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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหา (Statements and significance of the problems)
สาระแก น สารการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของมนุ ษ ย ไ ปในทิ ศทางที่ ดีง าม จะต องมี แ นวทางที่
กระจางชัดในการปฏิบัติ สําคัญที่สุดของมวลมนุษยคือ สิ่งชวยยึดเหนี่ยวทางจิตใจเปนประตูสู
หนทางในการดําเนินชีวิต ศาสนาคือสิ่งสําคัญที่มีสวนชวยใหสังคมดํารงอยูไดอยางเปนปกติสุข
และหลุดพนจากความทุกขทั้งปวง คุณธรรม ความดีงามที่ไดสั่งสมในเรื่องของความเชื่อความ
ศรั ท ธาโดยเฉพาะปรั ช ญา คติ ที่ เ กิ ด จากธรรมะของพระพุ ท ธเจ า อั น เป น หลั ก คํ า สอนที่ เ ป น
แบบอยางทั้งในเชิงตรรก ทั้งศาสนาและวิทยาศาสตร สงผลใหเกิดความเจริญกาวหนาทางสังคม
และวัฒนธรรม สิ่งเหลานี้สามารถสะทอนใหเห็นไดอยางชัดเจนถึงความเจริญของมนุษยวามี
สืบทอดอยางตอเนื่องตั้งแตอดีตตราบจนปจจุบัน
ศาสนาพุทธเปนศาสนาที่ไดรับความเลื่อมใสศรัทธาและเจริญรุงเรืองมากในแถบเอเชีย
โดยถือกําเนิดมาแลวเปนเวลากวา สองพันหารอยป นับเปนระยะเวลาที่ยาวนาน จากหลักธรรมะ
ของพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ า ที่ ได มี ก ารนํ า มาปฏิ บั ติ ถ า ยทอดและถอดสั ญ ลั ก ษณ ก อ ให เ กิ ด
ผลประโยชน ต อ มวลมนุ ษ ยชาติ อ ย า งใหญ ห ลวง มี ผ ลให ม วลมนุ ษ ย เ กิ ด ความป ติ สงบสุ ข
ดํารงชีวิตดวยความสุจริต เปนสังคมที่รมเย็น แหงการใชชีวิตกลายเปนองคความรูตาง ๆ ที่ไดมีการ
สั่งสมกันมาจนเกิดเปนปรัชญาความเชื่อที่แพรหลายในสังคมและชุมชนในแถบเอเชีย ดวยการใช
สัญลักษณที่นํามาแทนคาอันบงบอกถึงความบริสุทธิ์ ความดีงาม และเพียบพรอมทางคุณคาของ
จิตใจ เทียบเทากับคําสอน ดังเชนดอกบัวที่ปรากฏอยูในพุทธศาสนา ทั้งพุทธหินยาน และมหายาน
“ดอกบัว” เปนดอกไมที่เรียกไดวา เปนดอกไมแหงสัญลักษณทางพุทธศาสนาของไทย
และชาวเอเชีย แมคําวาดอกบัวจะมีชื่อเรียกตางกันในหลายภาษา เชน บงกช ปทุม อุบล สาโรช ใช
ในภาษาบาลี เนยฮวยหรือเหนยฮวยในภาษาจีน เรียกวา พกาชูกในภาษาเขมร เรียกวา กวากอด
ในภาษามอญ แตเนื้อแทของความหมายทั้งหมดนั้น แสดงออกถึงคุณคาสัญลักษณ ความ
ดีงามอันบริสุทธิ์ที่ถูกนํามาแปรรูปเปนองคประกอบในศาสนสถาน สถาปตยกรรม องคประกอบ
การตกแตง เครื่องเรือน เครื่องใชและในวิถีชีวิตประจําวันอันแสดงถึงความเปนศิริมงคลทั้งสิ้น

1

2
ในทางกายภาพ ดอกบัว นอกจากจะมีรูปทรงและสีสันสวยงามแลว การกําเนิดเติบโต
ของบัวยังถูกนํามาใชในเชิงปรัชญาของชาวตะวันออก กลาวคือ บัวเกิดจากตมอันสกปรก และ
ตกตะกอนในทองน้ําแตบัวก็สามารถเจริญเติบโต แตกหนอเปนดอกไมบริสุทธิ์ สะอาด โผลพนจาก
โคลนตมได ดอกบัวแมจะเปนพืชที่เกิดในน้ํา แตมีคุณสมบัติที่ไมดูดซับความชื้นถึงทําใหใบบัวไม
เปยก อยางที่เรามักเปรียบเปรยกันวา น้ํายอมไมคางบนใบบัว ดังเชนพระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้น และ
ดํารงพระชนมชีพอยูทามกลางกองกิเลส ในโลก คือ ความโลภ โกรธ หลง อันครอบงําอยูแตกิเลส
นั้นก็ไมอาจแปดเปอนพระองค ตรงกันขามพระพุทธองคทรงบริสุทธิ์ ผุดผอง จากกิเลสทั้งมวล
เหมือนบัวที่ไมเปยกหรือเปอนน้ํา ในทางพุทธปรัชญา พระพุทธองคไดทรงเปรียบดอกบัวแทนคา
ของสติปญญามนุษย ซึ่งแบงออกเปนสี่เหลา คือเหลาที่ 1 บัวที่อยูใตตม เปรียบเสมือนคนที่ไมรับรู
อะไร ยากที่จะสั่งสอน เหลาที่ 2 บัวอยูเหนือตม เปรียบดังคนที่มีกิเลสหนา มีความเขาใจและบรรลุ
ธรรมไดชา เหลาที่ 3 บัวอยูใตน้ํา สามารถเขาใจคําสั่งสอนไดงาย และบัวเหลาที่4บัวอยูเหนือน้ํา
สามารถเขาใจคําสั่งสอนไดดี และรวดเร็ว นอกจากนั้นเกสรของดอกบัวยังเปรียบไดดังแกนของ
พระพุทธศาสนา คือ การเวียนวา ยตายเกิด โดยดอกบัวนั้นมีการตูมแลวบาน เมื่อบานมีการแสดง
กลีบดอก เกสรที่สวยงาม เมื่อเวลาผานไปกลีบเริ่มแหงเหี่ยว โรยราและหลนรวง คงเหลือแตฝกซึง่ มี
เม็ดบัวเมื่อตายไปแลว ก็สามารถเจริญเติบโตไดใหมเปนวัฏจักรของสรรพสิ่ง
ในดานศิลปะ บัวเปนพันธุไมน้ําที่นิยมใชรูปดอกเปนสัญลักษณและเปนตนเคาของ
พุทธศิ ลปไ ทย และเปน องคประกอบเชิงศิลปะที่นิยมทําเป น รูปรองรับ พระพุทธปฏิ มากรและ
ประดับศาสนสถานสําคัญตาง ๆ ลักษณะของรูปดอกบัว กลีบบัวใชออกแบบเชิงศิลปะประดับ
ประดาสวนตาง ๆ ในงานศิลปะของไทยมากมาย เชน บัวคว่ํา บัวหงายที่ฐานพระพุทธรูปฐานของ
แทนบูชาและอาคารสถาปตยกรรมตาง ๆ ในสวนบนของอาคารที่ใชสัญลักษณของบัวประดับ
ตกแตง เชน บัวหัวเสา เปนตน
“แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ภาชนะบรรจุ จั ก รวาลและศู น ย ก ลางที่ สื่ อ ด ว ยภาพครรภ ไข แ ละ ถ้ํ า
ทางพุทธศาสนามักใชสัญลักษณเปนดอกบัวหรือดอกบัวตูม และแมวาคัมภีรพุทธศาสนาตาง ๆ
จะไมกลาววาโดมของพระสถูปเปนดอกบัวโดยตรง แตก็บงเปนนัยเชนนั้น” 1

1

เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณแหงพระสถูป, แปลโดย ภัทร สิริกาญจน และ ธรรมเกียรติ
กันอริ, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพอัมรินทรวิชาการ, 2541), 242.

3
บทวิเคราะหสัญลักษณของดอกบัวจึงเปนการทําใหเราเขาใจสัญลักษณแหงโดมไดดี
ยิ่งขึ้น เชนเดียวกับครรภไข และถ้ํา
“ดอกบัวจะสถิตอยู ณ ศูนยกลางอันลี้ลับในที่วาง (อากาศะ) อันซอนเรนอยูในกนบึ้งแหง
หัวใจ ซึ่งเปนที่สถิตของวิญญาณอมตะ เนื่องดวยผูปกครองสรรพสิ่งและจักรวาลพํานั กอยูใน
ชองวางภายในหัวใจนั้น บัดนี้ในนครแหงพรหมัน (พรหมปุระ) คือ ที่พํานักแหงดอกบัวเล็ก ๆ
หนึ่ง ดอก ขา งในมีที่วา งอยูเ ล็ก นอ ย ภายในนั้น คือ สิ่ง ที่ค วรจะแสวงหาและเปน สิ่ง ที่ค วรจะ
แสวงหาและเปน สิ่ง ที่เ ราตอ งการเขา ใจ ชอ งวา งแหง จัก รวาล (อากาศ) ขยายไปไกลเทา ใด
ชองวางภายในหัวใจก็ขยายไปไกลเทานั้น ภายในนั้นบรรจุไวซึ่งสวรรคภูมิกับโลกภูมิ ไฟกับลม
พระอาทิตยกับพระจันทร สายฟากับดวงดาว สิ่งใดก็ตามที่มนุษยครอบครองในโลก และมิได
ครอบครองอยูก็บรรจุอยูในนั้นทั้งสิ้น” 2

นอกจากนั้น บัว หรือ คําที่มีความหมายเกี่ยวกับดอกบัวเปนคําที่เปนมงคลโดยมีการ
ตั้งชื่อ เมือง สถานที่ บุคคล วัตถุสิ่งของตาง ๆ ที่มีความหมายเกี่ยวของกับบัว มากมาย วัตถุสิ่งของ
เครื่องใชก็ใชชื่อเรียกที่เกี่ยวของกับดอกบัว เชน ฝกบัว กระทงใบบัว เปนตน
จึงเห็นไดวาคุณคาของบัวและดอกบัวนั้นแทรกซึมอยูในทุกอณูของการดํารงอยูของ
มนุ ษ ย ใ นแต ล ะยุ ค สมั ย แต ถ า หากจะกล า วถึ ง ความหมายอั น แท จ ริ ง นั้ น กลั บ ตรงกั น ข า มกั บ
ประโยชนที่นํามาใช นับวันยิ่งจะลืมเลือนและลืมความหมายที่แทจริง สืบเนื่องมาจากสภาพสังคม
ยุคปจจุบันที่มีการดิ้นรน แขงขัน พุทธศาสนานับวันยิ่งเสื่อมลง ดังที่เห็นตีแผในหนาหนังสือพิมพ
หลายฉบับ ขาพเจาไดแรงบันดาลใจจากการไดซึมซับคุณคาเนื้อหาสาระทั้งหมดและปญหาที่
ปรากฏขึ้นโดยจะทําการแปรเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความหมายอันแทจริงของสัญลักษณดอกบัวจาก
พุทธปรัชญาแปรรูป สูงานออกแบบสถาปตยกรรมภายในรวมสมัยใหสอดคลองในยุคปจจุบัน
เพื่อใหผูคนไดรับรูถึงคุณคาความงามทั้งในดานกายภาพและรับรูสัมผัสไดทางจิตใจ ผานการ
ออกแบบที่เปนรูปธรรม โดยเปนผลงานที่แสดงออกทางรูปแบบและสัญลักษณที่คํานึงถึงบริบท
ตาง ๆ ทางองคประกอบของงานศิลปะไมวาจะเปนรูปทรง สีสัน วัสดุที่นํามาแทนที่สามารถบอก
เลาแนวคิดอยางชัดเจนและตรงประเด็นของกรอบในโครงการงานออกแบบที่ไดกําหนดขึ้นในงาน
วิทยานิพนธ

2

เรื่องเดียวกัน, 243.
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ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา (Goal and objective)
1. ศึก ษาพุท ธปรัชญาในเชิง สัญลักษณก ารแทนคาและความหมายในดา นตา ง ๆ
ของดอกบัว
2. ถายทอดความคิด รู ปแบบ กระบวนการแปรรูป เปนผลงานเชิง สัญลักษณและ
ความหมายของดอกบัว เพื่อ สะทอ นความคิด ความเชื่อ ความศรัท ธาของชาวเอเชีย ที่มีตอ
พุท ธศาสนาสูงานออกแบบตกแตงภายในในรูปแบบรวมสมัย เปนการสืบทอดพุทธปรัช ญาสู
สภาวะการณปจจุบัน
สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis to tested)
เกิ ด องค ความรู ใหม ในเชิ ง ปรัช ญาทางความเชื่อ รวมทั้ ง วั ส ดุ กรรมวิธี ความงาม
ความหมาย จากสัญลักษณของดอกบัว มาใชในงานออกแบบตกแตงภายในไดอยางถูกตอง และ
เหมาะสมสอดคลองกับสภาวะสังคมยุคปจจุบัน
ขอบเขตการศึกษา (Scope or delimitation of the study)
1. ศึกษา วิเคราะห แทนความหมายของสัญลักษณดอกบัวจากศิลปกรรม ในแขนง
ตาง ๆ ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
2. ศึกษาเฉพาะเรื่อง “ดอกบัวจากพุทธปรัชญาในงานออกแบบสถาปตยกรรมภายใน
ในรวมสมัย”
3. นําผลการวิเคราะห ที่ไดมาสังเคราะหแปรรูปสูสัญลักษณงานออกแบบตกแตง
ภายใน
ขั้นตอนของการศึกษา (Process of the study)
1. สํารวจและรวบรวมขอมูลเบื้องตนจากเอกสารและหนังสือที่เกี่ยวของกับความเชื่อ
และศาสนา
2. ศึกษาจากงานศิลปะ ที่ใชดอกบัวแทนคาและความหมายในศิลปะแขนงตาง ๆ
3. สั ม ภาษณ ออกแบบสอบถาม สื บ ค น เพื่ อ นํ า มาวิ เ คราะห ถึ ง ระบบความคิ ด
ความหมายและมุมมองของ ศิลปน ผูออกแบบและกลุมเปาหมายผูบริโภค
4. เรียบเรียงขอมูลนํามาวิเคราะห สังเคราะห เขาสูระบบงานการออกแบบภายใน
อยางเปนระบบ
5. จัดพิมพเผยแพรเปนรายงานฉบับสมบูรณ
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ขอตกลงเบื้องตน (Assumption)
เราจะเห็นวาดอกบัวมีความสําคัญในเชิง สัญลักษณของพุทธปรัชญา สามารถทําให
เราเห็นถึงคุณคาและความหมายในวิถีชีวิตและปรัชญาตะวันออกและมีเปาหมายเพื่อเสนอแงมุม
คุณคาทางความงาม ในงานออกแบบภายใน
ความจํากัดของการศึกษา (Limitation of the study)
การรับรูทางสุนทรียศาสตรของบัวในแตละยุคสมัยในแตละบุคคลมีความแตกตางกัน
ทําใหเกิดรสนิยม มุมมอง ทัศนคติและมิติทางความคิดที่ไมเทากัน
คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา (Definition)
พุทธปรัชญา คือ สิ่งชวยยึดเหนี่ยวทางจิตใจเปนประตูสูหนทางในการดําเนินชีวิต มี
สวนสําคัญที่ชวยใหสังคมดํารงอยูไดอยางเปนปกติสุขและหลุดพนจากความทุกขทั้งปวง ดอกบัว
เปนดอกไมแหงสัญลักษณทางพุทธศาสนาของไทยและชาวเอเชียแสดงออกถึงคุณคาสัญลักษณ
ความดีงามอันบริสุทธิ์
สัญลักษณ คุณคา ความดีงามอันบริสุทธิ์ที่ถูกนํามาแปรรูปเปนองคประกอบในศาสน
สถาน สถาปตยกรรม องคประกอบการตกแตง เครื่องเรือน เครื่องใชและในวิถีชีวิตประจําวันอัน
แสดงถึงความเปนสิริมงคล
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ (Review of related literature of analysis or previous research)
แนวคิดเกี่ยวกับภาชนะบรรจุจักรวาลและศูนยกลางที่สื่อดวยภาพครรภ ไขและ ถ้ํานี้
ทางพุทธศาสนามักใชสัญลักษณเปนดอกบัวหรือดอกบัวตูม และแมวาคัมภีรพุทธศาสนาตาง ๆ จะ
ไมกลาววาโดมของพระสถูปเปนดอกบัวโดยตรง แตก็บงเปนนัยเชนนั้น บทวิเคราะหสัญลักษณ
ของดอกบัวจึงเปนการทําใหเราเขาใจสัญลักษณแหงโดมไดดียิ่งขึ้น
“ศาสนาศิลปะของคนไทยสมัยโบราณ เขาทําเพื่อศาสนา ทําเพื่อความดีงามของมนุษย
เพื่อประโยชนสุขของสังคม…ประติมากรรม เชน การปนพระพุทธรูป ไมใชใหสวยงามอยางเดียว
ยังมุงสําหรับศาสนาดวย จิตรกรรมแสดงเรื่องราวของมนุษยและพุทธประวัติ นั่นก็เพื่อเปาหมาย
สองอยาง คือ ทั้งเพื่อเกื้อกูลศาสนาและเพื่อสังคมมนุษยดวย งานของผมก็มีเปาหมายอยาง
ศิลปนบรรพบุรุษ…’’ 3
3

พิชัย นิรันดร, FINE ART (เชียงใหม : โชตนาพริ้นท, 2547), 50.
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“บัวกับสภาวะจิต
รังสรรคแสงสวางดั่งดวงตะวันสีรุง
เคลื่อนไหวดั่งสายลมรําเพยพัด
เบิกบานดั่งดอกบัวในหวงน้ําใส
คือความรูสึกในพลังความงามสื่อผาน

สภาวะจิตเปนดั่งที่วางแหงกาลอากาศในจักรวาล
ลองลอยอิสระดุจเมฆฝนในทองฟา
หลอเลี้ยงสายน้ําดั่งหลอเลี้ยงแผนดิน
ขับขานเพลงดั่งนกยามรุงอรุณ
จิตวิญญาณอิสระสูงานจิตรกรรมสรางสรรค

ในขณะที่ทํางานศิลปะขาพเจาจะติดตามดูความเปนไปของธรรมชาติที่เปนกระแสพลัง
ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตัวเองอยูทุกขณะกอเกิดรูปชีวิต เปนความงามหลากหลายสีสันทั้ง
ภายนอกและภายในตัวเอง ขาพเจาจะถายทอดความงามทุกความเคลื่อนไหวที่จิตสัมผัสรับรูได
จากธรรมชาติ ผานพูกัน แปรง และเกรียง อยางรวดเร็วและฉับพลัน เพื่อสรางพลังความสด
ความมีชีวิตเปนความงาม” 4

จากสัญลักษณ การแปรรูป แนวคิด ที่ศิลปนไดถายทอดออกมาเปนงานตาง ๆ นั้น
จากงานตนแบบเดียวกัน งานของศิลปนแตละทานมีเปาหมายและการแสดงออกที่แตกตางกัน
ประเทือ ง เอมเจริญ แสดงความงามหลากหลายสีส ัน ทั ้ง ภายนอกและภายใน
ถายทอดความงามทุกความเคลื่อนไหวที่จิตสัมผัสรับรูไดจากธรรมชาติ ความงามของดอกบัว
ผานพูกัน แปรง และเกรียง เพื่อสรางพลังความ ความงาม ทั้งเพื่อเกื้อกูลศาสนาและเพื่อสังคม
มนุษย
พิชัย นิรันดร เปนการแสดงที่สื่อใหเห็นในเชิงสัญลักษณแสดงความเปนพุทธในเชิง
อุ ด มคติ ใ นทางบวก สร า งมโนภาพขึ้ น มาในลั ก ษณะความเป น ทิ พ ย เหนื อ จริ ง โดยมี พื้ น ฐาน
ความคิดมาจากพุทธศาสนาแทนคาโดยดอกบัว สรางสรรคบรรยากาศ ความทุกข ความสุข
ซึ ่ง จากรูป แบบและกระบวนการการแปรรูป ขา งตน นั ้น มีม ุม มองที ่ใ กลเ คีย งกัน
สามารถที่จะนําไปพัฒนาตอยอด เปนแบบอยางที่จะไดนําเสนอในรูปแบบที่แตกตางออกไปจาก
เดิม เกิดเปนงานรูปแบบใหมที่นาสนใจในงานออกแบบ

4

ประเทือง เอมเจริญ, บัวแหงสภาวะจิต (กรุงเทพมหานคร : อัมรินทร พริ้นติ้ง, 2545), 3.

บทที่ 2
แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ชื่อทางวิทยาศาสตรและลักษณะทางกายภาพของบัว
บัว เปนพืชน้ําชนิดหนึ่งอยูในวงศ Nymphaeaceae จัดเปนพืชน้ําลมลุกที่มีอายุหลาย
ป พบไดทั่วไปทั้งในเขตรอน เขตอบอุนและเขตหนาว จําแนกถิ่นกําเนิดและการเจริญเติบโตได 2
จําพวก คือ
1. บัวที่เกิดและเจริญเติบโตในเขตอบอุนและเขตหนาว (Subtropical and
Temperate Zones) เชน ยุโรป อเมริกาเหนือ ภาคใตของอเมริกาใต ตอนเหนือของอินเดีย จีน
และออสเตรเลีย บัวประเภทนี้มีเหงาสะสมอาหารอยูในดิน เมื่อถึงฤดูหนาวผิวหนาของน้ําเปน
แผนน้ําแข็ง จะทิ้งใบและอาศัยอาหารในเหงาเลี้ยงตัวเอง เมื่อเขาฤดูใบไมผลิน้ําแข็งละลายหมด
ก็จะเจริญแตกหนอตนใหม และจะเจริญเติบโตออกดอกออกผลหมุนเวียนอยูเชนนี้เรื่อยไป เรียก
บัวประเภทนี้วา Hardy Type หรือ Hardy Waterlily นักพฤกษศาสตรจัดใหบัวประเภทนี้อยูใน
กลุม Castalia Group หรือ อุบลชาติประเภทยืนตน
2. บัวที่เกิดและเจริญเติบโตในเขตรอน (Tropical Zones) เชน ทวีปเอเซีย
ตอนกลางและตอนใต อาฟริกา ออสเตรเลียตอนเหนือ อเมริกากลางและอเมริกาใต บัวประเภทนี้
กําเนิดและเจริญเติบโตไดในเขตรอนเขตเดียว ถานําไปปลูกในเขตอบอุนหรือเขตหนาว เมื่อเขา
ฤดูหนาวผิวหนาของน้ําเปนน้ําแข็งทํา ใหบัวประเภทนี้ตองตายไป จึงเรียกบัวประเภทนี้วา
Tropical Type หรือ Tropical Waterlily นักพฤกษศาสตรจัดใหบัวประเภทนี้อยูในกลุม Lotus
Group หรือ อุบลชาติประเภทลมลุก
ลักษณะลําตนของบัวมีทั้งที่เปน เหงา ไหล หรือหัว ใบเปนใบเดี่ยวเจริญขึ้นจากลําตน
โดยมีกานใบสงขึ้นมาเจริญที่ใตน้ํา ผิวน้ําหรือเหนือน้ํา รูปรางของใบสวนใหญกลมมีหลายแบบ
บางชนิดมีกานใบติดอยูที่หลังใบ ดอกเปนดอกเดี่ยวสมบูรณเพศ ประกอบดวยกลีบเลี้ยง 4-6 กลีบ
กลีบดอกมีทั้งชนิดซอนและไมซอน มีสีสันแตกตางกันแลวแตชนิด บัวที่พบและนิยมปลูกใน
ประเทศไทยมีสกุลหลักดังนี้ คือ
7
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1. บัวหลวง (Lotus) เปนบัวในสกุล Nelumbo มีชื่อเรียกกันทั่วไปวา ปทุมชาติ หรือ
บัวหลวง มีถิ่นกําเนิดแถบเอเชีย เชน จีน อินเดียและไทย มีลําตนใตดินแบบเหงาและไหลซึ่งเมื่อยัง
ออนจะมีลักษณะเรียวยาว เมื่อโตเต็มที่จะอวบอวนเนื่องจากสะสมอาหารไวมาก มีขอปลองเปนที่
เกิดของราก ใบและดอกเกิดจากหนอที่ขอปลองแลวเจริญขึ้นมาที่ผิวน้ําหรือเหนือน้ํา ใบเปนใบ
เดี่ยวมีลักษณะกลมใหญสีเขียวอมเทา ขอบใบยกผิวดานบนมีขนออน ๆ ทําใหเมื่อโดนน้ําจะไม
เปยกน้ํา เมื่อใบยังออนใบจะลอยปมน้ํา สวนใบแกจะโผลพนน้ํา กานใบและกานดอกมีหนาม ดอก
เปนดอกเดี่ยวขนาดใหญชูสูงพนผิวน้ํา มีทั้งดอกปอมและดอกแหลม บานในเวลากลางวันมีกลิ่น
หอมออน ๆ ประกอบดวยกลีบเลี้ยง 4-6 กลีบ ดานนอกมีสีเขียว ดานในมีสีเดียวกับกลีบดอก กลีบ
ดอกมีทั้งชนิดดอกซอนและไมซอน สีของกลีบดอกมีทั้งสีขาว ชมพู หรือเหลือง แตกตางกันแลวแต
ชนิดพันธุ บัวในสกุลนี้เปนบัวที่รูจักกันดีเพราะเปนบัวที่มีดอกใหญนิยมนํามาไหวพระและใชในพิธี
ทางศาสนา เหงาหรือที่มักเรียกกันวารากบัวและไหลบัวรวมทั้งเมล็ดสามารถนํามาเปนอาหารได
พันธุกําเนิดในประเทศไทย มี 4 พันธุคือ
1.1 ปทุม ผูปลูกเรียก "บัวแหลมแดง" ดอกแหลมสีชมพู กลีบดอกไมซอน
1.2 ปุณฑริก ชื่อสามัญเรียก "บัวแหลมขาว" ดอกแหลมสีขาว กลีบดอกไมซอน
1.3 สัตตบงกช ผูปลูกเรียก "บัวฉัตรแดง" หรือ "บัวปอมแดง" ดอกปอมสีชมพู กลีบ
ดอกซอนมาก
1.4 สัตตบุษย ชื่อสามัญเรียก "บัวฉัตรขาว" หรือ "บัวปอมขาว" ดอกปอมสีขาว
กลีบดอกซอนมาก

ภาพที่ 1 ดอกบัวในสกุลบัวหลวง
2. บัวผัน-บัวเผื่อน (Nymphaea capensis Thunb - Nymphaea stllata Willclenow)
ใบลอยอยูบนผิวน้ํา ขอบใบจักถี่ หาง ไมมีระเบียบ ดอกชูพนน้ํา บานกลางวัน พันธุพื้นเมืองมี
4 พันธุ คือ
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2.1 บัวนิล ดอกสีมวงเขม
2.2 บัวขาบ ดอกสีฟาคราม
2.3 บัวผัน ดอกสีชมพู
2.4 บัวเผื่อน ดอกเล็กสีขาว ปลายกลีบดอกสีครามออน แลวเผื่อนเปนสีขาวหรือ
ปลายกลีบเปนสีชมพูเมื่อใกลโรย นอกจากนี้มีการผสมปรับปรุงพันธจนสามารถใหสีได 9 สี คือ
ขาว ชมพู แดง เหลือง แสด ฟาคราม มวงแดง มวงน้ําเงิน และเหลืองเหลือบเขียว/ฟา
2.5 บัวยักษออสเตรเลีย ตามลักษณะจัดวาอยูในตระกูลบัวผัน ในประเทศไทย
พบวามี 3 สีที่มีการปลูก คือ ขาว มวงอมฟาคราม และมวง
2.6 บัวนางกวัก เปนบัวในตระกูลบัวผัน แตมีลักษณะของกลีบเลี้ยงที่แตกตาง
อยางเห็นไดชัด มีสีตาง ๆ คือ ขาว แดง ฟา ชมพู มวง เหลือง

ภาพที่ 2 ดอกบัวในสกุลบัวผัน-บัวเผื่อน
3. บัวสาย (Waterlily) เปนบัวในสกุล Nymphaea มีชื่อเรียกกันทั่วไปวา อุบลชาติ
หรือ บัวสาย บัวสกุลนี้มีลําตนใตดินเปนหัวหรือเหงา ใบและดอกเกิดจากตาหรือหนอและเจริญ
ขึ้นมาที่ผิวน้ําดวยกานสงใบและยอด บางชนิดมีใบใตน้ํา ใบเปนใบเดี่ยว มีขอบใบทั้งแบบเรียบและ
แบบคลื่น ผิวใบดานบนเรียบเปนมัน ดานลางมีขนละเอียดหรือไมมี ใบลอยอยูบนผิวน้ํา ขอบใบจัก
ถี่ แหลม เปนระเบียบ ดอกชูพนน้ํา ดอกเปนดอกเดี่ยวมีทั้งชนิดที่บานกลางคืนและบานกลางวัน
บางชนิดมีกลิ่นหอม มีสีสันหลากหลายแตกตางกันไป พันธุพื้นเมืองไทยมี 3 พันธุ คือ
3.1 สัตตบรรณ หรือ สัตอุบล ดอกสีแดง
3.2 เศวตอุบล หรือ กุมุท ดอกสีขาว
3.3 บัวสาย เปนชื่อบัวกินสายดอกสีชมพูที่ชาวบานเก็บมาขาย
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ภาพที่ 3 บัวในสกุลบัวสาย
4. บัวฝรั่ง (Nymphaea spp.) มีถิ่นกําเนิดในเขตอบอุนและเขตหนาว จึงเรียกบัว
ฝรั่ง มีหลายชนิดและพันธุ ลักษณะเฉพาะคือ ใบกลม ขอบใบเรียบ ดอกลอยหรือ ชูพนน้ําเล็กนอย
มีการนําเขามาปลูกในประเทศไทยหลายพันธ ใหดอก 5 สี คือ ขาว ชมพู แดง เหลืองและแสด

ภาพที่ 4 บัวในสกุลบัวฝรั่ง
5. จงกลนี ใบลอยอยูบนผิวน้ํา ขอบใบจักถี่ หาง ไมมีระเบียบ ดอกชูพนน้ํา บาน
กลางวัน กลีบดอกเล็กเรียว ซอนมาก ดอกลอยบานตลอดเวลา มีพันธุเดียว ดอกมีสีชมพูแลว
เปลี่ยนเปนสีขาวและมีสีเขียวสลับเมื่อใกลโรย

ภาพที่ 5 บัวจงกลนี
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6. บัวกระดง (Victoria regia Lindl หรือ N. amazonica Sowerby) จัดเปนบัวที่มี
ขนาดใหญที่สุด มีลําตนใตดินเปนหัวใหญ ใบเปนใบเดี่ยวมีขนาดใหญประมาณ 6 ฟุต ลอยบน
ผิวน้ํา ใบออนมีสีแดงคล้ําเมื่อแกจะเปลี่ยนเปนสีเขียวเขม ขอบใบยกขึ้นตั้งตรง มีหนามแหลม
ตามกานใบและผิวใบดานลาง ดอกเปนดอกเดี่ยวขนาดใหญ กานดอกและกลีบเลี้ยงดานนอกมี
หนามแหลม บานเวลากลางคืนและมีกลิ่นหอม ดอกประกอบดวยกลีบเลี้ยงจํานวน 4 กลีบ ดาน
นอกมีสีเขียวดานในสีเดียวกับกลีบดอก เมื่อเริ่มบานกลีบดอกจะมีสีขาวและจะเปลี่ยนเปนสี
ชมพู

ภาพที่ 6 บัวกระดง
ดอกบัวจัดเปนดอกสมบูรณเพศมีเกสรตัวผูและตัวเมียอยูในดอกเดียวกัน ดอกบัวเมื่อ
ไดรับการผสมแลวถาผสมไมติดดอกจะลอยอยูปริ่มน้ําแลวจะโรยไป ถาผสมติดดอกจะเริ่ม
กลายเปนฝกโดยดอกจะคอย ๆ จมลงใตน้ําประมาณ 2 สัปดาห เมื่อดอกเจริญเปนฝกแกและมี
เมล็ดแกก็จะลอยขึ้นมาบนผิวน้ําใหมอีกครั้ง
ความหมายของดอกบัวที่ปรากฏในอารยธรรมตาง ๆ
ภาพสัญลักษณของดอกบัวไดมีปรากฏขึ้นในอารยธรรมเกาแกหลายแหง ทั้งในซีกโลก
ตะวันตกและตะวันออก ดังตัวอยางอาทิเชน อียิปต กรีก เปนตน อารยะธรรมทั้งหลายเหลานี้ไดมี
ภาพสัญลักษณของดอกบัวปรากฏขึ้นในรูปของการเคารพบูชาเทพเจาหรือการบวงสรวงตาง ๆ
ตลอดจนงานสถาปตยกรรมก็ยังมีรูปบัวเปนสวนประกอบ ดังตัวอยางตอไปนี้
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1. อารยะธรรมอียิปต
ในอียิปต ดอกบัวถูกใชเปนสัญลักษณแทนดวงอาทิตย ความคิดสรางสรรค และ
การเกิดใหม ทั้งนี้เนื่องจากดอกบัวจะจมลงในน้ํายามค่ําคืน และจะโผลพนน้ํา และ เบงบานในยาม
เชา ดอกบัว ยั ง เปน สั ญลั ก ษณของอียิปตเ หนื ออีก ด ว ย นิท านเทพปกรณัม เกาแก เ กี่ ย วกับ ดวง
อาทิตยของอียิปตเชื่อวา กอนที่จักรวาลจะถือกําเนิดนั้นไดมีมหาสมุทรที่มีขนาดใหญไมสิ้นสุดอยู
เทพเจาองคแรก คือนัน (Nun) ไดปรากฏกายออกมาจากดอกบัวขนาดยักษพรอม ๆ กับแผนดิน
ผืนแรก หลังจากนั้น เทพเจาแหงดวงอาทิตยคือ อาตัม (Atum) ซึ่งเปนรางหนึ่งของนันก็ไดเกิด
ตามมา (ซึ่งบางตํานานก็เชื่อตางออกไปวาเทพองคนี้ คือ รา (Ra)) ดอกบัวนี้จะบานออกทุกเชา
และหุบลงยามค่ําคืนเมื่อราไดกลับเขาไปอยูในดอกบัวนั้นแลว เปนวัฏจักรเชนนี้เรื่อยไป ดวยวัฏ
จั ก รการบานและหุ บ สั ม พั น ธ กั บ การขึ้ น และตกของดวงอาทิ ต ย ชาวอี ยิ ป ต จึ ง ใช ด อกบั ว เป น
สัญลักษณของการเกิดและดวงอาทิตยนั่นเอง เทพเจาแหงความงามและการรักษาของชาวอียิปต
คือเทพเนเฟอเธม (Nefertem) เปนเทพผูคอยดูแลรักษาเทพราจากการเสื่อมของรางกายไปตามวัย
โดยใชน้ํามันหอมจากดอกบัว
ในงานศิ ล ปะแขนงต า ง ๆ ของอี ยิ ป ต ยั ง ปรากฏรู ป ดอปบั ว อยู ทั่ ว ไป ทั้ ง ภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง ภาพแกะสลัก เครื่องเรือน และในงานสถาปตยกรรม ดอกบัวที่ปรากฏในงาน
ศิลปะของอียิปตนั้นมี 2 ประเภท คือ บัวขาว (white lotus) และ บัวสีน้ําเงิน (blue lotus) โดยเฉพาะ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่แสดงใหเห็นพิธีกรรมเกี่ยวกับการตาย และการทํามัมมี่เพื่อรักษาศพไว
ไมใหเนาเปอย ดอกบัวถูกใชเปนสัญลักษณแหงการเกิดเมื่อดวงวิญญาณไดออกจากรางเดิมไป
และจะกลับมาเกิดใหมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในงานจิตรกรรมฝาผนังและงานแกะสลักนูนต่ํามักปรากฏ
ในลักษณะที่เทพเจาหรือคนถือดอกบัวในมือ หรือเปนลายกรอบ สวนในงานสถาปตยกรรมนั้นจะ
ปรากฏเปนบัวหัวเสาอยางชัดเจน
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ภาพที่ 7 งานจิตรกรรมฝาผนังของอียิปต

ภาพที่ 8 บัวหัวเสา วิหารคารนัค อียิปต
2. อารยะธรรมกรีก
อารยะธรรมอี ยิ ปต ไดส ง ตอมาถึง กรี ก เมื่ อกรี กได เ ขา ยึ ด ครองอียิป ต ลวดลายที่
ปรากฏเชน ลายบัว ในงานสถาปตยกรรมแสดงใหเห็นชัดเจนถึงอิทธิพลของศิละแบบอียิปตที่มีตอ
ศิลปะกรีก ตัวอยางที่ปรากฏใหเห็นเชนที่วิหารอพอลโลเมือง Naukratis
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ภาพที่ 9 ลายบัวที่ปรากฏบนหัวเสาวิหารอพอลโล

ภาพที่ 10 ลวดลายบัวในงานสถาปตยกรรมกรีก
ความหมายของดอกบัวในซีกโลกตะวันออก
ธรรมชาติกําเนิดของดอกบัว ไดแสดงใหเห็นถึงปรัชญาการดําเนินชีวิตอยางลึกซึ้ง
กลาวคือ แมจะเกิดในโคลนตม แตเมื่อโผลพนน้ําขึ้นมารับแสงสวางแลว กลีบดอกกลับสะอาด
บริสุทธิ์ ไมมีสิ่งใดแปดเปอน เสมือนคนที่เกิดมาแลว หากเขาถึงหลักธรรมก็สามารถเปนผูหลุดพน
จากกิเลส และความทุกขทั้งปวงได บัวจึงเปนสัญลักษณแหงการรูแจงและจิตวิญญาณภายในที่
อยูเ หนือ อิท ธิพ ลของสภาพแวดลอ ม ดัง นั้น วัฏ จัก รของบัว จึง สัม พัน ธก ับ แนวความคิด และ
ปรัชญาในโลกตะวันออกซึ่งมองเห็นเวลาเปนรอบฤดู
ความหมายของดอกบัวในศาสนาพราหมณ
ศาสนาพราหมณหรือฮินดูเปนศาสนาที่มีแหลงกําเนิดในเอเชียใต คือ อินเดีย มีผู
นับถือที่เรียกวาศาสนิกชนฮินดู สวนมากที่ประเทศอินเดีย นอกนั้นจะมีบางเปนสวนนอยตาม
ประเทศตาง ๆ เชน ลังกา บาหลี อินโดนีเซีย ไทย แอฟริกาใต ศาสนาพราหมณหรือฮินดูเปน
ศาสนาที่เกาแกมากที่สุดในโลกศาสนาหนึ่ง มีอายุกวา 4,000 ป เนื่องจากศาสนานี้มีวิวัฒนาการ
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อันยาวนานผานขั้นตอนทางประวัติศาสตรหลายขั้นตอนตั้งแตโบราณกาลถึงปจจุบัน จึงเปนการ
ยากในการศึก ษาเรื่อ งราวตา ง ๆ ใหแจมแจง ชัด เจนกวา ศาสนาอื่น ๆ ไมมีใครกํา หนดไดวา
ศาสดาคือใคร จนตองถือวาไมมีศาสดา หรือผูกอตั้งศาสนา คิดวาเกิดจากการไดยินไดฟงตอ ๆ
กันมา หรือเกิดจากประสบการณทางศาสนาของชาวฮินดูรวมกัน เกิดเปนคําสอน เปนคําภีรขึ้น
จนผูนับถือศาสนา มีความเชื่อและแนวทางปฏิบัติตางกันมากมาย ทั้งในสมัยเดียวกัน และสมัย
ตางกัน แมแตชื่อของศาสนาเอง ก็ยังเรียกตางกันไปตาม กาลเวลา
ศาสนาพราหมณหรือฮินดูก็คือศาสนาเดียวกันนั่นเอง การที่มีชื่อเรียกควบคูกันไป 2
ชื่อ คือ “พราหมณ-ฮินดู” เพราะผูใหกําเนิด ศาสนานี้ ในตอนแรกเริ่มเรียกตัวเองวา ”พราหมณ”
ตอมาศานาเสื่อมลงระยะหนึ่งและไดมา ฟนฟูปรับปรุงเปนใหเปนศาสนาฮินดู โดยเพิ่มบางสิ่ง
บางอยางเขาไป มีการปรับปรุงเนื้อหาหลักธรรมคําสอน ใหดีขึ้น คําวา “ฮินดู” เปนคําที่ใชเรียก
ชาวอารยันที่อพยพเขาไป ตั้งถิ่นฐานในลุมแมน้ําสินธุ และเปนคําที่ใช เรียกลูกผสมของชาว
อารยันกับชาวพื้นเมืองในชมพูทวีป และชนพื้นเมืองนี้ไดพัฒนาศาสนาพราหมณโดยการ เพิ่มเติม
อะไรใหม ๆ ลงไป แลวเรียกศาสนาของพวกนี้วา “ศาสนาฮินดู” เพราะฉะนั้นศาสนาพราหมณ
จึงมีอีกชื่อในศาสนาใหมวา “ฮินดู” จนถึงปจจุบันนี้
เทพเจาที่สําคัญ ๆ หลายองคในศาสนาพราหมณลวนมีความเกี่ยวพันกับดอกบัว
ทั้ง สิ้น ทั้งนี้จ ะเห็นไดจ ากรูปเคารพที่ปรากฏนั้นมัก มีบัวเปน สวนประกอบเสมอ อาทิเ ชน พระ
นารายณ พระลักษมี เปนตน
1. พระนารายณ
พระวิษณุ (นารายณ) เทพผูคุมครองโลกตามความเชื่อของชาวฮินดู ปจจุบัน
พระองคคือเทพผูทํา หนาที่บริหารหรือผูคุมครองโลกที่สําคัญ จากคัม ภีรพราหมณ คัม ภีร
พราหมณปุราณะกลาวไววา “พระปรเมศวร” (พระศิวะ) เปนผูสรางพระวิษณุ เหตุมาจากทรงมี
พระประสงคจะสรางสวรรคและโลก ซึ่งถือวาเปนงานใหญนัก จึงไดทรงตองการผูชวย โดยการ
นําหัตถซายมาลูบหัตถขวา จึงบังเกิดเปนเทพชื่อ “พระวิษณุ” หรือ “พระนารายณ” พระปรเมศวร
ไดสอนศิลปะดานตาง ๆ ใหกับพระวิษณุในทุกดาน และใหประทับอยู ณ เกษียรสมุทร เมื่อ
เกิดเหตุรายในโลกมนุษยหรือสวรรคเมื่อใด พระวิษณุก็จะมีหนาที่ไปปราบปรามเหลาอสูร และ
ผูประสงครายนั้น ๆ โดยในบางคราวก็จะไดรับการรองขอจากเหลามวลเทพเทวดาบาง
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ภาพที่ 11 พระนารายณหรือพระวิษณุ
คัมภีรมหาภารตะ เลาไวถึงพระนารายณแตเดิมคือฤาษีตนหนึ่ง เปนบุตรของฤาษี
ธรรมมะ ไดเดินทางจากโลกมนุษยสูสถานที่ของพวกพราหมณพรอมเพื่อนสนิทนามวา “นร” เพื่อ
บําเพ็ญเพียรจนไดรับการเคารพบูชาจากเทพเทวดาทั้งมวล ตอมาไดรับการขอรองจากเหลา
เทวดาใหชวยปราบอสูรที่สรางความเดือดรอน ฤาษีทั้งสองจึงไดรับปากชวยเหลือโดยไดออกรบ
กับอสูรจนไดรับชัยชนะ จึงไดรับความเคารพนับถือจากเหลาเทวดายิ่งขึ้นกวาแตกอน จน
ภายหลังฤาษีนารายณไดออกเดินทางไปบําเพ็ญตนยังหิมาลัยจนบรรลุผลเปนพราหมณ (ผูรู
แจงทุกสิ่งในโลก) และไดเปนผูนําเหลาพราหมณในเวลาตอมา จากการยกยองบูชาตลอดที่ผาน
มาจนเปนที่รูจักในนาม “พระวิษณุ (นารายณ)” พระนามของพระวิษณุ พระนารายณ มีผูขนาน
นามเรียกขานจากความแตกตางกันตามความเชื่อ พระนามตามฤทธิ์อํานาจและตามเหตุการณที่
ตางกันตามกาล อาทิ อนันตะ ไมสิ้นสุด จตุรภุช มี 4 กร มุราริ เปนศัตรูแหงมุระนระ (นะระ) ผูชาย
นารายณ ผูที่เคลื่อนไปในน้ํา ปญจายุทธ พระผูทรงอาวุธทั้ง 5 อยาง ปตามพร ทรงเครื่องสีเหลือง
ทโมทร มีเชือกพันเอาไวรอบเอว กฤษณะ โควินทะ โคบาล ผูเลี้ยงวัว ชลศายิน ผูนอนเหนือน้ํา
พระพิษณุหริ ผูสงวน อนันตไศยน นอนบนอนัตนาคราช ลักษมีบดี ผูเปนสามีของพระลักษมี
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วิษวบวร ผูคุมครองโลก สวยภู เกิดเอง เกศวะ มีผมอันงาม กิรีติน ผูใสมงกุฎ พระวิษณุ พระ
นารายณ ทรงประทับบนสวรรค เรียก ไวกูณฐ พาหนะ คือ ครุฑ พระวรกายสีนิล ฉลองดั่ง
กษัตริย มีมงกุฎ อาภรณสีเหลือง มี 4 กร ถือ สังข จักร ตรี คทา บางก็กลาวไววาทรงถือ
ดอกบัว ลูกศร ดอกไม หรือเชือกบวงบาศ หรือสายฟา อาวุธประจําที่ใช คือ สังข จักร คทา ธนู
และพระขรรค
2. พระลักษมี
การกําเนิดของพระนางลักษมี มีการคนพบหลักฐานทั้งจากตํานาน เรื่องเลา และ
คัมภีรตาง ๆ ที่พบมีการกลาวไวตางกันออกไป คัมภีรรามายณะ กลาวถึงตอนที่เหลาเทวดา
ทั้งหลายทําพิธีกวนเกษียรสมุทร เพื่อทําน้ําอมฤต ซึ่งการกวนเกษียรสมุทรนี้ไดบังเกิดสิ่งวิเศษ
14 อยาง อาทิ น้ําอมฤต นางอัปสร เทวดา สิ่งของวิเศษตาง ๆ รวมทั้ง สัตวเทวะ นางอัปสรที่บังเกิด
ขึ้นในครั้งนี้ ไดมีพระนางลักษมีถือกําเนิดขึ้นมาดวย เมื่อครั้งพระนางลักษมีไดปรากฏกายขึ้น
ประกอบดวยขณะนั้นพระนารายณทรงอวตารเปนเตาใหญเพื่อรองรับไมใหโลกไหว ไดแลเห็น
พระนางลักษมีจึงเกิดความพึงพอใจ ดังนั้น ดวยอํานาจฤทธิ์เดชที่มีจึงบันดาลให พระนางมา
เปนชายาของพระองค ตํานานอื่น ๆ กลาวไววา พระนางลักษมีเกิดจากดอกบัวหลวง ตอมาได
เขาเฝาพระนารายณโดยไดถือดอกบัวหลวงไปเขาเฝาดวย พระนารายณเกิดพึงพอพระทัยใน
พระนางยิ่งนักจึง ไดอภิเษกเปนพระชายาในที่สุด พระนามที่ไดเรียกขานพระนางลักษมี มี
มากมาย และมีการกลาวถึงเรื่องการอวตารของพระนารายณไววา พระนางลักษมีผูเปนชายา
จะอวตารลงมาทุกปางที่พระนารายณไดอวตารลงมาดวยเสมอ ดังจะกลาวบางสวนไวดังนี้ พระ
นามเรียกขาน อาทิ ชลธิชา ผูเกิดแตน้ํา (เหตุจากคัมภีรรามายณะ) ปทมา ผูมีดอกบัวเปน
สัญลักษณ รูปเคารพทางศิลปะที่คนพบจนถึงปจจุบัน พระนางลักษมี ประทับยืนบนดอกบัว
และถือดอกบัว อาภรณดั่งกษัตริย สวมมงกุฏ หรือรูปเคารพที่พระนางประทับนั่งบนดอกบัว พระ
วรกายสีทอง ทรงถือดอกบัวไว บางรูปเคารพที่พบพระนางลักษมี มี 8 กร ทรงถือดอกบัว คันธนู
คทา ลูกธนู ลูกลอ หอยสังข ลูกบดไม และประตัก สวนรูปเคารพที่พระนางลักษมี 4 กรนั้น พระ
วรกายสีทอง ทรงเครื่องประดับ พระกรถือลูกลอ หอยสังข ดอกบัว และคทา รูปเคารพที่พบทั้ง
8 กร และ 4 กร ที่ปรากฏใหเห็น มีทั้งพระนางลักษมี ประทับยืน และนั่งบนดอกบัว รูปเคารพที่มี
2 กร ประทับยืนบนดอกบัว ถือดอกบัว และหอยสังขไว รูปเคารพที่พบในศาสนสถานของลัทธิ
ไวษณพนิกาย มีลักษณะของพระนางลักษมี ประทับนั่งบนตักซายของพระนารายณ พระบาท
ซายงอเขาหาพระบาทขวาตกลงลาง พระนางมี 4 กร ถือ สังข จักร ตรี คทา (บางรูปเคารพพระ
นางลักษมี มี 2 กร ถือ ดอกบัวหลวง ทั้ง 2 กร) รูปเคารพพระนางลักษมีนั่งเคียงขางพระนารายณ
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ประทับบนขนดของพระยานาควาสุกรี พระองคทรงถือดอกบัว รูปเคารพบางรูปพระนางทรงนั่ง
ตักพระนารายณ ทรงถือดอกบัวไว พระนารายณประทับบนพระยาครุฑ

ภาพที่ 12 พระลักษมี
3. พระกฤษณะ
พิธีก ารบูช า ชาวฮิน ดูลัท ธิไ วษณพนิก ายเชื่อ วา พระกฤษณะเทพ คือ เทพแหง
เสียงเพลงและการรําฟอน พิธีการบูชา ผูนับถือจะบูชาพระกฤษณะเทพโดยจัดใหมีการแสดง
ระบําราศสีลา ถวายพระองค ซึ่ง ระบําราศสีล าเปน การ ถา ยทอดมาจากชว งวัย หนุมของ
พระกฤษณะ ในขณะเตนรํากลางแสงจันทรกับหมูหญิงเลี้ยงโคกลางทุงหญาอันกวางใหญ เมื่อ
ครั้งพระวิษณุเทพไดอวตารลงมาเพื่อปราบยุคเข็ญใหแกเหลามวลมนุษยทั่วไป ในชวงเหตุการณ
โลกเกิดกลียุคและเกิดความไมสงบสุขจากเหลาอสูร จึงทรงอวตารลงมาในปางตาง ๆ ซึ่งปาง
พระกฤษณะเทพ คือ ปางที่ 8 ในการอวตาร 10 ปางของพระวิษณุเทพนั่นเอง ลักษณะทางศิลป
รูปปนที่พบเปน เทพชายยืนสวมอาภรณสีแดง สวมมงกุฎ และใสเครื่องประดับ มี 2 กร กรขวา
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ถือไมเทา กรซายยกขึ้นจับขอศอกขวา หรือบางก็วาถือสังขปจจุบันรูปปนนิยมทํารูปพระกฤษณะ
ยืนไขว หรืองอพระบาท มี 2 กร ยกขลุยระดับพระโอษฐกําลังเปาขลุย บางรูปของพระกฤษณะ
มีลักษณะผมมุนเสียบดอกไม มือซายถือดอกบัว มือขวาวางขางตัว สวนดานซายของพระองคมี
นางสทาบามา ทรงผมยาว มือขวาถือดอกไมสวนมือซายวางขางตัว

ภาพที่ 13 พระกฤษณะ
4. พระพรหม
จากคัมภีรและตํานานมากมายที่กลาวถึงการกําเนิดของพระพรหม กลาวไว อาทิ
คัมภีรวารหปุราณะ และมหากาพยมหาภารตะ กลาวไววา พระพรหมเกิดจากดอกบัวที่พุดขึ้น
จากสะดือของพระวิษณุ ที่บรรทมหลับอยูบนหลังพระยาอนันตนาคราชที่เกษียรสมุทร คัมภีร
ปทมปุราณะ กลาวไววา เมื่อครั้งพระวิษณุตองการสรางโลก จึงแบงภาคออกเปน 3 ภาค โดย
พระพรหมเกิดจากสีขางเบื้องขวา พระวิษณุ (พระองค) เกิดจากสีขางเบื้องซาย พระศิวะ เกิด
จากบั้นกลางพระองค คัมภีรมานวธรรมศาสตรกลาวไววาในครั้งเมื่อโลกยังไมปรากฏสิ่งใด ๆ
(วางเปลา) พระอาตมภู (ผูเกิดเอง) ประสงคจะสรางทุกสิ่งจึงสรางน้ําขึ้นมากอน แลวนําพืชโปรย
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ลงน้ํา เวลาผานไปพืชนั้นกลายเปนไขทองและกําเนิดพระพรหมปรากฏขึ้น นามวา หิรัณครรภ
หลังจากนั้นพระพรหมจึงแบงรางเปนชาย-หญิง เพื่อสรางโลกและมนุษย

ภาพที่ 14 พระพรหม
5. พระสุรัสวดี
พระนางสุรัสวดี ทรงมีพระนามเรียกขาน อาทิ วัค วัคเทวี วาคิสวารี ภารตี วาณี
สาวิตรี คัมภีรวิษณุโบราณ บันทึกไววา เมื่อพระพรหมเนรมิตพระนางสุรัสวดีขึ้นมาแลวได
ประทานคัมภีรดานอักษรเทวะนาครี และอักษรภาษาสันสกฤตใหแกพระนาง พระนางจึงได
ศึกษาคัมภีรจนแตกฉาน เกงทางดานนี้ความสามารถนั้นเหนือกวาผูใดบนสรวงสวรรค กลาวกัน
วาพระนางเปนเจาแมหรือเทพีแหงอักษรศาสตรดวย พระนางเปนผูใหกําเนิดอักษรเทวะนาครี
ซึ่งเปนตัวอักษร (เขียน) ของอักษรภาษาสันสกฤต หรือภาษาอินดี ในอินเดียปจจุบัน
บางตํานานกลาวไววาพระนางสุรัสวดี เปนเทพธิดาแหงน้ํา (ในอินเดียมีแมน้ําชื่อ
สรัสวดี) ซึ่งหลักฐานจากหนังสือมหาภารตะ กลาววาพระนางเปนผูใหกําเนิดน้ําอันบริสุทธิ์แก
มวลมนุษย สัตว และพื้นดิน ศาสนาพุทธ นิกายมหายาน เกิดชวงราวศตวรรษตน ๆ ของ
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คริสตศักราช มีเรื่องราวของพระนางสุรัสวดีกลาวไววาผูที่นับถือศาสนาพุทธมหายาน ใหความ
เคารพบูชาพระนางวาเปนพระมเหสีของพระโพธิสัตวมัญชุศรี ซึ่งเปนพระโพธิสัตวแหงสติปญญา
และความฉลาด พระนามของพระสุรัสวดีในพุทธศาสนาทรงพระนามวา เทพธิดาตารา
รูปเคารพของพระนางสุรัสวดี ทรงมีพระวรกายขาว ประทับนั่งบนดอกบัว พระบาท
หอยลงเบื้องลางขางหนึ่ง พระกรถือพิณ บางรูปเคารพ บางรูปเคารพของพระนางที่พบมีพระ
พักตรเดียว หรือ 4 พักตร พระกรมี 4 กร ทรงถือคัมภีร ดอกบัว ขลุยหรือแจกัน (ถวยน้ํา) และพระ
กรทําปางวิตรกะ บางรูปเคารพที่มีพระกร 8 กร ทรงถือคันศร คทา ขลุย ลูกลอ สังข บวง ลูกบด
และประตัก และพาหนะ คือ นกยูง อาภรณสวมสาหรี สวมมงกุฎ เครื่องประดับ กําไล และศีรษะ
รูปเคารพบางรูปจะประทับบนหลังหงส หรือนกยูง

ภาพที่ 15 พระสุรัสวดี
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ความหมายของดอกบัวในพุทธศาสนา
สัญลักษณดอกบัวมีปรากฏและมีความสําคัญมากในพุทธศาสนา ทั้งในฝายมหายาน
และหินยาน ในทางพุทธศาสนานิกายมหายาน ดอกบัวมักถูกใชเปนบัลลังกของพระโพธิสัตวใน
ปางตาง ๆ นอกจากนี้บัวที่มีสีตางกันยังมีความหมายแตกตางกันออกไปอีกดวย
ดอกบัว สีข าว หมายถึง โพธิ ์ หรือ การตื ่น ในที ่นี ้ห มายถึง ความเปน ธรรมชาติอ ัน
สมบูรณในตัวเอง สัญลักษณดอกบัวสีขาวนี้มักปรากฏในมันดาลาหรือผังจักรวาลตามคติความ
เชื่อแบบมหายาน โดยเฉพาะในธิเบต โดยหมายถึงครรภแหงโลก
ดอกบัวสีแดง หมายถึง หัวใจ (หทัย) มีนัยยะเกี่ยวกับความรักและความเมตตา และ
เปนสัญลักษณหมายถึงพระโพธิสัตว
ดอกบัว สีฟ า หมายถึง ชัย ชนะ ความเฉลีย วฉลาด ความรู แ ละความรอบรู  เปน
สัญลักษณแทนพระโพธิสัตวมัญชุศรีซึ่งเปนพระโพธิสัตวองคหนึ่งในนิกายมหายานและเปนสวน
หนึ่งของ “ปรัชญาปรมิตา"ซึ่งหมายถึงปญญาอันสมบูรณ
ดอกบัวสีชมพู หมายถึง พระพุทธเจาในอดีตกาล ในบางครั้งมีการใชในที่สับสนกับ
บัวสีขาว
ในทางพุท ธศาสนาฝา ยหิน ยาน พระพุท ธองคไ ดท รงเปรีย บดอกบัว แทนคา ของ
สติปญญามนุษย ซึ่งแบงออกเปนสี่เหลา คือ
บัวประเภทที่ 1 บัวพนน้ํา หมายถึง บุคคลผูถึงพรอมดวยปญญา เพียงไดตระดับรับ
ฟงธรรมแหงพุทธิปญญาครั้งหนึ่ง ก็สามารถเขาใจอยางแตกฉานได ถึงพรอมดวยการปฏิบัติกุศล
กรรมดํ า เนิน ชีว ิต ดว ยศรัท ธา ศีล สมาธิ ปญ ญา กิเ ลสยุเ ยา ใด ๆ ไมส ามารถสั ่น คลอนจิต
วิญญาณอันเปนบริสุทธิ์คุณได เปนดังดอกบัวที่รับแสงอรุณเปลงประกาย และสงกลิ่นอันหอม
ในยามเชา
บัวประเภทที่ 2 บัวปริ่มน้ํา หมายถึงผูถึงพรอมดวย ศีล สมาธิ แตยังไมเกิดปญญา
ในทันทีทันใด แตเมื่อพินิจพิจารณาเปนครั้งที่สอง ก็จะสามารถเห็นความจริงแหงธรรมนั้นได เปน
ผูถึง พรอมดว ยการปฏิบัติกุศลกรรม มีศรัท ธาและดํา เนิน วิถีแหง ศีล สมาธิ ปญ ญา กิเ ลสอัน
ละเอียดจะคอย ๆ ปราศจากหายไป จนจิตใจสะอาดผองแผวไดในที่สุด เปนดังดอกบัวที่รอวัน
พรุงนี้ เพื่อเบงบานและพนทุกข
บัวประเภทที่ 3 บัว กลางน้ํา เปน ผูที่ย ัง ตั้ง อยูบ นความประมาท แมจ ะไดต ระดับ
ตรับฟงธรรมหรือความรูอันจริงแทมามาก แตก็ยังขาดซึ่งศรัทธามีความรูความเขาใน แตก็เปนชั่ว
ครูชั่วยามยังขาดสมาธิ และปญญาที่จะพิจารณาวิเคราะหวิจารณ มีแนวโนมที่จะเปนไปในทาง
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ใดทางหนึ่งดีขึ้นหรือตกต่ําลง ขึ้นอยูกับองคประกอบภายนอก สภาพแวดลอมชักนําและชี้นาํ หาก
วาไดตระดับรับฟงธรรมความรูบอย ๆ ขึ้น หรือสภาพแวดลอมเอื้ออํานวย ก็จะดําเนินไปในศีล
สมาธิ ปญญาได เปนดอกบัวชนิดที่ยังไมปลอดภัยใตกระแสน้ํา ยังเสี่ยงตอการเปนอาหารของ
เตา ปลา รวมถึงอุปสรรคอื่น ๆ ภายใตวังวนแหงน้ําหรือกระแสคานิยม สังคม
บัวประเภทที่ 4 บัวใตน้ํา หรือบัวที่ยังอยูในโคลนตม ยอมตกเปนเหยื่อของสิ่งยั่วยุ
เปนอาหารของสัตวน้ํา ไมมีโอกาสที่จะไดเห็นแสงอาทิตย แสงแหงธรรมวิสุทธิ มิอาจเบงบานได
เพราะความสนุกสนาน ระเริงอยูกับกิเลสตัณหาราคะ โลภ โกรธ หลง รสสัมผัส ในวังวนแหง
ความมึนเมาจริตมารยาอันยุงเหยิง เปรียบไดกับผูมีจิตใจไฝต่ํา จิตที่ออนแอ หยาบกระดาง และ
โอนเอนไปตามแรงยั่วยุภายนอก
นอกจากนี้เกสรของดอกบัวยังเปรียบไดดังแกนของพระพุทธศาสนา คือ การเวียนวาย
ตายเกิด โดยดอกบัวนั้นมีการตูมแลวบาน เมื่อบานมีการแสดงกลีบดอก เกสรที่สวยงาม เมื่อ
เวลาผานไปกลีบเริ่มแหงเหี่ยว โรยรา และหลนรวง คงเหลือแตฝกซึ่งมีเม็ดบัวเมื่อตายไปแลวก็
สามารถเจริญเติบโตไดใหมเปนวัฏจักรของสรรพสิ่ง

บทที่ 3
ขอมูลพืน้ ฐานสําหรับการออกแบบ
ความตองการขั้นพื้นฐานและพัฒนาการของเด็กวัยกอนเรียน
วัยกอนเรียนเริ่มตนจากวัยทารกและสิ้นสุดลงเมื่อเด็กเขาโรงเรียนภาคบังคับ วัยนี้เปน
คาบเวลาที่เด็กกําลังเติบโต เปนอิสระ พึ่งตัวเองไดมากขึ้นทีละนอย เปนระยะที่เด็กไดรับการ
ขนานนามวา วัยเด็กตอนตน วัยกอนเรียน วันกอนเขาโรงเรียน หรือวัยกอนเกณฑ พัฒนาการ
สวนใหญของเด็กในวัยนี้อยูในเรื่องการปรับตัวใหคุนกับสิ่งแวดลอม และการเรียนรูเกี่ยวกับหลัก
มูลของพฤติกรรมทางสังคม เพื่อเปนการเตรียมตัวเขาไปอยูในสังคมที่กวางขึ้นในวัยตอไป วัย
ทารกเปน ระยะที ่เ ด็ก ฝก การใชอ วัย วะสว นตา ง ๆ ใหส ามารถควบคุม ไดด ี เพื ่อ จะไดใ ชเ ปน
เครื่องมือสําหรับสํารวจสิ่งแวดลอมในวัยกอนเรียน แทนที่เด็กจะพอใจแตเพียงเปนผูชมเด็กยัง
ตองการทราบอีกดวยวา รอบตัวเขามีอะไรบาง จะบังคับมันไดอยางไร ถาลูกเขาจะรูสึกอยางไร
และจะมีสวนเกี่ยวของกับมันไดอยางไร สิ่งตาง ๆ ที่เด็กสนใจนี้รวมทั้งคนและสิ่งที่ไมมีชีวิตดวย
เชน หิน กรวด ฯลฯ
ในวัยทารก พอแมพบกับปญหาการดูแลทางกายเปนสวนใหญ ครั้งถึงวัยกอนเรียนเด็ก
เริ่มมีพฤติกรรมที่เปนปญหาหลายประการ ซึ่งเรียกรองใหพอแมตองขบคิดเพื่อแกไข เพราะในระยะ
นี้ บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะของเด็ ก พั ฒ นาแตกต า งออกไป และเด็ ก มั ก จะเรี ย กร อ งความเป น อิ ส ระเกิ น
ขอบเขตที่เขาจะชวยตัวเองได ฉะนั้น เด็กเล็กจึงเปนคนที่สอนยาก ดื้อดึง ไมเชื้อฟง ขัดขืน โมโห
โทโส ละเมอกลางคืน หวาดกลัว และอิจฉา ริษยา
ความโนมเอียงหรือธรรมชาติของเด็ก
อนึ่ง ผลการศึกษาคนควาเกี่ยวกับความโนมเอียง (Indency) หรือธรรมชาติของเด็ก
เล็ก นักการศึกษาไดคนความรรควิธีที่จะใหการศึกษาแกเด็กเล็กดวยวิธีใหเรียนใหเลนไปพรอมกัน
วิธีนี้เด็กจะเรียนไดดวยความสนใจ เพลิดเพลิน ไมเบื่อหนาย
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ความโนมเอียงของเด็กที่ปรากฏเห็นชัดมี ดังนี้
1. การเลน เด็กมักชอบหยิบ ชอบจับ ชอบแกะ ชอบแคะ สิ่งตาง ๆ
2. กิจกรรม เด็กตองการเคลื่อนไหวไมอยูนิ่ง หรือตองการทําใหสิ่งตาง ๆ เคลื่อนไหวไป
3. การเลียนแบบ เด็กชอบทําอะไรตาง ๆ ตามอยางที่ผูอื่นทํา ซึ่งตนเคยประสบพบเห็น
4. ความอยากรูอยากเห็น เด็ก ตองการสํารวจ ตรวจตรา ตองการคนพบสิ่ง ตา ง ๆ
อยูเสมอ
5. จิ น ตนาการ เด็ ก มั ก ต อ งการกระทํ า ในสิ่ ง ที่ เ กิ น กว า สภาพของวั ย และร า งกาย
(สมรรถนวิสัย) ของตนจะกระทําได ทั้งนี้ดวยการคิดคํานึง หรือดวยการเลนอยางสมมติ
พัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็กวัยกอนเรียน
พัฒนาการทางกาย
1. น้ําหนักและสวนสูง การเติบโตของเด็กในวัยนี้อยูในอัตราที่ขาเมื่อเทียบกับวัย
ทารก ซึ่งเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว สําหรับสวนสูง และน้ําหนักตัวขึ้นอยูกับองคประกอบหลาย
ประการ เชน น้ําหนักตัว และสวนสูงของผูเปนพอแม ฯลฯ สําหรับน้ําหนักตัวนั้นขึ้นอยูกับนิสัยการ
กิน และการชวยเหลือของพอแมในเรื่องอาหารการกินดวย
2. สัดสวนของรางกาย ในตอนตนของวัยนี้ สวนสัดของรางกายเปลี่ยนไป ลักษณะ
หนาตาแบบทารกหมดไป ชวงแขนยาวขึ้นเมื่อเทียบกับศีรษะซึ่งดูเล็กลง และไดขนาดกับลําตัว
ตลอดคาบเวลาของวัยนี้ หนาตายังคงมองดูเล็ก จมูกเล็กและคอนขางแบน ปากก็เชนเดียวกันคือ
เล็ก ไมไดสวนเพราะฟนน้ํานมยังไมโตเต็มที่ อยางไรก็ดี แกมยังคงกางออกอยางเห็นไดชัด เพราะ
สวนคงเจริญขึ้น และคอก็ยาวขึ้นดวย ผมซึ่งนุมในวัยทารกจะหยาบและสีเขมขึ้น ทั้งยังหวีใหเรียบ
ไดยากอีกดวย ลําตัวยาวและกวางขึ้นเปนสองเทาของเมื่อเกิดใหม ๆ ไหลกวาง แขนขายาวขึ้น
สวนมือและเทาก็ใหญขึ้นดวยเชนกัน สําหรับโครงกระดูกนั้นแข็งแรงกวาเมื่ออยูในทารก ฉะนั้น
โอกาสที่จะผิดรูปซึ่งเปนผลของการกดหรืออยูในอิริยาบทไมดีจึงมีนอยลง กลามเนื้อเติมโตและ
แข็งแรงขึ้น ฉะนั้นจึงใชไดมากกวา และเมื่อยลาชากวาเมื่อเล็ก ๆ กอนวัยนี้จะสิ้นสุดลง ฟนแทจะ
ขึ้น 1 – 2 ซี่
3. หนาที่ทางสรีระ
3.1 การกินอาหาร ในวัยนี้รากฐานของนิสัยเชิงสรีระไดพัฒนาขึ้น เด็กจะกินอาหาร
ไดอยางเดียวกับคนอื่น ๆ ในครอบครัว ไมจําเปนตองกินอาหารที่เตรียมไวโดยเฉพาะอยางแต
กอน แตจะสังเกตไดวาเด็กไมเจริญอาหารและหิวบอยเทาทารกที่เปนเชนนี้ก็เนื่องมาจากอัตรา
การเจริญเติบโตชาลง และเด็กไมตองการอาหารมากเทาแตกอนประการหนึ่ง และเปนเพราะเด็ก
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เริ่มชอบและเกลีย ดอาหารขึ้นอีกประการหนึ่ง การที่เด็กมีเจตนคติตออาหารเชน นี้เปนเพราะ
อาหารที่ใหเด็กกิน ซึ่งไดปรุงขึ้นใหถูกปากของผูใหญนั้นรสจัดเกินไปสําหรับเด็ก เพราะเด็กมี
ความรูสึกไวกวาผูใหญ ฉะนั้นจึงเปนวัยที่มีปญหาในเรื่องการกินมากที่สุด ปญหานี้เกิดจากการ
บังคับใหเด็กกิน และเด็กดื้อดึงไมยอมกินตามที่ถูกบังคับ
3.2 การหลับนอน การนอนเปนเวลาเมื่อเปนทารก จะเกิดปญหาขึ้นในระยะแรก
ของวัยกอนเรียน ในตอนนี้เด็กจะขัดขืนไมยอมนอนกลางวัน และไมยอมเขานอนกลางคืนตาม
เวลา ความพยายามที่จะดื้อดึงในสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดนี้ ทําใหเด็กมีอารมณตึงเครียดเมื่อถึงเวลา
นอน และจะโยเยนอยลงจนกวาจะพน 4 ขวบ จึงจะยอมนอนโดยดี และจะหลับงายขึ้นถาหากให
เวลา 15 - 30 นาที กอนนอนเปนเวลาสําหรับฟงนิทาน ดูสมุดภาพ หรือเตรียมตัวใหตุกตานอนดวย
พฤติกรรมปกติที่นาสังเกตสําหรับเด็กวัยนี้คือ การกอดตุกตาสัตว ตุกตาหมอน หรือผาหม ซึ่ง
ดําเนินอยูในระยะตนของวัยนี้ และจะเลิกไปเมื่อใกลจะพนวัย การละเมอ หรือตื่นเพราะฝนเกิดขึ้น
เปนธรรมดาในตอนตน ๆ ของวัยนี้เชนกัน แตเมื่ออายุพน 4 ขวบ การละเมิดหรือตื่นเพราะฝนก็จะ
ลดนอยลง
3.3 การถายอุจจาระปสสาวะ ปกติเด็กอายุ 2 - 3 ขวบ จะปสสาวะรดที่นอน
นอยลงไดถาหากมีผูใหญคอยปลุกใหลุกขึ้นถายปสสาวะ และจะลุกขึ้นเองไดโดยไมตองปลุกเมื่อ
อายุ 4 ขวบ อยางไรก็ดีเด็กบางคนอาจจะปสสาวะรดที่นอนบางเปนบางครั้งบางคราว โดยเฉพาะ
เมื่อเหน็ดเหนื่อยหรือตื่นเตนมากในตอนกลางวัน
3.4 ความเจ็บไขและโรคตาง ๆ เด็กเล็ก ๆ รับเชื้อไดงาย โรคที่มักจะรบกวนเด็ก
วัยนี้ ไดแก โรคเกี่ยวกับระบบการยอย และไขหวัด ถามีเด็กโตกวาอยูในบาน ก็อาจเกิดโรคอื่น
ได เชน หัด คางหมู อีสุก อีใส และไขเ ด็ก อื่น ๆ โรคตา ง ๆ เหลานี้มีตน กํา เนิด มาจากความผิว
ปกติและความออนแอทางสรีระ แตบังมีโรคบางชนิดเกิดจากจิตใจและเปนผลเกิดจากความตึง
เครียดระหวางพอแมกับเด็ก ๆ เมื่อพอแมมีทาทีความรูสึกตอความเจ็บปวยของลูกในแงที่ทําให
ครอบครัววุนวาย กลาวโทษตัวเองหรือโทษเด็กวาการเจ็บปวยทําใหเกิดความยุงยากขึ้น เด็กก็
จะมีทาทีความรูสึกตอความเจ็บไขไมดี แตตรงกันขามถาพอแมมีทาทีความรูสึกที่ชื่นบานกวานี้
และดําเนินชีวิตครอบครัวไปอยางปกติ เด็กก็จะมีความรูสึกตอความเจ็บไขวาเปนเรื่องธรรมดา
ทําใหเขาไดเรียนรูวาเขาจําตองหลีกเลี่ยงความเจ็บไข ความเจ็บไขที่สืบเนื่องมาจากความรูสึก
ทางจิต ไดแก โรคกระเพาะ โรคประสาทอักเสบ ทํา ใหเ ปน โรค ผิว หนัง บางชนิด โรคหืด และ
โรคเบาหวาน
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นอกจากความเจ็บไขดังกลาวแลว เด็กเล็ก ๆ สวนมาก มักจะถูกมีดบาด ฟกช้ํา
ถูกน้ํารอนลวกหรือไฟไหม กระดูกหัก และแผลอันเกิดจากอุบัติเหตุเล็ก ๆ นอย ๆ เด็กอายุ 2 – 3
ขวบ ไดรับอันตรายมากที่สุด รองลงมาเปนพวกอายุ 5-6 ขวบ แมวาอุบัติเหตุของเด็กวัยนี้จะไม
สาหัส แตก็ทําใหหลายคนมีแผลเปน และชวยใหเด็กมีความระมัดระวังขึ้น
4. พัฒนาการของกลามเนื้อที่ใชในการเคลื่อนไหว
วัยกอนเรียนเปนวัยที่เหมาะสมสําหรับฝกทักษะ ซึ่งเปนประโยชนไมเพียงแตในวัยนี้
เท า นั้ น แต ยั ง เป น หลั ก มู ล ของทั ก ษะที่ ล ะเอี ย ดประณี ต ขึ้ น ซึ่ ง จะได ฝก หั ด ในวั ย ต อ ไปอี ก ด ว ย
เด็กเล็ก ๆ เพลิดเพลินและยินดีกับการทําสิ่งซ้ํา ๆ ซาก ๆ จนกวาจะมีความชํานาญ เด็กที่ชอบผจญ
ภัยและไมเกรงกลัววาคนจะเจ็บหรือถูกเพื่อนลอเลียนเหมือนเด็กโต เปนคนหัวออน และหัดงายขึ้น
ทําใหเขาเรียนรูทักษะใหม ๆ ไดงายและรวดเร็ว
การฝกทักษะจําเปนตองมีการชี้แจงจึงจะเกิดผลดี ถาปลอยใหเด็กรูจากการลองผิด
ลองถูก เด็กจะเสียเวลา ผลก็คือเด็กอาจจะผิดหวัง แตถาหากไดมีการแนะนําชี้แจงควบกันไปดวย
เด็ ก ก็ จ ะเรี ย นรู ไ ด อ ย า งงรวดเร็ ว และพอใจในผลที่ ไ ด รั บ มากกว า ความทะเยอทะยานในการ
พยายามฝกและเรียนรูทักษะจะอยูในระดับใดขึ้นอยูกับความอยากรูอยากเห็จ และประสบการณ
ในอดีต ซึ่งถาหากลมเหลวก็จะตั้งเปาหมายใหต่ําลง และเมื่อทําไดสําเร็จในคราวนี้ก็จะมีความ
ทะเยอทะยานเพิ่ ม ขึ้ น อี ก ในคราวหนา เด็ก ๆ มั ก จะมี ค วามรูสึ ก ไม ส มหวั ง เกิ ดขึ้ น บ อย ๆ เมื่ อ
พยายามฝกทักษะ เพราะมีความทะเยอทะยานมากเกินไป ฉะนั้นจึงจําตองไดรับการสงเสริมใหมี
กําลังใจที่จะฝกตอไปจนกระทั่งมีทักษะดี การมีทักษะเปนกําไรสวนตัวที่ยิ่งใหญอยางหนึ่งสําหรับ
เด็ก เด็กทําอะไรไดมากเทาไร ก็พึ่งคนอื่นนอยลงเทานั้น ในขณะที่เด็กกําลังเรียกรองอิสระ และผลัก
ใสไมใหผูใดเขามายุงเกี่ยวกับกิจกรรมของเขานั้น เขาควรจะไดมีโอกาสเรียนรูวา เขาจะชวยตัวเอง
ไดอยางไรดวย
นอกจากนี้ ทักษะยั งเปน สมบัติที่เ ด็ก ควรมีติดตัวเมื่อถึงเวลาที่พยายามติดตอ
เกี่ยวของกับเด็กอื่น ๆ ซึ่งในระยะตนนี้จะพัฒนาขึ้นจากการเลนเปนสวนใหญ เด็กมีทักษะในการ
เลนมากขึ้นเทาใดก็จะยิ่งเขากับเพื่อนไดดีนาพอใจมากขึ้นเทานั้น
4.1 ทักษะของมือ ทักษะการปอนอาหารเองและแตงตัวเอง ซึ่งไดเริ่มฝกกันมา
ตั้งแตวัยทารกนั้น จะทําไดดีขึ้นในวัยกอนเรียน เชน ใชชอนตักขาวปอนเองไดดีเมื่ออายุ 3 ขวบ
แตโดยที่ทักษะการกินของวัยนี้ยังคงอยูในระยะเริ่มหัด เด็กจึงจําตองสํารวมใจอยูกับสิ่งที่กาํ ลังทํา
อยูจึงจะทําไดดี ถาหากวามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งทําใหเขาตองหันเหความสนใจไปเสีย เด็กก็จะทําหกหรือ
หยุดกินไปสักพักหนึ่ง เพราะเด็กวัย 3 - 4 ขวบนี้ ยังไมมีทักษะดีพอที่จะปอนขาวกินเองในเวลา
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เดียวกันกับที่ฟงผูอื่นพูดหรือดูคนอื่นทํางานได กวาจะกินเสร็จแตละมื้อจึงอาจจะกินเวลานาน แต
เมื่อใดที่เด็กมีทักษะการปอนขาวกินเองดีขึ้น เมื่อนั้นเด็กก็จะสามารถปอนและเคี้ยวไดในขณะที่
ฟงหรือดูได
การแตง กายก็เ ชน เดีย วกัน เด็ก ไมส ามารถมองหรือ ฟง ผูใ หญพ ูด ในขณะ
เดียวกับที่กําลังใสกระดุมได ตองแยกทําทีละอยาง หยุดทําเพื่อฟงหรือทําไปโดยไมไดฟง ปกติ
เด็กจะฝกทักษะในการแตงตัวระหวางอายุ 1½ - 3½ ขวบ จึงตองการทั้งโอกาสและเวลาที่จะได
พัฒ นาทัก ษะที ่จํ า เปน ในการแตง ตัว ซึ ่ง หมายความวา ควรจะมีผู ค อยชว ยเหลือ นอ ยที ่ส ุด
โดยทั่วไปเด็กอายุ 2 ขวบ สวนมากจะเพลิดเพลินกับการใสกระดุมเสื้อ โดยเฉพาะเมื่อเปนกระดุม
ที่มีรูปรางและสีแปลก ๆ ในระยะเวลา 1 - 2 ปตอมา เด็กจะใสและแกะกระดุมเสื้อไดเองอยาง
คลองแคลว และตอมาเมื่ออายุ 6 ขวบ ก็จะสามารถใสกระดุมในที่ยาก ๆ ทุกแหงได เชนที่ขาง
หลัง คอ และบา
เด็กวัยนี้จะฝกทักษะการหวีผมและการอาบน้ําไดโดยงาย แรก ๆ อาจตองมีผู
คอยชวยเหลือแสกผมใหตรง หรือถูสบูบริเวณที่เด็กทําไมได แตจะทําไดเองดีขึ้นถามีโอกาสฝก
เมื่อถึงวัยเขาเรียนชั้นอนุบาล เด็กควรสวมเสื้อผา อาบน้ํา สวมรองเทา และหวีผมไดเองโดยไม
ตองมีใครชวยเหลือ นอกจากจะไปเที่ยวไหนที่ตองการความประณีตเปนพิเศษ
การเลนโยนลูกบอลลเปนการเลนเปนกลุมที่เด็กวัยนี้ชอบมาก ถายิ่งรูจักโยน
และรับลูกบาลลไดดีเร็วเทาใด โอกาสที่จะเปนสวนหนึ่งของกลุมเพื่อนเลน ยิ่งมีมากขึ้นเทานั้น
เด็กอายุ 5 - 6 ขวบ สวนมากขวางและรับลูกบอลลไดอยางคลองแคลว
เด็กอายุ 3 ขวบ สามารถใชคอนตอกตะปูลงบนไมได แตเมื่ออายุถึง 6 ขวบ ก็
จะสามารถใชท ัก ษะชา งไสรา งวัต ถุง า ย ๆ ได เชน เรือ หรือ รถลาก ทัก ษะอื ่น ๆ ที ่ใ ชม ือ ซึ ่ง
พัฒ นาขึ้น ในวัย นี้ นอกจากที่ก ลา วมาแลว ก็ยัง มีการใชกรรไกรตัดกระดาษไปตามรูป ปน ดิน
น้ํามัน เย็บผาดวยเข็มเลาโต ๆ วาดเขียนดวยดินสอสี และสีน้ํา วาดและเขียนรูปมีเคาหนาคนได
4.2 ทักษะของเขา เมื่อไดสรางทักษะการเดินไดอยางมั่นคงแลว ตอไปจะหันไป
สนใจในทั ก ษะ อื่ น ๆ ที ่ตอ งใชข า ซึ่ง ไดแ ก กระโดดสูง กระโดดขาเดีย ว เปน ตน ในระยะนี้
นอกจากจะวิ่งไดโดยไมคอยหกลมแลว ยังเลนเกมสตาง ๆ ที่ตองวิ่งไดอีกดวย ทักษะการปนปาย
ก็ไดมาในตอนนี้ดวย สิ่งแวดลอมที่ใหโอกาสเด็กไดปนปาย จึงจําเปนอยางยิ่ง เปนตนวา มีบาร
สําหรับหอยโหน มีบันไดสําหรับปนปาย
ทักษะการใชขาที่ไดมาในระยะนี้ ไดแก การถีบจักรยาน 3 ขอ กระโดดเชือก
ทรงตัวบนไมกระดานแผนแคบ ๆ เลนสะเก็ด รําละคร และเตนระบํา
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5. พัฒนาการของอวัยวะเคลื่อนไหวที่ขา
วัน กอ นเรีย นเปน วัย ที่เ ด็กไดทัก ษะทางกลา มเนื้อ เปน อัน มาก เด็ก ที่เ คอะเขิน มี
ทักษะเทียบกับเด็กอื่นในวัยเดียวกันไมได มักเปนเด็กที่ถูกพอแมประเภทโอะโอกีดกันไมใหฝก
เพราะกลัวลูกจะเจ็บ หรือเปนเด็กที่หวาดกลังเพราะถูกเตือนใหระวังบอย ๆ และใหกลัววาจะเกิด
เจ็บตัวซ้ําอีก หรือไมมีโอกาสฝกหัดจนกระทั่งโต เมื่อเปนเชนนี้ก็ไมสามารถตามเด็กอื่น ๆ ไดทัน
ผลก็คือถูกทิ้งใหเลนอยูคนเดียว ซึ่งเทากับจํากัดโอกาสที่จะไดเรียนรูชั้นตอไป และทําใหลาหลัง
เด็ก อื่น มากขึ ้น ในขณะที่เ ด็ก กํา ลัง เติบ โตขึ้น ทุก ๆ ปนี้ การเลน กับ เด็ก อื่น จํา เปน อยา งยิ่ง ใน
ชีวิตประจําวันของเขา มิฉะนั้นจะตามไมทันเด็กอื่น ๆ และถูกทอดทิ้งใหอยูนอกสังคมรุนเดียวกัน
พัฒนาการทางภาษา
ภาษาพูดเริ่มมีหลักมูลมาตั้งแตทารก ทักษะในการใชภาษาพูด ซึ่งไดเจริญในวัยเด็ก
กอนเรียนนี้ จะเปนรากฐานของภาษาพูดในวัยตอไป ดวยเหตุนี้วัยกอนเรียนจึงเปนระยะวิกฤตใน
การพัฒ นากระสวนของการพูด ของตน ในตอนนี ้ค วามสามารถที ่จ ะเขา ใจคํ า พูด ของผู อื ่น
พัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว เด็กจับเคาความของคําพูดไดจากทาทางและหนาตาของผูพูด ซึ่งเกิดขึ้น
พรอม ๆ กับคําพูด กอนที่เด็กจะเขาโรงเรียน เขาควรจะรูศัพทมากพอที่จะเขาใจขอชี้แจงของผูที่
ไมคุนเคย และเขาใจเนื้อเรื่องที่อานใหเขาฟงได การโฆษณาและละครจากวิทยุหรือโทรทัศน ชวย
ใหเด็กสมัยนี้รูและเขาใจศัพทตาง ๆ ไดมากและดีขึ้น
ตลอดคาบเวลาในวัยกอนเขาเรียนนี้ เด็กรูศัพทเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เพราะไดรับการ
สอนใหรูจักคําตาง ๆ โดยตรงอยางหนึ่ง และมีความอยากรูอยากเขาใจในความหมายของคําซึ่ง
ทําใหตองซักถามอีกอยางหนึ่ง ทําใหใชคํากริยาสรรพนาม วิเศษ และอื่น ๆ บอยขึ้น นอกจากจะ
เรียนรูคําใหม ๆ แลว ยังเรียนรูความหมายใหม ๆ ของคําเกาอีกดวย ความแตกฉานในศัพทตาง ๆ
ไมไดขึ้นอยูกับสติปญญาแตอยางเดียว แตขึ้นอยูกับโอกาสและการจูงใจใหเรียนดวย
นอกจากศัพทที่ใชทั่ว ๆ ไปแลว เด็กยังเรียนรูคําเฉพาะอีกหลายคํา เปนตนวา ขอบใจ
ขอโทษ รูจักคําบอกสีตาง ๆ จํานวน เวลา และฤดู เปนตน ในหลายคนในวัยนี้จะจดจําคําตลาด
และคําสบถจากผูใกลชิด แตไมเขาใจความหมายที่แทจริง
แรก ๆ ประโยคที่ใชพูดนั้นเปนประโยคที่สั้น มีเพียง 3 – 4 คํา ประกอบดวยคํานามเปน
สวนมาก เมื่อพนอายุ 3 ขวบ ประโยคที่พูดยาวขึ้น แตแทนที่จะเปนประโยคเดียวตลอด กลับเปน
ประโยคสั้น ๆ งาย ๆ 2 - 3 ประโยค เชื่อมดวยสันธาน “และ” “กับ” หรือ “แลวก็” เปนที่นาสังเกตวา
เด็กที่หัวดีและอยูในระดับสังคมเศรษฐกิจที่สูงกวา มักใชประโยคที่ยาวมาก และถูกตองกวาเด็กวัย
เดียวกัน ที่มาจากสิ่งแวดลอมที่ดอยกวาหรือมีสติปญญาต่ํากวา
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1. การพูดไมชัด เด็กเล็ก ๆ บางคนออกเสียงคําตาง ๆ ไดผลชัดเจนดี แตบางคนก็พูด
ไมชัด ฉะนั้นจึงเปนธรรมดาที่เด็กวัยนี้ออกเสียงไมชัดแบบทารก จนกวาจะพนอายุขวบปที่ 3 หรือที่
4 แตถาใหเด็กไดอยูกับเด็กอื่น ๆ มากขึ้น ภาษาพูดของเขาก็จะฟงเขาใจดีขึ้น และจะพูดไดชัดถอย
ชัดคําดีเมื่ออายุ 5 หรือ 6 ขวบ จากบางคําที่ขึ้นตนดวย ส. หรือที่มีอักษรกล้ํากัน เชน เปลา, ควาย,
ปลา ตองสอบและหัดใหพูดตามหลาย ๆ ครั้ง จึงจะพูดไดถูกตอง
2. การพูดติดอาง เปนการพูดซ้ําพยางค ซ้ําเสียงหรือซ้ําคําโดยฝนไมได เกิดขึ้นเปน
ธรรมดากับเด็กวัย 2 – 3 ขวบ อันเปนวัยที่กําลังสอนพูด การพูดติดอางมีสาเหตุสืบเนื่องมาจาก
ความตึงเครีย ดของประสาทและอารมณ เด็ก สว นมากจะพูดติดอา งเมื่ อรูสึ ก ตื่น เตน ระวัง ตั ว
หวาดกลัว เศราโศกเสียใจ หรือถูกพอแมเขมงวดเกินไป พอแมไมควรวิตกกังวลกับการพูดติดอาง
ของลูกในวัยนี้มากนัก เพราะเด็กสวนมากที่เริ่มพูดติดอางในตอนนี้ จะหายไดภายในไมกี่เดือน
แทนที่จะพยายามแกคําพูดของเด็ก หรือกังวลกับการสอนใหเด็กพูด พอแมควรสังเกตดูวาสิ่งใดที่
ทําใหลูกของตนตกอยูในอารมณเครียดและหาทางขจัดปดเปาไปเสีย
3. เรื่องที่เด็กพูด เด็กแตละคนพูดคุยเรื่องตาง ๆ ไมเหมือนกัน ในตอนแรก ๆ เด็ก
มั ก จะพู ดถึ ง กิ จ กรรมที่ ตนกํา ลั ง ทํา มากกว า สนทนาโต ต อบกั น ต อ ไปเด็ ก จะมี เ รื่ องพู ด มากขึ้ น
สวนมากเปนเรื่องวิพากษวิจารณคนและสิ่งของ ถาหากเด็กมีโอกาสเลนกับเด็กอื่นมากขึ้น ก็จะรูจ กั
พูดคุยขึ้น แทนที่จะพูดอยูคนเดียว
คําพูดของเด็กเล็กไมคอยสนใจผูฟง วัตถุประสงคของการวิพากษวิจารณที่ไมนาฟง
นี้ คือ ความหวังที่จะไดรับความชวยเหลือจากผูใดผูหนึ่ง เมื่อตกอยูในสถานการณที่ชวยตัวเอง
ไมได ฉะนั้นการวิพากษวิจารณจึงเปนไปในแบบบนอุบอิบไมเปนสาระ และฟองเมื่อพบกับสิ่งที่ไม
พอใจ ถามีโอกาสเลนกับเพื่อนอยูเสมอเด็กจะพูดคุยนาฟงขึ้น และพูดถึงตัวเองนอยลง และพูดจา
เปนสาระขึ้น
เนื้อเรื่องที่เด็กวัยนี้ชอบพูดคุยกันเปนเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองและกิจกรรมของเขา
นอกจากนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับชอบคนโนน ไมชอบคนนี้ เรื่องเสื้อผาและกิจวัตรประจําวันของเด็ก ๆ ที่
เกี่ยวกับพอแมพี่นอง
4. ความแปรผันในภาษาพูด พัฒนาการในภาษาพูดแปรผันไมได ความแปรผัน
เหลานี้ขึ้นอยูกับโอกาสที่จะไดเรียนรู มากกวาความสามารถของเด็ก เปนตนวา ในครอบครัวใหญ
เด็กเล็ก ๆ ใกลชิดพอแมนอยกวาเด็กที่เกิดในครอบครัวเล็ก ๆ ทําใหพัฒนาการดานภาษาพูดชาไป
เชนเดียวกัน เด็กที่มีพอแมซึ่งใชภาษาตางประเทศในบานบอย ๆ จะพบกับปญหาที่ตองเขาใจและ
พู ด สองภาษา ทํ า ให ก ารเรี ย นรู สั บ สน และเรี ย นรู ทั้ ง สองภาษาช า ไป เด็ ก ที่ อ ยู ใ นระดั บ สั ง คม
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เศรษฐกิจดีกวาจะมีแบบอยางการพูดที่เขาจะเอาอยางไดดี และไดรับการสงเสริมใหเรียนรูคําและ
ผสมคําใหไดประโยคที่ถูกตองกวาดวย
พัฒนาการทางสังคมและอารมณ
พัฒนาการของเด็กดานสังคมและอารมณ ควรพิจารณาจากหัวขอตอไปนี้ คือ มารยาท
วาจา การควบคุมอารมณ การปฏิบัติตอผูอื่น ความเคารพในสิทธิของผูอื่น การเอื้อเฟอเผื่อแผ การ
รูจักเวลา และการรูจักรักษาสิ่งของตาง ๆ 5
สําหรับรายละเอียดที่เกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กดานสังคมและอารมณจะไดกลาว
ตอไปโดยแยกอธิบายในรายละเอียดเปนหัวขอไดดังนี้ คือ
1. การพัฒนาการทางอารมณ วัยกอนเรียนเปนระยะที่เด็กมักเปนคนเจาอารมณ
สังเกตไดเมื่อเด็กหวาดกลัวอยางสุดขีด อิจฉาริษยาอยางไมมีเหตุผล และโมโหราย การที่เด็กมี
อารมณเชนนี้ อาจสืบเนื่องมาจากการเลนนานและหักโหมเกินไป ขัดขืนไมยอมนอนกลางวัน
หรือไมยอมกินอาหารใหพอกับความตองการ เด็กสวนมากรูสึกวาตนสามารถทําไดมากกวาที่พอ
แมอนุญาตใหทํา และขัดขืนตอขอบเขตที่พอแมไดวางไว นอกจากนี้ยังโกรธเมื่อไมสามารถทําในสิง่
ที่ตนคิดวาจะทําเองไดสําเร็จ เปนตนวา เมื่อไมสามารถบังคับของเลนหรือไมสามารถใสกระดุมเสื้อ
ไดแลว จะรูสึกไมสมหวังและเกรี้ยวกราด แตเมื่อมีโอกาสเขาไปอยูในสังคมที่กวางขวางขึ้น เชน
เขาโรงเรียน หรือมีเพื่อนเลนเด็กจะมีอารมณสงบลง
เด็กแตละคนในวัยนี้มีอารมณไมเหมือนกัน อารมณของเด็กแตละคนยังแปรผันอีก
ดวย ความผันแปรนี้เกิดจากการที่เด็กมีสุขภาพแตกตางกันประการหนึ่ง และอยูในสภาพแวดลอม
ที่ตางกันอีกประการหนึ่ง นอกจากนี้อาจขึ้นอยูกับกระสวนของพฤติกรรมทางอารมณ ซึ่งเกิดขึ้น
ระหวางวัยทารกอีกดวย เด็กที่เติบโตขึ้นมาจากสิ่งแวดลอมที่สงบเงียบ หางไกลจากเสียงดังและ
ความตื่นเตนทั้งหลาย และไดรับการสนองความตองการทันที และสม่ําเสมอ มักจะมีอารมณดีกวา
เด็ ก ที่ เ ติ บ โตขึ้ น ในสิ่ ง แวดล อ มที่ มี ลั ก ษณะตรงกั น ข า ม หรื อ ได เ รี ย นรู ว า ต อ งรอให ต นโมโหจั ด
เสียกอนจึงจะมีผูเขามาเอาใจใส แตเด็กเล็ก ๆ ที่คุนเคยกับการมีแมคอยเอาใจใสอยูตลอดเวลา
อาจรูสึกขมขื่นเมื่อแมเปลี่ยนไปเอาใจใสนองที่เกิดใหมแทน จึงไดแสดงความโมโหโทโนและอิจฉา
0
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ริษยาอยางสุดขีด ฉะนั้น จะเห็นไดวา การที่เด็กแปรสภาพจากเด็กที่มีอารมณดีไปเปนเด็กที่โมโห
รายนั้น เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมเปนประการสําคัญ
อารมณตาง ๆ ของเด็กวัยกอนเรียน อารมณสามัญซึ่งมักเกิดกับเด็กวัยนี้คือ
ความโกรธ ความกลัว ความอิจฉา ความรัก ความอยากรูอยากเห็น และความหรรษา
1) ความโกรธ เป น อารมณธรรมดาสามัญที่สุดของเด็ก วัย นี้ เพราะเหตุวา ชีวิต
ในตอนนี้มีเหตุการณที่เราใหตกอยูในอารมณโกรธมากมาย อีกประการหนึ่งเด็กไดพบวาวิธีที่เร็ว
และงายที่สุดที่จะเอาชนะไดก็ดวยวิธีแสดงอาการโกรธ สิ่งเราที่ทําใหเด็กโกรธบอย ๆ ไดแก ขัดใจเรื่อง
ของเลน ขัดแยงกันเรื่องนั่งโถหรือแตงตัว ขัดขวางไมใหทําในสิ่งที่เขากําลังทําอยู หรืออยากจะทํา ถูก
เด็กอื่นรังแกหรือแยงของเลน
สิ่ ง แวดล อ มเชิ ง สั ง คมในบ า นมี บ ทบาทสํ า คั ญ ต อ อาการโกรธของเด็ ก ว า จะ
เกิดขึ้นบอยและรุนแรงเพียงใด ตัวอยางเชน ความโมโหของเด็กวัยนี้อาจเกิดขึ้นไดกับเด็กที่อยูใน
บานซึ่งมีแขกมากและมีผูใหญอยูในบานตั้งแตสองคนขึ้นไป เนื่องจากวาเด็กอาจรูสึกสับสนวาไมรู
จะเชื่อฟงใคร นอกจากนี้แบบของวินัยและวิธีการฝกอบรมก็มีสวนอยูดวยเหมือนกัน เปนตนวา เด็ก
จะตอบสนองอยางโมโห เมื่อพอแมพยายามเปลี่ยนและหัดใหเด็กประพฤติใหถูกตอง ซึ่งผิดไปจาก
ที่เขาเคยปฏิบัติอยู เชน บังคับใหเด็กนั่งกินเปนที่แทนที่จะใหวิ่งเลนไปกินไปอยางเคย
เมื่อโกรธเด็กจะแสดงความโมโหออกมาในลักษณะการรองไห กระทืบเทา เตะ
กระโดด ทุบตี ลงนอนดิ้นกับพื้น เกร็งตัวหรือทําตัวออนปวกเปยก ตอมาเด็กจะแกแคนผูที่ทําใหเขา
โกรธดวยการทําใหผูนั้นเสียใจ หรือเจ็บตัว เด็กจะโมโหนอยลงเมื่อใกลจะพนวัยนี้ และแทนที่จะ
เกรี้ยวกราดเชนเคย บางคนใชวิธีนั่งซึมโอดครวญหรือหนางอแทน อยางไรก็ดี แมวาเมื่อพนวัยนี้
แลว บางคนสามารถควบคุมตัวเองไมใหเกิดอารมณฉุนเฉียวไดบางแลวก็ตาม อารมณรุนแรงเชนนี้
ก็ยังมีอยูบางเปนบางครั้งบางคราว และหนักบางเบาบางแลวแตสาเหตุ
2) ความหวาดกลั ว เด็ ก วั ย นี้ มี สิ่ ง ที่ ห วาดกลั ว มากกว า วั ย ทารก และวั ย เด็ ก โต
ในตอนนี้สติปญญาพัฒนาขึ้น ทําใหสามารถมองเห็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแกตนได พฤติกรรมที่
สังเกตไดวาเด็กหวาดกลัว ไดแก วิ่งหนี หลบซอน หลีกเลี่ยงสถานการณที่จะทําใหตกใจกลัว รอง
ออกมาเปนคําพูด เชน ไมเอา ไมไป พรอมกับรองไหประกอบดวย เกร็งตัวแข็งอยูกับทีหรือออนกระ
ปกกระเปลี้ยไปทั้งตัว
การเรียนรูโดยการทําความคุนเคย เลียนแบบ และจดจําประสบการณที่ไมดี มี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาความหวาดกลัวของเด็ก ๆ การกลัวเหตุการณจําเพาะบางอัน เชน
ตกใจเมื่อไดยินเสียงครืดคราดจากวิทยุ หรือเมื่อเขาสวมมืด ๆ อาจทําใหกลัวเสียงทั่วไปจากวิทยุ
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และกลัวถูกขังในที่แคบ ๆ นิทาน รูปภาพ และรายการโทรทัศนหรือภาพยนตที่มีสิ่งที่ทําใหตกใจ
อาจเปนมูลเหตุของความกลัวได โดยเฉพาะเมื่อเปนสถานการณบางอยางที่เกี่ยวกับประสบการณ
ในชีวิตของเขา ความหวาดกลัวยังพัฒนาขึ้นจากการเลียนแบบคนขลาดอีกดวย เปนธรรมดาที่เด็ก
วัยกอนเรียนจะแสดงความหวาดกลัวเหมือนกับที่มารดาของตนเองแสดง
เมื่อเด็กโตขึ้น เด็กจะกลัวสิ่งที่เคยกลัวนอยลง และในที่สุดจะหายกลัวโดยสิน้ เชิง
ที่เปนเชนนี้ประการหนึ่งเปนเพราะเด็กสํานึกไดวาในสถานการณที่เขาเคยกลัวนั้น ไมมีสิ่งใดนา
กลัวเลย ประการที่สองถาตนกลัวอยูคนเดียวโดยที่เพื่อนเขาไมกลัวกัน ตนอาจถูกหัวเราะเยาะ อีก
ประการหนึ่งที่เด็กกลัวนอยลงเพราะอยูใกลชิดกับผูที่ไมกลัว และประการสุดทายเพระผูใหญชี้แจง
ใหเด็กเกิดชอบและหายกลัวสิ่งที่เขาเคยกลัว ในที่สุดความหวาดกลัวตอบุคคล สิ่งแวดลอม และ
ประสบการณที่ไมคุนเคยก็จะหมดไป เมื่อเด็กไดรูจักและใกลชิดกับสิ่งเหลานั้นยิ่งขึ้น
3) ความอิจฉาริษยา เปนความขุนเคืองที่เด็กมีตอบุคคลที่เขารัก สําหรับเด็ก ๆ
ความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นเมื่อพอแมหรือพี่เลี้ยงหันเหไปสนใจและเอาใจใสกับผูอื่นเสีย ดังเชน เมื่อมี
นองใหม ความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นเปนปกติกับเด็กอายุ 2 - 5 ขวบ อันเปนตอนที่ลูกคนที่ 2 เกิด การ
บอกใหเด็กทราบลงหนาวาเขากําลังจะมีนองใหม ไมอาจจะขจัดความอิจฉาริษยาไดเสมอไป และ
เด็กจะมีทาทีตอนองใหมอยางไรก็ไมอาจทํานายไดเชนกัน
เด็กวัยนี้อาจจะอิจฉาพวกพี่ ๆ ที่ไดรับสิทธิพิเศษมากกวาตน เพราะเขาใจวา
แมรักพี่ ๆ มากกวา เด็กอาจจะอิจฉาพี่ ๆ หรือนอง ๆ ที่ไดรับการดูแลเอาใจใสมากกวาตน เพราะ
สุขภาพไมดี หรืออาจจะอิจฉาแมแตพอของตัวเอง เพราะการอยูใกลชิดกับแมอยูเสมอทําใหฝงจิต
ฝงใจวาตนเปนเจาของแม ดังนั้น จึงรูสึกขุนเคืองเมื่อแมไปแสดงความรักกับพอใหเห็น อยางไรก็ดี
ความอิจฉาริษยาอาจลดนอยลงเมื่อเด็กมีความสนใจกวางขวางขึ้น
เด็กวัยนี้แสดงความอิจฉาริษยาวิธีเดียวกันกับเมื่อโกรธ แตมีลักษณะเปนการ
โจมตีฝายที่เด็กคิดวาไดขโมยความรักที่คนกลางเคยมีตอตนไปเสีย บางครั้งความอิจฉาริษยา
เปนสาเหตุทําใหเด็กกลับมีพฤติกรรมเปนทารกอีกก็ได เชน กลับไปดูดมือ ปสสาวะรดที่นอน ซน
หรือเรียกรองใหมีคนเอาใจใสดวยการไยอมกิน หรือแกลงทําเปนไมสบาย หรือตกใจกลัว ปกติที่
คนโตมักแสดงอาการอิจฉาริษยาบอยกวาและรุนแรงกวานอง ๆ แมท่หี วงใยลูกมากเกินไปหรือฝก
วินัยไมอยูกับรองกับรอย มักจะพบปญหาการอิจฉาริษยาระหวางลูก ๆ มากกวาแมที่วุนวายอยู
กับลูกนอยกวานี้
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4) ความอยากรูอยากเห็น เด็กเล็กมักจะตรงรี่เขาไปหาทุกสิ่งทุกอยาง ไมมีสิ่งใดใน
สายตาของเขาจะรอดพนความสนใจไปได ถาหากวาสิ่งนั้นแตกตางไปจากที่เคยเห็นมากอน สิ่งที่
เราใหเด็กเกิดความอยากรูอยากเห็น ไดแก เสื้อผา รางกายของตนเอง ของเด็กอื่น และของผูใหญ
วัยที่ชอบถามเริ่มตนเมื่อเด็กอายุได 2 ขวบ หรือ 3 ขวบ และถามมากที่สุดเมื่อ
เด็กอายุ 6 ขวบ การไดรับคําตอบทําใหความสงสัยกระจางขึ้น อยางไรก็ดีถาไมมีผูตอบขอสงสัย
หรือไมไดรับคําตอบที่ถูกตองแลว เด็กจะอยากรูอยากเห็นนอยลง เปนผลทําใหความอยากรูอยาก
เห็นของเด็กถูกจํากัดลงและดอยกวาเด็กอื่นในวัยเดียวกันที่มีปญญาอยูในระดับเดียวกัน
5) ความหรรษา ความราเริง และความรูสึ กสนุกสนานของเด็ กเล็ก เกิดขึ้น จาก
สาเหตุหลายประการ เปน ตนว า ไดยิน เสียงโดยไมคาดฝน เห็น การแสดงแผลง ๆ และตลก ๆ
หรือเมื่อผานอุปสรรคไปไดและเกินหนาเด็กอื่น ๆ นอกจากนี้ การทําทาทางลอเลียน หรือการ
กระทําใด ๆ ที่ดูเสมือนวาเกงกวาคนอื่น ก็ทําใหเด็กชอบใจไดเหมือนกัน เด็กแสดงความหรรษา
ดวยการยิ้ม หัวเราะดัง ปรบมือ กระโดดโลดเตน โอบกอดวัตถุ หรือคนที่ทําใหคนมีอารมณเชนนี้
เกิดขึ้น
6) ความรักใคร เด็กเล็ก ๆ ก็เชนเดียวกับทารก คือเรียนรูที่จะผูกใจรักผูที่ใหความ
สนใจแกเขา เด็กไมเพียงแตแสดงความรักตอมนุษยเทานั้น แมแตสัตวและสิ่งของที่ไมมีชีวิต เด็กก็
แสดงความรักตอมันได เด็กมักแสดงความรักตอสัตวเลี้ยงและของเลนที่ถูกใจ แบบเดียวที่แสดงตอ
สมาชิกในครอบครัว พฤติกรรมที่แสดงถึงความรักของเด็กเล็กชี้ใหเห็นวา เด็กเกิดความนับถืออยาง
จริงใจ เปนมิตร เห็นใจ และตองการประจบเอาใจ ทั้งนี้อาจเปนการแสดงออกทางกริยาทาทาง
หรือดวยคําพูดก็ได ครั้งเด็กอายุ 4 ขวบ ความรูสึกติดพอติดแมจะเปลี่ยนเปนติดเพื่อน เด็กที่ไมได
รับความรักใครเอ็นดู ไมวาจะจากบุคคลในครอบครัวหรือภายนอก มักเปนคนเห็นแกตัว ขัดขวาง
การเปลี่ยนแปลงทางอารมณกับผูอื่น
เด็กวัยนี้แสดงความรักอยางเปดเผยเชนเดียวกับอารมณอื่น ๆ เขาจะกอดจูบ
หรือลูบคลําวัตถุหรือบุคคลที่เขารัก ปรารถนาที่จะอยูใกลและเศราโศกเมื่อผูที่เขารักจากไป อยาก
ทําและชวยเหลืองานที่ผูอื่นนั้นทํา แมการชวยทําจะเปนการกีดขวางมากกวาใหคืบหนาก็ตาม เด็ก
มีความรูสึกตอสัตวเลี้ยงและของเลน เชนเดียวกับผูที่เขารัก และปรารถนาที่จะใหมันอยูใกล ๆ
ตลอดเวลา
2. พั ฒ นาการทางสั ง คม ทารกรู จั ก รั ก และทํ า ตั ว เป น ที่ รั กของครอบครั ว ของเขา
ความสําเร็จของประสบการณทางสังคมในตอนแรก ๆ นี้ จะกําหนดวาตอไปเด็กจะมีความสัมพันธ
กับบุคคลภายนอกไดดีเทาใดเมื่อสังคมของเด็กกวางขึ้น แทนที่เด็กจะติดพอติดแมอยางแตกอน
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จะกลายมาเปนติดเพื่อนและบุคคลที่มิไดเปนสมาชิกในครอบครัว เด็กยอมมีอารมณเสียบางเมื่อ
คบกับเพื่อนในตอนแรก ๆ โดยเฉพาะ เมื่อเพื่อนเปนเด็กกวาอาจถูกลอเลียน หรือถูกแหย แตเด็ก
จะปรับปรุงตัวตอสังคมภายนอกดีเทาใดนั้น สวนใหญขึ้นอยูกับการติดตอเกี่ยวกับคนภายใน
ครอบครัววาเปนไปในแบบใด ตัวอยางเชน เด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย จะปรับตัว
ตอสังคมภายนอกไดดีกวาพวกที่อยูในสิ่งแวดลอมที่เปนแบบอัตตาธิปไตย เชนเดียวกับลําดับการ
เกิดเปนลูกคนที่เทาใด และลักษณะความสัมพันธระหวางพี่นองทองเดียวกันก็มีประสิทธิผลตอ
การปรับตัวทางสังคมภายนอกดวย
ทารกพอใจใหผูใหญเปนเพื่อน แตวัยนี้ไมเปนเชนนั้น เด็กอายุ 2 - 3 ขวบ เริ่มหรือ
หนวยตอการมีผูใหญเปนเพื่อน จะสังเกตไดวาเด็กมักจะชอบดูเด็กอื่น และพยายามจะเขาไปเลน
กับเขา แตในตอนแรกไมรูจักเลนดวย ไดแตเพียงเลนอยางเปนอิสระอยูใกล ๆ กัน ตอไปจึงจะเลน
เหมือน ๆ กับเขา และในที่สุดก็จะเขาไปเลนดวยอยางรวมมือรวมใจ และทําตัวเปนคนหนึ่งของ
กลุมไดเมื่ออายุ 4 ขวบ ในตอนนี้ สังเกตเห็นวาเด็กเริ่มหัดเลนเปนทีม พะวงถึงความคิดเห็นของ
เพื่อน และพยายามใหคนเอาใจใสดวยการโออวด
พฤติกรรมสังคมบางรูปดําเนินตอมาจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในวัยทารก หรือเจริญ
ขึ้นจากการติดตอเกี่ยวของกับเด็กอื่น พฤติกรรมสังคมแบบที่สําคัญที่สุดซึ่งจําเปนสําหรับการ
ปรับตัวทางสังคมไดดีจะปรากฏและเริ่มพัฒนาขึ้นในตอนนี้ในระยะแรก ๆ ของวัยนี้ พฤติกรรม
เชนนี้ยังไมเจริญดีพอที่จะทําใหเด็กเขากับเด็กอื่นไดดีทุกครั้งไป แตอยางไรก็ตามเปนระยะแหงการ
พัฒนา เพราะในตอนนั้นเด็กจะเริ่มมีทัศนคติทางสังคมเปนมูลฐาน อันไดแก ทาทีความรูสึกตอคน
กลุมคน และชีวิตทางสังคมวาจะเปนประสบการณที่นาชื่นบนหรือไม และมีพฤติกรรมเชิงสังคม
เปนกระสวนขึ้นแลว
ความดื้อรั้น ความดื้อรั้นหรือชอบทําตรงขามที่บอก เกิดขึ้นจากการที่ผูใหญใช
วินัยในบานอยางกาวราวรุกรานหรือไมสามารถทนตอพฤติกรรมที่เปนเด็กของลูกได ความดื้อรั้น
เกิดขึ้นเปนปกติกับเด็กอายุ 2 – 3 ขวบ และจะพัฒนาขึ้นถึงขีดสูงสุดเมื่ออายุ 3 - 4 ขวบ เด็กที่มี
พฤติกรรมเชนนี้ในตอนแรกจะรูสึกวาเลี้ยงยากและไมนาเขาใกล แตในที่สุดจะวางายขึ้นเมื่อรูจัก
การเปนตัวของตัวเอง และเรียนรูที่จะสนใจและโอนออนผอนตามความปรารถนาของผูอื่น เด็กที่
ปรับตัวไดดีก็ยังแสดงอาการดื้อรั้นเชนนี้ แตไมยอมและรุนแรงเทาเด็กที่ไมคอยรูจักปรับตัว
เด็กแตละคนแสดงความดื้อรั้นไมเหมือนกัน อาจจะแสดงออกเปนคําพูดหรือเงียบ
ไมโตตอบ ทําเปนไมไดยินหรือไมเขาใจคําขอรอง ไมเอาใจใสตอกิจวัตรประจําวัน หรือปฏิบัติอยาง
เชื่องชา เปนตน
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ความกาวราวรุกราน เปนปฏิกิริยาตอบสนองตอความไมสมหวัง เด็กทีแ่ สดงกริยา
กาวราวรุกรานอยูเสมอเปนเด็กที่มีความของคับใจ และถูกทําโทษอยางรุนแรง มีบิดามารดาที่มี
นิสัยเปนคนกาวราวและไมคงเสนคงวา
วิธีการแสดงกริยากาวราวรุกรานเปลี่ยนไปตามวัยของเด็ก จากการรองไหและสูกัน
ดวยกําลังมาเปนสูกันดวยคําพูด หลีกหนีไปและทําใหผูใหญสนใจ เมื่ออายุ 4 – 5 ขวบ เด็กจะ
แสดงความกาวราวรุกรานออกมา เปนคําพูดมากกวาใชกําลังตอสูกัน และแทนที่จะสูไปรองไหไป
เหมือนเด็กวัยเล็ก ๆ กลับใชวิธีเรียกชื่อและฟองผูใหญแทน เด็กที่ไมมีใครชอบมักจะเรียกรองความ
เอาใจใสจากคนอื่นดวยการหาเรื่องรังแกเพื่อน ๆ ไมวาจะดวยการใชกําลังหรือคําพูด
การทะเลาะเบาะแวง การทะเลาะเบาะแวงของเด็กเล็กสวนมากเกิดขึ้นเพราะเด็ก
ยังขาดประสบการณในการเลนกับเพื่อนอยางดี เมื่อโกรธก็จะแบงของเลนที่เด็กอื่นกําลังเลนไปเสีย
หรือทําลายงานของเด็กอื่น และมักจะรองกรี๊ด รองไห ทุบตี เตะ และกัด แมวาความโมโหจะรุนแรง
แตก็เกิดขึ้นในระยะสั้น และเมื่อหายจะลืมและเปนเพื่อนดีกันเหมือนเกา การทะเลาะจะเกิดขึ้นเมื่อ
เด็กขัดใจกับเรื่องของเลน เด็กยิ่งมีอายุนอยยิ่งมีโอกาสทะเลาะกับเพื่อนนอย เพราะไมไดติดตอ
เกี่ยวของกับเพื่อนนานเทากับเด็กโต และการทะเลาะก็เกิดขึ้นในระยะสั้น วัย 3 ขวบ เปนวัยที่เด็ก
ชอบทะเลาะกันมากที่สุด ตอจากนั้นเด็กจะรูจักปรับตัวตอสังคมดีขึ้น ทําใหการทะเลาะเบาะแวง
เกิดขึ้นไมบอยและรุนแรงเหมือนเชนเคย
ความรวมมือ เพราะเหตุวาเด็กเล็ก ๆ ชอบนึกถึงแตตัวเอง และชวนทะเลาะจึงไม
คอยจะเลนกับเด็กอื่นอยางรวมมือรวมใจกันนัก แมกับผูใหญก็ใหความรวมมือนอยมาก เพราะ
ผูใหญมีความโนมเอียงที่จะตามใจเด็ก อยางไรก็ดีในตอนปลายอายุ 3 ขวบ เด็กจะหัดเลนและ
ทํางานรวมกันกับพวกไดอยางรวมมือรวมใจ และเปนระยะเวลานานขึ้นทีละนอย ยิ่งถางึกหัดให
รูจักผูกมิตรภาพกับเด็กเล็กดวยกันไดแนนแฟนเทาใดก็จะยิ่งชวยใหเขาเลนไดอยางรวมมือรวมใจ
มากขึ้นเทานั้น
การยอมรั บ จากสั ง คม เด็ ก กระตื อ รื อ ลน ที่ จ ะได ก ารรั บ รองเห็ น ชอบจากผู อื่ น
เชนเดียวกับทารก ในตอนแรกการเห็นชอบจากผูใหญสําคัญกวาจากเด็กเล็กดวยกัน และพยายาม
ใหผูใหญเอาใจใสตนดวยการซักถาม วิจารณ เรียกใหดูดวยสายตา เปนตน เมื่อเด็กสนใจเพือ่ นเลน
มากขึ้น เด็กจึงจะเริ่มเห็นวาการเห็นชอบรับรองจากเพื่อนสําคัญกวาจากผูใหญ กลายเปนเด็กซน
หรือดื้อกับผูใหญไป การรับรองเห็นชอบจากเพื่อน ๆ จูงใจใหเด็กมีพฤติกรรมที่สังคมยอมรับได
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การคบเพื่อน เพื่อนของเด็กวัยนี้จํากัดจํานวนและประเภท สวนมากเปนผูใหญใน
ครอบครัวเดียวกัน พี่นองทองเดียวกัน และเด็กเพื่อนบาน เมื่อเขาโรงเรียนอนุบาลหรือเรียนในศูนย
เด็กปฐมวัย เด็กจึงจะมีเพื่อนมากขึ้น ความสัมพันธกับครอบครัวมีบทบาทสําคัญในการปรับตัวให
เขากับเด็กนอกบาน ถาพี่นองทองเดียวกันเปนเพศเดียวกัน เด็กจะมีความโนมเอียงที่จะเขากับ
เพื่อนตางเพศไดลําบาก เด็กที่เปนนองคนเล็กหรืออายุนอยที่สุดในกลุมเพื่อนฝูง มักจะยอมอยูใต
อํ า นาจผู ที่ แ ก ก ว า หรื อ ยอมเป น ผู ต าม ถ า คนมี อ ายุ แ ก ก ว า จึ ง จะทํ า ตนเป น หั ว หน า และผู นํ า
ประสบการณ ใ นการเล น กั บพี่ น อ งและเพื่อ นนอกบ า นในตอนแรก ๆ นี้ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลการเข า
โรงเรียนของเด็กวาจะปรับตัวไดดีเพียงใด
การคบเพื่อนของเด็กเล็กยังไมยั่งยืนเทาเด็กโต เพราะในตอนนี้การคบเพื่อนเปนไป
ในแบบเพื่อ นเล น มากกวา เพื่อนแท เด็ก จึ ง มักจะเปลี่ ยนเพื่อ นเลน เมื่ อ ความสนใจในการเลน
เปลี่ยนไป และจะเปลี่ยนเพื่อนอยูเสมอถาหากไมพอใจในตอนปลาย ๆ ของวัยนี้ เด็กจึงจะเริ่ม
แสดงใหเห็นวาชอบคบเพื่อนเพศเดียวกัน
การเปนผูนํา เด็กที่มีลักษณะเปนผูนําในวัยนี้ เปนผูที่มีรูปรางสูงใหญ มีสติปญญา
สูง และอายุม ากกวา คนอื ่น ๆ ในพวก การมีส ติป ญ ญาสูง กวา และอายุม ากกวา นี ้ ทํ า ใหเ ขา
สามารถออกความคิดเห็นและแนะนําการเลนแกเด็กอื่น ซึ่งเด็กอื่นก็ยินดีที่จะทําตามเพราะติด
นิสัยไววางไจในคําแนะนําของผูใหญ เด็กที่รางใหญไดเปรียบเทียบที่รางเล็กกวาเพราะเด็กมักจะ
ยําเกรงในรูปรางซึ่งเปนผลมาจากการคุนเคยกับผูใหญและไดรับฝกฝนใหมีนิสัยเชื่อฟงคําของ
ผูใหญ
เด็กที่เปนผู นําในวัยนี้ส วนมากเปน หัวหนาที่เกรี้ยวกราด ไมคอยคํา นึงถึงความ
ปรารถนาของผูตามชอบบังคับอยางดุรายและขูเข็ญใหเด็กอื่นปฏิบัติตามที่ตนตองการ ถาหากผูใด
ขัดขืนก็จะหนางอและโกรธ แตถาทําเกรี้ยวกราดเกินไป ตนก็จะสูญเสียตําแหนงผูนําและเด็ก ๆ จะ
เลือกคนอื่นขึ้นเปนแทน
3. การประพฤติตนตามที่สังคมเรียกรอง (Social Acceptability) เมื่อเด็กเริ่มเลน
กับเด็ก ๆ อื่น จะเห็นไดชัดวาเด็กจะยอมรับหรือไมยอมรับเด็กบางคนเขาเปนพวก เด็กจะเปนนา
นิยมหรือไมนั้นไมจําเปนตองขึ้นอยูกับกิจกรรมที่เขาทําอยูกับพวกเสมอไป บางทีเด็กก็ทําตัวเปน
นายที ่ก า วรา ว และชอบเขา ไปวุน วายกับ เด็ก อื่น มากนัก จะกลายเปน เด็ก ที่น า รัง เกีย จไปก็มี
ลักษณะเดนที่ทําใหเด็กนานิยมและนารักใครระหวางเพื่อน ๆ ไดแก การยอมรับสถานการณเปน
ตนวา ยินดีที่จะชวยเหลือ ยอมอนุโลมตามคําขอรอง ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นอยางชื่นบาน และลงรอย
กับเพื่อนอยางจริงใจ เด็กที่นารักนานิยมสวนมากเปนพวกที่มีสติปญญาสูงไมติดพอแมมากนัก
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และไมดูด าย สว นเด็ก ที่ไมนา นิย มมีลัก ษณะตรงกัน ขา มคือชอบรัง แกเพื่อน ทํา ใหเ พื่อ นสู ไม
เคารพสิทธิในสมบัติของใคร พยายามเสี่ยงการรับผิดชอบ เชน เกาะผูใหญหรือวิ่งหนี ไมยอมโอน
ออนตามคําขอรองของใครไมยอมอยูในระเบียบแบบแผนที่ใชอยูเปนประจํา และมีบุคลิกภาพที่
นารังเกียจเด็กบางคนที่ไมมีใครชอบมักจะพยายามฝนเขาไปเปนพวกกับเขา ซึ่งยิ่งเพิ่มความนา
รังเกียจยิ่งขึ้น เด็กที่พิการ เชน หูหนวก มักจะตอสูใหไดเขาพวกและเปนหัวหนาใหได อยางไรก็ดี
ถาหากถูกเพื่อน ๆ ทาทายเขาจริง ๆ ก็จะถอยออกไปและเลนอยูคนเดียวการที่เด็กถูกเลือกไสไล
สงเชานี้ ทําใหเด็กกลายเปนคนนึกถึงแตตัวเองกรีดขวางการยอมรับของกลุม ซึ่งอาจเกิดขึ้นได
เมื่อเติบโตขึ้น
3.1 พัฒนาการของความประพฤติ
การฝกอบรมใหเปนไปตามหลักเกณฑของสังคม ซึ่งเริ่มตั้งแตอายุ 2 ขวบนั้น
จําเปนตองดําเนินเรื่อยไปตลอดเวลาที่เด็กกอนเขาโรงเรียนนี้พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กเล็ก
ยังไมถึงขีดที่จะสามารถเรียนรูและนําเอาหลักการปฏิบัติทางศีลธรรมไปใชได เด็กจําตองเรียนรู
พฤติกรรมที่มีศีลธรรมในสถานการณจําเพาะเสียกอน โดยเหตุที่เด็กยังไมสามารถบังคับใจตนเอง
ไดดีนักการเรียนรูจึงชา การถูกหามไมใหประพฤติอยางหนึ่งในวันนี้ก็ไมสามารถจําไปปฏิบัติในวัน
พรุงนี้ได จําเปนจะตองบอกหลายครั้ง การเรียนรูเชนนี้จะยิ่งลําบาดขึ้นหากมีบุคคลหลายคนคอย
บอกใหทําคนละอยางในสถานการณเชนเดียวกัน เด็กไมสามารถเขาใจวาเหตุใดความประพฤติ
เชนเดียวกันบางครั้งผิด บางครั้งไมมีผูใดวากลาวอะไร
ผูใหญมักจะทึกทักเอาวาเด็กวัยนี้จะตองเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเปนธรรม
ชรติไปเปนพฤติกรรมที่ถูกระเบียบแบบแผน เคารพในสิทธิแหงทรัพยสมบัติของผูอื่น ตองหามใจไม
ไมกระทําสิ่งที่ถูกหามใหได และตองหัดบังคับความปรารถนาของตนใหเปนไปตามขอบังคับและ
เมื่อสถานการณขัดแยงกันเกิดขึ้นก็จะตองทําสิ่งที่เขาควรทําแทนทําสิ่งาเขาอยากทํา แมกระทั่ง
อายุ 3 - 4 ขวบ พอแมก็มักเนนความสําคัญของการรูจักควบคุมตนเอง ไมใหกราวราวรังแกและยื้อ
แยงทําลายสมบัติของผูอื่น ซึ่งเด็กวัยนี้ยังทําไมได เมื่อเปนเชนนี้เด็กจึงเกิดความคับของใจที่ไม
สามารถทําตนใหเปนที่สมหวังของพอแมได บางคนเลยดื้อดึงไมยอมทําตามที่พอแมสอน และเกิด
นิสัยชอบทําอะไรตรงขามกับที่มีผูบอกใหทํา
3.2 ความคิดในเรื่องศีลธรรม (MORAL CONCEPT)
ความคิดของเด็กในเรื่องศีลธรรมนั้นเด็กนึกคิดเอง เด็กวินิจฉัยการกระทําของ
ตนวาผิดหรือถูกจากผลที่เกิดขึ้นในภายหลัง ในคาบเวลากอนเขาเรียนเด็กควรจะไดสรางฐานของ
ความประพฤติและเจตนคติทางศีลธรรมขึ้น เพื่อเปนมูลฐานสําหรับการเขารวมกลุมในวัยตอไป
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เพราะเหตุวาภาวะทางจิตใจยังพัฒนาไมถึงขีด จึงเพียงแตเรียนรูวิธีปฏิบัติโดยยังไมรูเหตุผล ถาเด็ก
ไดรับการฝกวินัยที่อยูกับรองกับรอย เขาก็ควรจะสรางนิสัยที่เชื่อฟงขึ้นไดเมื่อใกลจะพนวัยนี้ แมวา
เด็กจะไมเขาใจวาเหตุใดการแสดงบางอยางจึงดีและบางอยางจึงไมดี แตเขาก็รูวาการกระทําแบบ
ใดดีแบบใดไมดี และเขาจะสรางหลักมูลสําหรับความคิดในเรื่องศีลธรรมขึ้นเปนแนวทางสําหรับ
ความประพฤติเมื่อใด เด็กเล็กอาจพยายามฝาฝนกฎโดยเขาหาคนอื่นเพื่อขออนุญาตทําในสิ่งที่พอ
แมหามทํา แมกระนั้นก็ดี เด็กเล็กก็ไมตอรองหรือหาทางผัดการปฏิบัติตาง ๆ กับผูใหญดังเชนเด็กที่
โตกวากกระทําผิดและไมรูสํานึกผิดเมื่อถูกจับไดวาทําผิด แตอยางไรก็ดี เขาอาจจะตกใจกลัวเพื่อรู
วาจะถูกทําโทษ หรือไมก็พยายามหาเหตุผลเขากับตัวเอง เพื่ออธิบายสาเหตุที่เขาประพฤติเชนนั้น
3.3 ความไมอยูในระเบียบของเด็ก
เด็กเล็กรูดีวาความซุกซน หรือการไมตั้งใจเชื่อฟงเล็ก ๆ นอย ๆ จะทําใหมีผูเอา
ใจใสตนมากกวาการประพฤติที่ถูกตอง ฉะนั้นเมื่อรูสึกวาไมมีใครใยดีจึงทําซุกซน เพื่อจะไดมีผูหัน
มาเอาใจใสบาง แมจะถูกทําโทษเพราะซนบางก็ยอมความไมอยูในระเบียบของเด็กวัยกอนเรียน
ไดแก เอาแตใจตนเอง โมโห และเกียจคราน พฤติกรรมเหลานี้เปนนอยลงเมื่อเด็กโตเปนผูใหญขึ้น
วัยกอนเรียนเปนวัยที่เอาความแนนอนอะไรไมได เปนระยะที่เลี้ยงมา และเปนวัยที่มักจะทําผิด
บอย ๆ
3.4 การฝกอบรมใหอยูในระเบียบ
สําหรับเด็กวัยนี้ควรเปนไปในเรื่องการสอน ซึ่งประกอบดวยการฝกหัดใหเด็ก
ทําตามระเบียบของสังคม เมื่อเริ่มเลนกับเพื่อน เด็กควรจะไดรูจักประพฤติตนตามแบบที่สังคม
รับรองไดพอแมสวนมากเนนดานการสั่งสอนนอยไป ใชแตวิธีลงโทษ การฝกวินัยที่ไมถูกตอง ไดแก
การตี ทิ้งใหเด็กอยูคนเดียวในหอง ไลไปนอน ใหนั่งเฉย ๆ ตัดสิทธิพิเศษขูวาจะเอาไปปลอย หรือไม
รัก ใชคําเปรียบเทียบกับพี่ ๆ นอง ๆ ใหแสลงหู พูดเยาะเยยถากถาง ดุวาพร่ําเพรื่อ และพูดซ้ําซาก
ถึงความผิด ฯลฯ
การฝ ก นิ สั ย มีผ ลต อบุ คลิก ภาพของเด็ก เด็ก ถ า ยิ่ ง ถู ก ทํา โทษทางกายมาก
เทาใด เด็กยิ่งกลายเปนคนหนางอดื้อรั้นและมีพฤติกรรมที่ไมยอมลงใครมากขึ้นเทานั้น วินยั ทีเฉียบ
ขาดในระยะนี้ โดยเฉพาะเมื่อใชวิธีการทําโทษมากกวาวิธีอื่น มักจะทําใหเด็กเติบโตเปนผูมีแต
ความทุกข ปรับตัวใหเขากับสังคมไมไดหรือกลายเปนเด็กอันธพาลไป คนสวนมากมักทึกทัก เอาวา
การทําโทษเปนการปองกันไมใหเด็กประพฤติผิดซ้ําอีก แตความจริง หลังจากถูกทําโทษแลวเด็ก
ไมไดรูสึกเสียใจที่ไดทําผิดหรือมีความตั้งใจที่จะไมประพฤติผิดซ้ําอีก ฉะนั้นการลงโทษจึงไมควรใช
กับเด็กวัยนี้นัก

40
อาหารสําหรับเด็ก
1. อาหารเด็กวัยกอนเรียน
ความสําคัญเรื่องการใหอาหารที่มีธาตุอาหารครบถวน ถูกสัดสวนและการปลูกนิสยั
การกินที่ดี ยอมเปนสิ่งจําเปนสําหรับวัยนี้ ในระยะนี้เด็กมีความเจริญเติบโตมากขึ้น และมีฟนที่จะ
ขบเคียวอาหารแข็งได ทั้งอวัยวะเกี่ยวกับการยอยก็ทํางานไดมากกวาเดิม จึงเปนโอกาสที่จะฝก
เด็ ก ให กิ น อาหารที่ มี ป ระโยชน ไ ด ม ากกว า ตอนที่ เ ป น ทารก อาหารสํ า หรั บ เด็ ก วั ย ก อ นเรี ย นมี
ความสําคัญมากสําหรับชีวิตของเด็กในระยะนี้และในระยะตอไป เพราะเด็กในวัยนี้มีอัตราความ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว การไดกินอาหารที่ดีถูกสัดสวน จะชวยวางรากฐานที่ดีสําหรับอนาคตของ
เด็ก เด็กในนี้โดยมากมักขาดธาตุอาหารเพราะผูใหญใหความสนใจนอยกวาในระยะวัยทารก ยิ่ง
ถามารดามีบุตรที่เกิดใหมอีกดวยแลว ก็แทบจะทอดทิ้งเอาเสียเลยทําใหเปนชองวางใหเกิดติดโรค
ไดงาย ปรากฏวาอัตราการขายวัยทารกและเด็กวัยกอนเรียนในประเทศไทย มีอัตราการตายสูงกวา
วัยอื่นทั้งสิ้น
การฝกใหเด็กมีนิสัยการกินที่ดีก็คือ ใหเด็กไดกินอาหารเหมือนผูใหญเพื่อหัดใหกิน
อาหารไดแทบทุกชนิด โดยใหลองกินอาหารใหมทีละนอยกอนพยายามปรุงแตงสีรสตามความชอบ
ของเด็ก ถาเด็กไมยอมกินก็ไมควรขืนใจ เพราะจะทําใหเด็กเกลียดอาหารชนิดนั้นตลอดไป พอแม
ตองเปนตัวอยางที่ดีแกเด็กในการกิน อยาแสดงความไมชอบอาหารใด ๆ ใหเด็กเห็นไมควรใหเด็ก
กินขนมหวานระหวางเวลาอาหารเพราะจะทําใหเด็กกินอาหารไดนอยลง อาหารที่ใหควรปรุงใหรส
ออนและเปนอาหารที่ยอยงาย ไมควรใชไขมันมากในการประกอบอาหารของเด็กในวัยนี้
2. อาหารแมลูกออน
แมลูกออนตองรับประทานอาหารใหไดปริมาณเพิ่มขึ้นและไดคุณคาถูกสวนสัดดวย
เพื่อนําไปชวยบํารุงและซอมแซมสวนที่สึกหรอของรางกาย อันเนื่องมาจากการคลอด ควรเพิ่ม
อาหารประเภทใหพลังงาน ถาระยะนี้อาหารมารดาไดรับไมพอรางกายจะทรุดโทรมยิ่งขึ้น คุณภาพ
ของน้ํานมจะลดลง ไมพอเลี้ยงทารก ทั้งมารดาเด็กก็จะมีน้ําหนักตัวลดลง และความตานทานโรคก็
จะต่ําลงดวย
3. อาหารในวัยทารก
ในวัยทารกเด็กตองการพลังงานซึ่งไดจากอาหารสําหรับปฏิบัติหนาที่ในรางกาย
เชน ความเจริญเติบโตและกิจกรรมการเคลื่อนไหวของเด็ก ความตองการพลังงานของทารกนั้น
ขึ้นอยูกับอิริยาบถ ทารกที่อยูนิ่ง ๆ จะตองการพลังงานเพียง 70 แคลรอรี่ตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม
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แตเด็กที่รองไหเกง อาจจะตองการพลังงาน 130 แคลอรี่ หรือมากกวาตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม 6
ทารกตองการอาหารประเภทโปรตีน ไขมัน แปง และน้ําตาล โปรตีนเปนธาตุอาหารที่จะชวยบํารุง
รางกายทารกใหเจริญเติบโต เพราะไปสรางเลือดเนื้อในตัวเด็กโดยเฉลี่ยทารกไดรับโปรตีนจาก
น้ํานมมารดาประมาณ 2 กรัม ตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม เมื่อทารกเจริญวัยขึ้น ทารกยังไดแรธาตุ
ตาง ๆ ครบถวนในนมมารดา นอกจากธาตุเหล็กเทานั้น ซึ่งถาขาดธาตุนี้มานาน ๆ จะทําใหเปนโรค
โลหิตจางควรใหน้ําตมผักใบเขียว ซึ่งมีธาตุเหล็กละลายอยูดวย ทารกควรใหทานอาหารที่มีไขมัน
บาง แตไมควรใหมากนักเพราะจะทําใหทองเสีย ถาขาดไขมันมักเปนโรคผิวหนัง สําหรับอาหาร
แปง น้ําตาลนั้น ควรใหมีครึ่งหนึ่งของอาหารที่ประกอบขึ้นโดยมากทารกมักขาดวิตามิน C และ
วิตามิน D ควรใหน้ําสมคั้น น้ํามันตับปลา นอกจากนี้ทารกยังตองการน้ําดวย เด็กมักจะขาดน้ํา
เพราะปสสาวะบอยและเปนโรคที่เสียน้ําอยูบอย ๆ เชน อาเจียน ทองเดิน ควรจะใหน้ําวันละ 175
มิลลิลิตร (หรือ C.C., 5 มิลลิลิตร = 1 ชอนชา) ตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม อยางไรก็ตามในเวลา
อากาศรอนควรใหน้ําเพิ่มขึ้น
1

ขอมูลพื้นฐานในการออกแบบศูนยเด็กปฐมวัย
การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยเปนรากฐานอันจําเปน และสําคัญยิ่งในการ
พัฒนาบุคคลและสังคม เพราะกระบวนการเรียนรูของเด็กวัยนี้เปนกระบวนการสืบเนื่องอันเปน
พื้นฐานการศึกษาในระดับสูงตอไป
ดัง นั้น จึง ควรสง เสริม ใหมีก ารดํา เนิน การจัด ประสบการณแ ละการศึก ษาแกเ ด็ก
ปฐมวัย ที่ถูก ตอ งตามหลัก พัฒ นาการอยา งแทจ ริง คือ เปน การเตรีย มเด็ก ใหพ รอ ม ใหเ ด็ก มี
ทัศนคติที่ถูกตอง มีลักษณะนิสัยที่ดี ใหเด็กไดเรียนรูอยางเหมาะสมกับความสามารถ ซึ่งจะทํา
ใหเ ด็ก ไดพัฒ นาไปไดอยา งเต็ม ที่ เพื่อ การเปน คนที่ส มบูรณจึง ไดมีโ ครงการศูน ยเ ด็ก ปฐมวัย
เพื่อที่จะใหเด็กไดรับการวางพื้นฐานในการศึกษาขั้นตนอยางถูกตองเหมาะสมกับวัยและระดับ
พัฒนาการของเด็ก

6

อุบลศรี เขียวสกุล, ความรูพื้นฐานทางอาหารและโภชนาการ (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2527), 48.
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ประวัติความเปนมาของศูนยเด็กปฐมวัย
แนวความคิดของนักวิชาการตาง ๆ ที่ไดเสนอใหมีการจัดตั้งศูนยเด็กปฐมวัยไดมีมา
นานแลว แตอ ยา งไรก็ต ามศูน ยเ ด็ก ปฐมวัย ที่แ ทจ ริง ในขณะนี้ยัง ไมไ ดป รากฏเปน รูป เปน รา ง
ขึ้นมา
ศูนยเด็กปฐมวัยที่มีอยูในขณะนี้เปนศูนยเด็กปฐมวัยที่ไมสมบูรณ ยังมีขอบกพรอง
อีกมาก ซึ่งมีชื่อเรียกอยูในรูปแบบและในความรับผิดชอบของสวนราชการตาง ๆ กันซึ่งที่สําคัญ ๆ
มีดังนี้
1. ศูนยสอนเด็กกอนเกณฑ มีการสอนภายในวัด โดยทางวัดเปนผูจัดสอน ซึ่งอยูใน
ความรับผิดชอบของกรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยูในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
จากการสํารวจของคณะประเมินผลโครงการศูนยโภชนาการเด็ก และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2521
มีอยูทั้งหมด 225 ศูนย
3. ศูนยโภชนาการเด็กหนาที่เนนหนักเฉพาะดานโภชนาการเทานั้น อยูในสังกัดกอง
โภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จากการสํารวจของคณะประเมินผล โครงการศูนย
โภชนาการเด็ก และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2521 มีจํานวนทั้งหมด 469 ศูนย
ถึงแมวาศูนยเด็กปฐมวัยที่แทจริงยังมิไดบังเกิดขึ้นในขณะนี้ก็ตาม แตแนวความคิดใน
เรื่องนี้ไดบังเกิดขึ้นแลวในองคกรของรัฐ โดยรัฐบาลไดบรรจุโครงการนี้เขาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) และไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับโครงการนี้บรรจุอยู
ในแผนการศึกษาของชาติ พุทธศักราช 2520 ดวยเชนกัน
ดั ง ปรากฏตามกฎข อ บั ง คั บ แผนการศึ ก ษาแห ง ชาติ ป พุ ท ธศั ก ราช 2520 ข อ 30
บัญญัติวา “การจัดการศึกษากอนประถมศึกษานั้น อาจจัดเปนการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยอาจจัดเปนสถานรับเลี้ยงเด็กหรือศูนยเด็กปฐมวัย”
1

วัตถุประสงคของศูนยเด็กปฐมวัย
ศูนยเด็กปฐมวัยเปนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เพื่อใหเด็กรูจักสมาคม รูจักทํางานและเลนรวมกัน
2. เพื่อเตรียมเด็กใหพรอมที่จะรับการศึกษาในภาคบังคับตอไป
3. เพื่อเปนการแบงเบาภาระของพอแมในการอบรมเลี้ยงดูบุตร
4. เพื่อสงเสริมความรูในดานการเลี้ยงดูบุตรแกผูเตรียมตัวที่จะเปนมารดา
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5. เพื่อเปนสื่อกลางในการปลูกฝงความสัมพันธ ทัศนคติ และความเขาใจอันดีระหวาง
บิดามารดากับบุตร
6. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของผูเปนบิดามารดา
7. เพื่อใหเด็กรูจักปรับตัวเองเขากับสิ่งแวดลอมได
8. เพื่ อ ให เ ด็ ก เป น คนที่ รู จั ก พึ่ ง ตนเอง เช น ฝ ก หั ด ให เ ด็ ก สวมเสื้ อ นุ ง กางเกง สวม
รองเทา หวีผม รับประทานอาหาร ฯลฯ ไดดวยตนเอง
9. เพื่อใหเด็กมีการพัฒนาการที่สมบูรณในทุกดานทั้งทางดานสังคม อารมณ วุฒิ
ปญญา และรางกาย
10. เพื่อฝกฝนใหเด็กรูจักแกปญหาไดดวยตนเองตามกําลังความสามารถ
การแบงสวนงานศูนยเด็กปฐมวัย
หนวยงานภายในศูนยเด็กปฐมวัย แบงออกเปน 6 ฝาย ดังนี้
1. ฝายบริหาร ทําหนาที่ในการบริหารงานในกิจการของศูนยฯ ทั้งมวล ฝายนี้
ประกอบดวย หัวหนาศูนย รองหัวหนาศูนย และเลขานุการศูนย
2. ฝ า ยธุ ร การ ทํ า หน า ที่ ที่ เ กี่ ย วกั บ กิ จ การด า นธุ ร การทั้ ง ปวง อาทิ เ ช น การจั ด ทํ า
ทะเบียนประวัติของนักเรียน การจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายของศูนย การประชาสัมพันธ เปนตน
ฝายนี้ประกอบดวย ทะเบียน-สถิติ, พัสดุ-ครุภัณฑ, บัญชี-การเงิน และประชาสัมพันธ
3. ฝายกิจกรรม-อนุบาล ทําหนาที่ดานการประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูแกเด็ก ดูแล
อบรม สั่งสอนเพื่อใหเด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี ฝายนี้ประกอบดวย ครูพี่เลี้ยง และผูชวยครูพี่เลี้ยง
4. ฝายสุขภาพ-อนามัย ทําหนาที่เกี่ยวกับการตรวจรักษาโรคตาง ๆ โรคฟน, การปฐม
พยาบาล และการจายยา เปนตน ฝายนี้ประกอบดวย แพทย, ทัตแพทย, พยาบาล, ผูชวยพยาบาล
และเภสัชกร
5. ฝายบริการ ฝายนี้ทําหนาที่ดานการบริการทั้งหมดของศูนย อาทิเชน การประกอบ
อาหาร การไปจายกับขาว การซักรีด การรักษาความปลอดภัยภายในศูนย การดูแลรักษาความ
สะอาดภายในบริเวณศูนย เปนตน ฝายนี้ประกอบดวย แมบาน, ผูชวยแมบาน, ฝายอาหาร, ฝาย
ยานพาหนะ, เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และนักการภารโรง
6. ฝายปรึกษา-แนะนํา ทําหนาที่ในการใหคําปรึกษา-แนะนําแกผูปกครองของเด็ก ครู
พี่เลี้ยง ผูชวยครูพี่เลี้ยง บุคคลทั่วไป รวมทั้งในคําปรึกษาพิเศษแกหญิงที่กําลังตั้งครรภดวย ฝายนี้
ประกอบดวย นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา และนักสุขศึกษา โภชนาการ (มีรายละเอียดอยูใน
บทที่ 2)
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บุคลากรภายในศูนยเด็กปฐมวัย
1. หัวหนาศูนย เปนบุคคลซึ่งมีหนาที่บริหารงานเกี่ยวกับกิจการทั้งปวงของศูนยทั้ง
กิ จ การภายในและภายนอกศูน ย เชน วางระเบีย บกฎขอ บั ง คั บ ของศู น ย ภ ายในขอบเขตแห ง
บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย เป น ผู ป ระสานงานหรื อ เป น ตั ว เชื่ อ มระหว า งเจ า หน า ที่ ภ ายในศู น ย
นักเรียน และผูปกครองของนักเรียน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความสมานฉันท ความราบรื่น กอใหเกิด
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลทําใหศูนยมีความกาวหนา และมีความ
เจริญสืบไป
2. รองหัวหนาศูนย มีตําแหนงที่รองจากหัวหนาศูนย ทําหนาที่ชวยเหลือหัวหนาศูนย
ในการบริหารกิจการทั้งปวงของศูนยใหดําเนินไปดวยดี เมื่อหัวหนาศูนยไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
หรือมอบอํานาจหนาที่บางอยางใหรองหัวหนาศูนยก็จะทําหนาที่แทนหัวหนาศูนย อาทิเชน การ
ปฏิบัติราชการแทน หรือรักษาราชการแทนหัวหนาศูนย เปนตน
3. เลขานุการศูนย มีหนาที่เกี่ยวกับการโตตอบหนังสือ หรือเอกสารในกิจการของศูนย
ทั้งปวง เชน รางจดหมาย เขียนจดหมายไปยังบุคคลภายนอก หรือรับเอกสาร หรือหนังสือจาก
บุคคลภายนอก ฯลฯ
4. ครูพี่เลี้ยง มีหนาที่ดูแล อบรม สั่งสอนเด็ก หัดใหเด็กมีจิตใจที่ดี รักเพื่อน มีทัศนคติ
ที่ดีตอครู เพื่อน ผูปกครอง บุคคลอื่น ๆ และสถานศึกษา รักที่จะเรียนรูและรักสถานศึกษา ครูพี่
เลี้ยงควรเอาใจใสเด็ก ใหความอบอุนแกเด็ก รักเด็กเหมือนลูกเทา ๆ กัน ไมควรใชอารมณกับเด็ก
ศึกษาและสังเกตเด็กภายใตความรับผิดชอบทุกคน เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมผิดปกติ ครูจะได
แกปญหาไดอยางถูกตอง ครูพี่เลี้ยงควรเปนบุคคลแรกที่จะทราบความผิดปกติของเด็ก เพราะครูพี่
เลี้ยงเปนผูที่คลุกคลีอยูกับเด็กเกือบทั้งวันตลอดสัปดาห การสอนเด็กวัยนี้ก็คือ การเรียนจากการ
เลน เพราะเด็กในวัยนี้ใชเวลาในการเลนเปนสวนใหญ และอีกวิธีหนึ่งก็คือ การเรียนโดยการเลา
นิทานของครูพี่เลี้ยง
5. ผูชวยครูพี่เลี้ยง ทําหนาที่ในการชวยครูพี่เลี้ยงในการดูแล สอน อบรมเด็ก เพื่อให
เด็กเปนเด็กดี มีนิสัยที่นารัก เพื่อจะไดเปนประชากรที่มีคุณภาพของชาติตอไป
6. แมบาน ทําหนาที่ดูแลความเรียบรอยในเรื่องอาหารการกิน ดูแลความเปนอยูและ
ควบคุมคนงาน และเจาหนาที่ฝายอาหารทุกคน เพื่อใหมีอาหารที่เพียงพอและจัดรายการอาหารให
ถูกหลักโภชนาการ ตรวจดูบริเวณศูนยใหสะอาดอยูเสมอและทําหนาที่ซักรีดดวย
7. ผูชวยแมบาน ทําหนาที่ในการชวยแมบานในกิจการที่อยูภายใตความรับผิดชอบของ
แมบาน
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8. ชา ง ทํ า หนา ที่ ในการตรวจตราดูแล และซอมแซมวั สดุอุปกรณที่บ กพร อง เชน
ระบบและอุปกรณไฟฟาเสีย เปนตน
9. เจาหนาที่ฝายอาหาร ทําหนาที่ในกิจการที่เกี่ยวกับอาหารทั้งปวง อาทิเชน การปรุง
อาหาร การลางภาชนะใสอาหาร การเก็บอาหาร เปนตน
10. นักการภารโรง ทําหนาที่ในการดูแลรักษาความสะอาดทั้งภายในอาคาร และ
ภายนอกอาคาร ภายในบริเวณศูนยทั้งหมด
11. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เปนผูซึ่งทําหนาที่ในการรักษาความปลอดภัย
ศูนย นอกจากนี้เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยยังตองทําหนาที่ปด-เปดประดูศูนยดวย
12. ฝายยานพาหนะ ทําหนาที่ขับรถนําบุคลากรตาง ๆ ของศูนยที่ไปติดตอในกิจการ
งานภายนอกศู น ย หรื อกิ จธุ ร ะที่เ กี่ย วกับศู น ย เชน ไปจา ยกับข า ว หรื อ ขับ รถไปเอาโตะ -เก า อี้
นักเรียนเพื่อมาทดแทนโตะ-เกาอี้ที่ชํารุด เปนตน
13. ทะเบี ย น-สถิ ติ ทํ า หน า ที่ ด า นที่ เ กี่ ย วกั บ การทะเบี ย นและสถิ ติ อาทิ เ ช น เก็ บ
ทะเบียนประวัติของนักเรียน จัดทําสถิติจํานวนผูใชบริการ เปนตนวา ปนี้มีจํานวนนักเรียนกี่คน ปที่
แลวมามีจํานวนนักเรียนกี่คน มีจํานวนบุคลากรกี่คน
14. บัญชี-การเงิน ทําหนาที่ในการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย จัดทํางบประมาณ
แลวรายงานใหหัวหนาศูนยทราบทุกระยะ
15. พัสดุ - ครุภัณฑ ทําหนาที่ในกิจการที่เกี่ยวกับวัสดุ-ครุภัณฑ ทั้งปวง อาทิเชน
จัดซื้ออุปกรณการสอน ของเลนสําหรับเด็ก เปนตน
16. ประชาสัมพันธ ทําหนาที่ชี้แจง หรือแนะนําในรายละเอียดตาง ๆ ตอบุคคลที่มา
ติดตอกับศูนย
17. แพทย ศูนยเด็กปฐมวัยจะมีแพทยในการทําหนาที่ ตรวจรางกายเด็กเมื่อแรกเขา
รับการเลี้ยงดู ตรวจสอบประวัติการเจ็บปวยของเด็ก ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูงอยางนอยเดือนละ 1
ครั้ง เพื่อรายงานในบันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก ตรวจรางกายเด็กทุกเขากอนเขาเรียนเพื่อแยก
นักเรียนที่ปวยจากนักเรียนที่ปกติ เปนการปองกันที่ดี หยุดการแพรเชื้อของโรค เมื่อตรวจพบวาเด็ก
ปวยก็ใหไปนอนพักรักษาตัวในหองปฐมพยาบาล ในกรณีที่เด็กปวยหนักก็ควรแจงผูปกครองให
ทราบแลวนําสงเด็กเขาโรงพยาบาลตอไป
18. พยาบาล ทําหนาที่ในการพยาบาลเด็ก ๆ ที่ไมสบาย เจ็บเล็ก ๆ นอย ๆ พยาบาล
จะอยูที่ศูนยตลอดทั้งวันเพื่อพยาบาลเด็ก ๆ ที่ไมสบายเหลานี้
19. ผู ช ว ยพยาบาล ทํ า หน า ที่ ใ นการช ว ยเหลื อ พยาบาลในกิ จ การที่ เ กี่ ย วกั บ การ
พยาบาลทั้งปวง ซึ่งผูชวยพยาบาลนี้จะอยูที่ศูนยตลอดทั้งวันเชนเดียวกัน
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20. ทันตแพทย ทําหนาที่ในการตรวจ รักษาสุขภาพของฟน เหงือก และโรคภายใน
ชองปากของเด็ก เพื่อใหเด็กเปนคนที่ปราศจากโรคที่เกี่ยวกับชองปากทั้งปวง
21. เภสั ชกร ทําหนาที่ในการเตรียมยา และจายยาแกบรรดานักเรียนที่เ จ็บไขไม
สบาย ตามคําสั่งของแพทยหรือทันตแพทย
22. นั ก สั ง คมสงเคราะห ทํ า หน า ที่ ใ นการให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ด า นป ญ หาชี วิ ต
ครอบครัว แกผูปกครองของเด็ก เชนปญหาเกี่ยวกับการครองเรือน ปญหาเกี่ยวกับอาชีพ เปนตน
และยังมีหนาที่อบรมมารดาของเด็กตามระยะเวลาที่สมควรดวย
23. นักจิตวิทยา ทําหนาที่ในการใหคําปรึกษาแนะนําในปญหาดานพฤติกรรมของเด็ก
ที่เบี่ยงเบนไปจากปกติ โดยจะใหคําปรึกษาแนะนําแกผูปกครองของเด็ก ครูพี่เลี้ยง และผูชวยครูพี่
เลี้ยง ในการที่จะแกปญหาพฤติกรรมผิดปกติของเด็กเหลานี้ใหเขาสูสภาวะปกติ
24. นักสุขศึกษา-โภชนาการ ทําหนาที่ในการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูปกครองของ
เด็ก ในดานโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กโดยเฉพาะ อีกทั้งยังมีหนาที่ในการใหคําปรึกษา
พิเศษแกหญิงครรภอีกดวย
การใหบริการของศูนยเด็กปฐมวัย
ศูนยเด็กปฐมวัยมีภารกิจที่จะตองใหบริการแกชุมชนในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ คือ
1. การใหบริการดานการเรียนการสอน
2. การใหบริการดานการใหคําปรึกษาแนะนํา
3. การใหบริการดานการอนามัย
การเรียนการสอน
การเรียนการสอนภายในศูนยเด็กปฐมวัย เปนการเรียนของเด็กวัยกอนเกณฑซึ่งมีอายุ
4-6 ขวบ เปนการเรียนชั้นอนุบาล ซึ่งควรพยายามใหมีระยะเวลาเรียนนอยที่สุด ใหมีเวลาพักผอน
มากเพราะเด็กในวัยนี้ยังเด็กมาก ไมควรนั่งเรียนหรือทําอะไรมากเกินควร
วิธีการสอน
เนื่องจากเด็กในวัยนี้ยังเล็กมาก จึงควรมีวิธีการสอนดังนี้
1. ตองอบรมอยางระมัดระวัง
2. วิชาที่สอนตองหนักไปในทางเลน เชน ชวนดูรูปภาพ ถามและเลาในสิ่งที่เด็กไดไป
พบเห็น
3. ในการเลนนั้นแฝงดวยการเรียนไวดวย
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4. การสอนควรใหเด็กเกิดการสนทนากัน
5. บรรยากาศในการสอนครู ต อ งพยายามให เ กิ ด ความสนุ ก สนานเรี ย นได โ ดยไม
รูสึกตัว
6. สอนโดยวิธีการเลานิทานประกอบการสอน
7. ในการเลาเรื่อง ครูไมควรเลาเรื่องตลอดเวลา ควรจะมีสิ่งของ หรือภาพประกอบการ
เลาเรื่องนั้นดวย
การวางแผนการสอน
สําหรับการวางแผนการสอน ครูผูสอนควรจะพิจารณาดังนี้ คือ
1. การเตรียมตัวของผูสอน
1.1 พิจารณาถึงคุณคาหรือจุดประสงคของบทเรียนที่จะสอน
1.2 พิจารณาตามความตองการและความสนใจของผูเรียน
1.3 พิจารณาถึงสิ่งที่อาจเปนปญหาในการสอน
1.4 ทําหรือหาโสตทัศนอุปกรณซึ่งจะแกปญหาการเรียนในชั้นได
1.5 พิจารณาถึงวิธีที่จะใชโสตทัศนอุปกรณนั้น ๆ ใหไดผลดีที่สุด
1.6 ควรตระหนักเตรียมและทดลองมาเปนอยางดีกอนที่จะใชในหองเรียน
2. การเตรียมดานชั้นเรียน
2.1 เตรียมเครื่องอํานวยความสะดวกที่ตองใชกับอุปกรณการสอนที่เลือกไว เชน
แผงติดภาพ โตะสาธิต ฯลฯ
2.2 เตรียมจัดที่นั่ง ที่ตั้งอุปกรณ การระบายอากาศ จัดตั้งเครื่องมือ จัดการควบคุม
แสงสวางและเสียง ใหมีระดับที่พอเหมาะพอควร
3. การเตรียมดานผูเรียน
3.1 อธิบายใหผูเรียนทราบลวงหนาวา จะใชอุปกรณอะไร สอนอะไร เพื่ออะไร
ที่ไหน และเมื่อไร
3.2 อธิ บายให ผู เรียนทราบล วงหน าว าจะตองมีส วนรวมระหวางการใชอุปกรณ
อยางไรบาง
3.3 อธิบายใหผูเรียนเขาใจวา กิจกรรมที่ตองปฏิบัติหลังจากใชโสตทัศนอุปกรณ
ประกอบ มีอะไรบาง
4. การใชอุปกรณการสอนที่เตรียมไว
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4.1 นําอุปกรณออกใช ตามที่กําหนดในแผนการสอน
4.2 ใชอุปกรณการสอนใหอยูภายในเวลาที่กําหนดไว
4.3 คอยสังเกตปฏิกริยาของผูเรียน
5. การสรุปผล
5.1 อภิปรายถึงอุปกรณการสอนที่ใชไปแลวโดยละเอียด
5.2 ตั้งคําถามสรุปเรื่อง เปนตอน ๆ ไป
5.3 อธิบายถึงสิ่งที่ผูเรียนยังสงสัย หรือไมเขาใจแจมแจง
5.4 ทดสอบความเขาใจ ถาเห็นสมควร
6. การจัดกิจกรรมตอเนื่อง
6.1 หาวิธีใหผูเรียนไดใชความรูความเขาใจที่ไดเรียนไปแลวนั้น
6.2 กําหนดกิจกรรมตอเนื่องใหผูเรียนทํา หลังจากใชอุปกรณการสอนเสร็จแลว
เชน อภิปราย ตอบคําถาม ฯลฯ
ตารางที่ 1 แสดงอัตราเวลาสําหรับการเรียนชั้นอนุบาล
วิชา
- สุขศึกษา
- การเลนฝกเชาว
- ภาษาไทย
- เลขคณิต
- สังคมศึกษา
- วาดเขียนและการฝมือ
- ขับรอง
- ธรรมชาติศึกษา
- การเลนและการสอบ
รวมเวลา

จํานวน ชม.
ในรอบสัปดาห
1
2
3
1
1½
2
2
1
3
16 ½

หมายเหตุ
- การประชุ ม สวดมนต ส รรเสริ ญ
พระบารมีใ หมี สั ป ดาหล ะ 1 ครั้ ง
ในวั น สุ ด ท า ยของวั น เรี ย นใน
สั ป ดาห ก ารประชุ ม สวดมนต
ดังกลาวไมควรนานเกิน 30 นาที
ตอ 1 ครั้ง
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ตารางที่ 2 แสดงตารางสอนประจําวัน
เวลา

กิจกรรม

9.00 – 9.15 น.
9.15 – 9.30 น.

- เขาแถวเคารพธงชาติ รองเพลงชาติ ตรวจรางกาย
- ศีลธรรม สุขศึกษา ความรูเกี่ยวกับเมืองไทย และความรูเกี่ยวกับหนาที่
พลเมือง ใชเลนนิทานและภาพประกอบการสนทนา (วันหนึ่งสอน
เฉพาะวิชาเดียว)
- ดูเลข นับเลข คิดเลข
- วาดเขียนและการฝมือ
- ไปหองน้าํ ดื่มนม หรือรับประทานผลไม
- พักผอน เลนกลางแจง ทําสวนครัว
- สนทนาเพื่อฝกภาษาไทย เลนตัวอักษรและหัดผสมหัดเขียน หัดอาน
และหัดตัดเปนตัวอักษร
- รองเพลงและการเลน การเลนฝกเชาว ฝกสังเกต ฝกความจํา
- จัดโตะอาหารและที่นอน
- รับประทานอาหารเสร็จแลวเก็บโตะ เขาแถวเดินออกจากหองอาหาร
ลางปากและมือ พัก
- เตรียมตัวนอน ลางมือ ลางเทา นอน
- ตื่นนอน อาบน้ํา แตงตัว
- - อาหารวาง
- เชิญธงลง ทําความเคารพธงชาติแลวกลับบาน

9.30 – 9.45 น.
9.45 – 10.00 น.
10.00 – 10.15 น.
10.15 – 10.45 น.
10.45 – 11.00 น.
11.00 – 11.15 น.
11.15 – 11.30 น.
11.30 – 12.00 น.
12.00 – 14.00 น.
14.00 – 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.
14.50 – 15.00 น.

หมายเหตุ เวลาในตารางสอนชั้นอนุบาลอาจเปลี่ยนแปลงได แลวแตความสนใจ
ของเด็กและสิ่งแวดลอม วันที่อากาศดีแดดไมจัด ครูอาจพานักเรียนไปนั่งตามตนไม มีการเลา
นิทานหรือทําการฝมือ บางวันอาจยายสถานที่ไปตามระเบียงบาง กลางสนามบาง พยายามทําให
เด็กสนุกสนาน ราเริง ปลุกความพอใจใหเกิดขึ้นแกเด็กเสมอ การสอนเลขคณิตควรมีของเลน
ประกอบการสอน ใหเลนของบาง หัดทอนสตางค ดูธนบัตร หรือตัดสตางคใหเด็กเลนเทียบของ
จริง บวกและลบดวยวัตถุ เชน หิน เม็ดมะขาม กรวด เปนตน
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แนวเนื้อหาหลักสูตรสําหรับชั้นอนุบาล
แนวเนื้อหาหลักสูตรที่จะนํามาสอนเด็กชั้นอนุบาลควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. แนวเนื้อหาที่สงเสริมความเจริญทางอารมณและสังคม ควรจัดเตรียมอุปกรณเพื่อให
เด็กรูจักรักและเปนมิตรตอผูอื่น ใหรูจักเมตตากรุณาตอสัตว และชื่นชมตอความสวยงามของ
ธรรมชาติ ใหเด็กรูสึกอบอุนและมั่นใจวาเปนที่ตองการของผูอื่น โดยทําใหเด็กราเริง ยิ้มแยมแจมใส
รูจักแสดงความยินดีและควบคุมอารมณ
2. แนวเนื้อหาที่สงเสริมสติปญญาและกลามเนื้อ สงเสริมใหเด็กไดแสดงความรูสึกนึก
คิดของตนออกมาดวยการกระทําตาง ๆ จากสิ่งที่จัดเตรียมไวให อาทิเชน เครื่องมือฝกประสาท
ตาง ๆ การรองเพลงและเตนรําตามจังหวะดนตรี การเลนบลอกกอสราง เปนตน
3. แนวเนื้อหาที่ฝกใหเด็กมีความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ และมีความคิดริเริ่ม
การใหเด็กรูจักแกปญหาตาง ๆ ที่ประสบในชีวิตโดยไดรับการแนะนําจากครูผูสอน
4. แนวเนื้อหาที่แนะนําใหเด็กเปนประชาธิปไตย กลาวคือ รูจักเคารพสิทธิของผูอื่น รู
วาทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกัน รูจักความแตกตางระหวางตัวเด็กดวยกัน ใหเด็กอยูรวมกันเปนหมู
ใหญดวยความปรองดอง รูจักปองกัน รักษาสิทธิของตนเอง ตลอดจนรูจักรับผิดชอบดวย
การอนามัย
ภายในศูนยเด็กปฐมวัยจะมีนักเรียนชั้นอนุบาลอยูเปนจํานวนมากในจํานวนนักเรียน
เหลานี้ยอมจะมีผูที่เจ็บไขไมสบาย หรือไดรับบาดเจ็บในบางวันอยูบางเปนธรรมดา ดังนั้น การ
ใหบริการดานอนามัยจึงเปนภารกิจหนึ่งที่สําคัญของศูนยเด็กปฐมวัยที่จะละเลยเสียมิได การ
ใหบริการดานอนามัยนี้ เปนหนาที่ของเจาหนาที่ฝายสุขภาพ-อนามัย โดยเฉพาะเจาหนาที่เหลานี้
ประกอบดวย แพทย พยาบาล ผูชวยพยาบาล ทันตแพทย เภสัชกร
สําหรับหนาที่ของเจาหนาที่ฝายสุขภาพ-อนามัย เหลานี้ ไดแก การตรวจรักษาโรค
ตาง ๆ แกเด็กนักเรียน ตลอดจนการใหยาเพื่อบําบัดโรคตาง ๆ เหลานี้ การตรวจรักษาสุขภาพ
ของฟน การพยาบาลนักเรียนที่เจ็บไขไมสบายเล็ก ๆ นอย ๆ เปนตน (รายละเอียดเกี่ยวกับหนาที่
ของเจาหนาที่ฝายสุขภาพ-อนามัย เหลานี้ไดกลาวแลวในบทที่ 1)
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ผูมีรายไดปานกลาง

โรคอืน่ ๆ
ทองรวง
หวัดและไอหอบ
ไข
ปวดฟน
โรคผิวหนัง

ผูมีรายไดต่ํา

แผนภูมิที่ 1 แสดงการเจ็บปวยของเด็ก (3-6 ป) ในกรุงเทพมหานคร

ผูมีรายไดปานกลาง

แพทย และเจา หนา ที่
รัก ษาเองที่บา น
คนขายยา
อื่น ๆ
ปวดฟน
โรคผิวหนัง

ผูม ีรายได ต่ํา

แผนภูมิที่ 2 แสดงการรักษาของเด็ก (3-6 ป) ในกรุงเทพมหานคร
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ไมมีอุบัติ เหตุ
มีอุบัติ เหตุ
- ตกจากที่สู ง
- ตกจัก รยาน
- ตกน้ํา
- รถชน
-ถู ก ของแหลมมีค ม
ผู มีร ายได ป านกล าง

ผู มีร ายได ป านกล าง

แผนภูมิที่ 3 แสดงอุบัติเหตุของเด็ก (3-6 ป) ในกรุงเทพมหานคร
การใหคําปรึกษาแนะนํา
ภายในศู นย เด็ กปฐมวั ยจะมี เจ าหน าที่ ในการให คํ าปรึ กษาแนะนํ าแก ครู พี่ เลี้ ยง และ
ผูปกครองของเด็กในปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับตัวเด็กและที่มีผลกระทบตอเด็ก เจาหนาที่ที่ทําหนาที่
ในการใหคําปรึกษาแนะนําเหลานี้ ไดแก
1. นักสังคมสงเคราะห หมายถึง ผูที่ชวยเหลือบุคคลอื่นใหผานพนจากความเดือน
รอน และปรับปรุงตัวเองใหสามารถที่จะเขาแกไขปญหาและชวยตัวเองไดตอไป
ในปจจุบัน นักสังคมสงเคราะหไดไปปฏิบัติงานตามหนวยงานของรัฐ เอกชน และ
รัฐวิสาหกิจอยูเปนจํานวนมาก นักวิชาชีพเหลานี้ถึงแมจะไดปฏิบัติงาน แตอาจจะไมมีผลงานที่
เดนชัด ทั้งนี้การใหคําแนะนําและการใหบริการคําปรึกษามิใชมองเห็นไดเปนรูปเปนราง
ถาจะกลาววา “นักสังคมสงเคราะหเปรียบเสมือนนักบุญ” หรือ “นักสังคมสงเคราะห
เปนผูปดทองหลังพระ” ก็จะไมผิดนัก
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ตามทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห ถือวางานสังคมสงเคราะห และ
ศิลปะที่จะตองมีการคนควาและอาศัยหลักทฤษฎีในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะถือวามนุษยทุกคนที่
ศักดิ์ศรีที่เทาเทียมกันกับการที่ไดมีโอกาสในการชวยเหลือผูที่ประสบความทุกขยาก เดือดรอน
หรือ มีปญ หา หรือ บรรเทาความเดือ ดรอ นใหส ามารถชว ยตัว เองได เปน การปฏิบัติง านที่จ ะ
ชว ยเหลือ สัง คม และประเทศชาติ เพื่อ ที่จ ะใหป ระชาชนภายในชาติมีค วามอยูดีกิน ดีแ ละมี
ความสุขทั่วกัน
2. นักจิตวิทยา จิตวิทยาเปนสาขาวิชาหนึ่ง หรือเปนศาสตรหนึ่งที่วาดวยสภาพจิตใจ
หรือใหความรูเกี่ยวกับสภาพแหงจิตใจ แตเนื่องจากวาจิตใจของบุคคลนั้นเปนนามธรรมซึ่งเราไม
สามารถมองเห็นไดเปนรูปเปนราง แตเราจะสังเกตไดจากพฤติกรรม เพื่อที่จะรูวาสภาพจิตใจของ
บุคคลนั้นเปนอยางไร เพราะพฤติกรรมนั้น เปนตัวแทนของจิตใจ เชน ถาสภาพแหงจิตใจเราเศรา
ใจ พฤติกรรมที่เราแสดงอกภายนอกอาจโดยการรองไห หรือถาสภาพแหงจิตใจเราเบิกบานดีใจ
พฤติกรรมที่แสดงออกใหบุคคลเห็นอาจโดยการยิ้มหรือหัวเราะ เปนตน ดังนั้น โดยอีกนัยหนึ่ง วิชา
จิตวิทยาก็คือวิชาที่วาดวยพฤติกรรม
จากความหมายขางตนจึงสรุปไดวา นักจิตวิทยาคือ บุคคลที่มีความรูความชํานาญ
ดานสภาพจิตใจหรือดานพฤติกรรมโดยเฉพาะ
อนึ่ง หนาที่ของนักจิตวิทยาที่เกี่ยวกับเด็กก็คือ การแกปญหาเด็กที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนเพื่อใหจิตใจของเด็กเขาสูสภาวะปกติ สําหรับวิธีการแกปญหานั้น นักจิตวิทยาจะให
คําปรึกษาแกมารดาที่มีปญหาเกี่ยวกับบุตร อันเนื่องมาจากตัวเด็กเอง โดยนักจิตวิทยาจะใชวิธี
ตรวจ โดยการพูดคุยหรือเลนกับเด็ก เพื่อทําการสังเกตบุคลิกลักษณะ นิสัยใจคอ ความประพฤติ
วิธีโตตอบตอสิ่งกระตุนเฉพาะหนาตลอดจนกลไกที่ทําใหเกิดปญหาของความผิดปกติ เและหาทาง
แกไขโดยใหเด็กไดพูดคุยหรือเลน เพื่อระบายความรูสึกนึกคิดตาง ๆ อันเปนสาเหตุของความไม
สบายใจนั้น ๆ
นอกจากนี้นักจิตวิทยาจะไดทําการสัมภาษณ พอ แม ผูปกครอง หรือผูใกลชิดกับ
เด็ก เพื่อใหทราบความเปนมาของปญหาที่เกิดขึ้น ศึกษาถึงสัมพันธภาพและบทบาททาทีระหวาง
พอแมกับลูก หรือบุคคลที่อยูในสิ่งแวดลอมของการเจริญเติบโตของเด็ก ทั้งนี้เพื่อชวยใหพอแม
ผูปกครอง ไดเขาใจในการกระทําของเด็ก ตลอดจนชวยแนะนําในการปรับสภาพแวดลอมอัน ไดแก
พอแม และผูใกลชิด เพื่อใหเด็กดําเนินชีวิตอยูไดอยางมีความสุข 7
2

7

สิริจิตต รัชตะวรรณ, “การออกแบบตกแตงภายในสถานรับเลี้ยงเด็กและแนะนํามารดา,” 25.
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พฤติกรรมรูปแบบตาง ๆ ของเด็กมีดังนี้
1. มีอาการหวาดกลัว
2. แยกตัวเอง
3. ชอบถอมตัว
4. ขี้อาย
5. อารมณรอน
6. นอนละเมอ
7. คอยยั่วเพื่อนรวมชั้น
8. อิจฉาริษยา เปนตน
3. นัก สุข ศึก ษา-โภชนาการ หมายถึง ผู ที ่ม ีค วามรู ด า นสุข ภาพอนามัย และ
โภชนาการโดยเฉพาะ ทําหนาที่ในการใหคําปรึกษา แนะนําแกผูปกครองของเด็กในดานสุขภาพ
อนามัยและโภชนาการสําหรับการใหคําปรึกษาแนะนําดานโภชนาการนั้น อาทิเชน แนะนําวา
อาหารใดมีประโยชนตอรางกาย ควรจะประกอบอาหารดวยวิธีใดจึงจะสะสมคุณคาของอาหาร
ไดมากที่สุด ฯลฯ สวนการใหคําปรึกษาแนะนําดานสุขภาพอนามัยนั้น ไดแก แนะนําวาจะทํา
อยา งไร เพื่อ ใหเ ด็ก มีสุข ภาพที่ส มบูร ณ ตัว อยา งเชน แนะนํา มารดาในการใหเ ด็ก ใสเ สื้อ ผา ที่
สะอาด ฯลฯ เปนตน นอกจากนี้ นักสุขศึกษา-โภชนาการ ยังมีหนาที่ในการใหคําปรึกษาพิเศษ
แกหญิงมีครรภอีกดวย
การใหโภชนศึกษา
เปนที่ยอมรับกันทั่วไปโลกแลววา “สุขภาพ” (Health) หมายถึง ความสมบูรณทั้งทาง
รางกาย จิตใจ และสภาวะทางสังคมดวย และเราก็ทราบกันแลววา การไดรับอาหารที่ถูกตอง
ตามหลัก โภชนาการ มีผ ลทํ า ใหส ุข ภาพสมบูร ณ ดัง นั้น การที่จ ะใหป ระชาชนมีสุข ภาพและ
อนามัยที่สมบูรณและแข็งแรงนั้น จึงจําเปนที่จะตองปรับปรุงภาวะโภชนาการ หรือที่เรียกวา “การ
ใหโภชนศึกษา” (Nutrition Edu cation) นั้น เปนวิธีการที่สําคัญอันหนึ่ง ซึ่งจะขาดเสียมิได
การใหโ ภชนศึก ษามิไ ดม ีค วามหมายเฉพาะแตก ารสอนใหม ีค วามรู เ กี ่ย วกับ
โภชนาการเทา นั ้น ดัง นั ้น นอกจากจะสอนใหรูถ ึง อาหารตา ง ๆ และประโยชนข องหารแลว
(ความสัมพันธของอาหารที่มีตอสุขภาพ) ยังตองรวมถึงวาจะตองรูจักเลือกอาหารที่มีคุณประโยชน
มาประกอบอาหารใหนา กิน โดยใชวิธีก ารประกอบอาหารที่ส งวนคุณคา อาหารนั้น ไวใหม าก
ที่สุดดวย
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การที ่จ ะมีภ าวะโภชนาการที ่ถ ูก ตอ งนั ้น เราตอ งรู จ ัก เลือ กกิน อาหารที ่ม ีค ุณ คา
ประโยชนในปริมาณที่เพียงพอกับความตองการของรางกาย แตคนเราไมมีสัญชาตญานพิเศษ
หรือรูมาแตกําเนิดวาจะตองเลือกอาหารอะไรบาง ดังนั้น ถึงแมวาจะมีอาหารที่อุดมสมบูรณ มี
เงินทองพอที่จะหาซื้อมาไดก็ไมไดเปนหลักประกันวา เราจะรูจักเลือกอาหารที่มีคุณประโยชนได
เพียงพอกับความตองการของรางกาย การใหโภชนศึกษาจึงมีความจําเปนเพราะเหตุดังกลาว
ขางตน
ปญหาที่ทําใหภาวะโภชนาการในประเทศไทยบกพรอง สรุปสาเหตุสําคัญได ดังนี้
1. ขาดความรูในการเลือกอาหารที่มีคุณประโยชน
2. ยึดมั่นอยูกับนิสัยการบริโภคที่ไมถูกตอง
3. มีความเชื่อที่ไมถูกตองในเรื่องอาหาร
จุดมุงหมายในการใหโภชนศึกษา
1. เพื่ อให รู ถึ งความสํ า คั ญของโภชนาการที่ มี ต อสุ ขภาพของร า งกาย ภาวะจิ ตใจ
บุคลิกภาพ และประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคล
2. เพื่อใหรูจักเลือกกินอาหารที่มีคุณประโยชนหลายอยาง
3. เพื่อใหรูจักคิด จัด และประกอบอาหารที่มีคุณคา
4. เพื่อใหรูจักใชอาหารที่มีอยูในทองถิ่นใหเปนประโยชน
5. เพื่อใหรูจักใชเหตุผลพิจารณาประกอบเกี่ยวกับความเชื่อตาง ๆ ในเรื่องอาหาร
6. เพื่อใหรูจักประเมินผลภาวะโภชนาการของครอบครัวชุมชน และประเทศชาติ
การจําแนกเนื้อที่ภายในศูนยเด็กปฐมวัย
1. ฝายบริหาร
ประกอบดวย หองหัวหนาศูนย
หองรองหัวหนาศูนย
หองเลขานุการศูนย
หองน้ํา – สวม
หองประชุม
หองเตรียมเครื่องดื่ม
สวนพักคอย
2. ฝายธุรการ
ประกอบดวย ประชาสัมพันธ
ทะเบียน – สถิติ
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3.

4.

5.

6.

บัญชี – การเงิน
พัสดุ – ครุภัณฑ
หองน้ํา – สวม
สวนพักคอย
ฝายกิจกรรม – อนุบาล
ประกอบดวย หองเรียน – หองนอน
หองดนตรี
หองน้ํา – สวม และแตงตัว
หองเก็บอุปกรณสําหรับหองเรียน – หองนอน
หองรับประทานอาหารเด็ก
หองพักครูพี่เลี้ยงและผูชวยครูพี่เลี้ยง
สวนเลน
หองเก็บของเลนสําหรับเด็ก
ฝายสุขภาพ – อนามัย
ประกอบดวย สวนพักคอย
หองปฐมพยาบาล
หองตรวจและรักษารางกาย
หองตรวจรักษาฟน
หองจายยา
หองน้ํา – สวม
ฝายปรึกษา – แนะนํา
ประกอบดวย สวนพักคอย
หองนักสังคมสงเคราะห
หองนักจิตวิทยา
หองนักสุขศึกษา – โภชนาการ
หองน้ํา – สวม
หองปรึกษา
ฝายบริการ
ประกอบดวย หองรับประทานอาหาร
หองครัว
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สวนซักลาง
หองรีดผา
หองเก็บของ
หองพักแมบาน
หองพักผูชวยแมบาน
หองพักเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
โถง
หองเครื่อง
ขอควรคํานึงในการออกแบบตกแตงภายในศูนยเด็กปฐมวัย
เนื่องจากศูนยเด็กปฐมวัยเปนสถานที่สําหรับการใหการพัฒนาในดานตาง ๆ แกเด็ก
และในการบริการปรึกษา – แนะนําแกมารดาดวย ดังนั้น สิ่งตาง ๆ ที่จะตองนํามาพิจารณาหา
แนวทางในการออกแบบเพื่อสนองความตองการใหใชประโยชนไดดี ไดแก
1. ในดานจิตวิทยาเด็ก เราควรศึกษาจิตวิทยาของเด็ก เพื่อนํามาใชในการตกแตง
2. ลักษณะทางสรีระของรางกายเด็ก เกี่ยวกับขนาดและสัดสวนของเด็กเปนสิ่งจําเปน
ในการออกแบบ
3. การใชเวลาของเด็กใน 1 วัน ที่อยูในสถานที่นี้ เพื่อจัดสถานที่มิใหเบื่องาย ใหเด็กมี
ความกระตือรือรน เราใจที่จะเรียน
4. คํานึงถึงหลักการเรียนการสอนสําหรับเด็ก แลวนํามาพิจารณาในการออกแบบ
ตกแตง เพื่อใหสามารถสนองความตองการของเด็กและจะทําใหเด็กมีการพัฒนาที่ดีตอไปใน
อนาคต
5. นึกถึงการสัญจรไปมาโดยทั่วไป
6. นึกถึงความสะดวกของครูพี่เลี้ยง และบุคลากรอื่น ๆ รวมทั้งบุคคลภายนอกที่ใช
สถานที่นี้ดวย การจัดสวนมากเปนการจัดในแบบระบบพิกัด กลาวคือ เคลื่อนยายไดและทุก ๆ
พื้นที่เปนประโยชนใชสอยไดดี
7. วัสดุที่ใชในการตกแตงตองเปนวัสดุที่คงทนตอการกระแทก ทุบดี อุบัติเหตุ การลื่น
ลม กลาวคือคํานึงถึงความปลอดภัยของเด็กเปนสําคัญ
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หลักการออกแบบตกแตงภายในศูนยเด็กปฐมวัย
มีหลักที่ควรคํานึงในการออกแบบ ดังนี้
1. พื้นที่อาคาร ควรทําดวยวัสดุที่รักษาความสะอาดงาย พื้นอาคารไมควรลงน้ํามัน
เหนียว ถามีการถูไมดีจะทําใหฝุนละอองจับไดงาย และอาจจะกอใหเกิดอุบัติเหตุได
2. ฝาหอง ควรเปนฝาเรียบ แตไมควรขัดใหเปนมัน เพราะจะทําใหเกิดการสะทอนแสง
ที่อาจจะเกิดการระคายเคืองตอสายตา อาจใชไมกระดานอัด และทาดวยสีออนเพื่อชวยใหหองมีสี
สวางขึ้น ฝาหองที่อยูต่ํากวาขอบหนาตางควรทาดวยสีแก เพื่อปองกันความสกปรกถาเปนฝา
คอนกรีตสวนที่ตอกับพื้นหองควรทําใหมนเพื่อสะดวกในการทําความสะอาด
3. เพดาน ควรสูงจากพื้นไมนอยกวา 3.50 ม. และควรทาดวยสีออน
4. ชายคาและกันสาด ควรสรางใหยื่นออกไปจากตัวอาคารไมนอยกวา 1.70 ม.
5. บันได ไมควรมีลักษณะลาดหรือชันเกินไป ควรมีราวใหเด็กจับ ราวบันไดไมควรหาง
จนเด็กอาจลอดตกลงมา ถาชั้นลางถึงชั้นบนมีระยะสูงเกิน 3 เมตร หรือชั้นบันไดเกิน 14 ชั้น ตอง
ทําชานพักดวย
6. กระจก การใชกระจกไมควรอยูในระดับที่เด็กจะวิ่งชนได
7. แสงสวาง ควรสวางไปทั่ว แตไมใชสวางจาจนแสบตา
8. เสียง ควรใชวัสดุกันเสียง เพื่อไมใหเกิดเสียงสะทอนมากเกินไปหรือกองไป
ที่กลาวมาขางตนนั้นเปนหลักกวาง ๆ จะไดกลาวในรายละเอียดตอไปพรอมกับอธิบาย
ขอมูลดานอื่น ๆ ประกอบ เพื่อที่จะใหสามารถมองเห็นหลักในการออกแบบไดชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจะ
ขอกลาวเฉพาะหองหรือสวนที่สําคัญ ๆ ดังนี้
26

หลักเกณฑที่การพิจารณาเกี่ยวกับการตกแตงภายใน
หองอาหาร (โรงอาหารหรือสวนรับประทานอาหาร)
ความสําคัญของการจัดบริการอาหารในสถานศึกษา
การจัดบริการอาหารสําหรับเด็กในสถานศึกษานั้น มีความสําคัญมากดังปรากฏจาก
บทความเรื่อง “การจัดเลี้ยงอาหารเด็ก” ความวา
ปญหาโภชนาการที่มีความสําคัญเรงดวนในประเทศไทยขณะนี้คือ ปญหาโภชนาการใน
เด็กอายุ 6 เดือน – 6 ป เด็กพวกนี้มีจํานวนตายปละ 111,000 คน ประมาณครึ่งหนึ่งของ
จํานวนนี้ คือ 55,000 คน ตายจากการมีภาวะบกพรองโภชนาการและสาเหตุที่เกี่ยวของกัน
เด็กอายุต่ํากวา 5 ป มีภาวะบกพรองโภชนาการถึง รอยละ 57 ภาควิชาการอาหารและ
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โภชนาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เห็นดวยกันบายแพทยสันติภาพและคนไทยอีก
จํา นวนมากกวา เด็ก ไทยควรกิน อาหารไทยซึ่ง ทํา ในเมือ ไทย จึง ไดพ ยายามทํา อาหารที่ใ ช
เครื่องปรุงงาย ๆ วิธีทําไมยุงยากนัก ฝกใหคนงานในโรงครัวทําได ซึ่งหมายถึงแมทุกคนจะทําให
ลูกกินได อาหารเหลานี้ใชเลี้ยงเด็กในหองทดลองเรื่องเด็ดวัยกอนเรียนของภาควิชาครอบครัว
ศึกษา 8
3

เปนที่นาสงสัยวาเด็กที่มาจากครอบครัวระดับปานกลาง คือ พอแมเปนขาราชการ
หรือคาขายในกรุงเทพมหานคร สวนมากเลือกอาหารกินเปนไมกี่อยาง ในจํานวนเด็ก 18 คน มี
เพียง 5 คน ที่กินเปนทุกอยาง อีก 13 คน ไมชอบผลไมและผักในระยะแรก จะไมยอมกินอาหารที่
มีผักและผลไม กินเปนแตขาวตมหมูหยองและน้ําหวาน ไมยอมดื่มนมสด อาจเปนเพราะเคยดื่ม
นมใสน้ํา ตาลมากอ นในระยะแรกจึง จัด อาหารที่เขาเคยกิน มาจากบา น ตอเมื่อเด็ก เริ่ม ชิน กับ
สถานที่และพี่เลี้ยงแลวจึงเริ่มมีนิสัยการกินอาหารที่ดี คือ เริ่มใชผักและผลไมที่นุม เคี้ยวงาย กาก
นอย รสออน และใชเพียงเล็กนอย ไดแก ผักตําลึง ผักกวางตุง ผักกาดขาว (ปลี) มะละกอ กลวย
น้ําวา สม ฯลฯ
ในระยะแรกเด็กจะกินเล็กกินนอย ตอมาอีก 2 – 3 วันจะใหใหมอีก เด็กจะกินได
มากขึ้น ใชเวลาประมาณ 2 สัปดาห เด็กจะกินอาหารไดทุกอยาง
จุดมุงหมายของการบริการอาหารในศูนย
1. เพื่อใหเด็กไดรับอาหารที่ถูกตองตามหลักโภชนาการ
2. เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาอบรมดานอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนแกนักเรียน เชน
ปลูกฝงนิสัยการกินที่ดี ปลูกฝงนิสัยการคํานึงถึงผูอื่น ฯลฯ
หลักสําคัญประกอบแนวทางการออกแบบ
1. ควรใหเด็กนักเรียนเห็นวาการกินเปนเรื่องจําเปนตอรางกาย
2. ทําใหเขารูสึกวากําลังเรียนสิ่งใหม ๆ จากการบริโภคอาหาร
3. ควรจัดทําหนังสือเกี่ยวกับอาหารและสุขภาพใหนักเรียนอานแทนบทเรียน
4. ควรมีเรื่องราวเกี่ยวกับรางกาย อนามัย และอาหาร
5. เรื่องราวเกี่ยวกับมารยาทในการกิน

8

ประเสิรฐ สุวัณณุสส, “การจัดเลี้ยงอาหารเด็ก,” ใน วารสารมิตรครู (สิงหาคม 2521), 27.
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หลักเกณฑที่การพิจารณาเกี่ยวกับการตกแตงภายใน
1. การจัดโตะอาหารไมควรใหเบียดเสียดจนเกินไป ควรจัดแยกเปนโตะเดี่ยว ๆ หรือ
เปน หมู เ ล็ ก ๆ เพื่ อให คลา ยบรรยากาศของการนั่ง โตะ ที่บ า นเกณฑอัตราพื้น ที่โดยเฉลี่ ยควรมี
ประมาณ 1 ตารางเมตร/นักเรียน 1 คน
2. โรงอาหารหรือหองอาหารควรกรุดวยตาขาย (มุงลวด) เพื่อปองกันแมลงวันและควร
มีบริเวณเฉพาะเพื่อปองกันสัตวเลี้ยงเขาไปในโรงอาหาร
3. ควรจั ด ที่ จา ยอาหารแยกเปน ส ว น และมีสิ่ ง ปกป ดเพื่ อป อ งกั น แมลงวั น และฝุ น
ละอองที่จะทําใหอาหารเกิดการปนเปอนขึ้นได ทั้งปองกันมิใหนักเรียนมีโอกาสใชมือจับตองอาหาร
อีกดวย
4. จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศที่ดี และเพียงพอ ในโรงอาหารอยางนอย
จะตองใหสามารถระบายกลิ่นไดดวย
5. ที่ รั บ ประทานอาหารควรแยกต า งหากจากห อ งครั ว หรื อ ที่ สํ า หรั บ ปรุ ง อาหาร
และควรหาทางปองกันการรบกวนจากกลิ่นและควันที่เกิดจากครัว หรือที่ปรุงอาหาร
6. ควรจัดใหมีน้ําดื่มน้ําใชอยางเพียงพอ
6.1 น้ําดื่ม ถาศูนยมีน้ําประปาใช ควรจัดน้ําดื่มแบบน้ําพุ (Drinking Fountain) ไว
ในโรงอาหาร โดยถือเกณฑอัตรา 1 ที่ / นักเรียน 50 คน (ไมมากกวา 75 คน) ในกรณีที่ศูนยไมมี
น้ําประปาใช ควรจัดหาน้ําสะอาดใสภาชนะไวสําหรับเปนน้ําดื่มของนักเรียน ภาชนะควรมีฝาปด
มิดชิด และมีกอกสําหรับเปดใหน้ําออกเพื่อปองกันนักเรียนนําเอาถวยหรือแกวน้ําลงไปจวงตักน้ํา
จากภาชนะ
นักเรียนควรมีแกวน้ําประจําตัวของแตละคน เพื่อปองกันการใชภาชนะรวมกัน
ซึ่งจะเปนชองทางใหเกิดโรคบางอยางได
6.2 น้ําใช ถาเปนน้ําประปา ศูนยควรจัดใหอยูในรูปของอางลางมือ โดยใชอัตรา 1
ที่ / นักเรียน 50 คน เชนกัน (สูงจากพื้น 30 – 35 ซม.)
7. จัดใหมีภาชนะสําหรับรองรับเศษอาหารที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอ มีฝาปด
มิดชิด ภาชนะไมรั่วหรือซึมน้ํา ภาชนะนี้ควรจัดใหมีประจําทุกโตะอาหาร และควรมีถังขยะรวม
สําหรับโรงอาหารดวย
8. พื้นของโรงอาหารที่ดีควรทําดวยวัสดุที่ไมถูก ไมซึมน้ํา ทําความสะอาดงาย ไมลื่น
เชน กระเบื้องยาง เปนตน
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9. ถาเปนไปไดโรงอาหารควรมีหองน้ํา – สวม อยูในบริเวณหรือตั้งอยูไมหางไกล
เกินไปนัก เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักเรียนที่ใชโรงอาหาร
10. ภาชนะที่ใชในการรับประทานอาหาร ไดแก ชอน สอม จาน แกวน้ํา และสิ่งจําเปน
อื่น ๆ สวนมากจะใหนักเรียนนํามาเอง แตศูนยจะเปนผูดูแลรักษาให จึงควรมีที่เก็บภาชนะในการ
รับประทานอาหารดวย
11. ทางเดินจากโรงอาหารไมควรเปนพื้นตางระดับ เพื่อสะดวกในการที่จะใหรถเข็น
อาหาร เข็นไดสะดวกในการโยกยายอาหาร

นําเขา - เก็บอาหาร

ครัว

เตรียมอาหาร

ลางทําความสะอาด

จําหนายอาหาร

หองอาหาร

ภาพที่ 16 แสดงการดําเนินงานของหองครัว
หองครัว (โรงครัว)
หองครัวเปนสถานที่ที่ใชในการประกอบหรือปรุงอาหาร ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญ
อยางหนึ่งที่มีสวนทําใหอาหารเกิดความปลอดภัยแกผูบริโภค สําหรับหองครัวที่จะใชบริการเด็ก
เปนจํานวนมากก็ควรแยกเปนอาคารหนึ่งตางหาก เพื่อปองกันปญหาเรื่องกลิ่นอาหารที่จะเขามา
รบกวนหองเรียนได
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การสุขาภิบาลหองครัว ควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. สถานที่ตั้ง ควรจัดเปนสวนเฉพาะไมรวมกับสวนรับประทานอาหาร ไมตั้งอยูใกล
กับแหลงโสโครกหรือสิ่งปฏิกูลตาง ๆ
2. พื้นหอง ควรทําดวยวัสดุที่ไมดูดซึมน้ํา มีลักษณะเรียบและเปนวัสดุทนไฟ เชน
กระเบื้องซีเมนต กระเบื้องเคลือบ ฯลฯ
3. ประตู – หนาตาง ควรใสมุงลวดเพื่อปองกันแมลงวันและหนูเขามาในหองครัว
บานประตูตอนลางซึ่งสูงจากพื้นประมาณ 30 – 60 เซนติเมตร ควรกรุดวยไมหรือโลหะทึบ จะทํา
ใหใชไดทนทานมากกวาประตูที่บุดวยมุงลวดตาขายตลอดทั้งบานประตู
4. แสงสวาง จะตองจัดแสงสวางใหเพียงพอเพื่อใหเกิดความสะดวกในการประกอบ
หรือปรุงอาหาร ทั้งจะชวยปองกันอุบัติเหตุและความผิดพลาดในการประกอบหรือปรุงอาหารได
อีกดวย (ความเขมของแสงสวางไมควรนอยกวา 30 ฟุตแรงเทียน)
5. การระบายอากาศ ตองมีระบบการถายเทอากาศไดดีมากพอที่จะทําใหกลิ่นแกส
ไอ และละอองเขมาควันหมดไปจากหองครัว ไมเกิดการรบกวนผูปรุงอาหาร
6. เตาไฟและปลอ งควัน เตาควรจะสูง จากพื้น พอดีกับ ผูป รุง อาหารยืน ทํา งานได
โดยสะดวก บริเ วณพื้น ที่ที่ตั้ง เตาไฟและบริเ วณใกลเ คีย ง ควรเปน วัส ดุท นไฟไดดีเ พื่อปอ งกัน
อุบัติเหตุเพลิงไหม ผูปรุงอาหารจะตองหมั่นดูแลรักษาความสะอาด และความเรียบรอยอยูเสมอ
เหนือเตาไฟควรมีเครื่องดูดควัน (Hood) และปลองระบายควันเพื่อชวยกําจัดแกส กลิ่น ไอ และ
ละอองเขมาควันออกไป ปลายปลองควรที่จะอยูในระดับสูงมากพอเพียงที่จะใหควันกระจายและ
ไมทําใหเกิดการรบกวนตอบริเวณขางเคียง
7. ที่เก็บอาหาร ทั้งอาหารสดและอาหารแหงที่นํามาใชประกอบอาหารจะตองเก็บ
รักษาไวในที่ที่ปลอดภัย ปราศจากการรบกวนของแมลง หนู ฯลฯ นอกจากนี้แลวยังจะตองเก็บ
ไวใหเปนสัดสวนไมปะปนกัน มีความเปนระเบียบเรียบรอย โดยเฉพาะอาหารบางชนิดเกิดการ
บูด เนา ไดงา ยก็ตอ งเก็บ ไวเ ปน พิเ ศษ เชน ในตูเ ย็น ซึ่ง มีอุณ หภูมิเ ย็น จัด เพื่อ รัก ษาสภาพของ
อาหารนั้น ๆ
7.1 อาหารประเภทเนื้อสัตว ไข นม เนย ถาเก็บไวนานไปเกิน 7 วัน ควรเก็บไวใน
ที่อุณหภูมิไมเกิน 40๐ F (4.4๐ C) ถาตองการเก็บไวนานก็ตองเก็บในอุณหภูมิที่ต่ํามาก ๆ
7.2 อาหารประเภทผลไมไมควรเก็บไวในที่ที่อุณหภูมิสูงกวา 50๐ F (10๐ C) ซึ่ง
เปนอุณหภูมิที่หยุดการเจริญเติบโตของจุลินทรียสวนใหญได และอาหารปรุงสดเชนสลัดและ
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อาหารที่ไมใชจําพวกโปรตีน ไมควรตั้งไวในที่ซึ่งมีอุณหภูมิระหวาง 60 – 90๐ F (15.6 – 26.7๐ C)
นานเกิน 2 ชม. และจะตองมีสิ่งปกปดปองกันแมลงและฝุนละอองไดอยางดีดวย
7.3 อาหารประเภทปรุงรอน (hot foods) ควรจะเก็บรักษาใหมีอุณหภูมิรอนคงที่
ไมนอยกวา 150๐ F (65.6๐ C) ถาไมสามารถเก็บไวในอุณหภูมิไมสูงเกินกวา 40๐ F ทันที และ
เมื่อจะนําออกเสิรฟใหทําใหรอนที่อุณหภูมิ 150๐ F กอนแลวจึงเสิรฟ
อนึ่ง การที่จะเลือกเก็บอาหารไวในอุณหภูมิสูงหรือต่ํานั้น จะขึ้นอยูกับชนิดของ
อาหารนั้น ๆ ขอเสนอแนะทางดานการสุขาภิบาลเกี่ยวกับการเก็บรักษาอาหารนั้นอาจมีแตกตาง
กันไปไดบางเล็กนอย
8. ภาชนะใสอ าหารและภาชนะที ่ส ัม ผัส อาหาร ถึง แมว า อาหารจะมีค ุณ ภาพดี
สะอาด ปลอดภัยเพียงใดก็ตาม ถานํามาใสในภาชนะที่ไมสะอาดหรือใชภาชนะที่สัมผัสอาหาร
สกปรก เชน จาน ชอ น สอ ม ฯลฯ ยอ มจะพลอยทํา ใหอ าหารนั้น เสีย สภาพเปน อัน ตรายตอ
ผูบริโภคได ดังนั้น ภาชนะใสอาหารและภาชนะที่สัมผัสอาหารจะตองผานการทําความสะอาด
และเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัยอยางดีจึงจะทําใหผูรับประทานอาหารมีความปลอดภัยจากการ
ปนเปอนและติดเชื้อโรคได
การทํ า ความสะอาดภาชนะใส อ าหารและภาชนะที่ สั ม ผั ส อาหารที่ ถู ก หลั ก
สุขาภิบาล ควรทําตามขั้นตอนดังนี้ คือ
1. กําจัดเศษอาหารออกโดยการกวดหรือเขี่ยเศษอาหารที่ยังมีเหลืออยูบนภาชนะลง
ถังขยะสด
2. ลางดวยน้ําสบู เพื่อใหน้ําสบูชวยกําจัดไขมันและสิ่งสกปรกที่ติดอยูออก
3. ลางดวยน้ําสะอาด 2 – 3 ครั้ง หรือจนกวาจะหมดความลื่นของสบู
4. ทําลายเชื้อโรค ภาชนะที่ผานการลางดวยน้ําสะอาดมาแลวควรจะนําไปแชน้ํารอน
เพื่อใหความรอนชวยทําลายเชื้อจุลินทรียที่อาจจะติดมาใหหมดไป ถาไมสามารถใชน้ํารอนจัดได
ก็ใชน้ํา เย็นผสมสารเคมีที่ฤ ทธิ์ทํา ลายเชื้อจุลิน ทรแชเ พื่อ การทํา ลายเชื้อโรค สารเคมีที่ห างา ย
ราคาถูกไดแก ผงปูนคลอรีน ซึ่งที่มีการจําหนายในทองตลาดมักจะมีความเขมขนประมาณ 60%
น้ําคลอรีนที่จะแชภาชนะเพื่อทําลายเชื้อโรคนั้นใชขนาดความเขมขนประมาณ 100 P.P.M.
(มิลลิกรับ/ลิตร) โดยใชระยะเวลาในการแชไมนอยกวา 2 นาที
5. การทําใหแหง หามใชผาเช็ดภาชนะเพื่อทําใหแหง เพราะวาผาที่ใชเช็ดอาจจะทําให
เกิดความสกปรกขึ้น ควรจัดคว่ําตะแคงไวบนที่จัดเตรียมไว เพื่อใหน้ําระเหยแหงเอง ถาตองการให
แหงเร็วก็ควรนําไปผึ่งแดด แตตองมีสิ่งปกปดปองกันฝุน
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การทําใหแหงของโรงอาหารขนาดใหญนิยมใชวิธีอบดวยอากาศแหงที่รอนขึด (Dry
heat) โดยมากมักจะทําดวยเครื่องจักร
6. การเก็บรักษาภาชนะที่ทําความสะอาดและแหงดีแลว จะตองเก็บไวในที่เก็บซึ่งจัด
ไวโดยเฉพาะ ที่เก็บจะตองสามารถปองกันฝุนละออง แมลง หนู และสัตวอื่น ๆ เพื่อปองกันไมให
เกิดการเปอนขึ้นได ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาสภาพใหภาชนะใสอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารคงมีความ
สะอาดเหมาะสมที่จะใชเมื่อตองการ
สําหรับโรงครัว ถาเปนโรงครัวขนาดใหญที่บริการเด็กเปนจํานวนมาก ก็ควรแยกเปน
อาหารหนึ่งตางหาก เพราะการปรุงอาหารแบบไทยจะมีกลิ่นแรง และกระจายไมควรอยูติดกับ
ห อ งเรี ย น และควรมี ห อ งเก็ บ ภาชนะประเภทต า ง ๆ ส ว นที่ เ ก็ บ อาหารแห ง ที่ ไ ม มี ก ลิ่ น ที่ เ ก็ บ
อาหารแหงที่มีกลิ่น หองเก็บของที่ใชในการทําความสะอาด มีที่ลางผัก อาหารสด โตะปรุงอาหาร
ที่เก็บขยะ ที่เก็บเศษอาหาร ที่ตากจาน และภาชนะอื่น ๆ
อุปกรณที่จําเปนสําหรับหองครัว
1. ถังขยะ หองครัวจะตองมีถังขยะไวสําหรับเก็บเศษอาหารและขยะชนิดอื่น ๆ ซึ่ง
เกิดขึ้นจากการเตรียมการประกอบและการปรุงอาหาร ถังขยะที่จัดขึ้นในหองครัวควรมีจํานวนให
เพียงพอและควรจะแยกประเภทของถังขยะ เพื่อเก็บขยะที่เกิดขึ้นนั้นได 2 ชนิด คือ ขยะสด
(Cartage) อันไดแกเศษอาหาร ฯลฯ และขยะแหง (Rubbish) ไดแก เศษกระดาษ พลาสติก ขวด
แกว ฯลฯ ถังขยะที่จัดขึ้นใชสําหรับหองครัวจะตองมีฝาปดมิดชิด เพื่อปองกันแมลงและสัตวที่อาจ
รบกวนได และตองมีสภาพดีไมรั่วไมซึมผา
2. รางระบายน้ําทิ้ง โรงครัวหรือหองครัวจะตองมีรางระบายน้ําทิ้งใหสามารถระบาย
น้ําโสโครกไดโดยสะดวก ไมควรจะปลอยใหมีน้ําทิ้ง หรือน้ําโสโครกเหลือคางอยูในบริเวณ จะทําให
เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน
ระบบรางระบายน้ําทิ้งที่ดีอยางนอยควรจะตองจัดใหมีสวนสําคัญเหลานี้ คือ .1) ตะแกรง (Screen) ใชสําหรับสกัดกั้นเศษอาหาร เศษพืชผักที่ติดมากับน้ําทิ้ง
เพื่อมิใหเกิดการตกคางและบูดเนาในรางน้ําได
2) บอดักไขมัน (Grease Trap) ใชเปนที่สกัดกั้นไขมันที่ปะปนมากับน้ําทิ้ง เพื่อ
ไมใหไขมันติดไปกับน้ําทิ้ง เพราะไขมันเปนสิ่งที่สลายตัวยาก และจะติดคางอยูตามผิวของราง
ระบายน้ําทิ้ง ทําใหเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน และอาจเกิดเปนเชื้อเพลิงไดงาย นอกจากนี้แลวไขมันที่
ปะปนมากับน้ําโสโครกนี้เมื่อปลอยลงสูแหลงน้ํา อาทิเชน คู คลอง ฯลฯ แลว ก็จะทําใหผิวดินลด
ประสิทธิภาพในการดูดซึม และไขมันที่ลอยอยูบนผิวน้ํา จะแผเปนแผนบาง ๆ ปกคลุมผิวหนาลํา
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น้ํา เปนสาเหตุอยางหนึ่งที่ทําใหลดอัตราการละลายน้ําของ O2 จากอากาศ ซึ่งเปนอันตรายตอ
สภาวะแวดลอม และทําให แหลงน้ําเกิดความสกปรก หรือที่เรียกวาเกิดสภาวะน้ําเปนพิษ (Water
Pellution)
3) น้ํา น้ํ าที่ใชประกอบหรื อปรุ งอาหาร ล างภาชนะ ล างมือ และการทํา ความ
สะอาดตาง ๆ จะตองเปนน้ําสะอาด มีคุณภาพดีอยางเพียงพอ ถาศูนยมีระบบน้ําประปาใช เชน
อางลางมือ อางลางผัก และลางภาชนะ น้ําพุสําหรับดื่ม ฯลฯ แตถาศูนยไมมีระบบน้ําประปาใช
จะต อ งจัด หาภาชนะเก็บน้ํ าสะอาดไวสํ า หรับใชใ นหองครั ว ใหมี ปริม าณ ทั้ง จะต อ งดูแลรั ก ษา
คุณภาพของน้ํามีใหเกิดความสกปรก และเกิดการปนเปอนใด ๆ เกิดขึ้น
หองน้ํา – สวม
หองสุขาควรจะอยูใกลบริเวณที่เด็กเลน และใกลทางเขาหองเรียนก็จะดียิ่งขึ้น สวมหรือ
โถสวมควรใชขนาดของเด็ก ถาเปนโถสวมก็ไมควรใหสูงเกินไป ความสูงควรอยูในระดับ 10 – 12
นิ้ว จากพื้นหอง เนื่องจากเปนเด็ก อางลางมือควรสูงประมาณ 60 ซม. หองสวมไมจําเปนตองแยก
หองหญิงหรือชาย นักเรียนหญิงและชายใชหองสวมเดียวกัน
ชนิดและลักษณะของสวม
สว มที่ดีจ ะตอ งสามารถเก็บ กัก และกํา จัดสิ่ง ขับ ถา ยจากรา งกายไดโ ดยปลอดภัย
ไมเ ปน แหลง แพรพัน ธุข องเชื้อ โรค และแมลง ในปจ จุบัน นี้สว มที่จัด สรา งขึ้น ใชมีอ ยู 2 ระบบ
ดวยกัน คือ
1. ระบบสวมไมใชน้ําราด (สวมหลุม) รักษาความสะอาดยาก
2. ระบบส ว มราดน้ํ า ชนิ ด ที่ นิ ย มใช แ พร ห ลายมากที่ สุ ด คื อ ส ว มซึ ม หรื อ หลุ ม ซึ ม
(Cesspool Latrine) และสวมถังเกรอะ (Septic Tank) สวมระบบนี้จะมีคอหานขังน้ําอยูเพื่อ
ปองกันกลิ่นเหม็นและแมลง รักษาความสะอาดงายสมควรที่จะใชภายในศูนย
สํา หรับวั สดุ ที่ ใช รอบ ๆ ส ว มหรื อในหองสวมนั้น ควรใชวัสดุที่ทําจากสิ่งที่ทํา ความ
สะอาดงาย
ที่อาบน้ํา สามารถจัดไดเปน 2 แบบ กลาวคือ
1. แบบทําเปนอางน้ํา แบบนี้จะทําเปนอางน้ําเตี้ย ๆ ขนาดกวางยาวตามตองการ เด็ก
จะยืนอาบรอบ ๆ อาง โดยเด็กจะใชขันน้ําตักน้ําจากอางมาอาบ
2. แบบอาบน้ําดวยฝกบัว แบบนี้จะแบงที่อาบน้ําเปนที่ ๆ
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พื้นและผนังหองน้ํา-สวม
สําหรับวัสดุที่จะใชปูพื้นและผนังหองน้ํา – สวมนั้น ควรเปนวัสดุที่ทําความสะอาดได
งายและไมลื่น พื้นควรลาดเล็กนอยเพื่อใหน้ําไหลไปสูทอระบายไดสะดวก
หองเรียน
โดยทั่วไปแลว หองเรียนควรนาอยูนาเรียน การจัดสถานที่ การตกแตงและการใหสี
ควรคํานึงถึงรายละเอียดปลีกยอยเพื่อเพิ่มความนาอยูนาเรียนยิ่งขึ้น มิใชวาขอแตใหเปนหองมี
ฝากั้นก็ใชได ทุกสิ่งทุก อยางที่เขามาอยูในประสบการณของเด็กนั้นตองถือวาเปนเรื่องสําคัญ
ทั้งสิ้น
ในปจจุบันนิยมการออกแบบหองเรียนใหสามารถเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดประโยชน
ใชสอยไดหลายกิจกรรม ฝากั้นหองเรียนแตละหองจะออกแบบใหสามารถเปลี่ยน เลื่อน หรือพับ
ซอนกันไวได
หอ งเรีย นควรเปน หอ งกวา ง ๆ ที่ไมมีเ สาเกะกะ ควรหันออกบริเ วณสนามเด็ก เลน
นอกจากนี้ในกรณีที่เราตองการรักษาพื้นหองใหสะอาดอยูเสมอก็ไมควรใหนักเรียนสวมรองเทา
เดินเขาในหองเรียน ควรจะเก็บรองเทาไวที่หนาหอง เพื่อความเปนระเบียบและประหยัดเนื้อที่ จึง
ควรมีชั้นวางรองเทาเอาไว ที่วางอาจจะทําเปนตูไมเตี้ย ๆ หรือเปนตะแกรงเหล็กหรืออาจจะบรรจุ
ในชองเก็บของสวนตัวก็ไดโดยเอาไวชั้นลาง 9
ภายในหองเรียนควรมีตูเก็บของสวนตัวสําหรับเด็กแตละคน ของ ๆ เด็ก อาทิเชน หวี
กระจกเงา ยาสีฟน สบู ผาเช็ดตัว ฯลฯ ตูเก็บของสวนตัวเหลานี้ใหแบงเปนชวง ๆ ชวงละประมาณ
20 – 30 ซม. สูง 80 ซม. 10 และแตละชองอาจแบงเปนชองเล็ก ๆ ตามความตองการในแตละชอง
ทาสีไมเหมือนกัน เพื่อใหเด็กจําของที่ตนจะใช 11 หรืออาจใชติดชื่อ หรือสัญลักษณก็ได ตูเก็บของ
สวนตัวนี้ควรอยูใกลประตูทางเขา เพื่อเด็กจะไวของไดทันทีเมื่อเขาหองเรียน และควรอยูใกลกับ
หองสุขาดวย
4

6

9

สุนิดา เพชรโรจน, “เฟอรนิเจอรในโรงเรียนอนุบาล,” (วิทยานิพนธปริญญาตรี
คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ลาดกระบัง ปการศึกษา, 2522), 27.
10
เรื่องเดียวกัน, 26.
11
จากประสบการณเด็กสามารถจําชองใสของ ๆ แตละคนได โดยไมตองติดชื่อก็ได
(ทักษิณา บุคลธร)
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นอกจากนี้ ภายในหองเรีย นควรมีตูเก็บของเลน ดวย เพื่อใชสําหรับเก็บเครื่องเลน
ตาง ๆ อาทิเชน ตุกตา บล็อกไม ฯลฯ ตูควรสูงประมาณ 60 ซม. ลึกประมาณ 30 ซม. ยาวตาม
ความเหมาะสม 12
กระดานชอลก ไมควรใหมีกําลังสองสวางเกิน 20 % ขนาดความสูงจากพื้นถึงขอบ
ลางประมาณ 30 ซม. จากพื้นถึงขอบบนประมาณ 80 ซม. ขอบลางของกระดานชอลกควรมีราง
ไมติดไวรองรับผงชอลกดวย 13
กระดานดํา ควรทําดวยวัสดุที่ทนทาน ผิวเรียบ ไมมีรอยแตกราว สีที่นิยมใชคือสีเขียว
ใบไมแกปนสีดํา ซึ่งใหผลดีมีความชัดเจนมากกวาสีดํา ถาเปนหองที่มีแสงสวางไมพอและตองใช
แสงไฟฟาจากโคมไฟชวย ไมควรติดโคมไฟหอยหนากระดานดํา ควรจัดทําโคมสองจากเพดานหอง
ใหอยูในลักษณะเปนมุมเดียวกับเพดาน โดยมีลําแสงสองกระทบกระดานดํา แลวจึงสะทอนทํามุม
พอเหมาะแกการมองเห็น การทําความสะอาดกระดานดําควรใชผาชุบน้ํา ฟองน้ํา หรือผาสักหลาด
ไมควรลบกระดานไปตามแนวนอน อาจใชกระดานดําแบบติดตายกับผนังหรือแบบเคลื่อนที่ได มี
ขนาดประมาณ 75 – 76 ซม.14
ที่แขวนเสื้อ อาจทําเปนราวยาวหรือใชที่แขวนคนละอันก็ได โดยแตละอันหางกัน
ประมาณ 7 เซนติเมตร และมีความสูงประมาณ 87 เซ็นติเมตร 15
บอรดติดภาพในหองเรียน มีไวสําหรับติดรูปภาพตาง ๆ อาทิเชน ภาพเรือ ภาพสัตว
ตาง ๆ ภาพผลไม ฯลฯ ซึ่งบอรดติดภาพนี้จะมีความสูงทั้งหมดประมาณ 110 เซนติเมตร และระยะ
จากพื้นถึงขอบลางของบอรดประมาณ 30 เซนติเมตร 16
พื้นหองเรียน ควรใชวัสดุที่ทําสะอาดไดงาย เพราะเด็กจะทําความสกปรกมาจาก
ภายนอก แมจะใหถอดรองเทาแลวก็ตาม นอกจากนี้ เด็กอาจทํากิจกรรมที่จะทําใหพื้นหองตอง
สกปรกบาง เชน กิจกรรมทางศิลปบางประเภท
การระบายอากาศ การระบายอากาศที่ดีจะทําใหหองเรียนไมรอน ชวยทําใหนักเรียน
รูสึกกระฉับกระเฉง และไมงวง ดังนั้น หองเรียนจะตองจัดใหมีชองลม หนาตาง ประตูใหมีเนื้อที่
สําหรับการถายเทอากาศไดอยางเพียงพอ
7

8

10

11

12

สุนิดา เพชรโรจน, “เฟอรนิเจอรในโรงเรียนอนุบาล,” 27.
เรื่องเดียวกัน, 28.
14
เรื่องเดียวกัน.
15
เรื่องเดียวกัน.
16
เรื่องเดียวกัน, 27.
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พื้นที่ของประตูหนาตางและชองลม เมื่อคิดพื้นที่รวมกันแลวไมควรนอยกวา 20 %
ของพื้นที่ทั้งหมด ขอบหนาตางดานลางควรจะสูงจากพื้นหองไมนอยกวา 90 เซนติเมตร ความสูง
ไมนอยกวา 1.10 เมตร หรือสูงเทากับขอบบนของประตู
ฝาผนัง ควรเปนฝาเรียบแตไมควรขัดใหมัน เพราะจะทําใหเกิดการสะทอนแสงที่
อาจจะเกิดการระคายเคืองตอสายตาเด็กได อาจใชไมกระดานอัดและทาสีออน เพื่อชวยใหหองมีสี
สวางขึ้น ฝาหองที่อยูต่ํากวาขอบหนาตางควรทาดวยสีแก เพื่อกลบเกลือนความสกปรกได ถาเปน
ฝาคอนกรีตสวนที่ตอกับพื้นหองควรทําใหมนเพื่อสะดวกในการทําความสะอาด
เพดาน ควรใชวัสดุกันเสียงสะทอนกอง เพื่อไมใหเกิดเสียงสะทอนมากเกินไป หรือ
กองไป บริเวณความสูงของหองเรียน (ระยะความสูงจากพื้นหองถึงฝาเพดาน) ไมควรนอยกวา
3.50 เมตร เพื่อใหการหมุนเวียนถายเทของอากาศไดดี
ระบบแสงสวาง แสงสวางในหองเรียนมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับการเรียน การ
จัดแสงสวางในหองเรียนใหถูกสุขลักษณะนั้น หมายถึงการจัดใหนักเรียนทุกคนในหองเรียนไมวา
จะนั่ง ณ จุดใดจะมองเห็นสิ่งตาง ๆ ไดอยางสะดวกและชัดเจน กลาวคือมีแสงสวางเพียงพอและมี
การกระจายแสงอยางทั่วถึง
แสงสวางแบงออกเปน 2 ชนิด คือ แสงจากดวงอาทิตยและแสงที่ถูกประดิษฐขึ้น
การควบคุมแสงอาจทําไดโดยการจํากัดชนิดและขนาดของประตูหนาตางและชองลม
ลักษณะสีภายในหอง การจัดวางเครื่องตกแตงในหอง ตลอดถึงความสะอาดของหองดวย
แสงสวางที่ไดจากดวงไฟนั้น จะตองมีความเขมสม่ําเสมอไมเปนแสงกระพริบ สอง
สวางถูกตองตามทิศทางที่ตองการ การติดตั้งดวงไฟจะตองทําใหเกิดเงานอยที่สุด สวนมากใช
หลอดชนิดไมมีไส เชน Fluorescent เพราะใหแสงนวลดี มีเงานอยมาก และประหยัดคาไฟฟา
เนื่องจากเปลืองกระแสไฟฟานอยกวาหลอดชนิดมีไส
ตามปกติหองเรียนควรมีความเขมของแสงสวางประมาณ 30 – 50 ฟุตแรงเทียน และ
ทิศทางที่แสงสวางสวนใหญสองมานั้นจะตองเปนทางดานซายมือคอนขางไปทางขางหนา
สําหรับภายนอกหองเรียนในระยะ 8 เมตร ไมควรปลูกตนไมใหญไว เพราะอาจจะบัง
แสงสวางและขัดขวางตอการระบายถายเทอากาศได ในทางตรงกันขาม ถาหองเรียนมีแสงสวาง
มากเกินไป ก็อาจจะแกไขโดยการใชมานมูลี่ หรือแผงกันแสงแดดติดกับชายคา (Sun – Shade)
เพื่อชวยในการกรองแสง
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4

ตารางที่ 3 แสดงความสามารถในการสะทอนแสงของสีตาง ๆ

ชนิดของสี
- สีขาวพลาสเตอร
- สีขาวธรรมดา
- สีงาชาง
- สีครีมออน
- สีครีม
- สีชมพูออน
- สีเหลืองออน
- สีฟาออน
- สีเทาออน
- สีเขียวออน
- สีน้ําเงิน
- สีเทาเขม
- สีแดง

ความสามารถในการสะทอนแสง
คิดเปนเปอรเซ็นต
90 – 92
81
79
74
69 – 76
67
65
61
49 – 58
47
36
30
13

การทาสี
เรามองเห็นวัตถุโดยการที่วัตถุไดรับแสงแลวสะทอนมายังตาเราในการสะทอนแสง
สวางเขาสูตานี้ นอกจากจะขึ้นอยูกับผิววัตถุ (Texture) แลวยังขึ้นอยูกับสีของวัตถุอีกดวย จากการ
คนควาพบวาสีตาง ๆ ใหกําลังสะทอนแสงตางกันออกไป (ดังปรากฏตามตารางขางตน) ชวยทําให
หองสวางหรือมืดไดตามกําลังสะทอนแสงของสี
นอกจากนี้ความสวยงามของสียังชวยสรางบรรยากาศทางดานจิตใจ หรืออารมณได
อีกดวย
สีที่ใชทาหองเรียนควรเปนสีออน ๆ ไมเปนมัน ซึ่งจะทําใหเกิดเงา อาทิเชน สีเทาออน สี
ครีมออน สีไขไก เปนตน สีที่ใชทาผนังและเพดานควรจะเปนคนละสี ควรเลือกใหตัดกันพอเหมาะ
ตอนลางของผนังหองดานในที่สูงจากพื้นหองราว 1.00 เมตร หรือสูงแคขอบหนาตางตอนลาง
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รวมทั้งบานประตูและหนาตาง ควรทาสีเดียวกันกับสีที่ใชทาฝาผนังหรือบานประตู หนาตางของ
หองนั้น ๆ แตใหใชสีที่เขมขน
ตามคําแนะนําของ American Institutes of Architecture สีที่ใชทาภายในหองเรียน
ควรมีกําลังสะทอนดังนี้
1. พื้นหอง 30 – 50% (เทาเขม, น้ําเงิน, น้ําตาล)
2. ฝาผนัง 40 – 60% (เทา, เขียวออน)
3. กระดานชอลก 20% (เขียว, น้ําเงิน)
4. โตะเรียน 35 – 50% (สีเงิน, เขียว)
5. เพดาน 70 – 90% (สีขาว, สีครีม)
6. เกาอี้ – มานั่ง 30 – 40% (เทาเขม, น้ําเงิน)
สําหรับหองเรียนชั้นอนุบาลสามารถจําแนกไดเปน 7 สวน ตามขอมูลขององคการ
UNESCO ดังนี้
1. บริเวณทํางาน (Table Works)
2. บริเวณการแสดง (Acting)
3. บริเวณหองดนตรี (Music)
4. บริเวณหองศิลป (Messy)
5. บริเวณหองสมุดและเลานิทาน (Quiet)
6. บริเวณพลานามัย (Moving Clinging)
7. บริเวณเลนกอสราง (Construction)
สํา หรั บหอ งเรีย นนั้น แบง ออกเปน หอ งเรี ย นสํา หรั บชั้น อนุ บ าลปที่ 1 และหอ งเรี ย น
สําหรับชั้นอนุบาลปที่ 2
สวนประกอบสําคัญภายในเนื้อที่สําหรับครู แบงออกเปน 2 สวนดังนี้ คือ
1. Teacher Area เปนสวนสําหรับใชจัดเตรียมการสอน ใชเนื้อที่ 50 ตารางฟุต/ครู 1
คน มีสวนประกอบที่สําคัญ ดังนี้
1. ตูแขวนสําหรับหนังสือและตูแขวนของครู
2. ตูเตี้ยพรอมอางลางมือ
3. เครื่องพิมพดีด
2. Wet Area เปนสวนเตรียมการสอนภาคอุปกรณประกอบการสอนที่จําเปนตองใช
เครื่องมือและน้ํา มีสวนประกอบที่สําคัญดังนี้
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1. ที่เก็บหรือแขวนอุปกรณ ซึ่งใชในการวาดเขียนเชนไมที่กรรไกร
2. เคานเตอร อางน้ําแฝดพรอมกอกน้ํา บุหนาเคานเตอร ดวยวัสดุกันน้ํา
ลักษณะการเรียนของเด็ก อนุบาล เมื่อรับประทานอาหารเสร็จอีกสวนหนึ่งของ
หองเรียนในชั้นอนุบาลก็กลายเปนหองเรียน (ในชั่วโมงพักผอน) ซึ้งถามีเนื้อที่ควรจัดหองนอนให
เปนสัดสวน
1. บริเวณโตะทํางาน
2. ตูแขวนสําหรับโชวผลงานของเด็ก
พื้นหองเรียนในสวนที่เปน Were Area นี้สมควรอยางยิ่งที่จะใชวัสดุที่กันน้ํา
5

หองนอน
หองนอนเปนหองสําหรับเด็กพักผอน อาจมีการเลานิทานกอนนอนหองนอนนี้ควร
แยกออกจากหองเรียน แตควรอยูใกล ๆ กัน (กรณีมีเนื้อที่จํากัดอาจใชหองเรียนเปนหองนอนได)
การแยกหองนอนออกจากหองเรียน เพื่อจะไดทําความสะอาดหองเรียนในขณะที่เด็กนอนหลับ
หลังอาหารกลางวันได หองนอนควรมีอากาศถายเทไดสะดวกไมควรใหญจนเกินไป
การใช สีในการตกแต ง ควรอยูใ นลัก ษณะที่ดูแล วเปน กัน เองกับเด็ก ไม ควรเรีย นจน
เกินไป ทําใหดูแลวเปนทางการและจริงจัง ทั้งนี้อาจใชสีเย็นเปนสวนใหญ แตใชสีรอนเขามาชวย
เพียงเล็กนอยตามฝาผนังอาจจะวาดรูปวิวประกอบดวย
ที่นอนของเด็กนั้นควรจัดใหเด็กนอนบนเตียง เพราะการนอนที่พื้นดูไมเปนสัดสวน 17
ที่ น อนหรื อ เตี ย งควรมี ข นาดประมาณ 0.60-1.20 เมตร ความสู ง ของเตี ย งประมาณ 24-25
เซนติเมตร
ควรเผื่อเนื้อที่สําหรับทางเดินซึ่งเมื่อรวมกับที่นอนหรือเตียงแลวเทากับ 2.80-3.25 ตาราง
เมตร/ 1 คน
หองนอนอาจมีโตะหมูบูชา ซึ่งใชในการสวดมนตไหวพระกอนนอนและหองนอนควรอยู
ใกลกับหองน้ํา-สวมดวย
แสงสวางในหองนอนไมคอยจําเปนเทาใดนัก เพราะแสงจากภายนอกก็ควรจะสวาง
พอแลว
12

17

เรื่องเดียวกัน, 37.
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ระบบระบายอากาศในหองนอนนั้น ใชแบบเดียวกันกับหองเรียนจะเหมาะสมที่สุด
นอกจากนี้อาจติดพัดลมไฟฟาและพัดลมดูดอากาศ เพื่อชวยในการหมุนเวียนของอากาศภายใน
หองนอนไดเปนอยางดี
หองดนตรี
การสอนเด็กในวันนี้ เปนการสอนดนตรีงาย ๆ ยังไมใหเปนแบบแผน ใหคนหาระดับ
เสียงเอง เปนการฝกในหัวขอตอไปนี้
1. Ear Training ฝกประสาท หู มือ เสียงสูง-ต่ํา (จังหวะ) ใหรูจักความแตกตาง
ตาง ๆ ได ความอยากรูอยากเห็นของเด็กวัยนี้มีมาก เด็กจะรูเปรียบเทียบไดดวยการทดลองดี
เคาะ อาจจะนําขิมหรือจะเขมาตีใหฟงแลวอธิบายวา เครื่องดนตรีชนิดนี้ออกเสียงเชนนี้ และเลน
ลักษณะนี้
2. Active ฝกใหเด็กรองเพลง เคาะเทา ตบมือใหเขากับจังหวะเพลง เด็กจะไดออก
กําลังทางออมอยางเพลิดเพลิน และเปนการเรียนรูไปในตัว
3. Note ใหเด็กรูจักเสียง นับไดจังหวะ ในตางประเทศเครื่องดนตรีที่นิยมนํามาใชใน
การสอนเด็กคือ Piano ไดเทียบเสียง โด เร มี เพราะมีทั้งคอรดและเมโลดี เทปบันทึกเสียง
ประกอบการเตน เครื่องดนตรีบางชนิด
เครื่องดนตรีสําหรับเด็กอยูในระดับงายและเปนแบบที่เหมาะสม ไดแก ประเภทเครื่อง
เคาะหรือตี เชน กลอง ฉิ่ง ระมะนา ฉาบ ระฆัง กรับพวง ระนาด ฯลฯ
การออกแบบ การจัดหองดนตรี ควรใหมีอากาศ แสง เสียง พอเหมาะสําหรับเด็ก ฝา
ผนังควรใชวัสดุที่มีคุณสมบัติดูดเสียง เพื่อปองกันการสะทอนของเสียง พื้นหองควรจะเปนพรม
เพื่อใหเวลาย่ําเทาหรือเคาะจังหวะ จะไมมีเสียงและจะไมเกิดการสะทอนของเสียง
บริเวณผูปกครองรอรับ
ในการออกแบบบริเวณผูปกครองรอรับ ควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. ควรแยกสวนเฉพาะ ไมเขามาปะปนกับสวนใหการศึกษา
2. แนวทางเดินติดตอตองสะดวกรวดเร็ว
3. ที่นั่งพักคอยควรเปนระเบียบ
4. ถาเปนไปได ควรมีที่รมใกลทางเขา เพื่อใชเปนที่พักคอย
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หองธุรการ (Administration)
หอ งธุ รการนี้ ควรอยูใกลท างเขา ของศูน ย เพื่อผู ปกครองและบุ คคลภายนอกจะได
สะดวกในการติดตอ ภายในหองธุรการควรแบงเปนสวนตาง ๆ ซึ่งประกอบขึ้นดวยหลายฝาย อาทิ
เชน ฝายทะเบียน–สถิติ, ฝายบัญชี–การเงิน, ฝายพัสดุ ครุภัณฑ และฝายประชาสัมพันธ
เปนตน
ลักษณะการออกแบบเหมือนกับ Office ทั่ว ๆ ไป กลาวคือประกอบดวยโตะทํางาน
พรอมเกาอี้ โตะพิมพดีด ตูเอกสาร (filing cabanas) ชั้นวางเอกสาร ฯลฯ เปนตน
ขนาดและสัดสวนของโตะทํางานนั้น ขึ้นอยูกับประโยชนใชสอยของแตละฝายงาน
แตอยางไรก็ดี โดยทั่วไปแลวโตะทํางานจะมีความกวางประมาณ 0.75 เมตร ยาว 1.50 เมตร และ
สูงประมาณ 0.75 เมตร 18
สําหรับโตะพิมพดีดนั้นเปนโตะซึ่งมีไวสําหรับตั้งเครื่องพิมพดีด มีความกวางประมาณ
.60 เมตร ยาว 1.00 เมตร และสูงประมาณ 0.65 เมตร 19
ตูเอกสารมีไวสําหรับเก็บเอกสารของฝายธุรการทั้งปวง อาทิเชน ใชสําหรับเก็บทะเบียน
ประวัติของนักเรียน เปนตน ขนาดของตูเอกสารมี 2 ขนาด คือ ขนาดที่ 1 มีความกวางประมาณ
.45 ลึก 0.60 เมตร และสูงประมาณ 0.65 เมตร สวนขนาดที่ 2 มีความกวางประมาณ 0.45 เมตร
ลึก 0.50 เมตร และสูงประมาณ 0.65 เมตร 20
สวนชั้นวางเอกสารมีไวสําหรับวางเอกสารทั่ว ๆ ไป มีความกวางประมาณ 0.30 เมตร
ยาว .70 เมตร และหนาประมาณ .025 เมตร 21
13

14

15

16

18

บรรจงศักดิ์ พิมพทอง, “เครื่องเรือนสําเร็จรูปที่ใชในสํานักงาน,” (วิทยานิพนธปริญญาตรี
คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง, 2521), 236.
19
เรื่องเดียวกัน
20
เรื่องเดียวกัน, 236-237.
21
เรื่องเดียวกัน, 237.
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การเลือกสรรวัสดุเพื่อการออกแบบ

เนื่องจากเด็กในวันนี้มีนิสัยชอบเลน ทําใหเกิดเสียงไดดี ดังนั้น วัสดุที่เหมาะสมในการ
นํามาออกแบบตกแตงตองมีคุณสมบัติดูดเสียงไดดี นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงความทนทาน อายุ
การใชงาน การปองกันความรอน ความชื้น และควรมีคุณสมบัติที่ดีดวย 22
การเลือกวัสดุเพื่อการออกแบบพิจารณาจากการเปรียบเทียบขอดี และขอเสียของวัสดุ
ตอไปนี้ 23
17

18

ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบขอดีขอเสียงของวัสดุกอสราง
ชนิดของวัสดุ
อิฐ

ขอดี

มีความคงทนตอสภาพดินฟาอากาศ
มีการนําความรอนต่ํา, ทนตอการเผา
ไหม อิฐบางชนิดสามารถทนไฟได
ไม
เปนวั สดุ ที่หาไดง ายในเขตรอนตอเติม
ซ อมแซมได ง าย แข็ งแรงสวยงาม เก็ บ
ความร อ นน อ ย เหมาะสํ า หรั บ ทํ า
เฟอรนิเจอร
ยิบซั่ม
คงคุณภาพไดดีในระยะเวลานาน ทน
ความรอนไดดี
กระจก
กันน้ํา กันฝนและลมไดโดยไดรับแสง
สวางดวย
ไฟเบอรกลาส คงทนถาวร, ไมผุพัง, สัตวแมลงไม
รบกวน, ทนตอการเผาไหม
สีเทา
ใหความสวยงาม, มีหลายสีใหเลือก,
ชวยสะทอนแสง
22

ขอเสีย
ถาการเผาอิฐไมดีพอ เนื้อไมแนนทํา
ให ซึ ม น้ํ า ได แมลงต า ง ๆ เข า ไป
ทําลายได
เสื่อมคุณภาพไดโดยน้ํา ความรอน
อากาศ การทาสี ไ ม จ ะผุ พั ง ได เ ร็ ว
เชื้อราจับไดงาย ปลวก แมลงกัด
เปราะ, แตกงาย
แตกงาย, ดูดความรอนไดนอย
มีราคาแพง, ยังไมเปนที่นิยมในเขต
รอน
ซีด, เกาเร็ว, แตกราวงายเมื่อถูก
ความรอนและชื้อ

สิริจิตร รัชตะวรรณ, “การออกแบบตกแตงภายในสถาบันรับเลี้ยงเด็กและแนะนํามารดา,” 111.
23
เรื่องเดียวกัน, 112.
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ตารางที่ 4 (ตอ)
ชนิดของวัสดุ
กระเบื้องยาง

ขอดี

มีความนุม, สามารถเก็บเสียงได
พอสมควร, สะอาดเรียบ, คงทนกับ
ความรอนได, ไมลื่น, หรือเกิดเสียงดัง
มาก, มีสีหลายสี
ไมอัด
มีอายุทนนานกวาไมธรรมชาติ, ทนตอ
สภาพดินฟาอากาศไดดี ไมยืดไมหด,
ทนตอสารเคมี, น้ําหนักเบา
กระดาษชาน เก็บเสียงและความรอนไดดี น้ําหนัก
ออย
เบา, ใชทําผนังไดดี
Wall paper เปนวัสดุตกแตงที่สวยงาม, มีคา
ปองกันเสียงได
Acoustic
เก็บเสียงไดดี, มีเนื้อนุม, ปองกันความ
รอนไดดี, น้ําหนักเบา
พรม
เก็บเสียงไดดี, แกเสียงสะทอนไดมี
ความออนนุม, นาสัมผัส, ไมลื่น
ก ร ะ เ บื้ อ ง ทําความสะอาดงาย สวยงาม มีคุณคา
เคลือบ
, ทนทาน
ปาเก
ทําความสะอาดงาย, ราคาพอสมควร,
ชวยลดเสียง
พรมน้ํามัน
สะดวกในการทําความสะอาด, มี
ลวดลายสีสันใหเลือกมากมาย
Cork
เหมาะสมกับหองเด็ก, อบอุนและนุม
ชวยปองกันเสียและมีความสวยงาม

ขอเสีย
รอนหลุดไดในที่ ๆ มีความชื้น, เกิด
รอยขูดขวนไดงาย, ตองทําความ
สะอาดอยูเสมอ
จะโคงงอและแตกถาอยูในที่อากาศ
ชื้น และแหงแลง, ดูดสีและสีขัดมัน
ทําใหเปลือง
ติดไฟงาย, ถูกน้ํายุยงาย, ราคาแพง,
ถูกน้ําความชื้นจะยืด, ไฟไหมงาย
รักษาความสะอาดยาก
มองเห็นรอยตอ, ถูกน้ํายุย, ดูดสี,
เปนฉนวนที่เลว
ราคาแพง, ทําความสะอาดยาก,
สกปรกงาย, ติดไฟงาย
ราคาคอนขางสูง, ใชไดเฉพาะบาง
โอกาสแข็งเกิดอันตรายงาย
แข็ง, เมื่อเด็กหัดคลานจะรูสึกเจ็บ,
เกิดรอยงายเมื่อครูดกับของแข็ง
เปนรอยงายเมื่อถูกของแข็ง
ตองใชน้ํายาเคลือบเพื่อกันการเลอะ
งาย
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จากคุณสมบัติของวัสดุที่กลาวมาขางตน เราสามารถพิจารณานําวัสดุเหลานี้มาใชได
ตามความเหมาะสม อาทิเชน วัสดุที่จะนํามาใชในหองครัว ควรมีคุณสมบัติทนตอความรอนไดดี
หรือสําหรับหองดนตรี ซึ่งเปนหองที่ไมตองการใหมีเสียงสะทอน ดังนั้นเราควรใชวัสดุที่มีคุณสมบัติ
ดูดเสียง เปนตน
การศึกษาเกี่ยวกับการใชสีในหองเด็ก
การใชสี
สีนั้นเปนสิ่งที่นาสนใจ สามารถนํามาใชประโยชนไดหลายอยาง อาทิเชน ดานความ
สวยงาม ทําใหหองมีความสวางขึ้น หรือมืดลง ทําใหหองใหญขึ้นหรือแคบลง ทําใหมองเห็นวัตถุ
ใกลเขามาหรือไกลออกไป ฯลฯ ดวยเหตุนี้ จึงถือไดวาสีนั้นมีความสําคัญ
ขอควรคํานึงเกี่ยวกับการใชสี
1. คุณสมบัติทางกายภาพของสี กลาวคือ คํานึงถึงคุณสมบัติของการสะทอนแสงของ
สีวามีปริมาณเทาใด
2. อิทธิพลตอปจจัยทางจิตวิทยา อาทิเชน สีแตละสีนั้นทําใหเรามีความรูสึกอยางไร
3. ทัศนคติของบุคคลที่มีตอสี เพื่อใหทราบวาคนเราจํานวนเทาใด มีความชอบตอสี
ตาง ๆ มากนอยเพียงใด
การวิจัยที่เกี่ยวกับสี
การทดสอบการชอบสีของนักเรียนชั้นอนุบาลในจังหวัดพระนคร สรุปผลได ดังนี้
1. คะแนนที่อุปกรณที่ใชในการวิจัยแตละสีไดรับ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ สีที่
นักเรียนชั้นอนุบาลชอบมากที่สุด คือ สีแดง (คะแนนเฉลี่ย 8.39) รองลงมา คือ สีเหลือง (7.62) สี
แสด (6.07) สีแสดเหลือง (6.03) สีเขียวเหลือง (5.88) สีแสดแดง (5.78) สีขาว (5.29) สีน้ําเงิน
(5.23) สีเขียว (4.55) สีมวงน้ําเงิน (4.34) สีมวงแดง (4.22) สีมวง (3.89) สีเขียวน้ําเงิน (3.50) และ
สีดํา (3.31) เปนอันดับสุดทาย
สังเกตไดวาสีทั้ง 6 อันดับแรกที่นักเรียนเลือก คือ สีแดง เหลือง แสด แสดเหลือง
เขียวเหลือง และแสดแดง เปนสีจําพวกสีอุน Warm Tene ทั้งสิ้น ดานความสวางนักเรียนเลือกสี
ขาว ซึ่งเปนสีที่มีความสวางที่สุดมาเปนอันดับ 1
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สวนสีที่นักเรียนเลือกเปนอันดับหลัง ๆ ทั้ง 6 สี คือ สีน้ําเงิน เขียวมวงน้ําเงิน มวง
แดง มวง เขียวน้ําเงิน เปนสีในจํานวนสีเปน Cool Tene ทั้งสิ้น สีที่นักเรียนเลือกเปนอันดับสุดทาย
คือสีดํา ซึ่งเปน Value ที่มืดที่สุด
2. คะแนนที่อุปกรณที่แบงเปน 2 จําพวก คือ สีแมสี สีทุติยภูมิ และสีขาวดํา ไดรับนั้นมี
ความแตกตางกันมีนัยสําคัญ คือ
พวกที่ไดรับคะแนนสูงสุด คือ ไดรับเลือกมากที่สุด คือ สีแมสี (7.23) ซึ่งมีสีอุน 2 สี
คือ สีแดงและเหลือง และมีสีเย็น 1 สี คือ สีน้ําเงิน (ดังแผนภาพหนาถัดไป)
พวกที่ไดรับเลือกเปนอันดับ 2 คือ สัตติยภูมิ (5.09) ซึ่งมีสีอุนอยู 3 สี คือ สีแสด
เหลือง เขียวเหลืองและแสดแดง และมีสีเย็นอยู 3 สี คือ สีมวง น้ําเงิน มวงแดง และเขียวน้ําเงิน
(ดังแผนภาพหนาถัดไป)
พวกที่ไดรับเลือกเปนอันดับที่ 3 คือ สีทุติยภูมิ (4.80) ซึ่งมีสีอุนอยู 1 สี คือ สีแสด
และมีสีเย็นอยู 2 สี คือสีเขียวและมวง (ดังแผนภาพหนาถัดไป)
พวกที่ไดรับเลือกเปนอันดับสุดทาย คือ สีขาวและสีดํา (4.34) ซึ่งมิไดจัดอยูใน
วรรณะที่มีสีอุนและสีเย็น (Lue) แตจัดอยูในพวกที่ใหความมือและความสวางของสี ที่เรียกวา “คา
ของสี” (Value) สังเกตไดวา สีขาวซึ่งมีคาความสวางสูงสุดมีคะแนนเฉลี่ยมากกวาสีดํา ซึ่งมีคา
ความมืดสูงสุดอยางเห็นไดชัด
ลําดับที่ 1 สีปฐมภูมิ
ลําดับที่ 2 สีสัตติยภูมิ
ลําดับที่ 3 สีทุติยภูมิ
สีเย็น

ภาพที่ 17 แสดงสีอุนและสีเย็นที่มีอยูในสีแตละจําพวกที่ไดรับเลือกตามลําดับ
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ลําดับที่ 1 สีปฐมภูมิ มีสีอุน 2 สี คือ สีแดง เหลือง และมีสีเย็น 1 สี คือ สีน้ําเงิน
กลาวคือ มีสีอุนอยู 2 สี ในจํานวน 3 สี
ลําดับที่ 2 สีสัตติยาภูมิ มีสีอุน 3 สี คือ แสดแดง แสดเหลือง เขียวเหลือง และมีสีเย็น 3
สี เชนกันคือ มวงน้ําเงิน มวงแดง และเขียวน้ําเงิน กลาวคือ มีจํานวนสีอุนเทากับสีเย็น
ลําดับที่ 3 สีทุติยภูมิ มีสีอุน 1 สี คือ สีแสด และมีสีเย็น 2 สี คือ สีมวงและเขียว
กลาวคือ มีสีอุน 1 สีในจํานวน 3 สี
จากขอมูลดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาเมื่อจํานวนสีอุนลดลง ลําดับความชอบจะยิ่ง
ลดลง แตเมื่อจํานวนสีอุนเพิ่มขึ้น ลําดับความชอบจะยิ่งเพิ่มขึ้นดวย
หลักการใชสีเพื่อเด็กชั้นอนุบาล สรุปไดดังนี้
1. ผนังหองเรียน ควรเปนสีที่สดใส เชน สีชมพูออน สีไขไก สีเขียวออน แตผนังระยะ
จากพื้นหองจนถึงขอบหนาตางลาง ควรใสสีเขมเพื่อปองกันความสกปรก เพราะเด็กจะทําความ
สกปรกไดงาย
2. สิ่งของที่เคลื่อนไปมาได อาทิเชน เครื่องเลนตาง ๆ รวมถึงโตะ เกาอี้ดวย ควรเปนสี
ปฐมภูมิหรือสีอุน เชน สีแดง เหลือง เปนตน เพราะเปนสีที่เด็กชอบ และเปนสีที่เราใจใหเด็กอยากที่
จะเรียนรู ซึ่งมีผลตอการเรียนรูของเด็กดวย
3. ในพื้นที่ใหญ ๆ อาทิเชน ผนังเหนือเพดานไมควรใชสีปฐมภูมิ สีแรง ๆ (เชน สีแดง)
ทั้ง ๆ ที่เด็กชอบ เพราะจะทําใหเด็กเกิดความรูสึกรอน จิตใจไมสงบและแสบตา
4. วัสดุที่มีความสวยงามอยูแลว อาทิเชน ไมสัก ไมจําเปนตองทาสี ควรปลอยใหเด็ก
เห็นเนื้อวัสดุนั้น ๆ เพื่อใหเด็กไดเขาใจในเรื่องของผิวสัมผัสของวัสดุตาง ๆ
5. เนื้อวัสดุที่ไมนาดู ควรทาสี เพื่อใหดูแลวเจริญตาเจริญใจ
6. อัตราการสะทอนของสีที่ใชตามสวนตาง ๆ การใชสีตามสวนตาง ๆ ควรคํานึงถึง
คุณสมบัติการสะทอนของสีดวย อาทิเชน
1. เพดาน ควรใชสีที่มีอัตราการสะทอน 80%
2. กระดานดํา ควรใชสีที่มีอัตราการสะทอน 20%
3. ผนัง ควรใชสีที่มีอัตราการสะทอน 50 – 70%
4. โตะเรียน, เกาอี้ ควรใชสีที่มีอัตราสะทอน 35 – 50%
5. พื้น ควรใชสีที่มีอัตราการสะทอน 20 – 30%
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การออกแบบเครื่องเรือนและอุปกรณสําหรับเด็ก
จากการศึกษาเรื่องพัฒนาการและจิตวิทยาเด็ก ตลอดจนแนวการสอนในสวนของ
การศึกษาในระดับอนุบาล พอที่จะรวบรวมนํามาสรุปเปนหลักการในการออกแบบเครื่องเรือนและ
อุปกรณเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของเด็กดังนี้
1. Safety ความปลอดภัยเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการออกแบบเฟอรนิเจอรในศูนย
เด็กปฐมวัย กลาวคือ จะตองคํานึงถึงเรื่องนี้มาก เนื่องจากเด็กในวัยนี้ยังไมสามารถชวยตัวเองได
เต็มที่ เด็กยังไมรูซึ่งถึงอันตรายตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแกตนเอง หรือเพื่อน ๆ ได
2. Simplicityเฟอร นิ เ จอร สํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ช ว งอายุ 4–6 ขวบนั้ น ควรจะมี
สวนประกอบที่เรียบงาย ไมยิ่งยากสลับซับซอน เด็กมักชอบสิ่งที่ประกอบกันขึ้นอยางงาย ๆ มี
ความบริสุทธิ์ในโครงสราง กลาวคือ มีความตรงไปตรงมา
3. Durability เฟอรนิเจอรทุกชนิดยอมตองมีความคงทนถาวร เฟอรนิเจอรสําหรับเด็ก
นี้ตองเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นเปนพิเศษกวาเฟอรนิเจอรทั่ว ๆ ไป เนื่องจากเด็กในวัยนี้ยังไมรูจัก
การทะนุถนอมเครื่องใชตาง ๆ
4. Choge of Materal เฟอรนิเจอรสําหรับเด็กปฐมวัยควรจะมีน้ําหนักเบา เนื่องจากมี
การโยกยายบอย ๆ เพื่อมิใหบรรยากาศในหองจําเจซ้ําซาก
5. Economical ความประหยัดจัดอยูในหลักการสําคัญขอหนึ่ง เพราะวาการผลิตสิ่ง
ตาง ๆ ออกมาเปนระบบอุตสาหกรรมนั้น สิ่งสําคัญและเปนหัวใจของการผลิต คือ ความประหยัด
6. Flexibility เนื่องจากเด็กในวัยนี้เบื่อสิ่งตาง ๆ ไดงาย และรวดเร็วมาก ฉะนั้น
สภาพแวดลอมโดยรอบตัวเด็ก จะตองมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ไมให เกิดความจําเจ
ซ้ําซาก ฉะนั้น การออกแบบจะตองคํานึงถึงการจัดประกอบเฟอรนิเจอรแตละชิ้นเขาเปนรูปราง
ตาง ๆ ไดหลายแบบ
7. Brightness เปนที่ทราบกันดีวาเด็กชอบสีสันที่สดใสนาใช ฉะนั้นการออกแบบ
เฟอรนิเจอรจะตองคํานึงถึงความสําคัญในดานการ Finishing ดวย ควรใชวัสดุหรือ Coating ที่มีสี
สดใสคงทนอยูไดนานนับป สีสันที่สดใสของเฟอรนิเจอรจะชวยใหเฟอรนิเจอรนั้นนาดูขึ้น
8. Easy to Nandle เฟอรนิเจอรที่จะทําการออกแบบนี้ จะตองคํานึงถึงผูใช ซึ่งเปน
เด็กอายุ 4-6 ขวบ มีสัดสวนแตกตางจากผูใหญ การออกแบบเฟอรนิเจอรจะตองมีขนาดเหมาะสม
กับขนาดสรีระทางรางกายของเด็กในวัยนี้
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ขนาดรางกายและสรีระของเด็ก
ขนาดและสัดสวนแหงรางกายเด็กมีความสําคัญอยางยิ่งตอการออกแบบอาคารศูนย
เด็กปฐมวัย อุปกรณการเรียนการเลนตาง ๆ ตลอดจนมีความสําคัญตอการออกแบบเครื่องเรือน
ตาง ๆ (อาทิเชน โตะ เกาอี้ ฯลฯ) ดวย ทั้งนี้เพราะขนาดของการออกแบบที่พอเหมาะหรือเหมาะสม
กับขนาดและสัดสวนแหงรางกายเด็กจะทําใหเด็กมีกายภาพที่ถูกสวนตามโครงลักษณะ มีสุขภาพ
ที่สมบูรณ มีบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งมีผลตอประสิทธิภาพแหงการเรียนรูของเด็ก ทําใหเด็กมีความสนใจ
ที่จะเรียนรูสิ่งตาง ๆ ดังนั้น เราตองเรียนรูถึงขนาดแหงรางกายของเด็ก เพื่อการออกแบบสิ่งตาง ๆ
ภายในศูนยเด็กปฐมวัยไดอยางถูกตองสมบูรณ
ตารางที่ 5 PHYSICAL PROPORTIONS OF CHILDREN (4 – 6 YEAR)

-

อายุ (ป)
4
สวนสัด (ซม)
ความสูงจากพื้นถึงศีรษะหรือความสูง
103
ความกวางจากปลายแขนขางซายถึงปลายแขน
103
ขางขวาเมื่อกางแขนจะประมาณ สูง
ความสู ง จากพื้ น ถึ ง ระดั บ ที่ มื อ เอื้ อ มประมาณ
123.6
1 1/5 ของความสูง
ความสูงจากพื้นถึงระดับขาพับ จะประมาณ 2 ใน
26.8
7 ของความสูง
ความสู ง ของโต ะ จากพื้ น ถึ ง ระดั บ หน า โต ะ จะ
46.6
ประมาณ 3 ใน 7 ของความสูง 2.5 ซม.
ความกวางของลําตัวเด็กจากลําตัวประมาณ 1
25.7
ใน 4 ของความสูง
ความสูงจากพื้นถึงระดับหนาเลว จะประมาณ 1
51.5
ใน 2 ของความสูง
ความสูงจากพื้นถึงระดับสายตาจะประมาณ 9
ใน 10 ของความสูง
ความสู ง จากพื้ น ถึ ง ระดั บ สายตา ขณะที่ นั่ ง
72.1
ประมาณ 7 ใน 10 ของความสูง

5

6

7

108

112

117

108

112

117

129.6

133.4

140.4

28.1

29.1

30.4

48.8

50.5

52.6

27

28

290

54

56

58.5

75.6

78.4

81.9
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ตารางที่ 6 แสดงขนาดและน้ําหนักของเด็ก อายุ 1 – 6 ป
เด็กชาย
เด็กหญิง
ความสูง ซม.
น้ําหนัก กก.
ชวง
ความสูง ซม.
น้ําหนัก กก.
ชวง
อายุ
หนัก หนัก
หนักนอย
สูงที่สุด ต่ําที่สุด
แขน สูงที่สุด ต่ําที่สุด หนักที่สุด
แขน
ที่สุด นอยที่สุด
ที่สุด
1 – 2 71.30

70.30

11.60

6.60

-

71.10

70.10

11.40

9.49

-

2 – 3 37.52

79.12

12.34

10.66

-

86.31

80.33

11.88

9.28

--

3 – 4 99.52

86.85

13.82

10.18

-

98.74

86.66

13.21

1.26

-

4 – 5 100.81

97.17

17.65

13.51

-

104.60

96.66

16.93

13.23

-

5 – 6 112.20 102.88

19.57

14.29 38.75 112.22 101.80

19.00

14.46 41.00

หลักในการออกแบบเครื่องเรือนสําหรับเด็ก
ในการออกแบบเครื่องเรือนตาง ๆ สําหรับเด็กนั้น ขอมูลพื้นฐานเพื่อเปนแนวทางในการ
ออกแบบ ก็คือขนาดสรีระทางรางกายของเด็ก ซึ่งเมื่อเราทราบถึงขนาดสัดสวนของรางกายเด็ก
แลว เราก็จะสามารถสรางเครื่องเรือนใหเหมาะสมกับขนาดนั้นได นอกจากนี้แลวยังไดอาศัยขอมูล
ด า นการวิ จั ย ค น คว า อื่ น ๆ มาประกอบด ว ย เพื่ อ จะได เ ครื่ อ งเรื อ นที่ ส มบู ร ณ ที่ สุ ด อั น มี ผ ลต อ
บุคลิกภาพของเด็ก จะทําใหเด็กมีบุคลิกภาพที่ดีตอไป
สําหรับขอมูลดานขนาดแหงสรีระของเด็กนั้น จะแสดงเปนตารางและจะมีการอธิบาย
ขอมูลเปนตัวหนังสือประกอบดวย
เครื่องเรือนที่จะกลาวในที่นี้ จะขอกลาวเฉพาะที่สําคัญ ๆ อาทิเชน โตะเรือน เกาอี้เรียน
เปนตน มากกวาที่จะประกอบดวยบทเรียน ซึ่งแยกเปนบทโดยไมเกี่ยวของกัน และทั้งเวลาเรียนก็
แบงออกเปนระยะเวลาสั้น ๆ ฉะนั้น การจัดการสอนระดับอนุบาลสวนใหญจึงแบงการเรียนเปน
ชวงระยะเวลาสั้น ๆ อยางมากที่สุดประมาณ 20 นาที สลับกับการเลนหรือทํากิจกรรมที่มีเนื้อหา
เปนเรื่องเดียวกัน เชน เมื่อสอนเลขคณิตไปได 20 นาที ก็จะปลอยใหเด็กเลนอุปกรณการสอนที่
เกี่ยวกับตัวเลข
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พฤติกรรมของเด็กอายุ 4 – 6 ขวบ
พอจะสรุปไดวา เด็กในวัยนี้จะนั่งนิ่งไดไมเกิน 20 นาที ถาบังคับใหเด็กนั่งนานเกินกวา
นี้แลว เด็กจะอยู ไมสุข และจะไมตั้งใจเรียนอีก ตอไป แมจะไมใชการนั่งเรียนก็ตาม เด็กมักจะ
เปลี่ยนอิริยาบทตาง ๆ
ดานการออกแบบนั้น เพื่อใหเด็กนั่งไดพอดีสบาย ๆ จึงมุงใหสัดสวนของโตะเกาอี้ให
พอเหมาะพอดีกับสัดสวนของเด็ก สวนในแง ซึ่งในที่นี้หมายถึงความนุมนิ่มของที่นั่งนั้นไมจําเปน
สําหรับเด็กอนุบาล
การพิจารณาความสูงของโตะและเกาอี้นั้น พิจารณาโดยถือเอาสัดสวนของเด็กที่มีอายุ
นอยที่สุด คือ 4 ขวบเปนเกณฑ เนื่องจากวาถายัดสัดสวนของเด็กอายุ 6 ขวบ เปนเกณฑในเรื่อง
ความสูงแลว จะทําใหเด็กที่มีตัวเล็กกวาใชเกาอี้ก็จะใชอยางไมถนัดขาจะลอย สวนการพิจารณา
ความกวางของเกาอี้นั้น พิจารณาโดยถือเอาสัดสวนของเด็กที่มีอายุมากที่สุด คือ 6 ขวบเปนเกณฑ
เนื่องจากวาถายึดสัดสวนของเด็กอายุ 4 ขวบเปนเกณฑในเรื่องความกวางแลว จะทําใหเด็กที่มีตัว
โตกวานั่งเกาอี้แลวจะใชไมถนัดเพราะสะโพกจะลนออกนอกเกาอี้
ดังนั้น ความสูงของโตะ
= 45.4 เซนติเมตร
ความสูงของเกาอี้
= 20
เซนติเมตร
และความกวางของเกาอี้
= 27.5 เซนติเมตร
นอกจากนี้จากการศึกษาพบวาโตะเด็กควรมีขนาดความกวางประมาณ 55 เซนติเมตร
ยาวประมาณ 60 เซนติเมตร สวนเกาอี้เด็กนั้นควรมีความลึกประมาณ 25 – 30 เซนติเมตร และ
พนักหลังสูงประมาณ 22 – 25 เซนติเมตร 24
สําหรับพื้นโตะควรเปนพื้นราบขนาดกับแนวนอนจะดีวาพื้นลาด ถาหากเปนพื้นลาด
เอียงควรมีความลาดเอียงเพียงเล็กนอย กลาวคือ ไมควรเกิน 15๐ สวนการออกแบบพนักหลังของ
เกาอี้เด็กนั้น ไมควรทําทึบ แตควรปลอยเปนชองวางเอาไว เพื่อไมใหกลามเนื้อบริเวณสะโพกถูกอัด
เมื่อเวลานั่ง 25
19

20

24

สุนิดา เพชรโรจน, “เฟอรนิเจอรในโรงเรียนอนุบาล,” 25.
25
เรื่องเดียวกัน.
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การหา FORM ที่เหมาะสมสําหรับโตะเรียน
ดานการหา Form ที่เหมาะสมสําหรับโตะเรียนนั้นพิจารณาจาก Group Arranging
และ Form Studying
แนวการสอนระดับอนุบาลปจจุบันจะสอนใหเด็กรูจักกินอยู เลน และทํางานรวมกัน
โดยจัดใหเด็กทํางานตามลําพังตามตองการ และความสนใจของตัวเองบาง และทํางานเปนหมู
บาง การจัดเด็กเปนหมูนี้มีหลายแบบ
1. Group Arranging

ภาพที่ 18 แสดง Group Arranging รูปแบบตาง ๆ
2. Form Studying

ภาพที่ 19 แสดง Form Studying รูปแบบตาง ๆ
สรุปแลวการหา Form ที่เหมาะสมสําหรับโตะเรียนนั้น พิจารณาจากคุณสมบัตแิ ละเมือ่
จัดเปนกลุมวา โตะแบบตาง ๆ นั้น จะมีขอดีและขอเสียมากนอยเพียงใด
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57

พื้นโตะรูปแบบตาง ๆ
1. พื้นโตะกลม

ภาพที่ 20 แสดงภาพพื้นโตะกลม
ขอดี
1. ไมมีแหลมคมที่เปนอันตรายแกเด็ก
ขอเสีย
1. เมื่อนําโตะมาตอกันใหได Area ใหญนั้นจะเกิดเปนชองวางขึ้น เนื่องจากการตอ
แผนกลมเขาดวยกันมันจะสัมผัสเปนจุดเทานั้น
2. การจัดโตะใหเปนแนวตรง ๆ ทําไดยากเพราะการบังคับแผนกลมใหเรียงเปน
แถวทําลําบาก
3. ยุงยากในการทํา ยุงยากในการตัดวัสดุและเสียวัสดุดวย
4. การนั่งใชโตะของเด็กเวลาเทาโตะจะไมถนัด
2. พื้นโตะสี่เหลี่ยม

ภาพที่ 21 แสดงภาพพื้นโตะรูปสี่เหลี่ยม
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ขอดี
1. การจัดโตะสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาตอกันเพื่อใหได Area ใหญนั้นจะไดเนื้อที่เต็มโดย
ไมมีชองวางโหวเลย ดานตอดานจะชนกันสนิทพอดี
2. ทําไดงาย
3. นั่งไดถนัด การใชโตะสะดวกสบายใชไดทุกดาน
4. สามารถจัดกลุมไดทั้งที่เปนแถวและเปน Area ใหญ
ขอเสีย
1. การจัดโตะเปนวงทําไดยาก
2. มุมโตะจะเปนอันตรายแกเด็ก
3. พื้นโตะรูปสี่เหลี่ยมคางหมู

ภาพที่ 22 แสดงภาพพื้นโตะรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
ขอดี
1. สามารถตอรูป Form แปลก ๆ ไดหลายแบบ
2. ดานตอดานตอกันไดสนิท
ขอเสีย
1. มีมมุ แหลมที่เปนอันตรายแกเด็กมาก
2. การตอเปนวงกลมทําไดแบบเดียวเทานั้น
3. เสียวัสดุเวลาตัดจากแผนใหญเปนสี่เหลี่ยมคางหมู
4. การนั่งในดานแคบจะไมสะดวกในกรณีที่ใชขอศอกทาวโตะ
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4. พื้นโตะรูปหกเหลี่ยม

ภาพที่ 23 แสดงพืน้ โตะรูปหกเหลี่ยม
ขอดี
1. นํามาตอรูป Form แปลก ๆ ไดหลายแบบ
2. การตอตานสนิทดีไมมีชองวาง
ขอเสีย
1. เปลืองแรงงานในการผลิต ตองตัดถึง 6 ดาน
2. การตอเปนวงตองใชโตะ 6 ตัวเทานั้น จึงจะตอกันพอดี
3. มีมุมที่เปนอันตรายแกเด็ก
4. การทํางานบนโตะรูปหกเหลี่ยมจะไมถนัดเทาโตะสี่เหลี่ยมธรรมดา
5. พื้นโตะรูปครึ่งวงกลมโคง

ภาพที่ 24 แสดงพืน้ โตะรูปครึ่งวงกลมโคง
ขอเสีย
1. ผลิตมาก เปลืองแรงงาน
2. โตะมีมุมแหลมอาจเปนอันตรายตอเด็กได
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3. ลักษณะการนั่งใชโตะของเด็กจะไมสะดวกไมวาจะนั่งดานไหนก็ตาม
4. จัดเปนกลุมไดยาก (นอกจากจัดเปนวงอยางเดียว)
5. การตอเปนวงตองจํากัดจํานวนโตะเพื่อจะไดใหดานตอดานของโตะแตละตัวตอ
การสนิท
จากขอมูลดังกลาวขางตน กลาวคือ การพิจารณารูปรางตาง ๆ ของพื้นผิวโตะประกอบ
กับการจัดเปนกลุมในรูปแบบตาง ๆ ปรากฏวาการออกแบบ Form โตะควรออกแบบเปน Form รูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสเป น Form ที่เหมาะที่สุดและอาจใชสี่เหลี่ยมผืน ผาแทนก็ไดก็ไมตางกันนัก
แตอาจจะเลือกใชแบบสี่เหลี่ยมคางหมูแทนได โดยการลดมุมทุกดาน เพื่อใชประโยชนในการตอไม
หลายแบบเด็กจะไดไมเบื่อ
นอกจากนี้แลว เนื่องจากวาเด็กในวัย นี้มีความซนไมคอยนั่งนิ่ง อยูกับที่และมีนิสัย
เบื่อเร็ว ทําใหเราจําเปนตองมีการเคลื่อนยายโตะเกาอี้เด็กอยูเนื่อง ๆ เพื่อจัดกลุมเปลี่ยนเปน
แบบตาง ๆ ดังนั้นการเลือกวัสดุในการสรางโตะเกาอี้สําหรับเด็กในวัยนี้จึงควรเปนวัสดุที่แข็งแรง
ทนทาน และมีน้ําหนักเบา 26
21

เตียง

ภาพที่ 25 แสดงภาพการหาขนาดเตียงนอนสําหรับเด็ก

26

เรื่องเดียวกัน.
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ตารางที่ 7 แสดง อายุ ความสูง และระยะกางแขนของเด็ก
อายุ

ความสูง

ระยะกางแขน (ซม.)

4
5
6

100
104
110

100
104
110

ภาพที่ 26 แสดงความสูงในขณะนัน้ จากระดับพื้น
ตารางที่ 8 แสดง อายุ ความสูง ความสูงเวลานั่งจากระดับพื้น และความสูงของที่นั่งจากพื้น
อายุ

ความสูง

4
5
6

100
104
110

ความสูงเวลานั่ง
จากระดับพืน้
70
72.8
77

ความสูงของทีน่ ั่ง
จากพื้น
20
20.8
22

ขนาดเตียงนอน
การหาขนาดเตียงนอนพิจารณาจากตารางสัดสวนได ดังนี้
1. ความสูงของเตียงชั้นลางจากพื้น (รวมความหนาของฟูก) คิดจากสัดสวนของ
เด็ก 4 ขวบ เปนเกณฑจะไดความสูง 20 เซนติเมตร
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2. การหาระยะหางระหวางเตียงชั้นลาง (จากฟูก) ถึงระดับใตเตียง ชั้นบน (ในกรณีทํา
เตียง 2 ชั้น) คิดจากความสูงของการนั่งของเด็กอายุ 6 ขวบเปนเกณฑ
3. ความสูงเวลานั่งจากพื้น – ความสูงของที่นั่งจากพื้น 77 – 22 = 55 ซม. เพื่อ Head
Clearance
4. ระยะหางระหวางเตียงชั้นลางถึงเตียงชั้นบน = 55 ÷ 15 = 70 ซม.
5. การหาขนาดดานกวางและดานยาวของเตียงนั้น จะยึดเกณฑสัดสวนของเด็กอายุ
มากที่สุด (6 ขวบ) เปนเกณฑ เพื่อใหเด็กจะไดนอนสบาย ๆ
ความสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 6 ขวบ
เผื่อ Head Clearance (รวม 2 ดาน)
∴ ความยาวของเตียงเด็ก

= 110 ซม.
= 30 ซม.
= 140 ซม.

สําหรับความกวางของเตียงควรเปน 2 เทาของความกวางของเกาอี้ จากการศึกษา
พบวาเกาอี้เด็กเมื่อยึดเด็กอายุ 6 ขวบ เปนเกณฑจะมีความกวางเทากับ 27.5 ซม.
ดังนั้น ความกวางเตียงจึงมีขนาด = 27.5 – 2 = 55 ซม.
ในการออกแบบเตียงสองชั้นนั้นควรมีที่กันตกดวย เพราะจากการศึกษาธรรมชาติ
ของเด็กพบวา เด็กในวัยนี้ยังไมมีความระมัดระวังตัวขณะนอน ซึ่งอาจจะกลิ้งตกเตียงได
การออกแบบที่เก็บอุปกรณของเลน ฯลฯ
การสอนเด็กเล็ก ในเรื่องการเก็บเครื่องใชตา ง ๆ นั้น มี ความมุง หมาย 2 ชนิด ของ
บางอยางครูพี่เลี้ยงไมตองการใหเด็กหยิบเอง บางอยางใหเด็กชวยตัวเอง ทําสิ่งตาง ๆ ดวยตัวเอง
ฉะนั้นของที่เก็บจําเปนจะตองมีความสูงหลายระดับ กลาวคือระดับที่เด็กใชไดกับระดับที่เด็กเอื้อม
ไมถึง ดังนั้น ในการออกแบบเราจําเปนตองคํานึงถึงลักษณะการใชงานนี้ดวย
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ตารางที่ 9 แสดงความสูงของชวงเอื้อมของเด็ก (6 ขวบ)
อายุ
4
5
6

ความสูง (H)
100
104
110

1½H
120
124.8
132

อายุ
4
5
6

ความสูง (H)
100
104
110

1½H
50
52
55

ความสูงของชวงเอื้อมของเด็ก (6 ขวบ)
ความสูงของหลังตูเตี้ย (4 ขวบ)

= 132 เซนติเมตร
= 50 เซนติเมตร

โสตทัศนูปกรณ (Audio Visual Aids)
โสตทัศนูปกรณ หมายถึง อุปกรณเครื่องชวยเหลือตาง ๆ ในการเรียนรู
ประเภท แนวความคิดในการแบงประเภทและชนิดของโสตทัศนูปกรณนั้นมีหลายวิธี
ดวยกัน ในที่นี้จะกลาวเฉพาะที่สําคัญโดยสรุปมา 3 วิธี คือ
วิธีที่ 1 แบงโสตทัศนูปกรณออกเปน 3 ประเภท คือ
1. วัสดุและเครื่องมือที่ไมตองฉาย (Non – Projected Materials & Equipments)
หมายถึง วัสดุและเครื่องมือทั้งปวงที่ไมตองอาศัยเครื่องฉายและจอ อาทิเชน
ลูกโลก
กระดานดํา
ภาพ
กราฟ
กระดานนิเทศก
แผนที่
ของจริง
ของตัวอยาง
หุนจําลอง
แผนภูมิ
ฯลฯ
รวมทั้งกิจกรรมตาง ๆ อาทิเชน การสาธิต เปนตน
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ในหัวขอนี้รวมถึงของเลนสําหรับชั้นอนุบาลดวย
2. วัสดุและอุปกรณที่ตองฉาย (Projected Materials & Equipments) หมายถึง
อุปกรณชนิดที่ตองฉายตาง ๆ อาทิเชน
ฟลมลูฟ
ภาพทึบแสง
ภาพโปรงใส
สไลด
ฟลมภาพยนต
ฟลมสตริป
อุปกรณที่ตองฉายเหลานี้เพื่อใหปรากฏเปนภาพ ตองมีเครื่องฉายทําหนาที่ฉาย
ออกมา เครื่องซึ่งฉายเหลานี้ ไดแก
เครื่องฉายฟลมลุฟ
เครื่องฉายภาพทีบแสง
โทรทัศน
เครื่องฉายภาพจุลทัศน
เครื่องฉายภาพยนต
เครื่องฉายภาพขามศีรษะ
เครื่องฉายสไลด
เครื่องฉายฟลมสตริป
อุปกรณตาง ๆ ชนิดที่ตองฉายเหลานี้ เรียกวา Solfware สวนบรรดาเครื่องฉาย
ตาง ๆ เหลานี้เรียกวา Hardware หมายถึง อุปกรณและเครื่องมือที่เกี่ยวกับเสียง อาทิเชน
แผนเสียง
เทป
เครื่องขยายเสียง
เครื่องเลนแผนเสียง
เครื่องรับวิทยุ เปนตน
วิธีที่ 2 แบงเปนประเภทเครื่องสนามเด็กเลน, ขับรองดนตรี, และหมวดวิชาการตาง ๆ
1. ประเภทเครื่องสนามเด็กเลน เปนอุปกรณที่ติดตั้งอยูในสนามเปนการถาวร อาทิเชน
กระดานหก
ชิงชา
ฯลฯ
บันไดลื่น
2. ประเภทขับรองและดนตรี อุปกรณดานนี้ ไดแก
เกราะ
ลูกพรวน
กําไล
ฉิ่ง
ระฆัง
ฉาบ
เปยโน
แทนบูรัม (กลองหนาเดียวมีฉายโลหะติดอยู)
เครื่องเลนจานเสียง
กลอง
กรับพวง
ระนาด
ฯลฯ
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3. ประเภทหมวดวิชาตาง ๆ
3.1 หมวดศิลปศึกษาและหัตถศึกษา อุปกรณตาง ๆ ในหมวดวิชานี้ ไดแก
ดินเหนียว
เขียง
ดินสอเทียน
กรรไกรปลายทู
เศษวัสดุ (ใชทําการฝมือ) ดินสอสี
สีผสมแปงเปยก
ดินน้ํามัน
ฯลฯ
3.2 หมวดธรรมชาติศึกษา ไดแก
อางน้ํา
ตูเลี้ยงปลา
แผนภูมิ
กะบะพืช
กะบะน้ํา
กะบะทราย
ของจริง (สัตว สิ่งของ)
ตูสะสมแมลง
เครื่องมือเลนน้ํา
การเสี้ยงสัตว
เครื่องมือเลนทราย
ฯลฯ
3.3 หมวดวิชาเลขคณิต ไดแก
กระดานทดสอบเลข
บันไดเลข
ไมเมตร
เทป (วัดระยะ)
เครื่องตวง (ทราย หรือน้ํา) เครื่องชั่งน้ําหนัก
นาฬิกา (แบบตาง ๆ )
แผนภูมิเลขคณิต
แผนภูมิเลขคณิต
ลูกคิดอนุบาล
บัตรตัวเลขและเครื่องหมาย (ทางคณิตศาสตร)
ฯลฯ
3.4 หมวดภาษาไทย วัสดุอุปกรณในหมวดนี้ ไดแก
รูปภาพ
แผนภูมิ
หุนกระบอก
หุนจําลอง
บัตรคํา
ภาพประกอบนิทาน เปนตน
3.5 ด า นการฝก เชาว ประสาท และส ง เสริ ม ความคิด สรา งสรรวัส ดุอุป กรณ ใ น
ดานนี้ ไดแก
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ไมบลอคฝกเชาว
เจดียสลับสี
ตุกตาผา (ยัดนุน)
กระดานตอรูปสี่เหลี่ยม
ตุกตาพลาสติกชนิดอาบน้ําได
แทนไม
คอนตอก
ภาพตัดตอ เปนตน
วิธีที่ 3 เปนการแบงตามแนวความคิดของ ศาสตราจารย สําเภา วรางกูร 27 ซึ่งแบง
ออกได 3 ประเภท ดังนี้
1. วัสดุหรืออุปกรณโสตทัศน (Audio – Visual Materials)
แผนภาพ
กราฟ
แผนภูมิ
ของลอแบบ
โปสเตอร
การตูน
แผนที่, ลูกโลก
กระดานดํา
กระดานนิเทศก
กระดานแมเหล็ก
กระดานผาสําลี
ไดออรามา
พิพิธภัณฑโรงเรียน
ภาพผนัง
แผนเสียง
เทปเสียง
สมุดภาพ
ภาพตัด
ภาพถาย
ภาพเขียน
ภาพ 3 มิติ
หุนจําลอง
ของตัวอยาง
ของจริง
ฟลมภาพยนตการศึกษา
กระจกภาพ
ภาพโปรงโส
สไลด 2” – 2”
สไลดจุลทัศน
ฟลมสตริป
2. กิจกรรมอุปกรณหรือกิจกรรมโสตทัศน (Audio–Visual Activities)
งานที่เปนโครงการ
การศึกษานอกสถานที่
การทดลบอง
การสาธิต
22

27

สําเภา วรางกูร, รศ., “เอกสารประกอบบทเรียนวิชาโสตทัศนศึกษาเบื้องตน,”
(กรุงเทพมหานคร : แผนกโสตทัศนศึกษา, คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523).
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การเลนแบบละคร
นิทรรศการ
การแสดงบทบาท
กะบะทราย, โตะทราย
3. เครื่องมืออุปกรณหรือเครื่องมือโสตทัศน
เครื่องรับวิทยุ
เครื่องเทปบันทึกเสียง
เครื่องชวยสอน
เครื่องฉายภาพจุลทัศน
เครื่องฉายกระจกภาพ
เครื่องรับโทรทัศน
โทรทัศนวงจรปด
ระบบขยายเสียง
เครื่องฉายภาพยนต
เครื่องฉายสไลดหรือฟลมสตริป
เครื่องฉายภาพขามศีรษะ
เครื่องฉายภาพทึบแสง
เครื่องเลนจานเสียง
จอฉายภาพ
เกี่ยวกับความสําคัญของโสตทัศนูปกรณนั้น ไดมีการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูของคนเรา
โดยใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ หู ตา ผิวหนัง จมูก ลิ้น ผลปรากฏวาคนเราใชประสาทตาเพื่อการ
เรียนรู 83.00% ใชประมาณ 11.00% เมื่อรวมกันแลวคนเราใชตาและหูเพื่อการเรียนรูถึง
94.00% ดวยเหตุนี้จึงถือวาโสตทัศนูปกรณมีความสําคัญมากในการเรียนรูในปจจุบัน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีเกี่ยวกับการศึกษาระดับอนุบาลของเด็กแลว โสตทัศนูปกรณ
ยิ่งมีความสําคัญเปนทวีคูณ เพราะตามธรรมชาติของเด็ก ๆ จะเรียนรูจากสิ่งที่ใกลตัวกอนแลว
คอย ๆ เรียนรูสิ่งที่ไกลตัว ออกไปทีละนอย ๆ กลาวอีก นัยหนึ่ง ก็คือ เด็กจะเรียนรูดา นรูปธรรม
มิใชนามธรรม เด็กไมสามารถเขาใจไดอยางแจมแจง ถาปราศจากเครื่องมือที่ชวยในการเรียน
การสอน เมื่อใชเครื่องมือชวยในการเรียนการสอนแลวเด็กจะมีความเขาใจยิ่งขึ้น การเรียนของ
เด็กก็จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามตองการ ดวยเหตุนี้จึงถือไดวาโสตทัศนูปกรณนั้นมี
ความสําคัญและจําเปนมากสําหรับในการเรียนรูของเด็ก
คุณประโยชนของโสตทัศนูปกรณ
1. ชวยใหผูเรียนไดประสบการณที่เปนจริง เพื่อเปนพื้นฐานของความคิดและความ
เขาใจ
2. ช ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นถึ ง เหตุ ก ารณ ห รื อ สิ่ ง ที่ มี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ ขนาด
ระยะเวลา และระยะทาง
3. ชว ยสร า งความสนใจ ทั ศ นคติ ที่ ดีข องผู เ รี ย น ช ว ยให เ รี ย นได ง า ย รวดเร็ ว และ
เพลิดเพลิน
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4. ชวยแสดงกรรมวิธีตาง ๆ ซึ่งไมสามารถแสดงหรืออธิบายใหเห็นหรือเขาใจไดดวย
การบรรยายธรรมดา
5. ใหนักเรียนทั้งหมดมีประสบการณรวมกัน
6. ชวยเราความสนใจของผูเรียนตอบทเรียนอยูเสมอ
7. ชวยใหเรียนไดมากขึ้นในเวลาที่นอยลง
8. ชวยใหมีความทรงจําตอสิ่งที่เรียนไดมากขึ้น และนําไปใชไดดีกวา
9. ชวยลดจํานวนนักเรียนที่สอบตก
10. ชวยเรงทักษะในการเรียน โดยเสียเวลานอยและมีคุณภาพสูงขึ้น
กิจกรรมดานการเลน
การเลนชวยทําใหเด็กมีโอกาสแกปญหาไดอยางดี นอกจากนั้นยังชวยทําใหเด็กเรียนรู
นานัปการ สรางความสัมพันธทางสังคม เรียนรูการแลกเปลี่ยนของเลนกับคนอื่น เปนผูนําและเปน
ผูตามที่ดี รูจักขอสิ่งที่ตนตองการ
เมื่อเด็กปนปาย เดิน กระโดด และเตน เด็กจะฝกฝนกลามเนื้อการเลนกับคนอื่นทําให
เด็กพัฒนาการดานการใชภาษาของตน ดังนั้นการเลนเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งสําหรับเด็กวัยนี้
เมื่อแบงตามสถานที่แลวสามารถแบงการเลนได 2 ประเภทคือ การเลนในรม และการ
เลนในสนาม
1. การเลนในรม
การจัดการเลนในรมควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. ที่วาง ควรมีที่วางพอสมควร
2. วัสดุอุปกรณที่พบเห็นบอย ๆ สําหรับชั้นอนุบาลคือ
- ภาพฉงน หรือภาพตัดตอ
- วัสดุอุปกรณสําหรับการเลนละคร
- อุปกรณสําหรับการเลนเกมส
- เครื่องครัว ฯลฯ
2. การเลนกลางสนาม
การจัดการเลนกลางสนามควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. ที่วาง สนามเด็กเลนจะตองกวาง นาเลน และปลอดภัย
2. อุปกรณการเลนในสนามหรือเครื่องเลนสนาม
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เครื่องเลนสนามสําหรับเด็กอนุบาล มีดังนี้ 28
1. เครื่องเลนสนามที่ทําใหกลามเนื้อใหญ ไดแก
โครงไต
ชิงชา
ไมลื่น
ราวโหน
กระดานไต
กระดานหก
กระดานกระโดด
บันไดเชือก
จักรยานสามลอ
รถลาก
ลูกบอลลและถุงถั่ว
บลอกชนิดใหญ
ถุงแขวน
เครื่องใชขนาดเล็ก (จอบ เสียม ฯลฯ)
มาหมุน
บารโหน เปนตน
2. เครื่องเลนเลียนแบบ ไดแก
บานสมมุติ
กระโจม
ฯลฯ
3. เครื่องเลนแบบลอเลื่อน ไดแก
จักรยาน, รถลาก, รถไถ, เรือโล, มาโยก
4. เครื่องเลนแบบสรางสรร ไดแก
ตอทอนไม
ปนทราย
ฯลฯ
เกี่ยวกับอุปกรณการเลนในสนามหรือเครื่องเลนสนามนี้ จากการศึกษาวิจัยพบวา
อุปกรณการเลนในสนาม อาทิเชน ไมลื่น ชิงชา ไมกระดก มีขนาดดังนี้ 29
1. ไมลื่น มีขนาดความสูงประมาณ 150 เซนติเมตร ยาวประมาณ 250 เซนติเมตร
2. ชิงชา มีขนาดความสูงประมาณ 250 เซนติเมตร และที่นั่งสูงจากพื้นประมาณ 30
เซนติเมตร
23

24

28

ภรณี วีระวัฒน, “เครื่องเลนสนามของเด็กอนุบาล,” (วิทยานิพนธปริญญาตรี
คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ลาดกระบัง, 2522), 118-119.
29
เรื่องเดียวกัน, 121.
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ขอควรคํานึงเกี่ยวกับเครื่องเลนสบาย
1. เครื่องเลนสนามควรติดตั้งรอบสนามเลน เพื่องายตอการดูแลและการเลนของเด็ก
2. เครื่องเลนสนามแตละชิ้น ควรติดตั้งหางกันพอสมควร เพื่อปองกันอุปทวเหตุ
3. การติดตั้งตองมั่นคงปลอดภัยและรักษาใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ
4. เครื่องเลนสนามที่ใหเด็กปนปาย ตองมีทราย แกลบ หรือขี้เลื่อยรองไวขางใตเสมอ
เพื่อปองกันการเจ็บตัวในกรณีที่เด็กปนปายพลาดตกลงมา
เครื่องเลนที่ดีสําหรับเด็ก
1. ควรเปนเครื่องเลนที่บริหารกลามเนื้อทุกสวนของรางกาย
2. ควรเปนเครื่องเลนที่เหมาะสมกับวัยและระดับพัฒนาการของเด็ก
3. ควรเปนเครื่องเลนที่กระตุนใหเด็กเกิดความคิดสรางสรร
4. ควรเปนเครื่องเลนที่กอใหเกิดความสัมพันธ ความสามัคคีระหวางเด็กดวยกัน
5. ควรเปนเครื่องเลนที่ผลิตไดภายในประเทศ หาซื้อไดสะดวกมีจําหนายแพรหลาย
ราคายอมเยา
6. ควรเปนเครื่องเลนที่ปลอดภัยและไมเปนพิษเปนภัย
ทฤษฎีตาง ๆ เกี่ยวกับการเลน
1. การเลนเปนการระบายพลังงานที่เหลือ เนื่องจากในวัยเด็ก เด็กไมตองคิดใน
เรื่องตาง ๆ มาก ไมตองวิตกกังวลในเรื่องการงาน เด็กจึงมีพลังเหลืออยูมาก ดังนั้นการเลาจึงเปน
การระบายพลังงานที่เหลืออยูในตัวเด็กใหเปนไปตามธรรมชาติ เพื่อเด็กจะไดเจริญเติบโตตอไป
2. การเลนเปนการหาความสนุกเพลิดเพลิน เด็ก ๆ มักจะมีชีวิตในวันหนึ่ง ๆ ดวย
การเลน อยางสนุกสนาน การเลนจึงเปนการพักผอนหยอนใจของเด็ก ทําใหเด็กรูสึกเบิกบาน ไม
รูสึกเหน็ดเหนื่อยเทากับการทํางาน ถึงแมจะตองออกแรงเหมือน ๆ กัน
3. การเลนเปนการเบียนแบบบรรพบุรุษ เด็กมักจะเลนอะไรตามอยางพอแม หรือ
ผูใหญที่เด็กเคยเห็นมา อาทิเชน เด็กผูหญิงชอบเลนตุกตาหรือหุงขาว ทั้งนี้เพราะเห็นแมหรือผูหญิง
ชอบเลี้ยงเด็กและหุงขาว ซึ่งเปนประหนึ่งการเตรียมกิจกรรมสําหรับอนาคต
4. การเลนเปนการชดใชสิ่งที่ ขาด เด็กบางคนไมสมหวังในเรื่ องใดเรื่องหนึ่ง ก็
แสดงออกโดยการเลน เชน เด็กผูหญิงบางคนอยากมีนองอุม แตไมมี ก็จะหาตุกตามาเลนสมมติ
เปนนอง เอามาอุม อาบน้ํา ปอนขาว ฯลฯ สวนเด็กผูชายบางคนอยากเปนนายทหารแตตัวเองเปน
ไมได ก็จะสมมติใหตุกตาเปนพลทหารตัวเองทําหนาที่บังคับบัญชาออกคําสั่งตามอยางทหาร
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การดูแลรักษาของเลน
ของเลนนั้นมีความสําคัญสําหรับเด็กวัยกอนเรียนมาก เพราะเด็กในวัยนี้โดยปกติแลว
จะเรียนรูจากการเลนเปนสวนใหญ ดังนั้นการดูแลรักษาของเลนจึงเปนสิ่งจําเปน
หลักการดูแลรักษาของเลนพอสังเขป ดังนี้
1. หมั่นคอยดูแลการเลนของเด็กใหอยูในระเบียบ คอยแนะนําใหเด็กรูจักเก็บของเลน
ใหเขาที่ ในขณะเดียวกันอะไรที่หายไปตองหาใหพบ ซึ่งบางทีเราไมสามารถหาของทุกอยางใหครบ
ทุ ก ชิ้ น ได แต สิ่ ง สํ า คั ญ ก็ คื อ เราได ก ระตุ น เด็ ก ให รั ก ของพอที่ จ ะสามารถดู แ ลด ว ยต น เองได
เพียงใด
2. ที่เก็บของเลนอาจเปนกลองไมมีฝาปด–เปด เพื่อเด็กจะไดหยิบฉวยไดทันทีเมื่อ
ตองการใช และงายตอการเก็บ หรืออาจเปนหองขนาดเล็ก หรือแลวแตจะกําหนดขึ้นตามพื้นที่
บางทีอาจใชกระดานแลวเอาตะปูตอกสําหรับแขวนของเลน หรือใชกลองไมทําเปนชั้นสําหรับ
วางของ
3. ของเล น ที่ ชํ า รุ ด ควรแยกเอาไว ตา งหาก แล ว หาเวลาที่ จ ะช ว ยแซมให เ รี ย บร อ ย
โดยพยายามใหเด็กไดเขามามีสวนชวยในการซอมแซมนั้น ๆ ดวยเพราะฉะนั้นเราควรจะเตรียมสิ่ง
ที่จําเปนสําหรับการซอมแซมใหพรอม อาทิเชน กาว เทปใส เข็ม ดาย เปนตน
การศึกษาการออกแบบและการวางผังศูนยเด็กปฐมวัย
การพิจารณาที่ตั้งของโครงการ
ในการกําหนดบริเวณที่ตองของโครงการศูนยเด็กปฐมวัยนั้น ควรมีหลักเกณฑในการ
พิจารณาดังนี้ คือ
1. ควรเปนชุมชนพักอาศัยที่เกิดใหม ซึ่งในปจจุบันกระจายออกไปตามชานเมือง และ
มีแนวโนมที่จะขยายตัวในอนาคต
2. ควรเปนชุมชนชั้นกลาง ซึ่งเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาระดับอนุบาลและให
การสนับสนุนได กลาวคือควรเปนชุมชนซึ่งประกอบดวยบุคคลในระดับรายไดปานกลางประมาณ
4,000 บาทขึ้นไปตอเดือน
3. ควรเปนชุมชนขนาดหมูบาน คือประกอบดวยผูอาศัยประมาณ 300–500 ครอบครัว
4. ไมมีสถานศึกษาระดับอนุบาลในรัศมี 400 เมตร โดยรอบหมูบาน หรือมีแตบริการ
ไมพอหรือไมไดมาตรฐาน
5. มีเสนทางคมนาคมติดตอกันผานกลางเมืองไดสะดวกพอสมควร
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ขอมูลทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวกับโครงการ
ปญหาที่สําคัญของการวางพื้นฐานการศึกษาของเด็กในระดับอนุบาลนี้ก็คือ สภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนซึ่งแตกตางกัน อันมีผลตอเนื่องถึงคุณภาพของการศึกษาในชั้น
ตอไปคือระดับประถมศึกษา จากการวิจัยของฝายวิชาการกรมสามัญศึกษา ไดพบวาคุณภาพของ
การศึกษาในระดับประถมศึกษาโดยเฉพาะชั้นประถมปที่ 1 (ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมปที่ 1 เมื่อเทียบกับหลักสูตรป 2511) นั้น สัมพันธกับองคประกอบหลายอยาง คือ
1. การบริหารในโรงเรียน
- จํานวนเวลาเรียนของเด็ก ถาเด็กมีเวลาเรียนนอย คุณภาพในการศึกษายอมดอย
กวาเด็กที่มีเวลาเรียนมากกวา
- การขดอุปกรณการศึกษาที่เหมาะสมและมีกิจกรรมมากมายเกินความสามารถ
และความตองการของเด็ก
- การขาดครูที่เหมาะสม คือ ขาดครูที่มีความรูความสามารถเกี่ยวกับหลักจิตวิทยา
เด็ก มีบุคลิกภาพที่ดี รักเด็ก และเปนแบบอยางที่ดีแกเด็ก
- การขาดความเอาใจใส และกําลังใจจากผูบริหารในระดับสูง ๆ
2. การบริหารและความรวมมือของชุมชน
- การกวดขันดูแลเด็ก คนในระดับรายไดปานกลาง อาทิเชน พอคา นักวิชาการ
มีความเอาใจใสตอเด็กมากกวาคนในระดับอื่น ๆ เด็กจึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูง
- การบริการของโรงเรีย น เชน การพาไปทัศนศึกษา การบริหารดานสังคมและ
จิตวิทยาแกเด็ก ตลอดจนการใหความหวังแกเด็ก จะทําใหคุณภาพในการศึกษาดีขึ้น
3. อาคารสถานที่
- ความสะอาดและนาอยู จะชวยจูงใจใหเด็กขยันมาเรียนมากขึ้น
- การมีสนามเด็กเลนที่กวางขวางสวยงาม จะทําใหเด็กมีความตองการที่จะมาใช
ทํากิจกรรมตาง ๆ
4. การสอนและการวัดผล
- วิธีการสอนจากครูที่มีคุณวุฒิและประสบการณในการสอน ตลอดจนมีความตั้งใจ
ในการสอน จะทําใหเด็กมีผลสําฤทธิ์สูง
- หลักสูตรที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก จะชวยใหเด็กเรียนรูและเขาใจ
ไดตามลําดับขั้นตอนถูกตอง
- การวัดผลโดยไมมีหลักเกณฑที่แนนอน ทําใหเด็กเกิดความลังเลและสงสัย
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5. ตัวเด็กเอง
- ความไมเขาใจของเด็กตอสิ่งตาง ๆ
- การขาดกําลังใจ ขาดความดูแลเอาใจใสจากพอแม และครู
- การขาดแคลนแบบเรียน ตลอดจนอุปกรณในการศึกษา
- ความไมพรอมและการขาดพื้นฐานที่ดีพอกอนวัยเรียน
6. อื่น ๆ
- ความบกพรองตาง ๆ ในดานอื่น ๆ
ในการวิจ ัย ครั ้ง นี ้พ บวา องคป ระกอบที ่เ กี ่ย วกับ ตัว เด็ก เอง มีส ว นสํ า คัญ ที ่ส ุด ใน
การศึกษาภาคบังคับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความไมพรอมและพื้นฐานที่ไมดีมีสวนสําคัญเปนอยาง
ยิ่ง และจากการสํารวจเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับเด็กเล็กเมื่อป 2516 ของกองวางแผนกําลังคน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ก็ไดแสดงถึงความสมารถของเด็ก
ในระดับอายุ 3 – 6 ขวบ ในกลุมชุมชนที่มีระดับรายไดแตกตางกัน ผลปรากฏวาเด็กที่อยูในชุมชน
ระดับรายไดปานกลาง มีความสามารถและพรอมที่จะไดรับการวางพื้นฐานที่ดีกวาเด็กในระดับ
รายไดต่ํา
นอกจากนี ้ คา ใชจ า ยในการศึก ษาชั้น อนุบ าลของเด็ก 1 คนตอ 1 วัน ในโรงเรีย น
อนุบาลของเอกชนและรัฐบาลซึ่งแตกตางกัน ทําใหคุณภาพของการศึกษาของเด็กแตกตางกัน
ดวย กลาวคือ เด็กที่อยูในครอบครัวที่มีรายไดสูงไดรับการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลของเอกชน
อาจจะไดรับการบริการจากโรงเรียนพิเศษกวา จึงทําใหคุณภาพของการศึกษาดีกวาเด็กที่อยูใน
ครอบครัวที่มีรายไดต่ํา ดวยเหตุนี้จึงไดปรับคาใชจายของศูนยเด็กปฐมวัย เพื่อใหมีมาตรฐานที่ดี
เทีย บเทา โรงเรีย นอนุบ าลของเอกชน แตเ สีย คา ใชจ า ยเทา กับ โรงเรีย นอนุบ าลของรัฐ บาล
กลาวคือ ศูนยเด็กปฐมวัยอยูในชุมชน เพราะฉะนั้นคาใชจายดานพาหนะก็ไมจาํ เปน เพราะมีรัศมี
บริการ 400 เมตร ซึ่งผูปกครองอาจเดินมาสงได
ในการที่บริการเด็กในชุมชน ดังนั้น เครื่องแบบก็อาจจะไมจําเปนเพราะเด็กยังเล็ก
อยูและเสื้อผาที่ใชอยูก็มีพออยูแลว ถาใสเครื่องแบบก็จะเปลืองคาใชจาย ตลอดจนเด็กในวัยนี้
กําลังมีการเปลี่ยนแปลง การที่จะทิ้งเสื้อผาที่ใสอยูกับบานมาใสเครื่องแบบเปนเทอม ๆ ทําให
เสื้อผาเหลานั้นไมไดถูกใชใหคุม เพราะเด็กอาจจะโตและใสไมไดแลวตองเก็บทั้งที่ซื้อมาไดไม
เทาไหร
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ลักษณะทางสถาปตยกรรมของอาคารศูนย
โครงสรา งที ่เ ลือ กใชใ นศูน ยเ ด็ก ปฐมวัย ใชร ะบบเสาและคาน ซึ่ง เปน ระบบที่งา ย
ธรรมดา และใชประโยชนไดดี ประหยัดกวาการใชระบบที่ใชเสาลอยแยกผนัง ซึ่งจะเพิ่มรายจาย
ในการกอสรางเปนเทาตัว และโครงสรางไมเขากับสภาพแวดลอมทั่ว ๆ ไปโดยรอบ ซึ่งเปนที่พัก
อาศัย
เนื่องจากศูนยเด็กปฐมวัยมีหนาที่ประการหนึ่งคือ การใหการศึกษาแกเด็ก ดังนั้น จึง
ควรคํานึงถึงระบบเสียง เพราะถาระบบเสียงไมถูกตองแลว ภายในหองของเด็กซึ่งใชทํากิจกรรม
ตาง ๆ นั้น จะเกิดเสียงดังอยูตลอดเวลา เพราะเด็กชอบเลนทําใหเกิดเสียงไดดีที่สุด 30 ดวยเหตุนี้
จึงใชวัสดุเพดานและผนัง ที่ชวยในการดูดเสียงและการใชฝาเพดานเอียง จะชวยไมใหเกิดการ
สะทอนของเสียงไดบาง
การยกเพดานสูงทําใหการกระจายของเสียงถี่สม่ําเสมอ ไมเกิดการสะทอนกลับไป
กลับมา อันจะเกิดเปนปญหาในการสอนเด็กออกเสียง
1. เกี่ยวกับตัวอาคารนั้น แบงตามลักษณะของหนวยงานไดอาคารใหญ ๆ 3 กลุม คือ
- อาคารบริหาร
- อาคารกิจกรรม
- อาคารบริการ เชื่อมความสัมพันธจากหองโถงของอาคารโดยทางเดิน สนามเด็ก
เลนมีที่ลอมรอบ ซึ่งเปนการจํากัดเขตของสนามเพื่อการควบคุมเด็กไดสะดวก การเลนระดับที่เกิด
จากความสัมพันธของสวนใชสอยตาง ๆ เพื่อใหเกิดความสนุกสนานในการติดตอ
2. เกี่ยวกับการบริการ ติดตอและพาหนะ การเดินทางติดตอระหวางบุคคลภายนอก
ศูนยกับศูนยเด็กปฐมวัยนั้น ซึ่งเมื่อโครงการกําหนดรัศมีครอบคลุมของศูนยใหอยูภายในระยะ
400 เมตรแลว พาหนะสวนใหญคือทางเทา อาจมีรถยนตบาง ทางเขาศูนยอยูทางทิศตะวันออก
ทางเขาใหญของศูนยก็จัดที่สําหรับจอดรถ Off Street สําหรับแวะรับ – สงดวย
3. ดานการบริการสาธารณูปโภค
- เกี่ยวกับระบบไฟฟามีอุปกรณพรอมในหองอุปกรณ
- ระบบน้ําใชและระบบกําหจัดน้ําโสโครกใชแบบเดียวกับการสาธารณูปโภคของ
เคหะชุมชน มีหองเครื่องอยูในบริเวณที่จําเปน
25
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สิริรัตน รัชตะวรรณ, “การออกแบบตกแตงภายในสถานรับเลี้ยงเด็กและแนะนํามารดา,” 111.
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4. ดานการแกปญหาอุบัติเหตุ การปองกันสิ่งที่จะเกิดอันตรายตาง ๆ ใชสีและรูปภาพ
ประกอบเพื่อเด็กจะไดเขาใจวาสิ่งนั้นสิ่งนี้อันตราย รวมทั้งการทําราวระเบียงทางเดินทั้งทางลาดและ
ทางตรงตามขนาดสัดสวนของผูใช
5. เกี่ยวกับการควบคุมทางดานความปลอดภัยของเด็ก
สิ่งนี้เปนสิ่งที่สําคัญมากที่ตองคํานึงถึง เพราะเด็กชอบเคลื่อนไหวซุกซนตลอดเวลา
ประกอบกับความไรเดียงสาของเด็ก ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายกับเด็กไดงาย ดังนั้น ทางออกที่
เด็กจะออกจากศูนยมีทางเขาออกทางเดียว ซึ่งตองผานผูดูแลกอนถึงจะออกมานอกศูนยได
นอกจากนี้การใชธรรมชาติชวยในการปดกั้น คือ ปลูกพุมไมเปนแนวตามรั้วกั้น จะ
ชวยไดมากเพราะทําใหเด็กเพลิดเพลินกับธรรมชาติได
ลักษณะของตัวอาคารกับความสัมพันธของหนวยงานมีผลตอการแบงเนื้อที่
ภายในอาคาร ดังนี้
หนว ยงานตา ง ๆ ทั ้ง 6 ฝา ย ดัง ที ่ก ลา วมาแลว นั ้น ในแตล ะฝา ยยัง แบง ออกเปน
หนวยงานยอย ๆ อีก และมีการติดตอกันทุกวัน ในการออกแบบนี้จัดใหสวนโถงพักคอยของฝาย
ตาง ๆ เปนตัวเชื่อมระหวางกัน และมีทางเดินติดตอกันไดโดยตลอด สําหรับเนื้อที่ของดานหนาที่
ติด ถนนตรงทางเขา ใหญ มีการติดตอกับบุคคลภายนอกมาก ดัง นั้น จึง ยกหนว ยงานซอ นกัน
ติดตอโดยทางบันไดชั้นบนของหนวยงานที่ยกซอนกันนี้นั้น เปนหนวยงานที่มีผูมาติดตอไมมาก
นัก คือ ฝายบริหารและฝายปรึกษาแนะนํา สวนชั้นลางของหนวยงานดังกลาวนี้ คือ ฝายสุขภาพ
– อนามัย และฝายธุรการ ซึ่งมีผูมาติดตอเปนประจําและมีจํานวนมาก เพราะเปนหนวยงานที่
ติดตอกับเด็กโดยตรง
ทางเขาเปดโลงโดยใชกระจกใสชวยเชื่อมตอ Space ภายในและภายนอกติดตอกัน
โดย Space ชั้นบนและชั้นลางเชื่อมตอกันทาง Open – Well ตรงสวนพักคอยของทั้งสองชั้น
อาคารกิจกรรมเปนหนวยงานฝายกิจกรรม – อนุบาล ซึ่งมีกิจกรรมที่ยกซอนได คือ
ชั้นบนเปนหองเรียน, นอน, หองดนตรี, หองน้ํา – สวม สวนชั้นลางเปนบริเวณสําหรับเลนกิจกรรม
ทั้งกิจกรรมกลางแจง และในรม คือมีพื้นของชั้นบนเปนหลังคาคลุมกันแดดและฝน แตไมมีผนัง
เปดเชื่อมตอกับบริเวณที่เปนสนานเด็กเลน การแยกอาคารเปนสวน ๆ กอใหเกิดความเปนสวนตัว
และการที่ยกซอนกันนั้นก็เปนการสนับสนุนใหเกิดลักษณะของทางเดินติดตอที่สนุกสนานกวา
ทางเดินในระดับเดียวโดยตลอดทั้งเปนการแบงหนวยงานใหญ ๆ อยางชัดเจนดวย

103
แนวการออกแบบตกแตงภายในศูนยปฐมวัย
เนื่องจากศูนยเด็กปฐมวัยเปนสถานที่ ๆ จัดไวสําหรับเด็ก ดังนั้นในการออกแบบใน
สว นที่เ กี่ย วกับ เด็ก นั้น จึง ออกแบบเพื่อ สนองถึง ประโยชนใ ชส อยของเด็ก เปน สว นใหญ และ
นอกจากนี้ก็คํานึงถึงการใชสอยของแตละหนวยงานดวย ซึ่งแบงหนวยงานออกเปน 6 หนวย คือ
ฝายบริหาร ฝายธุรการ ฝายกิจกรร-อนุบาล ฝายสุขภาพ-อนามัย ฝายปรึกษา-แนะนํา และ
ฝายบริการ (รายละเอียดมีอยูในบทที่ 3)
การไปสูศูนยเด็กปฐมวัย เมื่อเขาทางเขาหลัก (MAIN ENTRANCE) แลวก็จะสูโถง
โถงพักคอย บริเวณพักคอยนี้สามารถไปยังสวนอื่น ๆ ไดอีก คือ ไปยังฝายธุรการ ฝายกิจกรรม
อนุบาล ฝายสุขภาพ – อนามัย ฝายปรึกษาแนะนํา ฝายบริหาร และฝายบริการ
การใชเฟอรนิเจอรในสวนนี้ ใชเปน 2 ขนาด คือ ขนาดของผูใหญ และขนาดของเด็ก
ของผูใหญเปนเกาอี้ลอยตัว และโซฟาจัดเขาชุด สวนเกาอี้ของเด็กก็จัดเขากลุมยึดติดกับพื้น เปน
ที่ ๆ เด็กใชนั่งพักคอยเวลารับยา หรือตรวจสุขภาพ
สวนนี้ใชสีออกไปทางโทษสีเขียว พื้นใชกระเบื้องยาง ผนังบางสวนใชการเพนทเขา
ชวยใหเกิดความนาสนใจ และสนุกสนานสําหรับเด็ก
สวนผนังที่ติดดานหนาใชกระจกสีชา และสามารถมองเห็นการจัดสวนหยอมขางนอก
ได เพดานใชอลูมิเนียมแบบที – บาร ตีตาราง กรุแผนอลูสติกและใสไฟหลอดหลูออเรสเซนตใน
บางสวนเปนชวง ๆ
สวนธุรการ อยูตรงกันขามกับบริเวณพักคอย ดานขวามือจัดเคานเตอรแบบสองชั้น
ใชอิฐกอฉาบปูนแลวเพนทสีเปนรูปวิวเปนบาน สวนเหนือเคานเตอรใชกระจกกัน แบงเปน 2 ชวง
ชวงลางติดกับเคานเตอร แบงเปนชองสําหรับติดตอ
ภายในสว นธุร การ จัด โตะ ทํา งานสํา หรับ พนัก งานในฝา ยงาน มีหอ งเก็บ เอกสาร
ตางหาก เมื่อความสะดวกในการคนหาเอกสาร พื้นเพดานใชแบบเดียวกับบริเวณพักคอย เกาอี้
ของสวนธุรการใชหุมดวยหนังเทียมสีเหลืองออน
ฝายสุขภาพอนามัย แบงเปนหองปฐมพยาบาล หองตรวจโรค หองทันตกรรม หอง
จายยา หองเก็บยา และหองน้ํา การใชสีของฝายนี้ใชสีโทนเย็นออกไปทางสีเขียวออกฟาออน
หองปฐมพยาบาล มีเตียงสําหรับปฐมพยาบาล มีตูเตี้ย ซึ่งฝงอางลางมือ เหนือตูเตี้ยก็
เปนตูแขวนสําหรับเก็บยาและอุปกรณที่ใชในการปฐมพยาบาล จัดโตะและเกาอี้ 1 ชุด สําหรับ
นางพยาบาลซึ่งประจําอยูในหองปฐมพยาบาลนี้และที่ขาดไมไดก็คือเตียงนอนเด็ก
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หอ งตรวจโรค ซึ่ง เปน หอ งที่แ พทยใ ชต รวจรา งกายวัด สว นสูง ชั่ง น้ํา หนัก เด็ก เพื่อ
รายงานในบันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก ซึ่งการตรวจเด็กนี้แพทยจะใชวิธีการพูดคุยหรือใน
ลักษณะของการเลน คือ การตรวจโดยที่เด็กไมรูตัว ดังนั้น ลักษณะการตกแตงของหองนี้จุดใหญ
ที่คํานึงถึง คือ ไมใหเด็กมีความรูสึกกลัวโดยการใชเฟอรนิเจอรที่ดัดแปลงมาจากอุปกรณเครื่องเบ
นของเด็ก ผนังที่เปนที่วาง ถาใชการเพนท รูปการเปนเรื่องราวที่ชักจูงใหเด็กอยากที่จะเขาไปใน
หองนั้น จัดที่สําหรับวางตุกตา และอุปกรณที่จําเปนในการตรวจ
หอ งทัน ตกรรม เปน หอ งที่ม ีก ารรัก ษาเกี่ย วกับ สุข ภาพฟน ของเด็ก ซึ่ง ในวัย เด็ก นี้
สวนมากจะมีปญหาเกี่ยวกับฟนมาก คือ เด็กจะฟนผุ เพราะวัยนี้ชอบรับประทานอาหารหวาน
และลูกกวาด ลูกอม การจัดหองนี้ก็ใชแนวเดียวกับการตกแตงหองตรวจโรค
สวนจายยาสําหรับจายยาเด็กนั้น จัดเคานเตอรที่มีขนาดเตี้ย คือ สูงประมาณ 86
เซนติเมตร เพื่อเด็กจะไดรับยาดวยตัวเองได ดานขางของหองจายยานี้เปนสวนเก็บยา ซึ่งจัดให
เภสัชกรประจําอยู เพื่อจัดยาตามที่แพทยสั่งใหเด็ก โดยผานผูจายยา หองเก็บยานี้ไมมีการปรุงยา
แตอยางใด เด็กไมสามารถเขาหองนี้ได พื้นปูดวยกระเบื้องยาง
ฝา ยปรึก ษาแนะนํา มารดาและสตรีมีค รรภ ซึ่ง ลัก ษณะของการบริก ารโดยมีบิด า
มารดา มาติดตอดวยตนเองที่ศูนยฯ แจงปญหาของตนเอง หรือของเด็กที่หนวยติดตอ สอบถาม
เจาหนา ที่จ ะทํา บัตร และทําแฟม ประวัติผูปกครองและผูปวยจะพบกับนักจิตวิท ยา นักสัง คม
สงเคราะห หรือนัก สุขศึกษา โภชนาการ คนใดคนหนึ่ง เพื่อซักถามประวัติ อาการ และความ
เปนมาของปญหา แลวจะนัดหมายอีก 1 สัปดาหตอมา เพื่อหาขอมูลและสาเหตุของปญหา แลว
จะนัดหมายอีกวันตอมา เพื่อหาขอมูลและสาเหตุของปญหา หลังจากศึกษาขอมูลไดแลว ทั้ง
นัก จิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห ก็จ ะนําผลที่ไดม าประมวลเขา ดว ยกัน เพื่อวินิจฉัยโรค และ
วางแผนการรักษาตอไป
จากการใหบริการดังกลาวขางบนนี้ จึงจัดเปนหองของนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห
นัก สุข ศึก ษา โภชนาการ เปน สัด สว นแยกจากกัน และมีหอ งสํา หรับ ปรึก ษาแนะนํา ซึ่ง เปน ที่
สําหรับประมวลหาขอมูลและสาเหตุของปญหา วินิจฉัยโรค และวางแผน มีสวนพักคอยแยกออก
จากบริเวณพักคอยใหญ การใชสีในสวนนี้ใชสีออนเย็นตา เพื่อใหเกิดความสบายใจโดยใชสีพื้น
เปนสีหลัก เฟอรนิเจอรก็เปนแบบเรียบงาย
ฝายบริหาร ซึ่งประกอบดวยหองหัวหนาศูนยฯ หองรองหัวหนาศูนย หองเลขาศูนย
และหองประชุม มีมุมเตรียมเครื่องดื่ม หองตาง ๆ ของฝายนี้แยกเปนสวนสัดสําหรับแตละบุคคล
การตกแตงและเฟอรนิเจอรจัดแบบลักษณะของ Office
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ฝายบริการ เมื่อเขามาทางสําหรับฝายบริการ ก็จะเขาสูโถง จะมีสวนเช็คของและเก็บ
ของไปยัง ครัว หอ งอาหาร เจา พนัก งาน ซัก รีด หอ งแมบ า น ผู ชว ยแมบา น และหอ งสํ า หรับ
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย หองครัว หองนี้พื้นปูดวยกระเบื้องเคลือบ เปนวัสดุทนไฟ และทํา
ความสะอาดงา ย ประตูใ สมุ ง ลวดเพื่อ ปอ งกัน แมลง และหนู บานประตูต อนลา งสูง จากพื ้น
ประมาณ 60 เซนติเมตร ปดดวยโลหะเพื่อใหใชไดทนทาน มีที่เก็บอาหารสดและแหงที่นํามาใช
ประกอบอาหาร เก็บ รัก ษาไวใ นที่ป ลอดภัย (มีร ายละเอีย ดในภาคเอกสารบทที่ 3 ในหัว ขอ
หลักการออกแบบตกแตงภายในศูนยเด็กปฐมวัย)
สวนหองพักของแมบานและผูชวยแมบานนั้น จัดอยูสวนบนของอาคาร ฝายบริการ
ซึ ่ง จัด ไวใ หเ ปน หอ งนอนคู  หอ งแมบ า นประกอบดว ย หอ งนอน หอ งครัว ทํ า อาหาร สว น
รับประทานอาหาร และหองน้ําเปนสัดสวน สวนหองพักยามรักษาความปลอดภัย จัดไวติดกับ
ทางเขาของฝายบริการ เพื่อความสะดวกในการทําหนาที่
ฝายกิจกรรมอนุบาล ซึ่งประกอบดวย
1. กิจกรรมภายใน
หองเรียน – หองนอน
หองอาบน้ํา – สวม
2. กิจกรรมภายนอก
หองกิจกรรม
ดนตรี
สวนเลานิทาน
หองสมุด
หองอาหาร
หองพักครู
สนามเด็กเลน (ในรม – กลางแจง)
การจัดหองเรี ยนจั ดใหสามารถเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเ กิ ดประโยชนใชสอยไดห ลาย
กิจกรรม แตในศูนยเด็กนี้หองเรียนและหองนอนแยกเปนสัดสวน โดยที่แยกจากกันโดยใชไมฉลุเปน
รูปตนไม และมีตูสําหรับเก็บของสวนตัวของเด็กอนุบาล หองเรียนเปนหองกวางภายในหองเรียนมี
ตูเก็บของสวนตัวสําหรับเด็กอนุบาล สูง 1 เมตร กวาง 30 ซม. ยาว 41 ซม. เปนรูปสี่เหลี่ยมตามรูป
ลอยตัวที่เขียนไว นอกจากนี้ ภายในหองเรียนมีตูเก็บอุปกรณการสอนและของเลนดวย

106
กระดานดําทําดวยวัสดุที่ทนทาน ผิวเรียบไมมีรอยแตกราว ใชทาดวยสีเขียวใบไมแก
ปนสีดํา ซึ่งใหผลดี มีความชัดเจนมากกวาสีดํา ภายในหองติดไฟ บอรดติดภาพในหองเรียนมีไว
สําหรับติดรูปภาพตาง ๆ
สวนของครูพี่เลี้ยงประกอบดวยโตะพรอมเกาอี้ 2 ชุด และตูเตี้ยสําหรับเก็บอุปกรณ
ของครู
พื้นหองเรียนใชวัสดุที่ทําความสะอาดไดงาย คือ ปูดวยกระเบื้องยางเพราะมีความนุม
สามารถเก็บเสียงไดพอสมควร สะอาดเรียบ มีสีหลายสี เพราะเด็กจะทําความสกปรกมาจากขาง
นอก แมจะใหถอดรองเทาแลวก็ตาม ซึ่งจากการที่ตองรักษาพื้นหองนี้จึงมีชั้นวางรองเทาแลวก็
ตาม ซึ่งจากการที่ตองรักษาพื้นหองนี้จึงมีชั้นวางรองเทาเอาไว ทําเปนตูเตี้ยแบงเปนชอง ๆ จัดไว
ที่หนาหองเรียน เพื่อความสะดวกในการที่เด็กจะถอดรองเทาเก็บ
การระบายอากาศจัดใหมีหนาตางบานเกร็ด การใหสีหองเรียนใชทาดวยสีออน คือ สี
ฟาไมเปนมัน สวนลางสุดของผนังหองดานในสูงจากพื้นถึง 80 เซนติเมตร ทาดวยสีเดียวกัน แต
ใชสีที่เขมกวา และใชสีอื่นตัดเสนนิดหนอย
หองนอนจัดไวเปนสัดสวน แยกจากหองเรียนตั้งอยูใกลกัน เปนหองที่อากาศถายเท
ไดดี ผนังดานหนาเพนทเปนรูปสัตวในนิทาน มีตนไมใชสีเขมเปนสวนใหญ โดยใชสีรอนเขามา
ชวยเพียงเล็กนอย จัดใหเด็กนอนบนเตียง ซึ่งมีขนาด 60 – 130 – 20 เซนติเมตร ภายในหองนอน
ติดพัดลมไฟฟา เพื่อชวยในการหมุนเวียนของอากาศ
หองน้ํา – สวม อยูใกลกับทางเขาหองเรียนและหองนอน โถสวมใชขนาดของเด็ก โถ
สวมไมควรสูงเกิน 25 เซนติเมตร อางลางมือสูง 60 เซนติเมตร หองน้ําไมไดแยกหญิงชาย แตประตู
เขาสวมติดประตูแบบลอคไมได เพื่อกันเด็กติดอยูในหองน้ํา สวนอาบน้ําทําเปนอางขังน้ํา เพื่อให
เด็กตักตวงเอง บุดวยกระเบื้องโมเสค พื้นก็ใชกระเบื้องโมเซตเชนเดียวกัน
สว นแตง ตัว จัด ไวสํ า หรับ ใหเ ด็ก แตง ตัว หลัง จากอาบน้ํ า อยู ใ กลก ับ สว นอาบน้ํ า
มีเฟอรนิเจอรเปนโตะแตงตัว
หองดนตรี เปน หองสํา หรับสอนดนตรีงา ย ๆ ยัง ไมใหเปน แบบแผนใหคน หาระดับ
เสียงเอง เพื่อเปนการฝกประสาทหู มือ เสียงสูง – ต่ํา ฝกใหเด็กรองเพลง เคาะเทา ตบมือใหเขา
จังหวะ เด็กไดออกกําลังทางออมอยางเพลิดเพลิน เครื่องดนตรีสําหรับเด็กอยูในระดับงาย เปน
จําพวก กลอง ฉิ่ง ระมะนา ฉาบ ระฆัง ระนาด กรับพวง
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ดังนั้น การออกแบบจึงจัดที่สําหรับเก็บเครื่องดนตรี พื้นปูดวยพรมเพื่อในเวลาเด็กย่ํา
เทา หรือเคาะจังหวะจะไมมีเสียงและไมเกิดการสะทอนของเสียง สวนเครื่องดนตรีที่นิยมนํามาใช
สอนเด็ก คือ PIANO และหองนี้อาจจะใชเปนหองฟอนรําของเด็กไดดวย
หอ งอาหารเด็ก การตกแตง หอ งอาหารเด็ก จัด เปน โตะ หมู เ ล็ก ๆ เพื ่อ ใหค ลา ย
บรรยากาศของการนั่งโตะที่บาน โตะเกาอี้ใชสัดสวนสําหรับเด็ก โดยเฉพาะจัดใหปริมาณของโตะ
และเกาอี้เทาจํานวนเด็ก คือ 120 ที่ ใชโตะแบบสี่เหลี่ยมพื้นผาและสี่เหลี่ยมคางหมูลดมุม
ผนังที่มีหนาตางใชเปนหนาตางบานเกล็ด ผนังที่อยูใตขอบหนาตางใชสีเขม บุดวย
กระเบื้อง Ceramic ดานหนาของหองอาหารที่มีชองเจาะจากหองครัวใชเปนที่สําหรับจายอาหาร
ติดกรอบรูป ซึ่งใสรูปเปนเรื่องที่เกี่ยวกับผัก ผลไม ใชสีเหลืองเปนหลัก เพื่อกระตุนใหเด็กอยาก
รับประทานอาหาร พื้นใชกระเบื้อง Ceramic เพราะทนทานทําความสะอาดไดงาย
สวนเลนในรมเปนสวนโลงใตอาคารฝายกิจกรรมอนุบาล เพื่อใหมีเนื้อที่สําหรับเลนได
มากที่สุดเทาที่จะมากได มีบริเวณสําหรับจัดตั้งเครื่องเลนในสนาม กระบะทราบใหเด็กไดเลนใน
สวนกลางแจงดวย เครื่องเลนในสนามประกอบดวย โครงไต ชิงชา ไมลื่น ราวโทน กระดานหก
นอกจากนี้ยังปลูกตนไมที่ใหรมเงาสําหรับเด็ก (หมายเหตุมีรายละเอียดแทรกอยูในบทที่ 4 หัวขอ
เรื่องกิจกรรมดานการเลน หนา )
เนื่องจากทางเดินที่เปน RAMP จึงมีหลังคาคลุมและมีราวกันเด็กตก ทําดวยไม
สถานสงเคราะหเด็ก
การรับเด็กเขาในสถานสงเคราะห
เด็กที่จะนําเขามาอยูในสถานสงเคราะหนั้น ในขั้นแรกอาจจะเปนเด็กเรรอนไมมีที่อยู
อาศัยแลวตํารวจนํามาสงยังสถานสงเคราะห หรืออาจจะมาจากหนวยงานอื่น ๆ เชน เด็กที่ศาล
ตัดสิน เมื่อทางหนวยสวัสดิภาพเด็กไดรับเด็กตาง ๆ เหลานี้มาแลวก็เปนหนาที่ของงานทางดาน
นักสังคมสงเคราะหที่จะทําการสอบประวัติ ออกเยี่ยมความเปนอยูของสภาพที่อยูอาศัยของเด็ก
ทําการสังเกตพฤติกรรมของเด็กเปนรายบุคคล ตรวจรางกายรักษาพยาบาลตรวจจิตประสาท
ทดสอบเชาวป ญ ญาความถนัด แลว ประชุม วิน ิจ ฉัย วา จะมีว ิธีใ ดที่จ ะชว ยเหลือ เด็ก เหลา นั้น
อาจจะกระทําโดยการคืนผูปกครอง แนะนําแกไขใหกับครอบครัว หรือหางานใหทํา แตถาไมมี
วิธีการอื่นที่จะชวยเหลือไดก็นําเด็กเขาสถานสงเคราะหอันเปนเครื่องมืออันสุดทายที่จะชวยเหลือ
เด็กนั้น ๆ
7
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ในกรณีที่เด็กเขามาอยูในสถานสงเคราะหนั้น เด็กที่เขามาอยูในสถานสงเคราะหทุก
คนไดมีประสบการณอันขมขื่นมาแลว ซึ่งอาจจะเนื่องจากบิดามารดาหยารางกันหรือถึงแกกรรม
หรือเด็กเองประพฤติพาลเกเร จนกระทั่งบิดามารดาไมสามารถจะเลี้ยงตอไปได ในกรณีที่เด็กซึ่ง
ไมมีบิดามารดาถูกทอดทิ้งไวอยูกับบุคคลอื่น ซึ่งไมมีความรักใครในตัวเลย จากสถิติของสถาน
สงเคราะหเด็กบานราชวิถี ทําใหเรารูทั้งสภาพและที่มาของเด็กตาง ๆ ที่มาอยูในสถานสงเคราะห
ไดดังนี้
สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี
1. กําพราบิดามารดา
175 คน
2. ยากจน
133 คน
3. บิดามารดาเลิกราง
49 คน
4. บิดาถึงแกกรรม มารดามีสามีใหม
31 คน
5. บิดาถึงแกกรรม มารดาเปนโรคจิต
29 คน
6. บิดามารดาอยูในสถานสงเคราะห
28 คน
7. บิดาถึงแกกรรม มารดาอยูในสถานสงเคราะห
21 คน
8. มารดาถึงแกกรรม บิดาปวย
21 คน
9. มารดาตองโทษ บิดาถึงแกกรรม
18 คน
10. บิดาอยูในสถานสงเคราะห มารดาทอดทิ้ง
17 คน
11. บิดาตองโทษ มารดาถึงแกกรรม
10 คน
12. มารดาถึงแกกรรม บิดาทอดทิ้ง
9 คน
13. บิดาตองโทษ มารดามีสามีใหม
7 คน
การเขามาอยูในสถานสงเคราะหของเด็กยอมเนื่องมาจากสาเหตุตาง ๆ กันพอจะแยก
เปนประเภทใหญ ๆ ไดดังนี้
1. ดว ยความจํ า เปน เปน เด็ก กํ า พรา ทั ้ง บิด ามารดาขาดผู อ ุป การะถูก ทอดทิ ้ง
เนื่อ งจากความจํ า เปน ของบิด ามารดาโดยเฉพาะ เชน บิด ามารดาปว ยตอ งเขา รัก ษาตัว ใน
โรงพยาบาล ติดคุก ฯลฯ
2. ดวยการถูกบังคับโดยการใชอํานาจตามหนาที่ เพื่อสวัสดิภาพของเด็ก เชน เด็ก
เกเรถูก ตํารวจนํา สง เด็กที่พอแมปกครองไมได เด็ก ที่ถูกแยกออกจากพอแม เนื่องจากพอแม
ละเลยไมเอาใจใสเลี้ยงดู หรือพอแมมีความประพฤติ หรือประพฤติตนเปนตัวอยางที่ไมดี ซึ่งบาง
กรณีก็จําเปนตองแยกเด็กจากพอแมชั่วคราว เพื่อใหโอกาสพอแมไดปรับปรุง เปลี่ยนแปลงความ
เปนอยูตลอดจนทาทีของตนที่มีตอเด็กเสียใหม

109
3. ดวยความตองการเครื่องมือเครื่องใชและการฝกอบรมจากผูชํานาญพิเศษ ซึ่งทาง
บานไมสามารถจะหาไดตามที่ตองการ เชน เด็กหูหนวก ตาบอด พิการทางรางกาย พิการจาก
สมอง เชน ปญหาออน เด็กพวกนี้ตองไดรับความเอาใจใสฝกอบรมดวยเครื่องมือเครื่องใช และ
ชํานาญเปนพิเศษ เพื่อใหเขาสามารถมาชวยตัวเองไดตามสภาพและเกิดความรูสึกภาคภูมิใจที่ยัง
เปนคนที่ไมไรความสามารถเสียทีเดียว
การบริการของสถานสงเคราะห
สถานสงเคราะหใหบริการแกเด็กดังตอไปนี้
1. ใหการสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพเด็กเปนการปองกันมิใหเด็กกระทําผิด
2. ใหการกินอยูหลับนอน เพื่อชวยในการพัฒนาการเติบโตทั้งทางรางกายและจิตใจ
3. ใหการบําบัดในเรื่องสุขภาพ เมื่อเจ็บปวยนําสงโรงพยาบาล
4. ใหบริการอบรมแกไขความประพฤติ ปรับตัวเองใหเขากับสังคมเพื่อนฝูง
5. ใหการศึกษาทั้งทางดานสามัญและอาชีวะ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถความสนใจ
ของเด็ก
6. ใหบริการดานสนทนาการใหเด็กไดเลน เรียนรูทั้งการใหและการรับ
7. ใหบริการดานสังคมแกปญหาเฉพาะราย
วิธีการจัดสถานสงเคราะหใหเหมือนกับบรรยากาศของบาน
โดยธรรมชาติของเด็กแลวยอมมีความปรารถนาที่จะเจริญเติบโตอยูภายในบานของ
ตนเอง ในความรักความอบอุนของบิดามารดา หรือญาติพี่นอง แตเด็กกําพราอานาถาเหลานี้ไม
สามารถจะมีชีวิตแบบเด็กธรรมดาเหลานั้นได เขามีชีวิตอีกแบบหนึ่งที่ตองเจริญเติบโตขึ้นในสถาน
สงเคราะหเด็ก สภาพยอมจะตองผิดแผกแตกตางออกไปจากบาน เขากินอยูเติบโตรวมกับใครที่
ไมใชพี่นองของเขา ดังนั้นตามหลักวิชาของการจัดสถานสงเคราะหจึงสรางบรรยากาศใหเหมือน
บานโดย
1. จัดบานพักเด็กเปนแบบหลัง ๆ แตละหลังก็มีเนื้อที่อาณาเขตใหดูเหมือนอยูบาน
ไมใชแบบสถานสงเคราะห
2. เด็กจัดใหอยูใน cottage group ซึ่งแตละบานมีพอและแมบานคอยดูแลสภาพ
ความเปนอยูของเด็ก ทั้งใหการฝกอบรมเด็กตาง ๆ ซึ่งพอบานและแมบานทําหนาที่เสมือนพอแม
จริง ๆ ของเด็ก
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3. สงเด็กออกไปเรียนภายนอก เพื่อชวยใหเด็กมีประสบการณ ไดมีโอกาสเห็นโลก
ภายนอก พบปะกับบุคคลอื่นนอกสถานสงเคราะห เปนการฝกเด็กใหคุนเคยไมอางวางวาเหว
หรือไมรูจะทําตัวอยางใด
4. การทําโทษเด็กโดยวิธีรุนแรงทั้งในดานจงใจและดานรางกาย เปนการไมสมควร
กระทําอยางยิ่ง ปกติเด็กมีความคิดอยูแลววา การอยูในสถานสงเคราะหแมจะเปนเสมือนบานแตก็
ยั ง ไม ใ ช บ า นที่ แ ท จ ริ ง พ อ บ า นหรื อ แม บ า นก็ ไ ม ใ ช พ อ แม ที่ แ ท จ ริ ง ซึ่ ง คนเรามั ก จะคิ ด เสมอว า
ถาหากเราทําอะไรผิดพลาด บุคคลที่ใหอภัยคือบิดามารดา พอแมวาไมเปนไร แตคนอื่นวามักคิด
วาแรงเสียเหลือเกิน จนแทบทนไมได
5. อนุญาตใหเด็กออกไปขางนอกสถานสงเคราะหไดโดยลําพัง ในเวลากลางวัน โดยไม
ตองมีการควบคุม
6. อนุญาตใหเด็กมีเสรีภาพพอสมควรในเรื่องเกี่ยวกับตัวของเด็กเอง
พฤติกรรมของเด็กในสถานสงเคราะห
โดยธรรมชาติเด็กควรใชชีวิตอยูกับครอบครัว พี่นอง ซึ่งเปนกลุมที่มีความใกลชิด มีความ
อบอุน และโดยเฉพาะอยางยิ่งเปนสิ่งที่เด็กทุกคนตองการเชนนั้น แตทําไมเด็กบางคนจึงตองมา
รวมอยูในสถานสงเคราะห สาเหตุที่เด็กจําเปนตองมารวมอยูดวยกันในสถานที่ที่ไมใชบานของเรา
หรือ อยูใ นหมู คนแปลกหน า ซึ่ ง เด็ก อาจจะไมต อ งการเลยทั้ง นี้ ก็เ พราะว า เด็ก เหล า นี้ ขาดที่พึ่ ง
ขาดครอบครัวที่จะเลี้ยงดูเขา หรืออาจจะเปนเด็กเหลือขอที่บิดามารดาไมสามารถจะปกครองได
สรุปแลวเด็กเหลานั้นมีสภาพเปน
1. เด็กจรจัด
2. เด็กกําพรา
3. เด็กเหลือขอเกินความสามารถจะเลี้ยงดูของบิดามารดา
4. เด็กอันธพาล
5. เด็กที่ศาลไมเห็นสมควรใหอยูกับบิดามารดา
เด็กเขามาอยูในสถานสงเคราะหดวยวิธีตาง ๆ กันดังกลาวนี้ เด็กแตละคนที่เขามาอยู
ในสถานสงเคราะหยอมจะมีประสบการณในชีวิตไมเหมือนกัน บางคนมาจากครอบครัวที่บิดา
มารดาขี้เหลาเมายา มีการทะเลาะทุบตีหรือดาทอกันอยูเสมอ บางคนมาจากสภาพของครอบครัว
ที่บิดามารดาขี้เหลาเมายา มีการทะเลาะทุบตีหรือดาทอกันอยูเสมอ บางคนมาจากสภาพของ
ครอบครัวที่มีการเจ็บปวยอยูเสมอ บางคนอาจจะมาจากครอบครัวที่มีฐานะดีแตขาดความเพียร
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และเอาใจใสเทาที่ควร สิ่งเหลานี้จะเปนสาเหตุที่ทําใหเด็กตองมามีสภาพเปนเด็กภายในสถาน
สงเคราะหรวมกับคนอื่น ๆ รวมความแลวเด็กที่มาอยูในสถานสงเคราะหเปนเด็กที่มีปญหาติดคาง
มาไมมากก็นอย เปนเด็กที่ขาดสมดุลของชีวิต คือขาดครอบครัวธรรมชาติ ขาดสิ่งแวดลอมที่เด็ก
พึงปรารถนา ขาดความอบอุ นที่เขาตองการ และขาดความมั่นคงแหง ชีวิต ในการสรางความ
เจริ ญเติ บโตของเขา เด็กจะนํ าเอาปญหาตาง ๆ เหลา นี้ติดตั วมาด ว ย และปญ หาตา ง ๆ และ
พฤติกรรมของเด็กแตละคนที่มารวมอยูในสถานสงเคราะหยอมแตกตางกันไป
สถานสงเคราะหระลึกอยูเสมอวา การอยูในสถานสงเคราะหนั้นไมวาจะดีอยางไร
หรือทันสมัยขนาดใดก็ตามก็ไมอาจทดแทนครอบครัวที่แทจริงได ความรูสึกของเด็กก็เหมือนกัน คือ
ตองการใชชีวิตในครอบครัวระหวางพอแม พี่นอง ฉะนั้นเมื่อเด็กเขามาอยูในสถานสงเคราะห เด็ก
เหลานั้นยอมจะสูญเสียสิ่งที่สําคัญที่สุดหรืออาจจะพูดไดวาถูกตัดจากสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับชีวิต
การเจริญเติบโตของเขา และสิ่งนั้นก็คือครอบครัวตามธรรมชาติ ถายิ่งเปนระยะเวลาเมื่อเด็กยัง
เยาววัยอยู ครอบครัวก็ยิ่งมีความสําคัญมากขึ้น อีกประการหนึ่งเมื่อเด็กเขามาใชชีวิตปะปนกับเด็ก
อื่น ๆ ก็ยอมมีการแลกเปลี่ยนและรับเอาอิทธิพลตาง ๆ ซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจจะเปนไปในทางที่ดี
หรือในทางที่ไมดีพฤติกรรมของเด็กที่อาจจะเห็นไดงาย ๆ ในกลุมก็คือพวกที่ชอบหาเรื่องพวกหนึ่ง
กับพวกที่อยูเฉย ๆ ไมยอมเขาพวกกับใคร บางพวกขี้แยจนกระทั่งพวกที่ชางเพอฝน พวกที่มีปญหา
มากหนอยคือพวกที่ชอบปสสาวะรดที่นอน พวกที่เต็มไปดวยความหวาดกลัว ระแวง มีปญหา เหลานี้
ของเด็กเราจะสังเกตไดไมยากนัก โดยเราจะเห็นวาจิตใจของเด็กไมปรกติ ไรที่พึ่ง หรือพยายามจะ
สรางปมเดนตาง ๆ
สถานสงเคราะหจึงเปนสถานที่ชวยเหลืออุปการะเด็กที่โดยเหตุใดเหตุหนึ่ง ขาดการ
ดูแลเลี้ยงดูที่เหมาะสม ในการที่สรางอุปนิสัย การเจริญเติบโตของเด็กที่เขาควรไดรับ ทั้งนี้เพื่อเปน
การปองกันมิใหเด็กมีจิตใจโนมเอียงไปในทางที่เปนปฏิปกษตอสังคม “สถานสงเคราะหเด็กคือที่ ๆ
เด็กอยูรวมกันโดยมิไดมีความสัมพันธกันในฐานะพี่นองภายใตการเลี้ยงดูของผูใหญ ซึ่งก็ไมใช
เกี่ยวพันธกันฉันญาติเชนกัน” สถานสงเคราะหทําหนาที่เปนทั้งบาน โรงเรียน และองคการสังคม
สงเคราะห
การอยูเปนกลุมของเด็กในสถานสงเคราะห ความสําคัญแกเด็กมากในเมื่อเด็กที่มา
จากสิ่งแวดลอมตาง ๆ กัน กลาวคือ
1. เด็ ก ที่ อ ยู ใ นสถานสงเคราะห มี ค วามต อ งการเหมื อ นเด็ ก ทั่ ว ๆ ไป แต สิ่ ง ที่ เ ขา
ตองการความชวยเหลือก็คือสิ่งที่ทําใหเขาตองเขามาอยูในสถานสงเคราะห
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2. สถานสงเคราะหอาจจะชวยเด็กไดเฉพาะบางคนซึ่งลวนแลวแตสภาพของปญหาที่
เด็กติดตัวมา ในบางกรณีสถานสงเคราะหอาจชวยเด็กไดดีกวาบาน เชน
2.1 เด็กบางคนที่ยังไมอยูในลักษณะที่จะไปอยูพอแมบุตรบุญธรรม
2.2 เด็กที่อยูในวัยเรียน แตบิดาไมอาจสงเสียใหไดรับการศึกษาได
2.3 เด็กที่มีความจําเปนที่ตองไดรับการควบคุมตรวจสอบ และศึกษาในดานสติ
อารมณ ความประพฤติเพื่อประกอบการบําบัดรักษา
ความตองการของเด็กในสถานสงเคราะหนั่นยอมจะแตกตางกันออกไป ตามโลกของ
เด็กตองการ เด็กที่เขามาอยูในสถานสงเคราะหนั้นขาดพอแม ครอบครัวที่ใกลชิด อบอุนของเขา
บางคนไมมีญาติพี่นองเลย ฉะนั้นผูดูแลสถานสงเคราะหจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณตาง ๆ ของ
เด็ก เพื่อเด็กจะไดเอาอยาง เปรียบเทียบและยืดถือเปนหลักในการสรางบุคลิกของเขา เด็กเหลานี้
จะถือวาสถานสงเคราะหเปนบาน พอบานและแมบานที่ใกลชิดเปนบิดามารดาและบรรดาที่เขาคบ
สมาคมดวยเปนญาติพี่นอง แตอยางไรก็ตามจะถือวาสถานสงเคราะหเปนบาน แทนครอบครัวนั้น
ยอมเปนไปไมได เพราะ
1. ครอบครัวนั้นเล็กกวา มีการเปนอยูใกลชิดกวาบิดามารดา เอาใจใสมากกวา
2. การแสดงความรักของพอแมจริงยอมแนบเนียนกวา และเด็กทราบไดดีกวาใคร ๆ
3. ในครอบครัวมีบิดามารดาเปนตัวอยางที่เด็กจะเลียนแบบ และสรางบุคลิกลักษณะ
ของเขา
4. เด็กมีความเจริญเติบโตในสิ่งแวดลอมที่เปนธรรมชาติของเด็ก
5. เด็กที่อยูในความรักความอบอุนของบิดามารดาจริงยอมมีความมั่นคงกวา
การที่เด็กตองเขามาอยูในสถานสงเคราะห เปนความจําเปนมากกวาความตองการ
การแยกเด็กหรือการจากของพอแมมีความหมายและความสําคัญตอเด็กมาก การแยกเด็กไปจาก
พอแม อาจจะเปนการแยกไดแตรางกาย สวนจิตใจเด็กยังคงผูกพันอยางแนนแฟนอยูกับพอแม
ถึงแมในสายตาเราเห็นวา เขาเปนพอแมไมดี ทอดทิ้งและไมใหการเลี้ยงดูได เด็กก็ยังคงรักและเขา
หาพอแมของตน เพราะถึงพอแมจะเปนอยางไรในสายตาของคนอื่นก็ตาม พอแมก็ยังมีทาทีและ
ความรูสึกซึ่งทําใหลูกรูสึกอบอุนใจได เปนคุณคาที่หาทดแทนไมไดจากบุคคลอื่น
ปจจุบันมี หลายหนวยงานใชความพยายามกันมากในการที่จะหาทางป องกัน การ
แตกแยกและแตกราวของครอบครัว แตก็ไมสามารถปองกันการตายของพอแมได การตายและการ
แตกแยกในครอบครัวยอมมีอยูปกติ เมื่อมีการแตกราวในครอบครัว สามีและภรรยาก็มักจะพอใจ
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ในการที่จะแยกกันอยูมากกวาที่จะอยูเพื่อเห็นแกลูก ถาทั้งสามีและภรรยาอยูดวยกันอยางไม
เขาใจกันดวยความขมขื่นเพราะเห็นแกลูกแลว จะทําใหเห็นวาลูกเปนมูลเหตุที่ทําใหเกิดความไม
ปกติสุขในชีวิตครอบครัว เด็กจะไดรับผลกระทบกระเทือนจากทาที่ที่ไมเหมาะสมและไมสมควรจะ
จากพอแม เมื่อเด็กถูกพรากจากพอแมหรือคนใดคนหนึ่งยอมจะทําใหเกิดรอยราวขึ้นในจิตใจ ซึ่งมี
ผลกระทบกระเทือนแกการเจริญเติบโต ความสุขไมมากก็นอย เมื่อเด็กที่ถูกพรากจากพอแม เขาจะ
เกิดมีความเศราโศกระยะหนึ่งความเศราโศกของเด็กยอมมีความมุงหมายเชนเดียวกับผูใหญ แต
การแสดงออกตางกันออกไป เด็กอาจจะไมแสดงออกมาเปนคําพูด แตมักจะแสดงออกมาดวย
ทาทางมากกวาที่จะเก็บเอาไวในใจ
ในสถานสงเคราะหมักแสดงถึงเด็กที่แยกจากพอแมแตเพียงทางรางกายเทานั้น เด็ก
บางคนก็มีปญหาความยุงยากลําบากในการจะจากพอแมเพียงเล็กนอย แตบางคนก็กอใหเกิด
ความสับสนในจิตใจอยางยิ่ง และมีบุคลิกกริยาตอการจากนี้ ดวยการแสดงความขัดขืนหรือโดย
การแยกตัวเอง ทั้งนี้ ยอมขึ้นอยูกับสถานที่ซึ่งแปลกไปกวาบาน พบเห็นสิ่งแวดลอมใหมที่ไมเคย
เห็ น ทั้ ง ยั ง ต อ งปฏิ บั ติ ต าม ฯ ข อ บั ง คั บ ของสถานสงเคราะห โ ดยปกติ เ ด็ ก จะมี ป ฏิ ก ริ ย าจาก
ครอบครัวมากแลว เชน รูสึกวาพอแมไมรัก ไมสนใจ อาจจะคิดไปวาการแยกจากพอแมของเขา
เพราะพอแมเปนเหตุ ทําใหนึกโกรธพอแม พี่นอง แลวความเคียดแคนยังคงติดมายังสถานที่ใหม
มักแสดงกิริยากาวราวบุคคลในสถานที่ใหม หรือตอตานเพื่อตองการจะเสียไปอยูกับครอบครัวเดิม
ของตน
เด็กบางคนเมื่อไปอยูในสถานสงเคราะหมักแสดงกิริยาเศราโศก เหงาหงอย ครุนคิดถึง
บาน ทั้ง ๆ ที่บานของตนเองก็ไมเปนสุขนัก แตเขาก็ยังอาลัยอาวรณบาน เด็กบางคนแสดงออกตอ
การแยกจากบิดามารดาดวยการแสดงออกเปนเด็กกวาอายุ เชน เคยพูดชัดก็พูดไมชัด เคยชวย
ตัวเองไดกลับไมยอมทํา เคยบังคับการขับถายไดก็กลับปลอยเลอะเทอะ เชน ปสสาวะรดที่นอน
เด็กที่แยกจากพอแมที่เปนปญหาคือ เด็กที่เคยมีประสบการณจากการทอดทิ้งจากพอ
แมมาแลว เด็กพวกนี้เปนเด็กที่อารมณไมมั่นคง ความรูสึกสับสนขุนมัว มักจะกอใหเกิดความ
วุนวาย และขัดขืนกอใหเกิดความยุงยากในสถานสงเคราะห หนีออกจากสถานสงเคราะห หรือขัด
ขืนไมยอมปฏิบัติตามขอบังคับของสถานสงเคราะห หรืออีกในแงหนึ่ง เด็กอาจจะแสดงออกในทาง
ตรงกันขามจนกลายเปนเด็กเก็บตัว ไมคบเพื่อน เหมอลอย ไมทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น ไมสนใจการ
งานการเรียน
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เด็กวัยรุนมีทาที่ตอการจากพอแมตางกวาเด็กเล็ก การแยกจากพอแมไมมีความรุนแรง
เทาใดนัก เนื่องจากเด็กวัยรุนสามารถรับรูจากการแยกของพอแมอีกประเด็นหนึ่งที่นาจะพิจารณา
คือวัยรุนนั้นเปนวัยตองการอิสระมากขึ้น ฉะนั้นการแยกจากบิดามารดาจึงมิเปนรากฐานอยูใน
จิตใจแลว เด็กที่ไมมีความผูกพันธลึกซึ้งกับผูใหญคนใดโดยเฉพาะ การแยกหรือจากไปของผูเลี้ยง
ยอมไมเปนปญหามากนัก
เด็กที่แยกออกจากพอแมจะมีคําถามอยู 2 คําถาม คือ ทําไมเราจึงตองจากพอแมและ
เมื่อไรเราจะไดกลับบาน เขารูสึกแตวาชีวิตหมดความหมาย เด็กซึ่งพอแมเดิมไมสามารถจะเลี้ยงดู
ได ยอมรูสึกวาพอแมไมรักไมตองการ เด็กพวกนี้มักคิดเสมอวาเขาแตกตางกวาเด็กที่อยูในบานที่มี
พอแม นอกจากความรูสึกดังกลาวแลว เขารูสึกสับสนวุนวายตอสภาพการไปอยูที่อื่นที่ไมใชบาน
การใหความเอาใจใสรักใครดูแลอยางใกลชิดของพอบานแมบานและเจาหนาที่ใน
สถานสงเคราะห จะทําใหเด็กเกิดความอบอุนใจอันเปนแรงผลักดันใหเด็กเปลี่ยนแปลงทาทีได
ความสัมพันธอันดีระหวางเด็กและพอบานแมบาน อาจจะเปนรากฐานของการบําบัดทางจิตใจที่
สับสนวุนวายของเด็กได
การที่เด็กจําเปนตองแยกออกจากพอแมนั้น ทําใหขาดความเปนสมาชิกในครอบครัว
และที่สําคัญคือขาดความรูสึกเปนเจาของ ความรูสึกนี้เปนความสําคัญในชีวิตของเด็กเหมือนกัน
เด็กที่อยูกับพอแมจะมีความมั่นใจ มีความรูสึกเปนเจาของสิ่งตาง ๆ เด็ก ๆ จะพูดเสมอวา พอของ
ฉัน แมของฉัน ตุกตาของฉันดวยน้ําเสียงและสีหนาที่แสดงถึงความเชื่อมั่นวาตนเองเปนที่รักของ
บิดามารดา จะมีเด็กบางคนในสถานสงเคราะหที่ทําลายของทุกสิ่งทุกอยางที่มอบให เชน ของเลน
ตาง ๆ จึงทําใหเห็นวา ปจจัยที่สําคัญของเด็กคือความรูสึกเปนเจาของ และความรูสึกนี้จะมีขึ้นได
ตอเมื่อเด็กอยูกับบานกับพอแม การที่เด็กเขามาอยูในสถานสงเคราะหอันเปนสถานที่แปลกมี
สิ่งแวดลอมที่ไมคุนเคย ขาดความรูสึกเปนเจาของและขาดความรูสึกวาตนเปนสมาชิกและเปนที่
ตองการของหมูคณะ
การมีสมบัติสวนตัว ซึ่งที่สําคัญที่สุดไดแก เสื้อผาของตัวเอง หรือของเลน เครื่องเลน
บางอยางเปนความรูสึกเปนเจาของเด็ก เปนความรูสึกรัก ตองการดูแลเอาใจใส และตองการเก็บ
รักษาใหอยูในสภาพดี การมอบสมบัติสวนตัวเหลานี้ใหเด็กจะเปนการสรางความรูสึกความเปน
เจาของของเด็กใหมีขึ้นพอสมควร เนื่องจากความรูสึกนี้นําไปสูความคิดและการกระทําตอของ
นั้น ๆ ดวยเชนความรูสึกเปนเจาของเสื้อผาของตนเองนําไปสูความคิดรักอยากดูแลรักษาเสื้อผา
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อยากจะแขวนไวใหนาดูไมยับยน ยินดีสละเวลาพอสมควรทําบางสิ่งบางอยางเพื่อที่รักษาของ
เหลานั้นใหอยูในสภาพที่ดี ไดแก ทําความสะอาด รีด หรือเย็บสิ่งที่ขาด เปนตน
มีเด็กเปนจํานวนมากในสถานสงเคราะหที่เปนเด็กที่ไมรูจักรักขาวของ มีของเลนดี ๆ
ไมนานนักก็แตกหักทําลายไปหมด จึงทําใหเห็นวาเด็กในสถานสงเคราะหนี้สวนมากแลวเปนเด็ก
ซึ่ ง ไม เ คยมี ป ระสบการณ เ กี่ ย วกั บ ความรู สึ ก เป น เจ า ของในสิ่ ง ใดเลย ส ว นมากมั ก เกิ ด มาใน
สิ่งแวดลอมซึ่งไมไดรับความรัก การอบรมสั่งสอนใหมีความรูสึกเปนเจาของ รูจักการใหและการรับ
ซึ่งเปนของสามัญซึ่งเด็กที่เจริญเติบโตในชีวิตครอบครัวปกติโดยทั่วไปมักจะไดรับ ฉะนั้นจึงควรทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับเด็กพวกนี้โดยไมนําไปเปรียบเทียบกับเด็กอื่น ๆ ทั่วไปตามบานเรือนที่มีฐานะ
การครองชีพ และสภาพแวดลอมดีกวา
ในการที่จะแกปญหาที่วาเด็กในสถานสงเคราะหนั้นไมมีความรูสึกเปนเจาของนั้น
กระทําไดโดยพยายามสงเสริมความรูสึกเปนเจาของโดยการสนับสนุนใหมีสมบัติสวนตัวไดบาง ซึ่ง
สมบัติสวนตัวแบงไดเปน 2 ประเภท คือ
1. ปจจัยจําเปนในการครองชีพ ไดแก เสื้อผา สงเสริมใหเด็กเขาใจถึงความรูสึกเปน
เจาของโดยการใหเสื้อผา 3 4 ชุด โดยทั่วถึงกัน แลวจึงอาจจะใชระบบการใหรางวัลแกผูที่เก็บรักษา
เสื้อผาสะอาดที่สุด ซึ่งรางวัลนี้จะเปนผลทางจิตใจของเด็ก ซึ่งจะพยายามรักษาสมบัติสวนตัวใหดี
ที่สุด
2. ปจจัยซึ่งเปน สิ่งปรารถนา ซึ่ง ขึ้นอยูกับความตองการและนิสัยของแตละบุคคล
เด็ก ตามธรรมชาติจ ะมีสิ ่ง ปรารถนาและนิส ัย ของแตล ะบุค คลไมเ หมือ นกัน เด็ก ในสถาน
สงเคราะหบางคนอาจจะชองเครื่องกีฬา ชอบเครื่องดนตรี ฉะนั้นทางสถานสงเคราะหก็จัดหา
อุปกรณตาง ๆ เอาไวใหเด็ก เพื่อตอบสนองความตองการของเด็กตามความปรารถนา และนิสัย
ของเด็กแตละคน
การสนใจในวัตถุบางประการยังขึ้นอยูกับความสามารถของแตละบุคคลอีกดวย
เด็กที่มีสติปญญาสูง มักมีความสามารถในหลายดาน และอาจจัดใหเขารวมกลุมในวงสังคมได
งา ยกวา เพราะความสนใจมัก เลี้ย งเด็ก ที่เ ปน ปญ หาคือ เด็ก ที่มีส ติปญ ญาคอ นขา งต่ํา และมี
ความสามารถเพียงแคบ ๆ สิ่งที่มีใหในสถานสงเคราะหหรือการเลนในสถานสงเคราะห อาจจะไม
ถูกกับความสามารถ ความตองการของเขาได ซึ่งทําใหเด็กปลีกตัวเองออกจากการเลนและไปเขา
สังคมกับเด็กอื่น
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ความสัมพันธของเด็กตอเด็กในสถานสงเคราะห
เด็กตาง ๆ ที่เขามาอยูในสถานสงเคราะหยอมจะมาจากที่ตาง ๆ กันและทุกคนก็ตาง
ไดรับประสบการณที่แตกตางกันออกไป ในเมื่อเขาทั้งหลายเหลานั้นไดมาอยูรวมกันเปนกลุมของ
สังคมในสถานสงเคราะห เขาเหลานั้นจําเปนอยูเองที่จะตองมีความสัมพันธกับกลุมเพื่อนที่อยูใน
สถานสงเคราะหเดียวกันนั่นเอง
สิ่งที่ชวยเชื่อมความสัมพันธของเด็กภายในสถานสงเคราะหใหคบหาสมาคมคือเครื่อง
เลนซึ่งทุกคนพอจะรวมกันใชได เชน สนามเด็กเลน เครื่องปนปายออกกําลังตาง ๆ ซึ่งจะทําใหเด็ก
ตาง ๆ เขามารวมเลนกัน อันจะเปนรากฐานในการสรางมนุษยสัมพันธกับผูอื่น และเปนการกระตุน
ความสนใจในความสามารถสมรรถภาพของตนเอง ทําใหเด็กรูสึกตัวเองวาตนเองก็มีคาเหมือนกัน
จะเปนการชวยใหเด็กมีความรูสึกมั่นคง แนใจตนเอง ไมเงียบหงอยและมีความเชื่อในความสามารถ
ของตน
การสันทนาการเปนสิ่งจําเปนสําหรับเด็กที่อยูในสถานสงเคราะห เด็ก ๆ จะดูรูสึกมี
ความสดชื่น และลืมความทุกขรอนของตนเองหมด การเลนเปนเรื่องของสัญชาติญาณ สันทนา
การเปนสวนหนึ่งของชีวิตเด็ก ๆ กิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้นในสถานสงเคราะหเพื่อการสันทนาการจะ
จัดขึ้นในรูปแบบของ
1. กีฬาในรม
2. กีฬากลางแจง
3. การเลนดนตรีขับรอง
4. การฝมือ การชาง
5. คายพักแรมเหมาะแกเด็กโต ไดประโยชนในดานเด็กเปนตัวของตัวเองสอนใหเด็ก
เขมแข็ง
6. การบําเพ็ญสาธารณะประโยชน
การจัดใหมีการสันทนาการในสถานสงเคราะหนั้นจะชวยเด็กในดานตาง ๆ คือ
1. ในดานรางกาย ทําใหรางกายเจริญเติบโต มีสุขภาพดี ปองกันไมใหเปนโรคภัยไข
เจ็บและเปนการสงเสริมการใชสวนตาง ๆ ของรางกาย
2. ในดานจิตใจ ทําใหเด็กมีจิตใจเบิกบานแจมใส เปนการปลดปลอยสิ่งที่คั่งคางอยูใน
อารมณใหออกไปเสียจากตัวเด็ก และเปนการสรางความเชื่อมันในตัวเอง
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3. ดานสติปญญา มีเกมสั้นหลายชนิดที่จะตองอาศัยสติปญญา เชน หมากรุก หมาก
ฮอส การไดเลนเกมตาง ๆ เหลานี้เด็กจะรูจักการใชสติปญญาและรูจักแกไขปญหาเฉพาะหนาได
เปนอยางดี
4. ในดานสังคม สังคมประกอบดวยคนกับสิ่งแวดลอมตาง ๆ สังคมคือความสัมพันธ
ระหวางตัวบุคคลในเมื่อเด็กเขามารวมการสันทนาการจะทําใหเด็กรูจักใชหนาที่ของตัวใหดีที่สุด
สันทนาการจะสอนใหเด็กรูหนาที่ของตนในสถาบันดีขึ้น รูจักหนาที่ในสังคม สามารถเขารวมหมู
รวมคณะกับคนอื่นได เด็กตองการมีเพื่อน สันทนาการก็จะชวยใหเด็กมีเพื่อนได
ประโยชนของสันทนาการของเด็กในสถานสงเคราะห
ประโยชนของการสันทนาการนี้แยกออกไดเปน 2 ระยะคือ ในระยะแรกคือ ประโยชน
แกตัวเด็กเองในระหวางอยูในสถานสงเคราะห และอีกระยะหนึ่งคือประโยชนแกเด็กภายหลัง
ออกไปจากสถานสงเคราะห
ประโยชนของการสันทนาการของเด็กในสถานสงเคราะหนั้นมีดังตอไปนี้
1. ช ว ยหาทางออกที่ ดี แ ละสํ า คั ญ ยิ่ ง ในชี วิ ต ให แ ก เ ด็ ก ขอนํ า บทบรรณาธิ ก ารลง
หนังสือพิมพบางกอกเวิลดประโยชนหนึ่งที่วา “สนามแบตมินตันมีราคาถูกกวาการสรางสถานที่
กักกันลาดยาว”
2. เปนวิธีการที่จะแกปญหาของเด็กในสถานสงเคราะหในดานความประพฤติ
3. ชวยใหเด็กไดใชเวลาวางอันเหลือเฟอไปในทางที่เปนประโยชนแกตัวเองและสถาน
สงเคราะห
4. เป น การสร า งเสริ ม มิ ต รภาพ ความเกี่ ย วพั น ทางสั ง คมระหว า งเด็ ก ในสถาน
สงเคราะหในการรวมกันเลนเกมตาง ๆ และเปนการสรางความสามัคคีภายในสถานสงเคราะห
5. ชวยใหเด็กใชความสามารถและสรางเสริมความสามารถในทางที่ควรกอใหเกิด
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน
6. ชวยสรางเสริมสุขภาพของเด็กในสถานสงเคราะหใหมีรางกายแข็งแรง มีความ
อดทน และเสริมสรางความชํานิชํานาญ
ประโยชนที่ไดรับจากการสันทนาการภายหลังจากเด็กออกไปจากสถานสงเคราะห
1. เด็กสามารถปรับตัวเองใหเขากับสิ่งแวดลอมใหม สรางมิตรภาพกับเพื่อนใหมไมมี
ลักษณะของผูที่มีปมดอย
2. ฝกใหเปนผูใหญที่มีความริเริ่มรักหมูคณะและขวนขวายอยูเสมอไมหยุดนิ่ง
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สถานสงเคราะห เ ด็กไมใช ส ถานที่ที่เ ก็บเด็กไว ตลอดชีวิต เด็ก ที่ เ ขา มาอยูใ นสถาน
สงเคราะหก็ตาม มิไดปรารถนาจะเขามาอยูแตประการใด ความจําเปนเทานั้นเองที่ทําใหเด็ก
จําตองมาอยูในสถานสงเคราะห เพื่อเปนการแกปญหาของเด็กเอง ในเมื่อเขาไดเจริญเติบโต
พอที่จะเลี้ยงชีพไดเอง หรือปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับพอแมคืนสูสภาพปกติ เด็กก็จําเปนจะตอง
ออกจากสถานสงเคราะหกลับไปสูออมอกของบิดามารดาหรือไปทํามาหากินเลี้ยงชีพ อันถือไดวา
เปนกาวสําคัญของเด็กที่ถูกเลี้ยงอยูในสถานสงเคราะหจะกาวออกมาสูโลกภายนอก มาตอสูชีวิต
อยางเด็กทั่ว ๆ ไป การที่เด็กจะออกมาจากสถานสงเคราะหนั้น จะตองมีการเตรียมตัวเด็กกอนออก
จากสถานสงเคราะห
การเตรียมตัวเด็กเพื่อใหเด็กไดกลับไปสูครอบครัวของตน
การเตรียมตัวเด็กเพื่อใหไดกลับออกไปสูบานและโลกภายนอกนั้น ตองเริ่มเตรียมตัว
ตั้งแตเด็กเริ่มเขาสถานสงเคราะห คือการใหเรียนรูสิ่งสําคัญ ๆ ที่เด็กจะตองประสบเมื่อออกไปอยู
และสังคมกับคนในครอบครัว และในสังคมซึ่งเปนการชวยใหเด็กไดเจริญเติบโตทางอารมณและ
จิตใจดังนี้
1. เรียนรูถึงวิธีเขากับผูอื่นได การเรียนก็เริ่มจากกลุมและตอไปก็ตองรูจักเขากับคน
ทุกเพศทุกวัย
2. เรียนรูถึงการอยูรวมกับผูอื่นในขั้นแรกชวยใหรูจักและเขากับคนได เมื่อเขาไดแลว
ก็ตองรูจักวาจะอยูรวมกันอยางมีความสุข เด็กบางคนอาจจะมีประสบการณไมดีเกี่ยวกับการอยู
รวมกับพี่นองของตนเองมา ดังนั้นอาจทําใหเกิดปญหาตาง ๆ และเมื่อกลับบานของตนเองโดยไม
มีการเรียนรูถึงการอยูรวมกับผูอื่น การกลับไปอยูบานก็จะไมสามารถอยูบานได หรืออยูก็มีแก
เรื่องยุง
3. เรียนรูถึงการพึ่งพาอาศัย และการเปนตัวของตัวเอง หมายถึง ความสามารถใน
การขอความชวยเหลือทําตัวใหเขากับผูชวยเหลือ และใหความชวยเหลือผูอื่นบางเมื่อถูกขอรอง
4. เรียนรูถึงการแสดงตัวและการกระทําที่ปราศจากปมดอย ชวยใหเด็กไดเรียนรูถึง
การแสดงตัว เองในโอกาสตา ง ๆ โดยไมคํ า นึง ถึง ตัว เองตา ง ๆ วา เคยเปน เด็ก อยู ใ นสถาน
สงเคราะห
5. เรียนรูถึงสภาพและความจริงโดยเฉพาะเกี่ยวกับสถานสงเคราะหกับบาน แมวา
สถานสงเคราะหจะมีอะไร ๆ ที่บานไมมี แตบานก็จะตองเปนบานที่เมื่อไปแลวก็เปนของตัว พี่
นอง พอแม ยังเปนของตัวเองอยู ถึงแมวาจะเคยไดรับประสบการณอันไมดีจากพวกนี้มาบางก็
ตาม แตก็ดีกวาไมมีบานไมมีครอบครัว
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ในเมื่อเด็กจะออกจากสถานสงเคราะห การเตรียมตัวเฉพาะเด็กฝายเดียวนั้นยอมจะ
ไมบรรลุผลไดเทาไรนัก ควรจะมีการเตรียมตัวของพอแมที่จะมารับเด็กกลับไป หรือพอเลี้ยงแม
เลี ้ย งที ่ม าขอเด็ก ในสถานสงเคราะหไ ปเปน บุต รบุญ ธรรมแมแ ตผู ที ่เ คยเลี ้ย งดูเ ด็ก ในสถาน
สงเคราะหก็ควรจะไดรับการเตรียมดวย เพื่อใหเด็กพรากจากไปโดยไมรูสึกขาดหรือสูญเสียอยาง
มากมายนัก
การเตรียมหลาย ๆ ฝายนั้นก็เพราะวาคนเราจะอยูรวมกันอยางเปนสุขไดนั้นก็ตอง
อาศัยความเขาใจ และถอยทีถอยอาศัยซึ่งกันและกัน แมวาฝายหนึ่งเปนผูใหญก็ตาม ทั้งมีการ
ตอบโตตอสิ่งกระตุนเตือนภายนอกเหมือนกับผูใหญ ถาผูใหญไมไดรับการชี้แจงเกี่ยวกับตัวเด็ก
ใหเปนที่เขาใจแลว ก็จะยอมไมสามารถปฏิบัติกับเด็กไดถูกตอง ยิ่งพอเลี้ยงและแมเลี้ยงยิ่งเปน
เรื่องของความจําเปนมากขึ้น เพราะเด็กแตละคนมีบุคลิกลักษณะและปญหาที่เปนของตัวเด็กเอง
ไมเหมือนกับของเด็กอื่น ๆ และแมแตพอแมของเด็กเองจะถือวาตนเปนผูใหกําเนิดยอมจะรูจัก
อุปนิสัยเด็ก ดี เมื่อเคยปฏิบัติกับเด็กกอนนําเด็กมาใหกับสถานสงเคราะห อยางไรก็คงปฏิบัติ
เชนนั้น พอแมอาจจะลืมไปวาเด็กนั้นเจริญวัยขึ้นทุกวัน เติบโตทั้งรางกายและจิตใจ นอกจากจะ
ไดผานชีวิตและความเปนอยูในสถานสงเคราะห ซึ่งใหการอบรมเลี้ยงดู คนละแบบกับครอบครัว
ธรรมดาเลี้ยงดูกันดวยแลว การที่พอแมจะใหเด็กเปนเด็กคนเดิมยอมจะเปนไปไมได เมื่อทุกสิ่งทุก
อยางเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาไมมีสิ่งใดคงที่ได ก็จําเปนอยูเองที่ตางฝายตางตองเรียนรูถึง
ความเปนไป และความเปลี่ยนแปลงของกันและกันเพื่อเตรียมปฏิบัติตอกันใหถูกตอง
เด็กทุกคนยอมอยากอยูใกลพอแม เมื่อเด็กรูตัววาจะตองกลับไปอยูกับพอแมก็จะรูสึก
ตื่นเตน เด็กบางคนไมเคยไดรับความสุขในชีวิต และปรารถนาที่จะไดความสุข เด็กจะฝนไปวา
บานเปรียบเสมือนวังนอย ๆ ของเขา พอแมคงจะดีใจและตอนรับ แตเด็กอื่น ๆ จะฝนกันไปในทาง
ตรงกันขาม เด็กอาจจะนึกถึงแตความทรงจําเมื่อครั้งพอแมนาํ ตนมาใหไวกับสถานสงเคราะหและ
หวาดเกรงไปวาในการกลับไปอยูกับพอแมครั้งนี้ เหตุการณที่เคยเกิดขึ้นกับตนอาจจะอุบัติซ้ําอัก
และในที่สุดตัวเองก็อาจจะถูกสงเขาสถานสงเคราะหอีกเปนครั้งที่สอง
เด็ก ที่มีความสัม พัน ธกับ เพื่อนรว มสถานสงเคราะหกับครู กับ พอบา นแมบา นเปน
อยางดี จะรูสึกเสียใจที่ตองพรากจากคนที่ตนรักและรักตน จากที่ ๆ เคยอยูอยางเปนระเบียบไร
ความเดือดรอนในเรื่องตาง ๆ ยิ่งไปกวานั้นเด็กจะรูสึกเหมือนกับขาดที่พึ่ง เกิดความสงสัยวาโลก
ภายนอกจะใหความอบอุนแกเขาไดเทาสถานสงเคราะหหรือไมความรูสึกดังกลาวมักจะเกิดขึ้น
แกเด็กที่ตองออกไปหาเลี้ยงตัวเอง หรือเด็กที่จะไปอยูกับคนอื่นซึ่งเด็กไมเคยรูจักมากอน
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บิดามารดาที่มาขอรับเด็กคืนจากสถานสงเคราะหใชวาจะมีจิตใจแนวแนในความ
ปรารถนาที่จะไดรับลูกกลับคืนไปอยูดวยหมดทุกคนก็หาไม พอแมสวนมากแมวาใจหนึ่งจะยินดีท่ี
จะไดลูกไปอยูรวมกับพอแมอีกครั้งหนึ่งก็ตาม อีกใจหนึ่งก็ยังไมวายที่จะรูสึกหวาดกลัวในเรื่อง
นานาประการ ซึ่งก็เปนเรื่องธรรมดาที่คนจากกันเวลานานยอมจะมีความรูสึกใหมตอกัน พอแมที่
ไมไดอยูกับลูก ก็ยอมจะวิตกไปวาลูกของตนจะไมใชคนเดิม ลูกอาจจะหมดรักพอแม อาจโกรธ
เกลียด อาฆาต พอแมในฐานะที่ไมเลี้ยงดูเขาเหมือนใหสมกับที่เปนผูใหกําเนิด ดวยความรูสึกที่มี
ตอพอแมดังกลาว เด็กอาจจะแสดงความดื้อดึงกับพอแม ไมยอมเชื่อฟง หรือประพฤติตัวใหเลว
ลงไปกวาเกาใหสมกับพอแมที่เคยทํากับเขา
สวนพอแมอีกประเภทหนึ่งจะไมรูสึกหวาดหวั่นเลยที่ลูกจะคิดอยางไรกับตนขอให
ไดรับประโยชนจากลูกก็แลวกัน พอแมประเภทนี้กระตือรือลนที่จะรับลูกกลับมาอยูบาน ยิ่งลูกโต
พอจะแบงเบาภาระไปจากตนไดบาง หรือสามารถจะหารายไดมาจุนเจือครอบครัวแลวก็จะรีบให
ลูกออกจากสถานสงเคราะหเร็วขึ้น แตถาเปนเด็กเล็กพอแมก็จะกังวลใจหรือลังเลใจ เมื่อนึกถึง
ภาระของตนที่จะตองเอาใจใสดูแลสิ้นเปลืองคาใชจายในการที่จะตองหามาเลี้ยงปากเลี้ยงทอง
เพิ่มขึ้นอีกรายหนึ่ง
สําหรับผูที่ขอเด็กไปเปนบุตรบุญธรรม ความวิตกกังวลใจในเรื่องของเด็กที่ขอไปเลี้ยง
ยอมมีมากเชนกัน จะครุนคิดตลอดวา เด็กนั้นจะเจริญเติบโตมีสุขภาพอนามัยสมบูรณเปนเด็กที่มี
ความเฉลียวฉลาดมีนิสัยและความประพฤติดีหรือไม เด็กจะสามารถใหความสนิทสนมรักใครตน
เหมือนพอแมแท ๆ ของเด็กหรือไม นอกจากนั้นยังอยากจะทราบประวัติของเด็ก พอแมของเด็กเปน
ใคร มีความประพฤติอยางไร เขายังมีชีวิตอยูหรือไม ยิ่งไปกวานั้นผูที่จะขอรับเด็กเอาไปเลี้ยงยัง
ตองการทราบดวยวาเด็กชอบอะไรไมชอบอะไร เมื่อเด็กมีอารมณรายเด็กแสดงอาการอยางไร และ
เจาหนาที่ของสถานสงเคราะหใชวิธีใดปฏิบัติกับเด็กอยางไรแลวไดผลเปนประการใด
การที่พอแมหรือผูมาขอรับเด็กไปเปนบุตรบุญธรรมนั้น ทั้งสองฝายคือตัวของเด็กเอง
และตัวพอแมเอง ตางก็มีปญหาตาง ๆ ที่จําตองกังวลใจอยูเปนอันมาก วิธีกําจัดความกังวลนั้น
จะทําไดโดยในการพบปะระหวางพอแมกับเจาหนาที่ของสถานสงเคราะห และเด็กไดมีการสราง
ความสัมพันธที่ดีตอกันในเมื่อเด็กไดพบกับพอแมแลวอาจจะอนุญาตใหเยี่ยมบานชั่วระยะเวลา
อันสั้นในตอนตน ๆ ตอไปก็ใหไปอยูทั้งวัน เพื่อเด็กจะไดมีความคุนเคยกับบาน ถาไมสามารถพา
เด็กไปบานไดในตอนตน ๆ ก็ใหเด็กเขียนจดหมายติดตอกับพอแมที่นองของตนเองอันจะเปน
รากฐานแหง การติด ตอ กัน เปน ทางการในภายหลัง และเปน การปอ งกัน มิใ หเ ด็ก เกิด ความ
ประหมา และไมคุนเคยกับพอแมญาติพี่นองที่มาพบกันในครั้งแรก
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เรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะตองแจงใหพอแมที่จะรับเด็กไปอยูดวยไดเขา ใจก็คือ
ลักษณะของความเปลี่ยนแปลงของเด็ก ซึ่งเปนผลที่สืบเนื่องมาจากความเจริญวัยของเด็ก ถาพอ
แมเขาใจในธรรมชาติของเด็ก และปญหาประจําของเด็กพอสมควร นอกจากนั้นพอแมควรจะ
ทราบถึงเรื่องสุขภาพอนามัย ตลอดจนการเลาเรียน การคบคาสมาคมของลูกของเขาไวดวย เพื่อ
พอแมจะไดผอนสั้นผอนยาวกับการเรียกรองของลูกไดอยางเหมาะสม
สําหรับเด็กที่จะออกไปอยูตามลําพัง และหาเลี้ยงตัวเอง การเตรียมตัวเด็กไมงายไป
กวาเด็กที่จะกลับไปอยูกับพอแม เนื่องจากจะตองจัดหาอาชีพและที่อยูอาศัยใหเด็ก เด็กบางคน
ออนตอโลกภายนอก เด็กจะรูสึกวาเหว และตองการความอบอุนเมื่อเขาจําเปนตองออกไปผจญ
โลกที่เขาไมเคยสัมผัสเลย เขาจะคิดถึงแตสถานสงเคราะหของเขา ทางสถานสงเคราะหจึงตอง
คอยดูแลเขาอยูเสมอ และใหคําแนะนําอยูเสมอ เพื่อจะคอยเปนผูชี้ทางชีวิตที่จะดําเนินไปบนโลก
อยางธรรมดาสามัญโดยทั่วไป
เด็กที่เขาไปอยูในสถานสงเคราะหนั้นเปนเด็กที่ไมมีความประสงคจะเขาไปใชชีวิตอยู
ภายในสถานสงเคราะหเลย เด็กทุก คนมีความประสงคแตเพียงอยูกับพอแมญาติพี่นอง และ
ครอบครัว ของตนเท า นั้ น แต ใ นเมื่ อ เหตุ ก ารณ ต า ง ๆ รอบตั ว ไม ส ามารถจะให ชี วิ ต ของเขา
เจริญเติบโตอยางธรรมดาไมได ก็จําเปนอยูเองที่จะตองมาอยูในสถานสงเคราะห ในเมื่อครอบครัว
ของเขาพบความสุขสงบพอที่จะรับเขาไปเปนสมาชิกอีกวาระหนึ่งได เขาก็พรอมที่จะไปอยูกับ
ความรักความอบอุนที่พอแมมอบใหแกเขา กลับบานอันเปนความปรารถนาอันสูงสุด กลับมาเปน
ลูกของพอแมที่แทจริงไมไดเปนแตเพียงลูกของพอบานแมบานในสถานสงเคราะห เขาจะเปนเด็ก
ธรรมดาเด็กที่จะเปนผูใหญและเปนกําลังของครอบครัวของเขาในอนาคต ชีวิตในสถานสงเคราะห
ก็เหลือแตเปนเพียงความทรงจําที่ไมมีวันลืมเลือน
ประโยชนในการรับเด็กไวในสถานสงเคราะห
1. ชวยการสรางนิสัยประจําตัวของเด็กใหมีระเบียบเพราะในแตละสถานสงเคราะหมี
รเบียบที่วางไวใหเด็กทุกคนตองปฏิบัติตาม
2. การไดรับการบริการทางการแพทยถูกตองสมบูรณ เพราะทุกสถานสงเคราะหเด็ก
จะมีแพทยและพยาบาลประจํา
3. ชวยใหเด็กมีโอกาสในการประกอบอาชีพในสถานสงเคราะห มีโรงงานที่ใหเด็ก
ฝกหัดตาง ๆ เชน งานชางไม ชางเย็บเสื้อผา
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4. การอยูในสถานสงเคราะห เปนการเรียนรูถึงวิธีการครองชีวิตในหมูคณะ สถาน
สงเคราะหจะเปนที่สอนใหเด็กรูจักความอดทน เพราะเด็กไดมีโอกาสพบปะและเห็นชีวิตเด็กอื่นที่มี
ความทุกขมากกวาตนอันเปนการสอนใหเด็กรูจักความอดทน
โทษของการรับเด็กเอาไวในสถานสงเคราะห
1. ทําใหเด็กมีขอจํากัดในสังคมมาก ไมวาภายนอกหรือภายใน
2. ความตองการทางจิตใจไวไดรับการตอบสนองไมเต็มที่ ขาดคนเอาอกเอาใจ
3. เด็ ก ที่ อ ยู ใ นสถานสงเคราะหมี โ อกาสจํา กั ด ในด า นการหาความเชี่ ย วชาญทาง
เศรษฐกิ จ คือ เด็กไม มี โ อกาสใชเ งิน หาเงิน ไมรูจั ก ประหยัด โอกาสที่ จ ะเจริญเติ บ โตไปในวั น
ขางหนาจึงเปนเรื่องที่นาหวง
4. เด็กมีโอกาสจํากัดในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ ไมมีหัวคิดริเริ่มทําอะไร ตองทํา
ตามระเบียบทางสถานสงเคราะหไดบงเอาไว 31
ในปจจุบันสถานสงเคราะหเด็กตาง ๆ ไดพยายามสรางอาคารใหเด็กอยูเปนแบบ
ครอบครัว มีพอบานและแมบาน ทําหนาที่ดูแลเด็ก เด็กที่อยูในบานใหอยูในลักษณะพี่นองกัน
พยายามสรางบรรยากาศใหเหมือนบานมากที่สุดกวาที่จะเปนสถานสงเคราะหถึงแมวาจะให
ความพยายาททําสถานสงเคราะหใหเหมือนบานเทาใดก็ตาม แตก็จะทําหนาที่แทนบานไมไดอยู
นั้นเอง พอบานและแมบานไฉนเลยจะใหความรักความอบอุนเทากับควาารักที่ไดมาจากพอแมของ
ตนเอง ถึงแมวาจะมีเทคนิควิธีใดที่จัดสถานสงเคราะหใหเปนเหมือนสวรรคก็ตาม แตก็ไมทําหนาที่
แทนบานอันซอมซอของเด็กกําพราเหลานั้นไดเลย
ในปจจุบันเราจะไดพบเห็นขาวเกี่ยวกับการชวยเหลือเด็กกําพราอยูเสมอตามความ
เปนจริงนั้นเด็กกําพราเปนหนาที่ของรัฐบาลที่จําเปนจะตองใหการเลี้ยงดูใหการศึกษาแตจะปลอย
ใหเปนหนาที่ของรัฐบาลฝายเดียวนั้นยอมเปนไปไมได ดังนั้นจึงมีเอกชน องคการกุศล มูลนิธิทั้งใน
และตางประเทศ ตางก็ใหความชวยเหลือกิจการสถานสงเคราะหเด็กกันอยูเปนประจํา
ปญหาเด็กกําพรามิใชปญหาที่งายนัก การที่เราจะปลอยใหเปนหนาที่ของรัฐบาล
ฝายเดียวยอมไมถูกตองการแกปญหาเด็กเหลานี้จะเปนอยูเองที่เปนปญหาของสังคม เราจะเห็นวา
จํานวนเด็กที่เขารับการสงเคราะหในสถานสงเคราะหตาง ๆ เพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกป และรัฐบาลก็
จําเปนตองสรางสถานสงเคราะหเด็ก หรือขยับขยายสถานสงเคราะหเดิมออกไปใหกวางขวาง เพื่อ
พอกับจํานวนของเด็กที่ตองการจะรับการสงเคราะห
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นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะหสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิธี
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ชัยพฤกษ ไดลงขาวในคอลัมน “ทั่วเมืองไทย” โดยไมตรีจิตวา
ออสเตรเลียจะมาชวยสรางหมูบ านสําหรับเด็กพราในไทย มีขอความโดยย อวา มูลนิธิ
S.O.S. จากออสเตรเลียตกลงจะมาสรางหมูบานสําหรับเด็กกําพราขึ้นที่สมุทรปราการ โดยใชทุน
ประมาณ 4 ลานบาท รวมกับทางมูลนิธิของไทย หมูบานนี้จะมี “แม” ที่ไดรับการอบรมมาเปน
พิเศษคอยดูแลประดุจครอบครัวจริง ๆ โดยทางมูลนิธิจะเลี้ยงจากคําที่ใชวา “เด็กกําพรา” หรือ
“สถาน” เพื่อไมใหเด็กเกิดความรูสึกวาตัวเองถูกปฏิบัติตางกับเด็กอื่น ๆ 32
27

หนังสือพิมพไทยรัฐลงขาวเกี่ยวกับ “การสรางหมูบานเด็ก – แมอาชีพจะเปดรับ
เด็กชายหญิงอายุต่ํากวา 7 ขวบ ปลายป 2515” เปนขาวเดียวกับขาวของชัยพฤกษ แตขาวของ
ไทยรัฐยังกลาวถึงรายละเอียดดวยวา
“โครงการสรางหมูบานเด็กและแมอาชีพที่สมุทรปราการ เพื่อรับเลี้ยงเด็กกําพราชายหญิงตอง
อายุไมเกิน 7 ขวบ เพื่อสงเสียเลี้ยงดูจนจบการศึกษา จะเปดรับสมัครปลายป 2515 นี้ … วิธีการ
ชวยเหลือของสมาคมนี้ใชวิธีการสรางบานใหเด็กอยูหลังละ 8 – 9 คน ใหมีแมบานคอยดูแลหนึ่ง
คน … มูลนิธินี้ไดรับการชวยเหลือจากโสสะมูลนิธิหมูบานเด็กในไทยขณะนี้ กําลังดําเนินการ
กอสรางโดยจะสรางบานขึ้น 10 หลัง…” 33

ขาวของหนังสือพิมพทั้งสองฉบับนี้ แสดงใหเห็นถึงวาปญหาเรื่องเด็กกําพรามิใชปญหา
ของรัฐบาลฝายเดียว แตเปนปญหาของสังคม การที่เราจะรอใหเด็กเหลานี้ไดรับความชวยเหลือจาก
รัฐบาล บางทีอาจจะลาชาเกินการ จนทําใหเด็กกลายเปนอาชญากรไปแลวก็ได ดังนั้นมูลนิธิการ
กุลศลตาง ๆ จึงไดจัดการหาทางชวยเหลือแบงเบาภาระของรัฐบาลในเรื่องนี้ลงไปโดยชวยเหลือ
รวมมือกับมูลนิธิในตางประเทศ จัดตั้งสถานสงเคราะหเด็กขึ้นอันจะเปนการชวยเหลือเด็กกําพรา
เปนอันมาก
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“ทั่วเมืองไทย,” ชัยพฤกษ, 3, 15 (15 มกราคม 2515):28.
“การสรางหมูบานเด็ก-แมอาชีพ จะเปดรับเด็กชายหญิง อายุต่ํากวา 7 ขวบ ปลายป 2515,”
ไทยรัฐ, 28 กุมภาพันธ 2515, 16.
33
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เปนที่ทราบกันดีอยูแลววาเด็กกําพรานั้นมีปญหาในเรื่องของจิตใจอยูดวยกันทุกคน
เด็กกําพราเปนเด็กที่ขาดความอบอุน ขาดความรัก ขาดความทนุถนอม เด็กเหลานั้นไมเคยมีใครที่
จะดูแลเอาใจใสเขาเหมือนกับเด็กทั่ว ๆ ไป ความสนุกสนานเบิกบานจึงหาไดยาก แตสิ่งเหลานั้น
กําลังจะหมดไปจากจิตใจของเด็ก ในปจจุบันมีองคการเอกชน เปนจํานวนมากเห็นถึงปญหาขอนี้
จึงจัดมีการจัดหาอาหารไปเลี้ยงเด็กตามสถานสงเคราะหตาง ๆ นําเสื้อผาไปแจก หรือแมแตกระทั่ง
พวกดาราภาพยนต โทรทัศน จะนําการแสดงไปใหเด็กกําพราชมกันเปนประจํา
ปจจุบันบุคคลทั่วไปกําลังของเด็กกําพราผูนาสงสารเหลานี้มากขึ้น และมีผูเมตตาจิต
ใหความชวยเหลืออยูเปนประจํา เด็กกําพราเหลานี้ก็เปนมนุษยรวมสังคมเดียวกับเรา เราจะไม
ชวยเหลือเด็กเหลานั้นบางละหรือ

บทที่ 4
กรณีศึกษา
สําหรับสถานที่ที่ใชเปนกรณีศึกษามี 3 แหง ดังนี้
1. สถานสงเคราะหเด็กบานราชวิถี
2. โรงเรียนรุงอรุณ (โรงเรียนวิถีพุทธ)
3. โรงเรียนสอนการแสดงภัทราวดี
สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี
สถานสงเคราะหฯ ตั้ง อยูเลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุง พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 02-2455-8340 โทรสาร 02-2455-5613 โดยมีเนื้อที่ 58 ไร 1 งาน
4 ตารางวา ในเนื้อที่ ประกอบดวย อาคารที่ทําการบาน บานพักเด็ก บานพักเจาหนาที่ ตลอดจน
อาคารอื่น ๆ รวม ทั้งสิ้น 46 หลัง
1. ประวัติความเปนมา
สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี มีความประวัติสืบ เนื่องมา แต “โรงเลี้ยงเด็ก
อนาถา” ซึ่งพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฏ ไดทรงบริจาคทรัพยสรางขึ้นที่ตําบลสวนมะลิ
ถนนบํารุงเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อป พ.ศ. 2433 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรับเลี้ยงเด็ก
ทารกเด็กหญิงและเด็กชาย บุตรคนยากจนที่กําพรา หรือที่บิดาบิดามารดาไมสามารถเลี้ยงดูไดแต
ตอมาโรงเลี้ยงเด็กแหงนี้ไดเลิกกิจการไปเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2454 ผูนําสมาคมนารีชาว
สยาม ซึ่งมีทานผูหญิงยมราชเปนผูนําไดนําการเรี่ยไรเงินจากประชาชนจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กขึ้น
ใหม ณ ที่เดิมใหชื่อวา “โรงเรียนเบญจมราชูทิศ” โดยมีสมเด็จพระศรีพัชรินทราพระบรมราชินีนาถ
เปนองคอุปถัมภ เพื่ออุทิศสวนกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ตอมาเมื่อวันที่
20 ตุลาคม พ.ศ .2481 ไดโอนกิจการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศใหเทศบาลนครกรุงเทพดําเนินการ
ซึ่ ง ในขณะนั้ น ยั ง ไม มี ส ถานที่ ข องตนเองจึ ง ได ข อพระราชทานที่ ดิ น อั น เป น ทรั พ ย สิ น ส ว น
พระมหากษัตริยที่ตําบลทุงพญาไท กับยังไดพระราชทานเงินอีก 2 แสนบาท เปนคากอสรางโดย
ตั้งชื่อวา “โรงเรียนชาติสงเคราะห” และไดอันเชิญสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา เสด็จมาทรงเปด
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2484
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เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 ภายหลังไดตั้งกรมประชาสงเคราะห ขึ้นแลว
ขาหลวงจังหวัดพระนครไดมีหนังสือสั่งใหเทศบาลกรุงเทพมหานคร โอนโรงเรียนชาติสงเคราะห
พรอมทั้งทรัพยสินใหกรมประชาสงเคราะหดําเนินการ ตั้งแตป พ.ศ .2492 ภายใตเงื่อนไขของ
พระราชหัตถเลขาพระราชทานที่ดิน กรมพระราชทานที่ดินรายนี้ เพื่อเปนการเกื้อกูลการศึกษาแก
เด็กกําพราและอนาถาโดยเฉพาะ
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหการสงเคราะหและพัฒนาเด็กโดยใหบริการดานปจจัย 4 ดานการศึกษา
ทั้งสายสามัญและสายอาชีพแกเด็กตามความสามารถและแนวถนัด เพื่อใหเด็กสามารถประกอบ
อาชีพชวยเหลือตนเอง และอยูในสังคมรวมกับผูอื่นไดอยางปกติสุขตอไปในภายหนา โดย
กลุมเปาหมายคือเด็กหญิงอายุ 5-18 ป ซึ่งตกอยูในสภาพสมควรไดรับการสงเคราะห เนื่องจาก
ประสบปญหาทางสังคม ดังนี้
1. ขาดผูอุปการะ
2. ครอบครัวยากจน หรือครอบครัวประสบปญหาความเดือดรอน
3. ไดรับการเลี้ยงดูไมเหมาะสม
4. ครอบครัวแตกแยก
5. บิดามารดาเปนผูรับการสงเคราะห หรือบิดามารดาตองโทษ ฯลฯ
โดยสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี จะรับเด็กโดยตรงจากหนวยงานของกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือหนวยงานอื่นเขาไวในความอุปการะเพื่อใหการสงเคราะห
คุมครองสวัสดิ์ภาพและการดูแล แกไข สงเสริม และพัฒนาเด็ก เยาวชน ที่ประสบปญหาครอบครัว
และสังคมใหสูสังคมอยางมีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
2.1 เพื่อใหเด็กและเยาวชนที่ประสบปญหาทางครอบครัวและสังคม ไดรับการ
พัฒนาดานตาง ๆ ทั้งดานสุขภาพ อนามัย จิตใจ วิชาความรู การประกอบอาชีพ และทักษะชีวิต
โดยครอบครัวและสังคมมีสวนรวมจนสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
2.2 เพื่อใหครอบครัวและสังคมมีสวนรวมในการแกไขปญหาเด็กเยาวชนที่ประสบ
ปญหาเพื่อใหเกิดผลอยางยั่งยืน
2.3 สงเสริมการมีสวนรวมขององคกรตาง ๆ ในการแกไขปญหาเด็กและเยาวชนที่
ประสบปญหา
2.4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการใหงานมีความเปนระบบไดมาตรฐาน มี
ความโปรงใส สามารถตรวจสอบได
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3. การบริการดานตาง ๆ ของสถานสงเคราะห
3.1 บริการดานการเลี้ยงดู
3.1.1 จัดบานพักเด็ก จํานวน 19 หลัง ในลักษณะ COTTAGE HOME สําหรับ
เด็กหญิง อายุระหวาง 5 - 18 ป พักอาศัย หลังละประมาณ 20 -25 คน
3.1.2 จัดอาหารและเครื่องดื่ม อุปโภค-บริโภคใหอยางเพียงพอและเหมาะสม
3.1.3 จัดใหมีแมบาน ประจําบานพักเด็กแตละหลัง หลังละ 1 คน เพื่อให
การดูแ ลและอบรมสั่ง สอน แนะนํา ปรึก ษา ตลอดจน ใหค วามรัก ความอบอุน ตอ เด็ก อยา ง
ใกลชิดเสมือนเปนมารดาทดแทน
3.2 บริการดานการรักษาพยาบาลและอนามัย
3.2.1 ดําเนินการตรวจสุขภาพและสรางภูมิคุมกันโรคตาง ๆ แกเด็ก
3.2.2 ใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนเมื่อเด็กเจ็บปวย
3.2.3 จัดสงเด็กที่เจ็บปวย เขารับการ รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตาง ๆ
3.2.4 ใหความรูทางดานสุขศึกษาแกเด็ก
3.3 บริการดานการศึกษา
3.3.1 การศึกษาสามัญภายในสถานสงเคราะห
3.3.2 จัดการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรของสํานักงานการศึกษาแหงชาติ
3.3.3 จัดชั้นเรียนพิเศษแกเด็กที่มีเชาวนปญญาต่ํา
3.3.4 จัดฝกวิชาชีพระยะสั้นใหเด็กในสถานสงเคราะห
3.4 การศึกษาภายนอกสถานสงเคราะหทางสายสามัญและสายวิชาชีพ โดย
สนับสนุนใหเด็กไปศึกษาภายนอกยัง โรงเรียนตาง ๆ ตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา
รวมทั้ง ฝกอาชีพที่ศูนยสงเคราะหและ ฝกอาชีพสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
4. บริการจัดหางาน
ดําเนินการจัดหางานใหแกเด็กที่สําเร็จการศึกษาสายสามัญ และสายวิชาชีพตาม
ความเหมาะสมและตามความสมัครใจของเด็ก
5. บริการดานสังคมสงเคราะห
บริการดานสังคมสงเคราะหและจิตวิทยาใหการสงเคราะหพัฒนา และปรับสภาพ
โดยดําเนินงานตามกระบวนการสังคมสงเคราะหและจิตวิทยา ดังนี้
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5.1 จัดทําประวัติเด็ก รับเขาใหมสังเกต และทํารายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็ก
ทุกคน รวมทั้งดําเนินการติดตอกับครอบครัวของเด็ก และการจัดหาครอบครัวทดแทนสําหรับเด็ก
บางราย
5.2 ดําเนินการปองกันและแกไข และพัฒนาเด็กตามกระบวนการสังคมสงเคราะห
และจิตวิทยา ทั้งในลักษณะรายบุคคล (CASE WORK) เปนกลุม (GROUP WORK) หรือประชุม
รายกรณี (CASE CONFERENCE) ตามความจําเปนและเหมาะสม ตลอดจนใชเทคนิคการแนะ
แนวและการใหคําปรึกษา (COUNSELLING) ควบคูกันไป
5.3 การติดตามและการประเมินผล ดําเนินการติดตามเด็กที่อยูระหวางรับการ
สงเคราะหและเด็กที่พนการสงเคราะหไปแลว
6. บริการดานนันทนาการและกิจกรรมตาง ๆ
6.1 สงเสริมใหเด็กใชเวลาวางใหเกิดประโยชน โดยใหเด็กเขากลุมกิจกรรม ชมรม
ตาง ๆ เชน ดนตรี นาฏศิลป กีฬา การขับ รองเพลง ประสานเสียง ดนตรีไทย การวาดภาพสีน้ํา
และโภชนาการ เปนตน
6.2 จัดใหเด็กไดทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อเปนการเสริมสรางความรู และเพิ่มพูน
ประสบการณ ตลอดจนการ เรียนรูเรื่อง การปรับตัว อยูรวมกัน
6.3 จัดใหเด็ก ไดบํ าเพ็ ญประโยชน เชน ไปเยี่ยมผูรับการสงเคราะห ตามสถาน
สงเคราะหตาง ๆ อาทิ คนชรา เด็กออน เด็กพิการ คนไรที่พึ่ง หรือตามโรงพยาบาลตาง ๆ เปนตน
6.4 การอบรมดานจริยธรรม จัดใหมีการอบรมหนาที่พลเมือง ศีลธรรม และจรรยา
มารยาทแกเด็ก
6.5 จัดใหเด็กไดมีกิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ เชน งานวันสงกรานต วันวิสาขบูชา
วันขึ้นปใหม วันเด็ก งานกีฬาสี เปนตน
ตารางที 10 สถิติดานตาง ๆ ของสถานสงเคราะห
สถิติการรับการสงเคราะห ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2548
จําหนายระหวางป 2548 ณ เดือนพฤษภาคม 2548
ยอดคงเหลือเด็กภายในสถานสงเคราะห

จํานวน (คน)
10
428
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ตารางที่ 11 การจําหนายเด็กออกจากสถานสงเคราะหฯ จําแนกตามสาเหตุตาง ๆ
ณ เ ดือนพฤษภาคม 2548
สาเหตุการจําหนายเด็ก

จํานวน (คน)

อายุพนเกณฑ
จบการศึกษาหรือฝกวิชาชีพ
ผูปกครองรับไปอุปการะเอง
สงสถานสงเคราะหอื่น
มอบเปนบุตรบุญธรรม
มอบฝากเลี้ยงตามบาน
จัดหางานใหทํา
หลบหนี
ลาเกินกําหนด
เสียชีวิต
สงกลับภูมิลําเนา

2
1
7
-

ตารางที่ 12 การศึกษาของเด็กในสถานสงเคราะหฯ จําแนกตามระดับชั้นการศึกษา
ระดับการศึกษา
อนุบาล
ชั้นพิเศษ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา
อุดมศึกษา
ฝกวิชาชีพ

จํานวน (คน)
15
15
191
87
20
9
-
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ตารางที่ 13 การศึกษาของเด็กในสถานสงเคราะหฯ จําแนกตามการศึกษาภายในและ
ภายนอกสถานสงเคราะห
ระดับการศึกษา

จํานวน (คน)

ภายในสถานสงเคราะห
ภายนอกสถานสงเคราะห
ฝกวิชาชีพ

70
322
9

ตารางที่ 14 ภาวการณเจ็บปวยของเด็กในสถานสงเคราะหฯ จําแนกตามประเภทการเจ็บปวย
ประเภทการเจ็บปวย
ทางเดินหายใจ
ผิวหนัง
ทางเดินอาหาร
หู คอ จมูก
เหงือกและฟน
ตา
ประสาทและสมอง
หัวใจและการไหลเวียนของเลือด
เลือด
สูติ-นรีเวช
จิตประสาท
ตอมไรทอ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
อุบัติเหตุ
ระบบกระดูกและกลามเนื้อ

จํานวนเด็กเจ็บปวย
ป 2546
93
82
58
82
80
53
31
21
1
6
31
3
3
26

จํานวนเด็กเจ็บปวย
ป 2547
24
6
7
7
10
4
4
1
1
1
1
1
2
1
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ตารางที่ 14 (ตอ)
ประเภทการเจ็บปวย
ทดสอบเชาวปญญา
การใหภูมิคุมกันโรค
- บาดทะยักและโปลิโอ
- หัด
- วัณโรค
- ไวรัสตับอักเสบบี
- คอตีบ
- ไขสมองอักเสบ
ระบบทางเดินปสสาวะ
กรวยไตอักเสบ
ไขหวัด
พยาธิ
ลมพิษ
ฝกพูด
ทําหมัน
สารพิษ
อื่น ๆ (จายยา ทําแผล หูน้ําหนวก)
- จายยา
- ทําแผล
- หูน้ําหนวก
- คางทูม
- เจาะเลือดหากรุป
รวม

จํานวนเด็กเจ็บปวย
ป 2546
5
0
14
15
4
11
3
12
1
4
56
2
7
5
6
7
0
106
54
6
426

จํานวนเด็กเจ็บปวย
ป 2547
3
11
1
1
1
1
1
21
2
2
1
149
72
7
1
7
355

132
โรงเรียนรุงอรุณ
โรงเรียนรุงอรุณ ตั้งอยูที่เลขที่ 9/9 หมู 5 ถนนพระราม 2 ซอย 33 แขวงทาขาม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 "รุงอรุณ" เปนชื่อที่ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ซึ่งไดรับเชิญ
เปนประธานคณะกรรมการโรงเรียน กรุณาตั้งใหโดยหมายถึง “การเกิดรุงอรุณทางปญญา (The
Dawn Of Wisdom)” และทานยังระบุวา "โรงเรียนรุงอรุณ ถือเปนโครงการนํารองในการจัด
การศึกษาที่ดีที่สุดอยางหนึ่งที่มนุษยจะพึงทําได โดยรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนที่ดีที่สุดของเราเองและประเทศตาง ๆ ทั่วโลก มาวิเคราะห สังเคราะห ใหไดวิธีที่คิดวาดี
ที่สุด ทดลองทํา ประเมิน แลวปรับ แลวประเมิน อยางนี้เพื่อพัฒนาใหดียิ่ง ๆ ขึ้นเรื่อยไป ไมมีที่
สิ้นสุด ในกระบวนการอยางนี้ โรงเรียนรุงอรุณไมเพียงแตจัดการเรียนการสอนที่คิดวาดีที่สุดแก
นักเรียนจํานวนหนึ่งเทานั้น แตจะสรางผูเชี่ยวชาญในเรื่องการเรียนการสอนคนแบบใหมขึ้นมา
จํานวนหนึ่ง ซึ่งจะไปชวยอบรมครูโรงเรียนของรัฐและเอกชนอื่น ๆ ใหสามารถจัดการเรียนการสอน
ที่ดีขยายออกไปจนทั่วประเทศ โรงเรียนรุงอรุณจึงไมใชเปนเพียงโรงเรียนหนึ่งเทานั้น แตเปน
ยุทธศาสตรทางปญญาของชาติอยางหนึ่งทีเดียว"
1. ประวัติการเริ่มกอตั้ง
เมื่อป พ.ศ. 2537 คณะทํางานจัดตั้งโรงเรียนรุงอรุณ โดยรองศาสตราจารย
ประภาภัทร นิยม ไดนําเสนอรางโครงการกอตั้งโรงเรียนแนวใหมตอผูทรงคุณวุฒิทางดานการ
เรี ย นรู ห ลายท า น ได แ ก ศาสตราจารย น ายแพทย ป ระเวศ วะสี ศาสตราจารย น ายแพทย
อารีย วัลยะเสวี และศาสตราจารย ดร. เอกวิทย ณ ถลาง เพื่อพิจารณาใหคําแนะนําในการ
กอตั้งโรงเรียนซึ่งไดรับการสนับสนุนและใหคําชี้แนะอยางสรางสรรคจากทานเปนอยางดี ตอมา
คณะทํางานฯ จึงไดจัดทํารางหลักสูตรนําเสนอตอที่ประชุมซึ่งประกอบดวยนักการศึกษา
นักวิชาการ และผูสนใจในการศึกษาแนวใหม ซึ่งไดรับคําแนะนําที่มีประโยชนอยางยิ่ง โดยเฉพาะ
จากศาสตราจารยสุมน อมรวิวัฒน ตอการปรับปรุงหลักสูตรใหมีลักษณะบูรณาการแบบองครวม
ที่ชัดเจนขึ้น โดยอาศัยทัศนคติและสายตาของครูที่เขาใจ ทั้งสาระวิชาและผูเรียนเปนอยางดีมา
เปนแนวทางในการจัดสรางหนวยการเรียนการสอนที่ครอบคลุมเปาหมายการเรียนรูไดจริ งวันที่ 2
มิถุนายน 2540 โรงเรียนรุงอรุณจึงไดเริ่มตนเปดดําเนินการสอนเปนปการศึกษาแรก ระดับอนุบาล
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยอาศัยแนวทางการบริหารโรงเรียนรุงอรุณใหเปนองคกรที่มิได
แสวงหากําไร แตเปนทางเลือกใหมสําหรับเยาวชนในระบบการศึกษาของไทย และเปนหนวยงานที่
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม
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ดวยระบบการเรียนการสอนที่เนนการแขงขัน สนใจแตการสอนในเนื้อหาวิชาการ
โดยละเลยเรื่องการพัฒนารางกาย อารมณ สังคม และจิตใจ กระบวนการเรียนการสอนที่ไมมีการ
ปรั บ ให ส อดคล อ งกั บ การเรี ย นรู ใ นสภาวะที่ สั ง คมมี ค วามสลั บ ซั บ ซ อ น มี ค วามเคลื่ อ นไหว
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว จึงเกิดการเคลื่อนไหวในหมูนักวิชาการ นักพัฒนาสังคม ผูใหญในบานเมืองที่
หวงใยสังคม และแมกระทั่งนักธุรกิจ เพื่อเรียกรองใหมีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาใหสามารถ
พัฒนาการเรียนรูของเด็กอยางแทจริง มิใชการเรียนเพื่อสอบและแขงขัน แตไมไดกอใหเกิดความรู
และปญญาเพียงพอที่จะมาพัฒนาคน พัฒนาสังคม คณะทํางานโรงเรียนอนุบาลรักลูก (โรงเรียน
สําหรับเด็กเล็กที่มุงพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนใหมีความสุข ความพรอมตามวัย) และกัลยาณมิตร
รวมทางที่สนับสนุนการทํางานการศึกษา นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ พอแมผูปกครองเด็ก ตาง
ตระหนักตอปญหานี้ จึงมีแนวความคิดวาควรจะขยายโรงเรียนจากระดับอนุบาลสูระดับประถม
และมัธยม เพื่อสานตอแนวทางการศึกษาที่มุงพัฒนาสมดุลทั้งกาย ใจ สติปญญา ดวยความหวัง
วาอยางนอยโรงเรียนแหงนี้จะเปนรูปธรรมที่ทําใหการเคลื่อนไหว เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาของ
ชาติ ปรากฏเปนจริงขึ้น จากความตั้งใจมุงมั่นที่จะสรางโรงเรียนเพื่อทิศทางใหมของการศึกษาให
เปนสมบัติของสังคมไทย โรงเรียนรุงอรุณ จึงถือกําเนิดขึ้น
2. เปาหมายของโรงเรียน
รุงอรุณสงเสริมสนับสนุนใหทุกคนไดเรียนรูและแบงปนความเขาใจ รวมถึง
ประสบการณใหกับผูอื่น โรงเรียนไดสรางสิ่งแวดลอมที่เปนธรรมชาติ สําหรับนักเรียนที่จะไดสํารวจ
คนหาความสัมพันธที่เกื้อกูล พอเหมาะพอดี ระหวางธรรมชาติ วัฒนธรรม และเด็กนักเรียนเอง
และเปนชุมชนแหงการเรียนรูนอกจากการทําความเขาใจในพฤติกรรมการเรียนรูและบุคลิกภาพ
ของเด็กแลว ครูผูสอนยังตองมีความแมนยําในเนื้อหาวิชาที่สอนเชนเดียวกันกับกระบวนการเรียนรู
ของเด็ก ครูจะมีการทํางานเปนทีมซึ่งมีสวนสําคัญที่ชวยใหเกิดการออกแบบแผนการสอนแบบ
บูรณาการที่เกิดผลตอผูเรียนไดดี โดยครูจําเปนตองมีทักษะในการจัดการชั้นเรียนมาสนับสนุน
สงเสริมใหแผนการสอนนั้นเกิดขึ้นไดจริงนักเรียนจะไดรับความรูและกระบวนการเรียนรูจากการ
สอนของครู ผานการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ นักเรียนทุกคนตั้งแตชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับ
มัธยมของโรงเรียน จะรูจักพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางมีคุณคาและเปนผูมีจิตใจใฝรูซึ่งเกิดขึ้นจาก
การผานกระบวนการทํากิจกรรมตามความเปนจริงตาง ๆ เชน การทําอาหาร การทําสวน การปลูก
ขาว ตลอดจนการรูจักกลั่นแอลกอฮอลจากสับปะรดเพื่อผลิตเอทานอลแอลกอฮอลและนําไปผสม
กับน้ํามัน เรียกวา แกสโซฮอลได เปนตน
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กิจกรรมตาง ๆ เหลานี้นับวามีความสําคัญที่ทําใหนักเรียนไดรูจักสรางองคความรู
ของตนและรูจักเลือกใชทักษะที่จําเปนในแตละการงาน นักเรียนจะไดรับการปลูกฝงใหมีความคิด
เชิงจริยธรรม และสามารถถายทอดสูผูอื่นไดอยางสรางสรรค รุงอรุณเชื่อวาเด็กสามารถพัฒนา
ตนเองและศึกษาตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสมตามสถานการณตาง ๆ ซึ่งจะนําไปสูความมี
อิสรภาพทางปญญาในที่สุด
3. หลักสูตรและการประเมินผล
รุงอรุณนํากระบวนการการเรียนรูแบบองครวมโดยมีแนวทางพุทธธรรมเปนแกน
หลักเชื่อมโยงกับตัวอยางจริงที่เปนทักษะชีวิต ของผูเรียนมาจัดเปนแนวทางการศึกษาของโรงเรียน
คณะครูเปนผูออกแบบและพัฒนาหนวยการเรียนใหสอดคลองกับอายุและพัฒนาการของนักเรียน
โดยครูจะระบุเปาหมายคุณคาที่จะเกิดกับผูเรียนใหสัมพันธกับเนื้อหาสาระของแตละวิชา กิจกรรม
ตาง ๆ จะถูก จัดเตรียมเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่เชื่อมโยงสอดประสานความเขาใจวิชาตาง ๆ พรอม
กับความเขาใจชีวิตของผูเรียนดวยพรอม ๆ กัน สวนใหญนักเรียนจะเรียนรูการทํางานดวยการทํา
กิจกรรม และมีชิ้นงานที่เปนความรับผิดชอบเฉพาะตน มีการทดสอบเปนครั้งคราว เมื่อครูเห็นวา
เรื่ อ งนั้ น ๆ จํ า เป น ต อ งมี ก ารตรวจสอบ ทบทวน อย า งไรก็ ต ามเมื่ อ สิ้ น สุ ด ภาคเรี ย น นั ก เรี ย น
จําเปนตองนําเสนอการประยุกตใชองคความรูที่เขาประมวล สะสม กลั่นกรองเขากับชีวิตของเขา
เอง ภายใตชื่อวา “งานหยดน้ําแหงความรู”
4. แนวความคิดหลักในการดําเนินการเรียนการสอน
รุงอรุณของการศึกษา (บุพนิมิตแหงมรรค) เปนชุดองคธรรม 7 ประการ เปนแสง
เงินแสงทองของชีวิตที่ดีงามเหมือนดั่งลําแสงที่กระจายรัศมีเปนสีทั้ง 7 อันมีองคประกอบ ดังนี้
4.1 กัลยาณมิตตตา คือ การรูจักหาแหลงความรูและแบบอยางที่ดี การมีและการ
ไดเปน กัลยาณมิตร แยกความหมายได 2 ประการ คือ การที่สังคมเปนกัลยาณมิตรหรือจัดสรร
กัลยาณมิตรให และการที่ผูเรียนรู รูจักเลือกคบหากัลยาณมิตรอันเปนการเริ่มขึ้นอยางแทจริงแหง
รุงอรุณของการศึกษา
4.2 สีลสัมปทา คือ การมีชีวิตและอยูรวมสังคมเปนระเบียบดวยวินัย
4.3 ฉันทสัมปทา คือ ความพรอมดวยแรงจูงใจใฝรูใฝสรางสรรค การมีแรงจูงใจที่
เกิดจากการรักความจริง รักความถูกตองดีงาม
4.4 อัตตสัมปทา คือ ความมุงมั่นพัฒนาตนใหเต็มศักยภาพหรือการทําตนให
ถึงพรอม
0
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4.5 ทิฏฐิสัมปทา คือ การมีความเชื่อถือ แนวความคิด ความเขาใจ ทัศนคติ และ
คานิยมที่ดีงามถูกตอง สอดคลองกับหลักความจริงแหงความเปนไปตามเหตุปจจัย
4.6 อัปปมาทสัมปทา คือ การมีสติกระตือรือรนตื่นตัวทุกเวลา หรือการไมประมาท
4.7 โยนิโสนมสิการสัมปทา คือ การรูจักคิด รูจักพิจารณา รูจักสําเหนียก กําหนด
มองสิ่งทั้งหลายใหไดคุณคา คิดเปน รูจักคิดวิเคราะหสืบสาวใหเขาถึงความจริง
5. หลักสูตร
การเรียนรูนั้น นับเปนธรรมชาติเดิมแทของมนุษย (ซึ่งแตกตางอยางเดนชัดจาก
สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ) หากแตการจัดการศึกษานั้น เปนระบบหนึ่งที่สังคมมนุษยไดสรางและพัฒนาขึ้นจน
เปนแบบแผน อันมีแกนสาระและกระบวนการเรียนรูที่ชัดเจน เพื่อสงเสริมใหเยาวชนเรียนรูอยางมี
คุณภาพ พอที่จะธํารงสังคมใหเจริญงอกงามตอไป ดังนั้น “การศึกษา” จึงควรมีบทบาทสําคัญใน
การนําธรรมชาติการเรียนรูของมนุษย มาพัฒนาแกนสาระและกระบวนการที่เชื่อไดวาจะเปน
ครรลองสูอิสรภาพทางปญญาซึ่งเปนคุณสมบัติแหงการศึกษาที่สมบูรณของมนุษย รุงอรุณจึง
เลือก ครรลองแหงการพัฒนาปญญา เปนแมบทในการจัดกระบวนการศึกษาที่ชัดเจน เพื่อใหครู
นักเรียน และบุคคลที่แวดลอม ไดรวมกันแสวงหาเปาหมายสูงสุดคือ ความจริง ความดี ความงาม
อันประณีตดวยตนเอง โดยมี สัมมาทิฏฐิ เปนที่ตั้งและใช สติ-สัมปชัญญะ กํากับโดยตลอด ทั้งนี้
กระบวนการดังกลาวจะอาศัย 2 ปจจัยหลัก คือ กัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ
กัลยาณมิตร ไดแก พอแม ครู และบุคคลแวดลอมผูมีเมตตา รวมทั้งสภาพแวดลอม
ตาง ๆ ที่เอื้อแกการเรียนรูจริง
โยนิโสมนสิการ คือ วิธีการคิดพิจารณาไตรตรองของบุคคลที่จะเกิดการเรียนรูดวย
การพึ่งพาสติปญญาของตนเอง ซึ่งพอแมและครูสามารถเปนตนแบบแหงการถายทอดคุณลักษณะ
ของผูรูคิดไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด เพราะการศึกษาที่แทจะเริ่มตนไดเมื่อคนรูคิดเปน
วิถีการเรียนรูสูปญญาดังกลาว จึงเปนทิศทางการศึกษาของโรงเรียนรุงอรุณ เพื่อนํา
ธรรมชาติการเรียนรูของมนุษยไปสูอิสรภาพทางปญญาผานการศึกษาในระบบโรงเรียน
6. การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ของโรงเรียนรุงอรุณ
การที่สังคมไทยในปจจุบัน เห็นความสําคัญของการศึกษาสําหรับเยาวชนผูมี
อายุตั้งแต 6-17 ป ใหไดรับการฝกฝนเลาเรียนในระบบโรงเรียน เพื่อใหเขาเหลานั้นมีความรู
พื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตตนและดํารงสังคมตอไปในอนาคตไดเปนอยางดี ดังเชนที่
ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แลวนั้น โดยหวังวาภายใตการจัด
มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระวิชาสําคัญ (8 รายวิชา) ในระดับชวงชั้นตาง ๆ ที่ถือวาเทียบเทา
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มาตรฐานสากลนั้น จะเปนเครื่องชวยพัฒนาเยาวชนใหเปน ผูเรียนรูเปน กลาวคือ รูเทาทันองค
ความรูตาง ๆ และมีอิสรภาพทางปญญา พอที่จะประมวลความรูไปใชใหเกิดประโยชนทั้งตอ
ตนเองและสังคมไดอยางแทจริง เพื่อใหเปนเชนนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงไดดําเนินการจัดทํา
มาตรฐานแกนกลางการเรียนขั้นพื้นฐานขึ้น (ซึ่งไดเริ่มประกาศใชในปการศึกษา 2545) มีลักษณะ
เปนเพียงมาตรฐานแกนกลางเพื่อเอื้อใหสถานศึกษาตาง ๆ สามารถพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของ
ตนตอไปใหสอดคลองกับความตองการของแตละชุมชนหรือทองถิ่น โดยมีเปาหมายอยูที่มาตรฐาน
เชิงคุณภาพในทุกมิติของผูเรียน ซึ่งจะกําหนดไดดวยมาตรฐานสาระการเรียนรู กลุมวิชาหลัก (8
รายวิชา) และมาตรฐานการเรียนรูในแตละชวงชั้น (อายุ) เพื่อเปดโอกาสใหสถานศึกษาสามารถ
เลือกจัดกระบวนการเรียนรู พรอมทั้งพัฒนาเนื้อหาสาระของหลักสูตรขึ้นเองอยางสอดคลองกับ
มาตรฐานแกนกลางและรักษาคุณภาพไวไดโดยทั่วถึงกัน
6.1 แนวคิดของการปรับปรุงหลักสูตรของรุงอรุณ
โรงเรียนรุงอรุณเชื่อวา การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ของเยาวชนไทย มีความ
จําเปน และมีความสําคัญตอการวางรากฐาน “การเรียนรูเปน” ที่ครบถวนสมบูรณของการพัฒนา
ศักยภาพมนุษย ซึ่งมิไดเปนไปเพียงมิติแหง “ความรู” เพียงอยางเดียว แตควรเปน “กระบวนการ
พัฒนา” ดานความคิด สติปญญาและจิตใจไปพรอมกัน ดังนั้น ภารกิจของโรงเรียนและครูผูสอนจึง
ควรชวยผสมผสาน “ความรู” และ “กระบวนการ” เขาดวยกันอยางเหมาะสมใหกับผูเรียนแตละวัย
แตละรายวิชา ทั้งนี้ โรงเรียนรุงอรุณไดมีแนวทางที่ครูเปนผูออกแบบวางแผน “หนวยการเรียน
บูรณาการรายวิชาแบบองครวม” ขึ้นอยางครบวงจร และเปนไปตามหลักสูตรรายวิชา เพื่อใชเปน
แผนการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นจริงไดอยางตอเนื่อง
ครบถวนทุกมิติ ในเบื้องตนโรงเรียนรุงอรุณไดดําเนินการประมวลหลักสูตรรายวิชาดังกลาว ซึ่ง
ประกอบดวยขอบเขตและลําดับขั้นตอนของเนื้อหาสาระ ดําเนินการควบคูไปกับการกําหนด
จุดประสงคการบรรลุผลการเรียนในแตละขั้นตอนนั้น ๆ ของแตละระดับชั้นในทุกรายวิชา คือ
รายวิชาภูมิปญญาภาษาไทย มนุษย สังคมศึกษาและพุทธศาสนา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ภาษาอังกฤษ (และภาษาที่ 3) ดนตรีไทยและนาฏศิลป ดนตรีสากล ศิลปะและหัตถศิลป พลศึกษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นจึงสามารถตรวจเทียบเคียงกับมาตรฐานดานสาระวิชา และ
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น (ตามมาตรฐานแกนกลาง) ได ผลที่ปรากฏจากการเทียบเคียงพบวารุง
อรุณไดควรครอบคลุมเนื้อหาสาระไวอยางกวางขวาง และสามารถลงลึกได เนื่องจากวิธีการที่
เชื่อมโยงเนื้อหาเขาเปนชุดขององคความรูหนึ่ง ๆ ดังนั้นจึงมั่นใจไดวา แนวทางการสรางหนวยการ
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เรียนบูรณาการรายวิชาแบบองครวมนั้น เปนแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคลองกับ
มาตรฐานแกนกลางไดเปนอยางดี
6.2 หลักการของการปรับปรุงหลักสูตรรุงอรุณ
การที่โรงเรียนรุงอรุณดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรขึ้น ก็เพื่อใหมีแนวทางหรือ
กติกาเบื้องตนที่ชัดเจนสําหรับการปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหทุกฝายที่มีบทบาทตอการเรียนการสอน ได
ดําเนินไปอยางพรอมเพรียงกัน จนสามารถไปบรรลุจุดมุงหมายเดียวกันไดในที่สุด หลักการที่ใชใน
การปรับปรุงหลักสูตรของรุงอรุณมีองคประกอบสําคัญดังตอไปนี้
6.2.1 มาตรฐานหลักสูตรรายวิชา (Subject Oriented)
โรงเรี ย นรุ ง อรุ ณ ได ทํ า การวิ เ คราะห แ ละประมวลผลการศึ ก ษาและ
ทดลองปฏิบัติรายวิชาในทุกระดับชั้น (เรียงตามลําดับ 12 ระดับชั้น) และสรุปเปนหลักสูตรรายวิชา
ไดแก วิชาภูมิปญญาภาษาไทย, วิชามานุษยและสังคมศึกษา, วิชาวิทยาศาสตร (ธรรมชาติศึกษา
และประยุกตวิทยา), วิชาคณิตศาสตร, วิชาภาษาอังกฤษ, วิชาศิลปะและหัตถศิลป, วิชาดนตรี
ไทย นาฏศิลป, วิชาดนตรีสากล, วิชาพลศึกษา, วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่ ง ทั้ ง หมดนี้ ไ ด จั ด ทํ า คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าเพื่ อ บ ง บอกแนวคิ ด หลั ก
ขอบเขตและองครวมของเนื้อหาจุดประสงคการบรรลุผลการเรียนรูของเนื้อหาตามระดับชั้นนั้น ๆ
โดยละเอียด เพื่อใหเปนแนวทางดานเนื้อหาสาระ และเปาหมายเชิงคุณภาพของผูเรียนตามลําดับ
แตละชั้น
6.2.2 หนวยการเรียนบูรณาการรายวิชาแบบองครวม (Integratingor Thematic
Based Unit of Contents) จากมาตรฐานหลักสูตรรายวิชา ซึ่งไดบงบอกทิศทาง เปาหมาย
ขอบเขตของเนื้อหาสาระในแตละระดับไวแลวอยางชัดเจน ครูจะใชเปนขอมูลเบื้องตนที่ชวยให
สามารถนํามาออกแบบสรางหนวยการเรียน โดยทําการศึกษา วิเคราะห และทําความเขาใจ เพื่อ
ระบุ “ความเชื่อมโยง” ตอเนื่องของเนื้อหาสาระที่สัมพันธกันเปนองครวม (ตามธรรมชาติและ
ความเปนจริงขององคความรูชุดนั้น ๆ) เพื่อใหผูเรียนเขาใจถึงที่มาที่ไป และความสําคัญของ
เรื่องราวนั้น ๆ ซึ่งมักจะมีคุณคาตอบุคคล (รวมถึงผูเรียนทั้งโดยตรงและโดยออม) ผูเรียนจึงจะ
สามารถเขาใจและประมวลภาพรวมของมวลสาระนั้น ๆ ในหลากหลายมิติได และอาจเชื่อมโยง
กับมวลสาระอื่น ๆ ไดดวยตนเอง ทั้งนี้ครูจะเปนผูพิจารณา กําหนดโครงเรื่อง (Theme) เพื่อให
เหมาะสม โดยจะมีความกวางหรือลึกซึ้งเพียงใด ขึ้นอยูกับวัยและภาวะการเรียนรูของผูเรียนเปน
สําคัญ
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6.2.3 สร า งกระบวนการเรี ย นรู แ ละถ า ยทอดวิ ธี คิ ด จากประสบการณ จ ริ ง
(Active Learning) ระหวาง ครู-นักเรียน-และสื่อจริงตามธรรมชาติและสภาพแวดลอมนั้น ๆ การ
กําหนดกระบวนการเรียนรูนี้ ถือเปนหลักการสําคัญสําหรับทุกระดับและทุกรายวิชา แตอาจจะมี
รายละเอียดแตกตางกันออกไป อยางไรก็ดี ครูทุกคนจะไดนําหลักการนี้ไปใชเพื่อการออกแบบและ
สรางแผนการเรียนการสอนซึ่งผสมผสานวิธีการเรียนรูอยางหลากหลาย โดยอาศัยความเขาใจของ
ครูที่มีตอธรรมชาติ การเรียนรู และเจตจํานงของผูเรียนตามวัยนั้น ๆ เปนเกณฑในการคัดเลือก
และรอยเรียง จัดลําดับ กิจกรรมลักษณะตาง ๆ ใหสอดคลองเหมาะสมกับเนื้อหาและสามารถ
บรรลุจุดประสงคนั้น ๆ ได โดยที่นักเรียนเปนผูลงมือทําหรือรวมปฏิบัติ กิจกรรมเหลานั้นดวย
ตนเอง จนประจักษรู เชน การลงมือทําชิ้นงานหรือโครงงานหนึ่ง ๆ ที่ตองใชทักษะตาง ๆ ตั้งแต
การสังเกต เปรียบเทียบ บันทึก ภาคสนาม (ครูไดศึกษาเตรียมการไวกอนแลว) และการบันทึก
ประสบการณตามใบงาน ตลอดจนการฝกฝนทําแบบฝกหัดหรือการทดสอบ เพื่อใหเกิดความ
แมนยําและความชํานาญเปนตน จะเห็นไดวาแตละกิจกรรมหรือแตละวิธีการจะนําไปสูเปาหมาย
และจุดประสงคการเรียนรูอยางหลากหลายในทุกมิติ เชน มิติของพฤติกรรมการเรียนรู ไดแก ความ
คลองแคลวในการปฏิบัติ การบริหารเวลา ความมุงมั่น ตั้งใจ และประสิทธิภาพของการทํางาน มิติ
ดานความเขาใจและความแมนยําในเนื้อหาสาระหรือดานคุณภาพทางสติปญญาระดับตาง ๆ
เชน การคิด เชื่อมโยง การคิดแกปญหา การสืบคน การประมวล สรุป เปนตน
6.2.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นจริง (Authentic Assessment)
จากจุดประสงคการบรรลุผลการเรียนในหลักสูตรรายวิชาดังกลาวในขอ 3 เพื่อเชื่อมโยงลงสูการ
ปฏิบัติจริง กระทําโดยการแยกจุดประสงคนั้น ๆ ลงในแผนการเรียนการสอนยอยของครูผูสอน จะ
ชวยใหครูผูสอนยึดกุมภาพรวมของแผนไดทั้งหมดครบวงจร ตั้งแตลําดับขั้นตอนของเนื้อหา
ขอบเขต กิจกรรมหรือกระบวนการเรียนเฉพาะตอน จนถึงจุดประสงคการบรรลุผลของตอนนั้น ซึ่ง
ครูสามารถวัดและประเมินนักเรียน (เปนรายบุคคล) ไดเปนระยะหรือชวงเวลา เปนคะแนนของแต
ละจุดประสงคไวเปนเบื้องตน ตลอดจนคะแนนของชิ้นงานและการทดสอบ (ถามี) ซึ่งเมื่อจบภาค
การศึกษา จะนําผลมาประมวลรวมขั้นสุดทายของวิชานั้น ๆ เพื่อจัดทํารายงานผลการศึกษาราย
ภาคใหผูปกครองทราบตอไป จะเห็นไดวากลไกการวัดประเมินผลนักเรียนในลักษณะนี้ ในทาง
กลับกันจะชวยประเมินแผนของครูดวย ในระหวางการดําเนินการเรียนการสอนและการประเมิน
นักเรียน ครูจะพบขอบกพรองหรือผิดพลาดของกิจกรรมบางอยาง ซึ่งตองจัดปรับแกไขไปให
ทันทวงที หากจุดประสงคนั้นไมสามารถบรรลุไดจริง ดวยอุปสรรคหรือปจจัยที่ยากแกการควบคุม
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หรือภาวะผูเรียนที่ยังไมพรอม หรือเรียนรูไดเร็วเกินกวาแผน เปนตน ทั้งนี้จะชวยใหครูไดปรับแกที่
ผูเรียนในกรณีที่ประสบปญหาในการเรียนไดทันทวงที โดยไมตองรอใหจบภาคการศึกษา
จากหลักการทั้ง 4 ขอขางตน มีความสําคัญตอเนื่องประกอบกัน หาก
ขาดสวนใดสวนหนึ่งไป การปรับปรุงหลักสูตรจะไปไมถึงจุดหมายปลายทาง และจากหลักการ
ดังกลาวนี้เอง ที่มีผลตอการจัดคาบเวลาเรียน ภาคการเรียน จํานวนนักเรียนตอหอง และสัดสวนครู
ตอนักเรียน สภาพแวดลอมและอาคารสถานที่ ตลอดจนการเปนชุมชนแหงการเรียนรูกันอยาง
ทั่วถึงซึ่งลวนเปนสภาพการที่จําเปนตองตามมาเอื้ออํานวยใหเกิดการปฏิบัติไดจริงตอไป
7. จุดมุงหมายของหลักสูตร
จากการที่โรงเรียนรุงอรุณ เปดดําเนินการขึ้นในแนวทางปฏิรูปการเรียนรูที่ชัดเจน
มาตั้งแตตนนั้น ก็ดวยตามเจตนารมณที่จะเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเยาวชนใหเปนผูเรียนรูเปน
กลาวคือ รูเทาทันองคความรูตาง ๆ และมีอิสรภาพทางปญญา พอที่จะประมวลความรูนั้น ๆ ให
เปนประโยชนทั้งตอตนเองและสังคมไดอยางแทจริง โดยมุงสูระบบการศึกษาในรูปแบบโรงเรียน
เปนสําคัญ ทั้งนี้ภายใตระบบโรงเรียนอันเปนมาตรฐานสากลนี้ เปนจุดตั้งตนที่เหมาะสมกับความ
เปนจริงของสังคมปจจุบัน หากเพียงแตสามารถจัดปรับระบบนี้ขึ้นไปสูระดับที่มั่นใจไดวาเปน
พื้นฐานที่แทจริงแหงภูมิปญญาของสังคมไทย เปนโรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับเยาวชนไทยให
เปนผูที่พึ่งพาสติ-สัมปชัญญะของตน ในการสรางองคความรูใหกับสังคมตอไปในอนาคตได
เงื่อนไขสําคัญของการปรับเปลี่ยนระบบโรงเรียนดังกลาว ขึ้นอยูกับคุณภาพบุคคล
ในโรงเรียนนั่นเอง และในทางกลับกัน คุณภาพของบุคคลทั้งหลายในโรงเรียน ไมวาครู-นักเรียน
ฯลฯ นั้น ก็อาจฝกฝนใหเกิดขึ้นและเปนไปตามเปาหมายที่ตองการได โดยอาศัยกระแสความสัมพันธ
ตอกันชนิดหนึ่งซึ่งกอกําเนิดมาจากแกนกลาง คือ หลักสูตร ที่เปนเครื่องกําหนดหนาที่ บทบาท
ทาที วิสัยทัศน ความคิด ภายใตวิธีการเรียนรูในทุกมิติอยางชัดเจนที่สุดนั่นเอง ดังนั้นจึงอาจกลาว
ไดวา โรงเรียนรุงอรุณใชกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งเริ่มตั้งแตกระบวนการสราง จนถึงการใช
หลักสูตรที่มีลักษณะเหมือนกระบวนการวิจัยและพัฒนานั่นเองไปสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอ
ตัวผูกระทําและตอผลงานที่ปรากฏพรอมกันไป ในดานตัวผูกระทําซึ่งมีหลายระดับ ตั้งแตผูบริหาร
ครู นักเรียน ในดานผลงานก็เชนกัน มีตั้งแตระดับโครงสรางหลักสูตรและการบริหารมาสูหนวยการ
เรียนบูรณาการแบบองครวม ชั้นเรียนที่มีวุฒิภาวะ และผลงานประมวลความรูประจําภาค
การศึกษาของนักเรียน (หยดน้ําแหงความรู) ในที่สุด
โรงเรียนรุงอรุณจึงอาศัยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรซึ่งมีศูนยกลางทั้งกระบวนการ
อยูที่ “หนวยการเรียนบูรณาการแบบองครวม” นี้ นําไปสูจุดมุงหมายสําคัญ 3 ประการ คือ
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7.1 เกิดการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนของบุคลากรโดยรวมใหเปนผูเรียนรูเปนอยูเสมอ
7.2 เกิดการปรับปรุงสาระวิชาอยางเชื่อมโยงเปนองครวม เต็มไปดวยเรื่องราวของ
การเรียนรูเขาสู ความจริงและความดีงาม
7.3 นักเรียนและชั้นเรียนเกิดเจตจํานงที่ชัดเจน มีฉันทะ มีความมุงมั่นตอการ
เรียนรูดวยตนเอง
8. คําอธิบายหลักสูตร เนื้อหาสาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ของ
โรงเรียนรุงอรุณ มีลักษณะดังนี้
8.1 เปนหลักสูตรรายวิชา แตละระดับชั้นอยางตอเนื่อง เพื่อครอบคลุมสาระการ
เรียนรูทั้งหมด
8.2 ระบุแนวคิดพื้นฐานของสาระความรูนั้น คือ เนื้อหาอยางเปนองครวมของ
ความรูห นึ่ง ๆ ซึ่ง มีที่ม า การดํา เนิน เรื่อ งราวและคุณคา เฉพาะสาระนั้น ๆ ที่มีตอ ผูเ รีย นทั้ง
โดยตรงและโดยออม โดยเกณฑหรือขอบงชี้ ที่นําไปสูความจริง ความดีงาม ซึ่งควรคาแกผูเรียน
ในวัยนั้น ๆ ได
8.3 ระบุจุดประสงคที่นักเรียนควรบรรลุผลการเรียนเรื่องนั้น ๆ ไดอยางชัดเจน
กลาวคือ ผลซึ่งเปนคุณภาพทางดานความคิด ความรู ความเขาใจ (พุทธิพิสัย) และผลดาน
สติปญญาและจิตใจ (จิตพิสัย)
อยางไรก็ดี หลักสูตรรายวิชานี้สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานแกนกลางได
โดยงาย เนื่องจากในกลุมสาระวิชานั้นเหมือนกันเกือบทั้งหมด และการระบุแนวคิดพื้นฐานหรือ
คุณคาขององคความรูก็ดี การระบุจุดประสงคการบรรลุผลการเรียนก็ดี สามารถเทียบเคียงไดกับ
การระบุมาตรฐานกลุมสาระวิชา และมาตรฐานชวงชั้นได
9. การปฏิรูปการเรียนรูรายวิชาดวยหนวยการเรียนรูบูรณาการแบบองครวม
จากหลักการและจุดมุงหมายของการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนรุงอรุณ ซึ่งมี
ลักษณะเปนหลักสูตรรายวิชานั้น ไดกลาวถึงขั้นตอนที่นับวาเปนศูนยกลางของกระบวนการปฏิบตั ิ
ที่กอใหเกิดการปรับเปลี่ยนผูสอน-ผูเรียน และกระบวนการเรียนรูที่แวดลอมทั้งหมด เขาสูทิศทาง
การศึกษารุงอรุณไดนั่นคือขั้นตอนการสรางหนวยการเรียนบูรณาการแบบองครวมของรายวิชา
นั่นเอง
9.1 ความหมายของหนวยการเรียนบูรณาการแบบองครวม
หนวยการเรียนรูบูรณาการแบบองครวม คือ แผนการเรียนการสอนสําหรับ 1
รายวิชา 1 ระดับชั้นซึ่งทําไดทุกระดับรายวิชา โดยมีครูผูสอนเปนผูออกแบบวางแผน เพื่อให
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ครอบคลุมเนื้อหาสาระวิชาของระดับชั้นนั้น ๆ ใน 1 ภาคการศึกษาหรือ 1 ปการศึกษา หนวยการ
เรียนบูรณาการแบบองครวมเปนแผนการเรียนครบวงจร เพราะบงบอกทั้งเนื้อหาสาระวิธีดําเนินการ
เรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมของครูและนักเรียน ตลอดจนระบุแผนและวิธีการวัดและประเมินผล
ตั้งแตตนจนจบ เรียงลําดับตามขั้นตอนการเรียนนั้น ๆ ขอสําคัญของหนวยการเรียนบูรณาการแบบ
องครวม คือ ครูผูสอนซึ่งเปนผูออกแบบและสรางหนวยการเรียนนี้ จําเปนตองศึกษาวิเคราะหมวล
สาระดวยตนเองเสียกอน จนกระทั่งสามารถเห็นภาพรวม ความตอเนื่อง เห็นเรื่องราวและ
กระบวนการเรียนรูลักษณะตาง ๆ และเห็นจุดประสงคการเรียนที่นักเรียนควรบรรลุตามขั้นตอนที่
เหมาะสมนั้น ๆ
หนวยการเรียนบูรณาการแบบองครวม ชวยใหครูมีโอกาสเตรียมกิจกรรม
ชิ้นงาน แบบฝก สื่อ อุปกรณตาง ๆ หลากหลายชนิดอยางสอดคลองกับขั้นตอนนั้น ๆ รวมทั้ง
เตรียมการพานักเรียนศึกษานอกสถานที่อยางมีความหมายตอสาระที่เรียน หนวยการเรียนบูรณา
การแบบองครวม ชวยใหครูสามารถใชจุดประสงคการบรรลุผลการเรียน ทําการวัดและประเมินผล
การเรียนรูจริงใหครบถวนทุกมิติผานขั้นตอนตาง ๆ เชน การทํากิจกรรม การทําแบบฝกหัด ชิ้นงาน
หรือการทดสอบ (ถามี) เพื่อประมวลผลการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคลได ตลอดระยะเวลา
การเรียนการสอนซึ่งครูสามารถปรับปรุงหรือชวยนักเรียนได เมื่อประสบปญหาอยางทันทวงทีแลว
จึงสรุปผลรวมเปนรายงานเมื่อจบภาคการศึกษา
9.2 หนวยการเรียนบูรณาการแบบองครวมกับการปฏิรูปการเรียนรู
การปฏิรูปการเรียนรูมุงเนนใหครูและสถานศึกษาปรับปรุงการเรียนการสอนที่
สําคัญ 2 ประการ คือ
9.2.1 ปฏิรูปดานเนื้อหาสาระวิชา กลาวคือ การบูรณาการเนื้อหาสาระเปน
องครวมนี้ ในรายวิชาของระดับชั้นหนึ่ง ๆ จะพบวาเมื่อครูศึกษาวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา แลว
เกิดความรูความเขาใจของตนเองที่มีตอสาระนั้น ๆ และเห็นคุณคาของสาระนั้น ๆ อยางแทจริง
ครูจึงสามารถเรียบเรียงหรือรอยเรียงสาระความรูที่ตอเนื่องเชื่อมโยงกันเขาเปนชุดหนึ่ง ๆ เพื่อให
เหมาะแกวัยและภาวะการเรียนรูของเด็กได โดยมีแกนสาระสําคัญหนึ่งเปนศูนยกลางและมี
โครงขายเชื่อมกับสาระยอย ๆ ในรายวิชาหนึ่ง ๆ อาจจะวัดจําแนกชุดความรูลักษณะนี้ไดหลาย
ชุด เมื่อประกอบกันเขาทั้งหมด นั่นก็คือ ครบเนื้อหาสาระในหนึ่งภาคการศึกษานั่นเอง การทีค่ รูรอ ย
เรียงเนื้อหาเปนชุดองคความรูหนึ่ง ๆ นี้ มีเหตุผลสําคัญ 2 ประการ คือ
9.2.1.1 โดยธรรมชาติของสาระวิชาใด ๆ ก็ตาม มั กจะเปนไปอยา ง
ตอเนื่องเชื่อมโยง ไมอาจแยกลอย ๆ อยูไดโดยไมสามารถบอกที่มาที่ไป
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9.2.1.2 เมื่อสามารถรอยเรียงใหเห็นที่มาที่ไปแลว ครูจะเห็นคุณคาของ
สาระวิชานั้น ๆ ที่มีความหมายตอความอยากรูอยากเรียน (เจตจํานงการเรียนรู)ของตนเองและ
ของนักเรียนไดชัดเจน
ดังนั้น การศึกษาวิเคราะหเนื้อหาสาระของครูนี้เองที่กระตุนใหครูซาบซึ้ง
และมีแรงบันดาลใจที่จะถายทอดเรื่องราวเหลานั้นใหกับผูเรียนมากกวาที่จะเปนเพียงผูสื่อสาร
บางอยางที่แมตนเองก็ไมเขาใจ ไมเห็นคุณคาแทจริงไปอยางแกน ๆ ครูจึงมีความมั่นใจในการ
ถายทอดและกอใหเกิดเจตจํานงการเรียนรูแกผูเรียนได
9.2.2 ปฏิรูปดานกระบวนการเรียนรู คือ บูรณาการการเรียนรูที่หลากหลาย
มิติ คือ ธรรมชาติการเรียนรูของมนุษยนั้นก็มีลักษณะเปนองครวมเชนกัน ยกตัวอยางเชน การ
สังเกต เปรียบเทียบและจดจําสิ่งหนึ่ง ๆ จะเกิดขึ้นตอเนื่องหรือการใชตาดู หูฟง และการลงมือ
ปฏิบัติ ทดลองทํา คิดพิจารณา ตั้งคําถาม ฯลฯ ก็เปนไปอยางตอเนื่อง ดังนั้น ทักษะทางการเรียนรู
ที่มีตอสาระหนึ่ง ๆ จะรอบคอบ ลึกซึ้ง แมนยําก็ตอเมื่อผูเรียนไดมีโอกาสสะสมประสบการณตอ
เรื่องนั้น ๆ ไดรอบดาน หลากหลายมิติ กระบวนการเรียนรูจึงไมควรเปนไปเพียงหนึ่งหรือสองวิชา
ซ้ํา ๆ กัน ไมวาจะเรียนรูเรื่องใด ๆ หากแตควรเนนใหผูเรียนไดบูรณาการทักษะตาง ๆ ของเขา
เพื่อรับรูและเขาใจสาระตาง ๆ ไดจริง และเกิดความกระตือรือรน ความมุงมั่นของตน จนประจักษ
ถึงความรูที่ผุดขึ้นในใจและเปนประสบการณที่มีคาเปนตนทุนของการเรียนรูที่แทจริง กระบวนการ
เรียนรูที่เกิดขึ้นเมื่อผูเรียนไดลงมือปฏิบัติงานหรือกิจกรรมหนึ่ง ๆ จึงมักเปนกระบวนการเรียนรูที่
ไดผล มีประสิทธิภาพ เพราะประกอบไปดวยทักษะตาง ๆ ที่สําคัญ เชน การสังเกต การพิจารณา
การตัดสินใจ การวางแผน การบันทึก การวิเคราะห การประมวล สรุปผล เปนตน เมื่อใดก็ตามที่ครู
อาศัยกระบวนการเรียนแบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) หรือใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม
การเรียนรูที่เหมาะสมกับสาระความรูขั้นตาง ๆ แลวจะพบวา แมองคความรูที่ยากและซับซอนก็
กลับเขาถึงไดรวดเร็วและลึกซึ้ง ดังนั้น การวางแผนสรางหนวยการเรียนบูรณาการแบบองครวมนี้
จึงเทากับเปนการผนวก การบูรณาการทั้งดานเนื้อหาสาระและบูรณาการทักษะกระบวนการ
หลากหลายมิติเขาดวยกัน และเมื่อเกิดผลกับเรื่องหนึ่ง ๆ แลว การบูรณาการขามสาระวิชาอื่น จึง
เปนไปไดตามธรรมชาติของเรื่องตาง ๆ เชนกัน ถึงแมบางครั้งอาจอยูนอกแผน แตบางครั้งครูก็
สามารถนํามาเสริมกันไดซึ่งยังคงรักษาสาระหลักและการประเมินสาระหลักไดครบถวน การปฏิรูป
การเรียนรูจึงเกิดขึ้นไดอยางเปนอิสระ ทั้งผูสอนและผูเรียน
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9.3 ลักษณะเฉพาะของหนวยการเรียนที่มีการบูรณาการที่แทจริง
หนวยการเรียนบูรณาการแบบองครวม ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ เนื้อหา
สาระและการระบุคุณคาของสาระนั้น ๆ ที่มีตอชีวิตผูเรียน จนสามารถเรากุศลและสงผลในทาง
พฤติกรรมที่ดีงามของผูเรียนในดานใดดานหนึ่งโดยอัตโนมัติกระบวนการเรียนรูใหถึงความจริง
แบบมีขั้นตอนเพื่อไปสูการสัมผัส/เผชิญของจริงที่อยูใกลตัว ตั้งแตการจุดประกายการเรียนรู และ
ขั้นตอนการเรียนรู ตลอดจนการประยุกตความรูที่ได พรอมทั้งการระบุสื่อที่หลากหลาย เพื่อเปด
โอกาสใหผูเรียนฝกทักษะกระบวนการเรียนรู อีกทั้งวิธีคิดของตนเองไดจริง โดยอาศัยบริบทที่เปน
จริงเชนกัน การประมวลความรูของผูเรียน และนําเสนอความรูนั้นใหกับผูอื่น ทั้งนี้ ในการ
ประเมิ น ผลนั้ น ผูเ รียนจะไดรับการประเมิน เปนชว ง ๆ ตามแตกิจ กรรมที่ผู เ รียนไดฝ ก ฝนและ
ประมวลความรูนั้น ๆ ของตนเองออกมา
9.3.1 ขั้นตอนการออกแบบสรางหนวยการเรียนบูรณาการแบบองครวม
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา (Conceptualization)
ครูผูสอนรายวิชาหนึ่งในระดับชั้นหนึ่ง ควรศึกษาทําความเขาใจขอบเขต
เนื้อหา สาระสําคัญจากหลักสูตรแมบท เพื่อใหเห็นภาพรวมของมวลสาระวิชาที่จะทําการสอนใน 1
ภาคการศึกษานั้น จนกระทั่งสามารถตีความแนวคิดพื้นฐาน คุณสมบัติเฉพาะวิชาของสาระวิชา
นั้น ๆ ออกมาเปนจุดประสงคการบรรลุผลการเรียนอยางกวาง ๆ จากนั้นครูจะเริ่มแปลความ
สนใจของครูที่มีตอสาระวิชาดังกลาว และไมไกลจากความสนใจของเด็กในระดับที่จะสอน แลวจึง
คอยขยายความเชิงรูปธรรมโดยการเชื่อมโยง (Integration) เนื้อหาสาระเขาดวยกัน จนรอยเรียง
เรื่อง (Thematic) ตอเนื่องเปนชุดองคความรู (Unit of Content) หนึ่ง ๆ ไดชัดเจน
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําหนวยบูรณาการ 1 หนากระดาษ
เปนจัดระบบความคิด ดวยการที่ครูระบุเนื้อหาสาระ คุณคาที่มีตอผูเรียน และ
ผลในทางพฤติกรรม พรอมทั้งวางแผนการเรียนการสอน การประเมินผล เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ดังกลาว
ขั้นตอนที่ 3 ตารางแผนการสอนรวมรายสัปดาห
แผนปฏิ บั ติ ก ารนี้ จ ะเป น โครงสร า งการทํ า งานทั้ ง ภาคการศึ ก ษาสํ า หรั บ
รายวิชา/ระดับหนึ่ง ๆ โดยมีการระบุวัตถุประสงค เนื้อหา กิจกรรม การประเมินผล เปนรายสัปดาห
โดยสังเขป ซึ่งจะไดรับการพิจารณาจากครูใหญ ทีมผูสอนในสายวิชาเดียวกัน และ/หรือทีม
ระดับชั้น เพื่อชวยกันตรวจสอบความเขาใจใหถูกตองและรอบคอบ แผนนี้จะชวยใหครูตระหนักถึง
ภาพรวม ไมหลงประเด็น พรอมกับชวยใหครูยืดหยุนแผนยอยได โดยไมเสียหลักการใหญ หาก
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เผชิญสถานการณที่ไมอาจควบคุมได เปนการเขียนอธิบายรายละเอียดและลําดับขั้นตอนในการ
ปฏิบัติ โดยระบุหัวขอสําคัญ
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลทั้งครูและนักเรียน
สําหรับครูนั้นทําการประเมินและปรับปรุงเพื่อทําแผนใหมอีกครั้งหนึ่งซึ่งเปน
แผนที่จะพัฒนาขอบกพรองตาง ๆ ของแผนเดิม ในดานนักเรียนนั้น ครูเปนผูประเมินจากการ
เรียนรูในหองและการนําเสนอผลงานในงานหยดน้ําแหงความรูชวงสิ้นภาคการศึกษา สวนเด็ก
นักเรียนนั้นจะทําการประเมินและพัฒนางานของตนไปตลอดชวงแหงการเรียนซึ่งจะมีครูเปนผูค อย
ใหคําชี้แนะรวมปรึกษาหารือ เมื่อครูมีความชํานาญพอสมควรแลว ครูแตละสายวิชาจําเปนตองมี
การประชุมเพื่อสรางปรับปรุงหลักสูตร อันประกอบดวยหลักการบูรณาการสูชีวิต โดยใชวิชานั้น ๆ
เปนตัวหลักวามีบทบาทในการเรียนการสอนอยางไร เชน ในการเรียนหนวยมนุษยและสังคมศึกษา
ในระดับประถมนั้น ครูตองมาทําความเขาใจรวมกันวา เด็กชวงวัยนี้ควรมีเนื้อหาสาระที่รอยเรียง
กันอยางไร หลักการของวิชาสังคมนั้นคืออะไร และจะประกอบไปดวยกระบวนการเรียนแบบไหน
จึงจะสามารถทําใหผูเรียนเขาใจสิ่งที่ครูตองการใหเกิดการเรียนรูได ตัวอยางเชน ประเด็นการ
เรียนรูในระดับประถม คือเรื่องชีวิตความเปนอยู จากนั้นจึงวางเนื้อหาสาระสําหรับแตละระดับของ
หนวยนี้ และเตรียมวางแผนการสอนตามหลักการของวิชาที่วิเคราะหรวมกัน คือเรื่องความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับพื้นที่ โดยมีเงื่อนไขเวลาเปนองคประกอบของความสัมพันธ รวมถึงเปนเงื่อนไข
ของการเปลี่ยนแปลงทําใหเกิดเรื่องราวตาง ๆ จากนั้นครูจึงเริ่มจากวิธีการเรียนที่จะจุดประกาย
การเรียนรูสําหรับเด็ก นั่นคือ กระบวนการเรียนจากสิ่งใกลตัวที่เด็กชอบ อยางเชน ครูพานักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เรียนเรื่องขนม โดยครูคอย ๆ พาเชื่อมโยงจากขนมที่เด็กชอบไปสูขนมรุน
พอแม และจากพอแมเชื่อมโยงสูการเรียนรูเรื่องครอบครัวตนเองไปสูชุมชนโรงเรียนและชุมชนรอบ
โรงเรียนในที่สุด จากนั้นจึงระบุแนวคิดในหนวยการเรียนของตน รวมถึงขั้นตอนวิธีการที่จะทําให
หนวยการเรียนนั้น ๆ เกิด ประสิทธิภาพจริงกับผูเรียน
ขั้นตอนที่ 5 แผนการสอนยอย (Teacher’s Plan) ซึ่งที่รุงอรุณเรียกวา ปผ.1
เปนการขยายแผนเพื่อลงสูปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยนําแตละตอนของแผน
รวมมาระบุรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนรูทีละสัปดาหหรือทีละโครงงานยอย ซึ่งอาจจะใช
เวลากวาสัปดาหและระบุจุดประสงคการบรรลุผลการเรียนเฉพาะกิจกรรม/โครงงานยอยนั้น ๆ
อยางชัดเจนที่ครูมุงจะวัดและประเมินนักเรียน
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ขั้นตอนที่ 6 แบบวัดและประเมินผลการเรียนรายบุคคล (ปผ.2)
แบบแผนนี้จะใชควบคูไปในแตละขั้นตอนของการเรียน เพื่อวัดและประเมินผล
ตามจุดประสงคฯ ที่ระบุไวในแผนการสอนยอย (ปผ.1) ซึ่งเกิดขึ้นจริง ในขณะที่นักเรียนอยูใน
กระบวนการเรียนรูตาง ๆ แบบนี้ จะชวยใหครูชวยเสริมพัฒนาการของนักเรียนเฉพาะรายได
ทันทวงที หรือแมแตการจัดแบบฝก-งานที่เหมาะสมกับความสามารถ เปนการชวยใหครูมี
เครื่องบงชี้ใหมั่นใจพอที่จะยืดหยุนคําสั่ง ใบงาน ชิ้นงาน ใหสอดคลองกับผูเรียนที่แตกตางจาก
ปกติทั่วไปของหองได ในทางกลับกันการใชแบบวัดและประเมินนี้ เปนการประเมินแผนฯ ของครูไป
ในตัว หากผลปรากฏวากิจกรรมไมเหมาะสม ไมบังเกิดผลดังที่คาดไว ครูอาจปรับแกไดทัน
ขั้นตอนที่ 7 แบบประเมินผลรวมและรายงานผลการเรียนประจําภาค (ปผ.3)
เปนการประมวลคะแนนและหรือการวัดประเมินผลแตละครั้งจาก ปผ.2 เพื่อ
สรุปการบรรลุผลการเรียนของนักเรียนแตละคน ดังนั้นการที่ครูตัดสินในคัดเลือกสัดสวนการให
คะแนนหรือไมใหเปนคะแนน แตปรากฏในรายงานผล เพราะมีนัยสําคัญอยางใดอยางหนึ่ง เมื่อ
รวมทุกมิติแลว จึงจะเห็นความสามารถที่แทจริงของนักเรียนแตละคนนั้นได
10. การศึกษาพิเศษ
โรงเรี ย นรุ ง อรุ ณ เชื่ อ ในความพิ เ ศษของธรรมชาติ ม นุ ษ ย มนุ ษ ย ทุ ก คนมี
ความสามารถที่จะพัฒนาตนและการเรียนรูได แมจะมีความบกพรองหรือ ความพิการแตกตางไป
จากคนอื่น ๆ รุงอรุณจึงเปดโอกาสให เด็กพิเศษเขาเรียนรวมในชั้นเรียนปกติ เด็กพิเศษในที่นี้ไดแก
เด็กบกพรองทางการไดยิน (ไมใชภาษามือ) เด็กบกพรองทางการมองเห็น บกพรองทางสติปญญา บกพรองทางการเรียนรู กลุมอาการออทิสติกและแอสเพอรเกอรซินโดรม รวมทั้งเด็กที่มี
ระดับ สติปญญาหรือความสามารถ พิเศษสูงกวาเกณฑเฉลี่ย
การพิจารณารับเด็กพิเศษเรียนรวม ในแตละป จะพิจารณาจากพัฒนาการเด็ก
และความรวมมือของผูปกครองเปนสําคัญ โดยโรงเรียนสามารถรับเด็กไดไมเกิน 2 คนตอหนึ่ง
หอง ซึ่งตองอาศัยความเขาใจของครูผูสอนและเพื่อนรวมชั้นเรียนอยางมาก เพื่อที่จะใหเด็กเกิด
การพัฒนาไดอยางแทจริง เปาหมายในการเรียนรวมของเด็กพิเศษในชั้นเรียนปกติคือ การนําพา
เด็กใหเรียนรูทักษะการดําเนินชีวิต รูจักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเขาสูภาวะปกติและดํารงตน
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข รวมทั้งสามารถปรับกระบวนการเรียนรูตาง ๆ ที่ได รับจากชั้นเรียน
มาใชพัฒนาขอเดน ขอดอยของตน สรางความภาคภูมิใจ จนเกิดภาวะความมั่นคงทางอารมณ
และจิตใจ เริ่มจากการสังเกตและประเมินพฤติกรรมเด็กตั้งแตแรกเขา (กอนเปดภาคการศึกษาเพื่อ
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ระบุปญหาและความตองการ) การชวยเหลือของเด็กเปนรายบุคคล จากนั้นวางเปาหมายและ
แนวทางเตรียมความพรอมของเด็กลงสูการปฏิบัติ โดยความรวมมือจากผูปกครองกอนเริ่มการ
เรียนในชั้นเรียน เมื่อวันเปดภาคการศึกษา จากนั้นคณะครูรวมกับผูปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวของ
จะวางแผนการจัดทําแผนการศึกษารายบุคคล (IEP: Individualized Education Program)
ประจําปการศึกษา รวมกัน นําไปสูการจัดเตรียมแผนการสอบรายบุคคล (IIP : Individual
Implementation Plan) ประจําของครูในแตละภาคการศึกษา และแผนการชวยเหลือของ
ผูปกครอง เมื่อนักเรียนอยูที่บาน การดําเนินการเปนการทํางานรวมกันระหวาง
10.1 ผูปกครอง
10.2 ครูประจําชั้นและครูผูสอนในระดับชั้นเรียนของเด็ก
10.3 ครู ใ นส ว นงานสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน ได แ ก ครู ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ
พยาบาล นักกิจกรรมบําบัดประจําโรงเรียน
10.4 ฝายบริหารของโรงเรียน
10.5 แพทยหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ถามี)
ในแต ล ะเทอม จั ด ให มีก ารแลกเปลี่ย นและสรา งความเข า ใจรว มกัน เกี่ ย วกั บ
พฤติ ก รรมของเด็ ก และวิ ธี สง เสริม พั ฒ นาการ ในดา น ต า ง ๆ ที่ ส ามารถปฏิบัติ ได จริ ง อย า งมี
เปาหมายเดียวกัน การติดตามและประเมินความกาวหนาของเด็ก จะทํารวมกันอีกครั้ง โดยครูที่
เกี่ยวของกับผูปกครอง เพื่อเปนขอมูลสําหรับภาคการเรียนถัดไป
โรงเรียนสอนการแสดงภัทราวดี
ภัทราวดีเธียเตอร เปนโรงละครเอกชน ที่มีการแสดงระดับสากลทุกวันเสาร อาทิตย
และเปนสถาบันการศึกษาเพื่อสรางนักแสดง นักการละคร นักคิด นักเขียน ที่มีความสามารถระดับ
สากลทุกรูปแบบ สูวงการบันเทิง อีกทั้งยังเปนที่อนุรักษ ศิลปะวัฒนธรรมไทย และคนคิดองค
ความรูใหมเพื่อการพัฒนา จัดตั้งโดยคุณภัทราวดี มีชูธน นักแสดง นักเขียน ผูกํากับการแสดง ที่มี
ผลงานเปนที่ยอมรับทั้งในประเทศ และตางประเทศมาเปนเวลากวา 30 ป โรงละครตั้งอยูที่ 69/1
ซอยวัดระฆัง ถนนอรุรอัมรินทร ศิริราช กรุงเทพฯ 10700 ซึ่งซอยวัดระฆัง เปนชุมชนเกาแกของ
กรุงเทพฯ ริมฝงแมน้ําเจาพระยาตรงขามพระบรมมหาราชวัง
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1. ประวัติของภัทราวดีเธียเตอร
ภัทราวดีเธียเตอร อุทธยานละครเวทีกลางแจงแหงแรกของกรุงเทพ ตั้งอยูในซอยวัด
ระฆัง บริเวณกรุงเกาฝงธนบุรี เปดการแสดงครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม ปพ.ศ. 2535 โดย คุณภัท
ราวดี มีชูธน นักแสดง ผูกํากับการแสดง และผูเขียนบท มีผลงานเปนที่ยอมรับคนหนึ่งของประเทศ
ไทย ภัทราวดีเริ่มกอตั้งคณะละครโดยการทดลองประพันธและสรางละครเพลงเรื่อง เก็บดาวดวง
ใหมไปใสฟา แสดง ณ ศูนยวัฒนธรรมโรงละครใหญ ในป พ.ศ.2530 ซึ่งเปนปแรกของการเปดใช
โรงละครแหงนี้ เธอนําแสดงรวมกับ คุณชรัส เฟองอารมณ คุณสุชาติ ชวางกูล และคุณฉันทนา กิ
ติยพันธ โดยมีคุณปรัศญ สุวรรณศร เปนผูประพันธดนตรี คุณบุบผา ธรรมบุตร เปนผูควบคุมวง
ดนตรี Choreographer จาก New York ฝกสอนลีลาใหกับนักแสดงทุกคนโดยเฉพาะอยางยิ่งผู
แสดงเปน Chorus ซึ่งในยุคสมัยนั้น มีแตนักเรียน Ballet นักเตนจากดิสโกเทคไมมีพื้นฐานการ
เรียนเตนรํามาเลย ประสบการณในครั้งนั้นทําใหเธอตระหนักวาประเทศไทยขาดการศึกษาและ
ขาดบุคลากรซึ่งจําเปนตองใชในการแสดงประเภท Performing art เธอจึงรวบรวม ทีมและจัดการ
แสดงประเภท variety show อยางสม่ําเสมอเพื่อสรางงานหาเงินมาใหการศึกษาแกนักแสดงและ
บุคลากรเบื้องหลังการแสดงอยางตอเนื่องโดยการมอบเงินรายไดสวนตัวทั้งหมดใหกับโรงละครเพือ่
การพัฒนางานและบุคลากร นักแสดงในสังกัดไดรับการฝกสอนใหมีพื้นฐานการแสดงหลากหลาย
ดังที่เธอไดรับการฝกมาคือการแสดง การเตนรําประเภท Jazz, Ballet, Modern dance, Ballroom
รําไทย ดนตรี ศิลปะการละคร ศิลปะพื้นบาน ขับรองทั้งเพลงสากลและเพลงไทยเดิม รวมทัง้ การจัด
แสงเสียง การออกแบบฉากและสรางเครื่องแตงกาย
ในทุก ๆ ปภัทราวดีเธียเตอรจะเชิญครูจากตางประเทศ และจากกรมศิลปากรมา
สอน ศิลปะหลากหลาย เชนBallet, Modern dance, Contact Improvisation, Butoh ของญี่ปุน
โขน รําไทย การฟอนของภาคเหนือ กลองสะบัดชัย การออกแบบทาเตน เปนตน และสงนักแสดง
ในสังกัดที่มีความสามารถไปศึกษาตางประเทศ เชน อังกฤษ แคนาดา อินโดนิเซีย สงนักแสดงและ
ทีมงานไปดูงานจัดการแสดงในประเทศตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ เชิญผูกํากับการแสดงที่มีชื่อเสียง
มารวมสรางงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรูความสามารถ คนคิดและสรางสรรคงานซึ่งเปน
เอกลักษณของคนไทย นอกจากนี้ยังไดเชิญครูธีรยุทธ ยวงศรี ซึ่งเปนหนึ่งในตระกูลโขนละครไทยที่
มีชื่อเสียง เปนพระรามที่มีฝมือเยี่ยม และเปนนักวิชาการ นักคนควา หนึ่งในหาของผูไดรับ
พระราชทานโองการจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ใหเปนประธานในพิธีครอบครู
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ครูธีรยุทธไดเปนครูผูฝกสอนนาฎศิลปไทย ใหแกนักแสดงของภัทราวดีเธียเตอร
และไดมอบตําแหนงประธานในพิธีครอบครูโขนละครไทยใหแก ศิษยเอกของทานคือ มานพ มี
จํารัส ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2544 กอนที่ทานจะเสียชีวิตในวันที่ 30 มิถุนายน 2545 ณ
โรงพยาบาลศิริราชดวยโรคชรา พิธีสวดศพของทานจัดที่หองสมุดภัทราวดีเธียเตอร ที่ซึ่งทานมอบ
ใหเปนที่เก็บผลงานวิจัย ทั้งหมดของทาน ทั้งบทความ หนังสือ เทปเพลงและวิดีโอ ศิษยทั้งหลาย
เปนผูรวมจัดสถานที่และดอกไม สวยงามยิ่งนัก นอกจากนี้ภัทราวดีเธียเตอร ยังไดเชิญครูราฆพ
โพธิเวช สอนโขนทุกวันศุกร ถึงแมโรงละครจะไมไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน
เทาที่ควร แตความตั้งใจที่จะพัฒนาศิลปะแขนงนี้อยางจริงจังทําใหภัทราวดีเธียเตอรยังคงฝก
นักแสดง และสนับสนุนใหสรางงานพัฒนาความรู ความสามารถของศิลปนรุนใหมจนไดกลายเปน
มืออาชีพสรางชื่อเสียงใหกับประเทศไทยมากมาย ปจจุบันมีนักแสดงฝมือดีเปนที่ยอมรับ และไดรบั
เชิญใหเปนตัวแทนประเทศไทยไปแสดงในเทศกาลละครทั้งในยุโรป และเอเซีย ไดรับการยกยองวา
เปนทีมที่มีความคิดสรางสรรคความสามารถและรอบรูลึกซึ้งทั้งศิลปะไทยและสากล
2. การบริการดานตาง ๆ
2.1 Gallery
ภัทราวดีแกลลอรี่ เปนสวนหนึ่งของโรงละครภัทราวดี ซึ่งใชเปนที่จัดแสดงผล
งานในดานตาง ๆ ภัทราวดีเธียเตอรแกลลอรี่เปนที่จัดแสดงผลงานแบบเปดโลงเพื่อรองรับงาน
ศิลปะแบบ visual artist ตามที่ศิลปนแตละทานตองการ โดยเปดใหแสดงผลงานโดยไมเสีย
คาใชจายแกผูที่สนใจ ถาศิลปนทานใดตองการเชาสถานที่เพื่อใชในโอกาสพิเศษหรือจัดงานอื่น ๆ
ทางภัทราวดียินดีบริการพรอมดวยอาหารที่มีคุณภาพ
2.2 Home stay
ภัทราวดีเธียเตอรมีบริการหองพัก แอรคอนดิชั่น ที่สดวกสบาย จํานวน 8 หอง
ประกอบดวย หองนั่งเลน หองนอน หองน้ํา และหองครัว อัตราคาหอง 2000 บาท ตอวัน หองคู
และหองน้ํา อัตรา 1500 บาท /วัน
2.3 ลานครู ปรับปรุงสถานที่ใหม ใหเปนแหลงอาหารเพื่อสุขภาพ
โรคภัย ไขเ จ็บมาจากความเครียดและการรับประทานอาหารที่ยอยยาก มี
ไขมันมากเกินไป มีสารเคมีตกคาง รับประทานผักและผลไมนอยเกินไป รับประทานอาหารไมครบ
หมู ลานครู มุมอาหารหนาโรงละครภัทราวดีเธียเตอร จึงปรับปรุงสถานที่ใหเปนที่นั่งพักผอน
หยอนใจ และเปนที่รับประทานอาหารอรอยที่มีประโยชน ในราคาปานกลาง สามารถใชเปนที่
พบปะสังสรรค ของผูนิยมศิลปะ ชมการซอมละคร การเลาเรียนศิลปะศาสตร ในยามเย็น เพื่อความ
เพลิดเพลินเจริญใจ ไดความรู ความสนุกสนาน เปนที่ประลองฝมือของศิลปนรุนใหม ทุก รูปแบบ
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3. ผลงานดานการแสดง
3.1 BANGKOK FRINGE FESTIVAL
ภัทราวดีเธียเตอรไดจัดงาน BANGKOK FRINGE FESTIVAL ขึ้นตั้งแตป
2542 เพื่อรวบรวมผลงานการแสดงหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต นาฏศิลปไทย ละครตามแบบฉบับ
ดั้งเดิมที่หาดูไดยากในปจจุบัน ไปจนถึงนาฏศิลปรวมสมัย ซึ่งผสมผสานเทคนิคตาง ๆ ทั้งเกาและ
ใหมเขาดวยกันอยางกลมกลืน หรืองานทดลองที่นําเสนอแนวความคิดแปลกใหมผสมผสานกับ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
3.2 BANGKOK FRINGE FESTIVAL since 1999
มหกรรม ละคร ดนตรี ศิลปะ ณ บางกอก 1999 BANGKOK FRINGE
FESTIVAL ครั้งแรกถูกจัดขึ้นระหวางวันที่ 12 มีนาคม – 25 เมษายน 2542 ประกอบไปดวยการ
แสดงศิลปะในรูปแบบตาง ๆ เชน ละครเวที, ละครใบ, นาฏศิลป, ดุริยางคศิลป, คีตศิลป, วิจิตร
ศิลป, ประติมากรรม ฯลฯ
3.3 ๑๐๐ ดี ๑๐๐๐ ดี สวัส...ดี ป ๒๐๐๐
จัดที่ภัทราวดีเธียเตอร FOR DEE SAWASDEE 2000 at Patravadi Theatre
จัดขึ้นระหวางวันที่ 17 ธันวาคม 2542 – 23 มกราคม 2543 ณ ภัทราวดีเธียเตอร รวมเปน
ระยะเวลา 5 สัปดาห แตใน “๑๐๐ ดี ๑๐๐๐ ดี สวัส...ดี ป ๒๐๐๐” ตองการที่จะสนับสนุน
ภาพลักษณทางดานความเปนศิลปะใหมากขึ้นเนนความมีคุณภาพจากกลุมละครอาชีพที่เปนที่
ยอมรับ และมีพัฒนาการตอเนื่อง 3 ปขึ้นไป
3.4 “ระบํา รํา เตน” Bangkok Fringe Festival 2001 “RABAM RAM TAN”
Bangkok Fringe Festival 2001 “ระบํา รํา เตน” เปนเทศกาลนาฏศิลปที่จัด
ขึ้นระหวางวันที่ 19 มกราคม – 11 กุมภาพันธ 2544 รวบรวมการแสดงของคณะนาฏศิลประดับมือ
อาชีพ, ผูประดิษฐทาเตน และนาฏศิลปนทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ที่มีความสามารถเปนที่
ยอมรับในสาธารณชน จัดการแสดงขึ้นเปนระยะเวลา 4 สัปดาห ณ ภัทราวดีเธียเตอร นอกจากนี้
ยังมีการแสดงนิทรรศการภาพถายทางนาฏศิลป ของชางภาพมืออาชีพหลายทาน และการสาธิต
การสอนและการบรรยายพิเศษทางนาฏศิลปอีกดวย
3.5 BANGKOK FRINGE FESTIVAL 2002 @ Patravadi Theatre Bangkok
Bangkok Fringe Festival 2002 จัดขึ้นในระหวางวันที่ 19 เมษายน – 5
พฤษภาคม 2545 ทุกวันศุกร เสาร และอาทิตยเปนระยะเวลา 3 สัปดาห โดบรวบรวมศิลปนจาก
นานาสถาบันเพื่อรวมกันจัดแสดงศิลปะในรูปแบบที่หลากหลาย เปนโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยน
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ความคิดเห็น เปดโอกาสใหศิลปนไดเสนอผลงานตอสาธารณชน ทั้งสําหรับสังคมไทยที่เปดกวาง
ใหผูที่มีความสนใจในงานศิลปะ ตั้งแตเด็ก นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปไดเขาชม
และในระดับนานาประเทศ โดยการเชิญผูอํานวยการ ผูสรางสรรคการแสดงและศิลปะ ผูจัดงาน
ศิลปะจากนานาประเทศ รวมถึงนักทองเที่ยวเขารวมชมผลงานรวมทั้งเปนการพัฒนางานศิลปะใน
รูปแบบและทิศทางใหม เปนการปลูกผังและสงเสริมศิลปะใหเปนที่นิยมในวงกวาง
3.6 รายพระไตรปฎก 2 “ปฏิจจสมุปบาท”
เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษของภัทราวดีเธียเตอร ภัทรวดี มีชูธน
สรางสรรค และนําแสดงในละครเวทีเพื่อวิญญาณ อีกครั้ง ดวยการแสดง “รายพระไตร-ปฎก 2 –
ปฏิจจสมุปบาท” หลังจากที่ไดรับความสําเร็จอยางมากจาก “รายพระไตรปฎก” ที่จัดแสดงขึ้นใน
ป 2539
“รายพระไตรปฎก 2 – ปฏิจจสมุปบาท” ไดแรงบันดาลใจจากหลักธรรมทาง
พุทธศาสนา “ปฏิจจสมุปบาท” (ปะ-ติ-จะ-สะ-หมุบ-บาด) คือ อาการทั้งหลายที่เปนสาเหตุแหงการ
เกิดทุกข หากรูและเขาใจอาการเหลานี้ก็จะสามารถดับทุกขได ในขณะเดียวกัน ถานําอาการตาง ๆ
มานําเสนอเปนละครเวทีในรูปแบบของภัทราวดีเธียเตอร ที่ผสมผสานความสามารถในการแสดง
การเตนรํา เขากับเทคนิคที่ทันสมัย หลักธรรมที่เขาใจไดยาก ก็ไมใชเรื่องยากอีกตอไป
นําแสดงโดย
ภัทราวดี มีชูธน และ ศิลปนรับเชิญ
สรางบทโดย
ภัทราวดี มีชูธน
กํากับการแสดงโดย มานพ มีจํารัส
แรงบันดาลใจจาก การสนทนาธรรมกับแมชีศันสนีย เสถียรสุต
และภาพวาดของ อํานาจ กลั่นประชา
3.7 เติมรักใหเต็มรุง (The show must go on)
เติมรักใหเต็มรุงเปนโครงการรวมกันครั้งที่สองกับคุณหญิงศศิมา ศรีวิกร เพื่อ
นํารายไดถวายสมเด็จพระนางเจา เปนพระราชกุศล โดยการนําเด็กที่มีรางกายไมครบถวน ซึ่งภัท
ราวดี มีชูธนและทีมงานบางคนไดไปสอนในโครงการคายศิลปะ ART FOR ALL เปนเวลาสองป
ซอน มาแสดงรวมกับนักแสดงปรกติ ของภัทราวดีเธียเตอร แสดง 5รอบที่ศูนย วัฒนธรรมแหง
ประเทศไทย ในวันที่ 20-24 ธันวาคม 2544 และแสดง 11 รอบเพื่อเปดโรงละครกลางสวนที่
ปรับปรุงใหมของภัทราวดีเธียเตอร ในวันที่ 4 –28 มกราคม 2545 ทุกวันศุกร เสาร และอาทิตย
กํากับการแสดงโดย ภัทราวดี มีชูธน
ประพันธเพลงโดย คุณหญิงศศิมา ศรีวิกร
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นําแสดงโดย

ภัทราวดี มีชูธน
ภัทรวรินทร ทิมกุล
มานพ มีจํารัส
วรรณศักดิ์ ศิริหลา
สายสุนีย สุขกฤต
และนักแสดงบกพรองทางรางกาย

3.8 พจมาร
ภัทราวดี มีชูธน นําแสดงในละครชาตรีรวมสมัย เรื่อง พจมาร ในป 2543
3.9 จินตกรรมรามเกียรติ์ ตอนศึก สหัสสเดชะ
หลังจากไดทํางานรวมสมัยมากมาย จนนักแสดงของโรงละครมีความรอบรู
ภัทราวดีเริ่มนําการแสดงซึ่งเปนคลาสสิกมาทดลองทําโดยการนําเสนอศิลปะโขน รวมกับนักแสดง
ของกรมศิลปากร ภัทราวดีดัดแปลงบท จากพระราชนิพนธรามเกียรติ์ของรัชกาลที่ 2 ผสมผสานกับ
บทของกรมศิลปากร โดยมีครูมืด ประสาท ทองอรามเปนผูเรียบเรียงบทพากยและบทรอง การ
แสดงครั้งนี้ใชลีลาของโขนตามแบบฉบับดั้งเดิมผสมผสานกับการเชิดหุนเงา เพื่อสรางภาพตาม
จินตนาการของพระราชนิพนธ ซึ่งมิอาจแสดงไดบนเวที นักแสดงแสดงสลับกับการเชิดหุน หรือ
พรอมกัน สรางหุนเงาตามลักษณะภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง แตเคลื่อนไหว คอแขน รายรําไดสราง
ดวยกระดาษแข็งและพลาสติก แกะลายใสสีสันดวยกระดาษสีและเจลไฟ ทําใหไดรับความสนใจ
และไดรับเชิญรวมโครงการพลังงานหารสองแสดงเพิ่มอีก 40 รอบในจังหวัดตาง ๆ ทั้งสี่ภาค
เรียกวา โขนรวมพลังหารสอง
สหัสสเดชะไดรับเชิญใหไปแสดงที่ฝรั่งเศส ในเทศกาล 9th Biennale de la
Danse ที่เมือง Lyon แสดง ณ โรงละคร Theatre de la Croix สามรอบ ประสบความสําเร็จคนเต็ม
ทุกรอบ ไดรับการปรบมือยาวนาน
กํากับการแสดงโดย ภัทราวดี มีชูธน
3.10 กองขาวนอย
8 พฤศจิกายน 2539 เปดการแสดงในโรงละครเล็ก Studio 1 เรื่อง กองขาวนอย
นิทานพื้นบานของอีสานเปนการสรางสรรครวมกันระหวาง คัสสุระ คัง จากญี่ปุน และภัทราวดี
เธียเตอร โดยใชนักแสดงชาย 3 คน นักแสดงหญิง 4 คน จากภัทราวดีเธียเตอร นําเทคนิค “บุตโต”
เทคนิคใหมของญี่ปุนซึ่งกําลังเปนที่นิยมแพรหลายในสากลเปนลีลาและแนวคิด
นําแสดงโดย มานพ มีจํารัส , นภัสกร มิตรเอมน
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3.11 เงาะปา
ป 2539 การแสดงเรื่อง เงาะปา ภัทราวดีดัดแปลงเปนละครเพลงรวมสมัย
จากบท พระราชนิพนธเงาะปาของรัชกาลที่5 ซึ่งทรงนิพนธระหวางประชวรเปนเรื่องเลาจากเงาะ
เผาซาไกซึ่งมีผูถวายใหมาชุบเลี้ยงในวัง เมื่อครั้งเสด็จประพาสภาคใต จุดสําคัญของละครเรื่องนี้
คือ การนําเพลงไทยเดิมซึ่งบรรจุใสกับบทกลอนบางชวงของพระราชนิพนธ ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 6
มารองในรูปแบบเดิม กับดนตรีรวมสมัย สรางสรรค โดยcomposer จากประเทศคานาดา นําทา
เตนรําของเงาะเผาซาไก ซึ่งนักแสดง ผูกํากับการแสดง และผูทําเพลงไดไปศึกษาในพื้นที่ มา
ประดิษฐใชในการเตนรํา (modern dance) โดยผูกํากับลีลาจากคานาดาเชนกัน
นําแสดงโดย
มานพ มีจาํ รัส,
เมย ภัทรวรินทร
อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร
กํากับการแสดงโดย ภัทราวดี มีชูธน
กํากับลีลาโดย
Chick Snipper
ดนตรีโดย
Jeff Corness
3.12 รายพระไตรปฏก
ป 2539 เปดโรงละครสตูดิโอ 1 ดวยการแสดงเรื่อง “รายพระไตรปฎก” การ
แสดงเดี่ยวโดย ภัทราวดี มีชูธน กํากับการแสดงโดยมานพ มีจํารัส ศิษยรุนแรก ซึ่งไดพัฒนางาน
และการศึกษาจากนักเตน เปนนักแสดงและเปนผูกํากับการแสดง เรื่องนี้เปนครั้งแรก ภัทราวดีได
นําคําสอนจากหนังสือพระไตรปฎกฉบับประชาชนมาสรางเปนบทละครและการแสดงซึ่งใชสมาธิ
และความชํานาญพิเศษแบงออกเปนสองฉาก ฉากแรกเปนการแสดงประกอบลีลาเกี่ยวกับ
ประสบการณการนั่งสมาธิ ซึ่งมีนิวรณ 5 คือ กามะฉันทะ โทสะ ความเซื่องซึมงวงนอน ความ
ฟุงซาน ความลังเลสงสัย เปนอุปสรรค ฉากที่สองเปนการรายประกอบลีลาวินัยปฎกมหาวิภังค
เลมที่ 1 นําแสดงโดย ภัทราวดี มีชูธน กํากับการแสดงโดย มานพ มีจํารัส Rock opera อิเหนาจรกา ในป 2537 ภัทราวดีเธียเตอรไดสรางสรรคการแสดง Rock opera อิเหนา-จรกา ขึ้น พรอม
กับการเปดโรงละครกลางแจงแหงใหม รอกโอเปรา อิเหนา-จรกา ถูกดัดแปลงเปนละครเพลงรวม
สมัยจากบทพระราชนิพนธของพระบามสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 โดยนําคํา
กลอนตัดตอนมาเปนบทรองและบทเจรจาตามความเหมาะสม ภัทราวดี และมานพ มีจํารัสเดินทาง
ไปศึกษาที่สถาบัน STSI เมือง Surakata อินโดนีเซีย เพื่อนําศิลปะชวาและบาหลีมาประดิษฐใชให
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สอดคลองกับการแสดง อาจารยบรูซ แกสตันเปนผูประพันธเพลงใชเครื่องดนตรีกลองแขก ปชวา
และเครื่องดนตรีไทยผสมกับเครื่องดนตรีสากล แสดงสดตามความเหมาะสม เชน อิเหนาซึ่งเปน
หนุมวัยรุน ใชจังหวะดนตรี Rock เปนครั้งแรกที่โรงละครติดตั้งสลิงเพื่อใหนางฟาเหาะมาถวาย
กริชแกทาวกุเรปน ตอนกําเนิดอิเหนา และทดลองใชเงาของผูแสดงและหนังตะลุงมาใชในการ
เชื่อมฉาก
นําแสดงโดย
มานพ มีจํารัส, อัฏดาวุธ เหลืองสุนทร,
ดาริณี ชํานาญหมอ
นักแสดงรับเชิญ สินีนารถ โพธิเวช, มยุรี อิศรเสนา, ญาณี ตราโมช
กํากับการแสดงโดย ภัทราวดี มีชูธน
กํากับลีลาโดย
มานพ มีจํารัส
ดนตรีโดย
บรูซ แกสตัน
3.13 นิทานขางวัด (สิงหไกรภพ)
ภัทราวดีเธียเตอรเปดการแสดงเรื่องสิงหไกรภพ หรือนิทานขางวัด ขึ้นเปนครั้ง
แรกเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2535 โดยไดแสดงมากกวา 70 รอบ ณ โรงละครกลางแจงแหงแรกซึ่งอยู
บริเวณดานหนาของพิพิธภัณฑในปจจุบัน และเปดแสดง ณ โรงละครกลางแจงแหงที่ 2 กลางสวน
ซึ่งถูกสรางขึ้นในปตอมา สิงหไกรภพ หรือ นิทานขางวัด นํานักแสดงทั้งหมดซึ่งเปนนักเตนรํามิเคย
แสดงละคร มากอนฝกการแสดงและขับรองโดยใชบทละครของคุณมาริสา แสนกุลศิริศักดิ์
ดัดแปลงจากบทประพันธ สิงหไกรภพของสุนทรภู มาจัดทําเปนละครเพลงรวมสมัย ใชบทกลอน
ของสุนทรภูบางบรรทัดเปนบทรอง และบทเจรจา แตงเติมใหมบาง ประพันธเพลงโดยคุณเทวัญ
ทรัพยแสนยากร ใชทํานองเพลงไทยเดิมในโอกาสที่เหมาะสม เชน ทํานองมายอง แตงทํานองใหม
บาง ใชเครื่องดนตรีไทยผสมกับดนตรีสากลเชน กีตารไฟฟามาใชกับตัวละครเชนคงคาประลัยซึ่ง
เปนวัยรุนอารมณรุนแรง การแสดงชุดนี้ไดถูกนําไปแสดงอีกครั้งใน Asian Theatre Festival
ในป 2536
นําแสดงโดย
มานพ มีจํารัส, เทียมแข กุญชร , ญาณี ตราโมท
กํากับการแสดงโดย ภัทราวดี มีชูธน
ดนตรีโดย
เทวัญ ทรัพยแสนยากร
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4. หลักสูตรศิลปะและการแสดงที่เปดสอน
โรงเรียนสอนศิลปะและการแสดงภัทราวดีเธียเตอรเปดสอนนาฏศิลปไทยและสากล
สําหรับเด็กและผูใหญ ทั้งหลักสูตรระยะยาวและระยะสั้น โดยเรียนในวันศุกร เสาร และอาทิตย
ดังนี้
วันศุกร
17.00-18.00 น. - โขนยักษ (อายุ 6 ปขึ้นไป)
สอนโดยศิลปนแหงชาติ ครูราฆพ โพธิเวส
วันเสาร
09.30 -11.00 น. - บัลเลต (3-5 ป)
10.30-12.00 น. - บัลเลต (5 ปขึ้นไป)
10.30-12.00 น. - Acting (พื้นฐาน)
13.00-15.00 น. - Modern dance
13.00-14.30 น. - การแสดงสําหรับเด็ก (7-12 ป)
14.00-15.30 น. - กลองสะบัดชัย
15.00-16.00 น. - รําไทย (7-12 ป) สําหรับเด็กเกา
15.00-16.30 น. - รองเพลง
16.00-17.00 น. - Acting (พัฒนาพื้นฐาน)
16.30-18.00 น. - รําไทย (7-12 ป) สําหรับเด็กใหม
17.00-18.00 น. - รําไทย (13 ปขึ้นไป)
17.00-18.00 น. - โขนลิง (6 ปขึ้นไป)
วันอาทิตย
14.00-16.00 น. - โขนยักษ
16.30-18.00 น. - กลองสะบัดชัย

บทที่ 5
วิธีการวิเคราะหขอมูลและสรุปแนวความคิด
กระบวนการแปลความหมายของบัวและปญญา
ดังที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 2 การใชรูปบัวเปนสัญลักษณแทนความรู ความตื่น ความ
เบิกบาน เปนคติเกาแกในซีกโลกตะวันออก โดยเฉพาะในพุทธศาสนาทั้ง2นิกายคือมหายาน และ
หินยาน ดังเชนการอุปมาปญญาของคนดังบัว 4 เหลา ปญญาของบุคคลในแตละระดับนั้นยอม
ตองใชกุศโลบายในการสอนที่แตกตางกัน ดังนั้นแลวการไดมาซึ่งปญญาจึงมีความแตกตางกัน
ออกไป ในพุทธศาสนาแบบหินยาน ปญญาจะเกิดไดตองพรอมดวยศีลและสมาธิ รวมเรียกวา
“ไตรสิกขา” กระบวนการของไตรสิกขานี้จะขาดสวนหนึ่งสวนใดไปไมได โดยศีลหมายถึงการ
ปฏิบัติ ในขณะที่ปฏิบัติก็จะเกิดความตั้งใจมุงมั่นซึ่งก็คือสมาธิ เมื่อมีสมาธิแลวก็จะเกิดความรู
ความเขาใจในสิ่งที่ปฏิบัติซึ่งก็คือปญญานั่นเอง เมื่อเกิดปญญาในระดับหนึ่งแลวก็จะมีความพรอม
สําหรับการเรียนรูและปฏิบัติระดับขั้นที่สูงขึ้นไปเกิดเปนวงจรแหงการพัฒนา การฝกฝนปฏิบัติผาน
ทางรางกายซึ่งก็คืออาตยนะ 5 เมื่อมีปจจัยภายนอกมากระทบรางกาย ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ก็จะ
สงสัญญาณไปยังสมองเพื่อใหเกิดการรับรูสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกรางกายนั้น

ภาพที่ 27 แสดงความสัมพันธระหวางศีล สมาธิ ปญญา
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ภาพที่ 28 ระบบของไตรสิกขา
ในการฝกฝนปฏิบัตินั้นจึงตองอาศัยรางกายเปนสื่อกลาง ซึ่งการรับรูตาง ๆ นั้น คือ
อาตยนะ 5 หรือผัสสะทั้ง 5 นั่นเอง ซึ่งไดแก หู ตา จมูก ลิ้น กาย เมื่อรางกายไดรับรูความรูสึก
แลวก็จะสงสัญญาณใหสมองรับรู และเขาสูกระบวนการของไตรสิกขากอเกิดเปนความรูระดับสูง
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ตารางที่ 15 การรับรูโลกภายนอกผานอาตยนะ 5
โลกภายนอก
รูป
เสียง
กลิ่น
รส
สัมผัส

อาตยนะ 5
ตา
หู
จมูก
ลิ้น
กาย

โลกภายใน
เห็น
ไดยิน
ไดกลิ่น
รูรส
รับสัมผัส

ดังนั้น การฝกฝนเพื่อใหเกิดปญญาจึงจําเปนตองอาศัยทั้งศีล สมาธิ และอาตยนะ 5
ไปพรอม ๆ กันดวย
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รูปแบบของปญญาหรือความรู
ในปจจุบันมีการกลาวถึงปญญาหรือความรูกันอยางกวางขวาง คําวา IQ ถูกใชใน
ความหมายที่หมายถึงความเฉลียวฉลาดดานสติปญญามาชานาน แตปจจุบันมีการกลาวถึง
ความฉลาดในอีกรูปแบบหนึ่งคือความฉลาดทางอารมณ หรือ EQ ซึ่งมีสวนชวยในการพัฒนาการ
หลาย ๆ ดานนอกเหนือจากปญญาหรือความรูในแบบตรรกะแตเพียงอยางเดียว
ปญญาหรือความรูที่เกิดขึ้นนั้นแบงออกเปน 2 ดาน คือ
1. ดานศิลป เปนสวนที่เกี่ยวของกับอารมณ ความรูสึก ความงามและสุนทรียศาสตร
กิจกรรมที่เปนการฝกฝนดานความรูศิลป ไดแก ดนตรี ศิลปะ การแสดง เปนตน
2. ดานตรรกะ เปนสวนที่เกี่ยวของกับการคิดแบบเปนหลักการ เปนระบบระเบียบและ
มีรูปแบบกฏเกณฑตาง ๆ คอนขางตายตัว กิจกรรมที่เปนการฝกฝนความรูดานตรรกะ ไดแก
คณิตศาสตร การคํานวณ วิทยาศาสตร เปนตน

ภาพที่ 29 การแบงรูปแบบของปญญาออกเปน 2 ดาน คือ ดานศิลปและดานตรรกะ
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ในสวนของศูนยสงเสริมทางปญญาจะมุงเนนการพัฒนาทางดานศิลปเปนหลักควบคู
ไปกับหลักการของไตรสิกขา เพื่อเปนการพัฒนา EQ หรือความฉลาดทางอารมณสําหรับเตรียม
ความพรอมใหเด็กควบคูไปกับการเรียนรูดานตรรกะซึ่งเปนความรูดาน IQ ไดตอไป
กระบวนการแสวงหาความรูในรูปของรูปธรรมที่นําไปสูงานออกแบบ
กิจกรรมตา งๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการแสวงหาความรู อาทิเชน ดนตรี ศิลปะ การ
แสดง เปนตน กิจกรรมแตละประเภทมีสวนสัมพันธกับการรับรูทางกาย ดังนี้
ตารางที่ 16 แสดงกิจกรรมแตละประเภทมีสวนสัมพันธกับการรับรูทางกาย
กิจกรรม

รูป

ศิลปะ

9

การทําอาหาร

กลิ่น

รส

สัมผัส

9

ดนตรี
การแสดง

เสียง

9

9

9
9

9

บทที่ 6
งานออกแบบ
แนวทางในการออกแบบศูนยสงเสริมทางปญญา
ความหมายของดอกบัวไดถูกนํามาเปรียบเทียบกับปญญา การออกแบบศูนยสงเสริม
ทางปญญา จึงไดมีการนําแนวความคิดเกี่ยวกับครรภ ไข และถ้ํา มาใชในการออกแบบทั้งในแง
กระบวนการ การออกแบบรวมถึงการใชสอยพื้นที่ ดังนี้

ภาพที่ 30 ความหมายเปรียบเทียบของครรภ ดอกบัว และสถานสงเคราะห
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สถานสงเคราะหเปนสถานที่ที่ใหการฟูมฟกดูแลเด็กเปรียบเสมือนสถูปที่อุปมาเหมือน
รังไขที่ใหกําเนิดชีวิตและสรรพสิ่งทั้งหลายในจักรวาล และเปรียบเสมือนบัวที่ภายในบรรจุเต็มไป
ดวยเม็ดบัว ซึ่งก็คือการใหกําเนิดใหมนั่นเอง
สถานที่ตั้งโครงการ
โครงการศูนยสงเสริมทางปญญา ตั้งอยูที่ซอยวัดระฆัง บริเวณดานหนาโรงละคร
ภัทราวดี สามารถเดินทางมาไดทั้งทางน้ําและทางบก โดยดานหลังของศูนยติดแมน้ําเจาพระยา
สวนดานหนาและดานซายมือติดกับตรอกวังหลัง ดานขวาติดกับโรงละครภัทราวดี

ภาพที่ 31 แสดงภาพถายทางอากาศบริเวณที่ตั้งโครงการ

161
สถาปตยกรรมและพื้นที่

ภาพที่ 32 แสดงพืน้ ที่ของฝายตาง ๆ บริเวณชั้น 1

ภาพที่ 33 แสดงพืน้ ที่ของฝายตาง ๆ บริเวณชั้น 2
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ภาพที่ 34 แสดงพืน้ ที่ของฝายตาง ๆ บริเวณชั้น 3

ภาพที่ 35 แสดงพืน้ ที่ของผังบริเวณอาคาร
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ภาพที่ 36 แสดงภาพดาน ๆ ที่ 1 ของอาคาร

ภาพที่ 37 แสดงภาพดาน ๆ ที่ 2 ของอาคาร
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ภาพที่ 38 แสดงภาพดาน ๆ ที่ 3 ของอาคาร

ภาพที่ 39 แสดงภาพดาน ๆ ที่ 4 ของอาคาร
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ภาพที่ 40 แสดงทัศนียภาพทางเขาโครงการ

ภาพที่ 41 แสดงทัศนียภาพทางเขาโครงการโดยมุมสูง
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ภาพที่ 42 แสดงทัศนียภาพบริเวณที่จอดรถ และ สนามเด็กเลน

ภาพที่ 43 แสดงทัศนียภาพทางเขาสํานักงานและ หองสมุด
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ภาพที่ 44 แสดงทัศนียภาพดานมุมสูงของโครงการ

ภาพที่ 45 แสดงทัศนียภาพดานสนามเด็กเลน
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ภาพที่ 46 แสดงทัศนียภาพดานมุมสูงของโครงการ

ภาพที่ 47 แสดงทัศนียภาพดานมุมสูงของโครงการ
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ภาพที่ 48 แสดงทัศนียภาพดานสนามเด็กเลน

ภาพที่ 49 แสดงทัศนียภาพดานมุมสูงของโครงการ
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งานออกแบบตกแตงภายใน

ภาพที่ 50 แสดงผังพืน้ ที่ชั้นที่ 1
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ภาพที่ 51 แสดงแปลนเครื่องเรือนชัน้ ที่ 1

ภาพที่ 52 แสดงแปลน ปลัก๊ ชั้นที่ 1
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ภาพที่ 53 แสดงแปลนไฟฟา ชัน้ ที่ 1

ภาพที่ 54 แสดงแปลนพืน้ ชั้นที่ 1
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ภาพที่ 55 แสดงพืน้ ที่ชนั้ ที่ 2

ภาพที่ 56 แสดงแปลนเครื่องเรือนชัน้ ที่ 2
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ภาพที่ 57 แสดงแปลนพืน้ ชัน้ ที่ 2

ภาพที่ 58 แสดงแปลนปลั๊กชั้นที่ 2
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ภาพที่ 59 แสดงแปลนไฟฟาชั้นที่ 2

ภาพที่ 60 แสดงแปลนชั้นที่ 3
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ภาพที่ 61 แสดงแปลนเครื่องเรือนชัน้ ที่ 3

ภาพที่ 62 แสดงพืน้ ชัน้ ที่ 3\
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ภาพที่ 63 แสดงแปลนไฟฟา และ ปลัก๊ ชัน้ ที่ 3

ภาพที่ 64 แสดงภาพดานสวนทํากิจกรรม
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ภาพที่ 65 แสดงภาพดานสวนทํากิจกรรม

ภาพที่ 66 แสดงภาพดานสวนหองคอมพิวเตอร

ภาพที่ 67 แสดงภาพดานสวนหองคอมพิวเตอร
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ภาพที่ 68 แสดงภาพดานสวนหองสมุด

ภาพที่ 69 แสดงภาพดานสวนหองสมุด

180

ภาพที่ 70 แสดงภาพทัศนียภาพภายใน

ภาพที่ 71 แสดงภาพทัศนียภาพภายใน

บทที่ 7
บทสรุป และเสนอแนะ
สรุปการศึกษาสถานสงเสริมทางปญญา
จากการศึกษาตามสมมุติฐานแลว พบวา การจัดการสงเสริมทางปญญานั้นชวยดูแล
เด็ก ทั้งทางดานรางกาย และจิตใจไดเปนอยางดี และสามารถพัฒนาแนวคิดในการออกแบบ
ตกแตงภายในดวยแสง วัสดุ ที่สงเสริมใหเกิดความพรอมทางปญญาที่สมบูรณ สงคุณคาในเนื้อหา
ดานการออกแบบและสภาพแวดลอมไดอยางสัมฤทธิ์ผล
สรุปแนวคิดในการออกแบบ
ไดผลตามวัตถุประสงค และสมมุติฐานของการสรางสภาพแวดลอมภายในไดเปน
อยางดี และสามารถพัฒนาแนวคิดนี้เพื่อตอยอดในการออกแบบสถานสงเคราะหอื่น ๆ ที่ตองการ
การดูแลทางดานจิตใจ รางกาย สภาพแวดลอมอื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้งนําแนวความคิดไปใชใน
การออกแบบเพื่อเสริมสรางปญญาในสถานสงเคราะหตาง ๆ ได
ขอเสนอแนะ
จากแนวคิ ด นี้ เ ป น การต อ ยอดความคิ ด และการจั ด การในเรื่ อ งการเรี ย นการสอน
หลักสูตรสภาพแวดลอม เพื่อแกปญหาสังคม แตในปจจุบันยังจําเปนตองใชการผสมผสานอยาง
องครวม ซึ่งจําเปนตองศึกษาและพัฒนาตอไป เพื่อนําประโยชนมาใชในแงมุมตาง ๆ และเขาถึง
ปญหาในสภาวะปจจุบันใหมากที่สุด
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