ใชวัสดุปูพื้นภายในศูนยเด็กกอนวัยเรียนประเภทใด 

  O ไมจริง / ไมลามิเนต O กระเบ้ืองเซรามิค / กระเบื้องยาง 

  O หินออน - หินแกรนิต O อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................. 
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35. ทานมีความตองการ  ดานความปลอดภัยศูนยเด็กกอนวัยเรียนแบบใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  O แลกบัตรเขา-ออก O ติดกลองวงจรปด      

  O รับ-สงเด็กไดเฉพาะผูปกครองที่ระบุไวเทานั้น 

  O อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................. 

36. ในความคิดของทาน ศูนยเด็กกอนวัยเรียน ควรมีพื้นที่สวนใดบาง  

 (ใหระบุ 3 ลําดับแรก ที่ตองการมากที่สุด) 

  O หองสันทนาการ (หองเรียน) O หองนอน   

  O หองพยายาล O หองสมุด 

  O หองอาหาร O สนามเด็กเลน 

  O รานขายของ O อ่ืน ๆ ระบุ................................. 

37. ระยะเวลาที่เหมาะสมในการใหบริการของศูนยเด็กกอนวัยเรียน คือ 

  O  8.00-17.00 น. O  8.30-18.00 น. 

  O  9.00-19.00 น. O  อ่ืน ๆ ......................................... 

 

 

 

ขอบคุณที่สละเวลาสําหรับการตอบแบบสอบถาม 
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แบบสัมภาษณงานวิจยั 
เรื่อง 

เพลงกลอมลกู หรือ เพลงกลอมเด็ก (ภาคกลาง)  
กรณศีึกษา : สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

 

ชื่อ…………………………...……นามสกุล…………................………………….อายุ………ป 

 

ปจจุบันดํารงตําแหนง …….………………………………………………................................. 

 

1. เพลงกลอมเด็กถูกสรางข้ึนเพิ่อวัตถุประสงคอะไร 

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

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

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

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

2. เพลงกลอมเด็กใหความรูสึกอยางไร 

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

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

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

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

3. เพลงกลอมเด็กภาคกลางตางกับภาคอ่ืนอยางไร 

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

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

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

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

4. เพลงกลอมเด็กมีเนื้อหาอยางไร 

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

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

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

 ...................................................................................................................................  
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5. เพลงกลอมเด็กมีทาํนองอยางไร 

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

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

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

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

6. เพลงกลอมเด็กภาคกลางทีน่ิยมที่สุดคือเพลงอะไร  เพราะเหตุใด  

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

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

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

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

7. หากตองการใหจัดอันดับเพลงท่ีนิยม 3 อันดับ (ในภาคกลาง) 

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

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

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

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

8. ขอเสนอแนะ (อ่ืนๆ) 

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

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

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

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

 

สืบสาย   แสงวชิระภิบาล                         

ผูวิจัย 
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แบบสัมภาษณเพื่อการวจิยั 
เรื่อง 

ศูนยเด็กกอนวัยเรยีน (กรุงเทพมหานครฯ)  
กรณศีึกษา : สัมภาษณบุคลากรครูและครูผูชวย 

 
 

ชื่อ.........................................นามสกุล.....................................................อาย.ุ.................ป 

ตําแหนง/สังกดั....................................................................... 
 

1. ทานทราบหรือไมถึงวัตถุประสงคของการจัดต้ังศูนยเด็กกอนวยัเรียน 

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

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

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

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

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

2. ทานทานมีวิธกีารเล้ียงดู อบรมเด็กอยางไร  

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

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

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

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

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

3. ทานคิดวา ครูที่ดีจะตองมีคุณสมบัติอยางไร  

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

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

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

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

 ...................................................................................................................................  
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4. ทานคิดวาพืน้ที่ในการจัดกิจกรรมภายในศูนยเด็กกอนวัยเรียนขณะนีเ้ปนอยางไร 

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

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

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

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

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

5. ทานมีขอเสนอแนะเพิม่เติมอะไรบางเกีย่วกับสถานที่ของศูนยเด็กกอนวัยเรียน  

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

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

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

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

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

 

 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณอยางสูง ที่ทานไดกรุณาใหความอนุเคราะห 

ตอบแบบสัมภาษณการวิจัยเปนอยางดี 

 

 

สืบสาย  แสงวชิระภิบาล 

ผูวิจัย 
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แบบสัมภาษณเพื่อการวจิยั 
เรื่อง : ศูนยเด็กกอนวยัเรยีน (กรุงเทพมหานครฯ) 

กรณศีึกษา : สัมภาษณผูประกอบการโรงงานท้ังหมด ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
 

ชื่อโรงงาน................................................................................................ 

ประเภท................................................................................................... 

โทรศัพท.................................................................................................. 

 

ชื่อ...................................................นามสกุล.............................................อาย.ุ.................ป 

ตําแหนง/สังกดั........................................................................................... 

 
 

1. ปจจุบันภายในโรงงาน  มีจาํนวนพนกังาน  แบงเปนเพศชายกี่คน และ เพศหญิงกี่คน  

 (โดยประมาณ) 

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

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

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

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

2. ในป พ.ศ. 2554 ที่ผานมา มีพนกังานลาคลอดบุตรกี่คน   

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

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

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

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

3. นโยบายการลาคลอดบุตรของพนักงาน ภายในโรงงานเปนอยางไร  

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

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

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

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

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

203 

4. ถามีศูนยเด็กกอนวยัเรียน เกิดข้ึนภายในสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน จะดี หรือ ไมดี  

 อยางไร 

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

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

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

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

5. ทานมีขอเสนอแนะเพิม่เติมอะไรบางเกีย่วกับศูนยตนกลาเด็กกอนวยัเรียน  

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

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

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

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

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

 

 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณอยางสูง ที่ทานไดกรุณาใหความอนุเคราะห 

ตอบแบบสัมภาษณการวิจัยเปนอยางดี 

 

 

สืบสาย  แสงวชิระภิบาล 

ผูวิจัย 
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ประวัติผูวิจยั 
 

ชื่อ – สกุล นายสืบสาย  แสงวชิระภิบาล 

ที่อยู  101/1  หมูบานสัมมากร  ซอย 5    ถนนรามคําแหง112  

  เขตสะพานสูง  แขวงสะพานสูง  กรุงเทพฯ  10240 
ประวัติการศกึษา 
 พ.ศ. 2545  สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปที ่6  โรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ      

  เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา   

 พ.ศ. 2549  สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาออกแบบภายใน  

  คณะศิลปกรรม  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี (คลอง 6) 

 พ.ศ. 2551  ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน  

  บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2549-ปจจุบัน มัณฑนากรและนักออกแบบ  (Interior  Designer) 

  @  I D 4 Design  Limited  Partnership   
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