
บทท่ี  2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

แผนงานวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมสีว่นรว่มเพื่อพฒันาชมุชนชนบทสูช่มุชนเมอืงอยา่งมี

ความสุข : กรณีศึกษาองค์การบริหารสว่นต าบลดอนแกว้  อ าเภอแมริ่ม  จงัหวดัเชียงใหม ่  คร้ังน้ี  

ผูว้ิจัยไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้องเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินแผนงานวิจัยซ่ึงมี

ประเด็นดงัน้ี 

1.  การมส่ีวนร่วม 

  การมสีว่นร่วม  หมายถึง  การจัดกจิกรรมใดๆ  ท่ีผูท่ี้มสีว่นเกีย่วขอ้งหรือผูท่ี้มสีว่นได้

สว่นเสีย ไดเ้ข้ามารว่มในการด าเนินการในกจิกรรมดงักลา่วทุกขั้นตอนเพื่อให้บรรลุผลส าเ ร็จตาม

วตัถุประสงค์ท่ีตั้งเอาไว ้ ซ่ึงในเร่ืองดงักลา่วไดม้ผูีใ้ห้ความหมายท่ีหลากหลาย และมคีวามแตกตา่ง

กนัไปตามความเขา้ใจและประสบการณ์ของแตล่ะบุคคล ซ่ึงอาจมองทั้งในแงข่องแนวคิด หลกัการ

กระบวนการ และวธีิการปฏิบติั ดงัน้ี 

  ปริชาชาติ  วลัยเสถียร และคณะ. (2546 : 196-203) ไดใ้ห้ความหมายของการม ี     

สว่นรว่มของประชาชนในลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการของการพฒันา ตั้งแตต่น้จนส้ินสุดกระบวนการ 

ไดแ้ก ่  การวจิยั (ศึกษาชมุชน)  การวางแผน  การตดัสินใจ  การด าเนินงาน  การบริหารจดัการ   การ

ติดตามและประเมนิผล   ตลอดจนการจดัสรรผลประโยชน์ท่ีเกดิข้ึนในกระบวนการพฒันาแบบมี

สว่นรว่ม จะตอ้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการตดัสินใจก  าหนดความตอ้งการของ

ตนเอง 

  สายทิพย์  สุคติพนัธ์ (2534 : 92 ) กลา่ววา่ เป็นการเปล่ียนแปลงกลไกในการพฒันา 

จากการพฒันาโดยรัฐมาเป็นการพฒันาท่ีประชาชนมบีทบาทหลกั   การมสีว่นรว่มของประชาชนจึง

หมายถึง การคืนอ านาจ (Empowerment ) ในการก  าหนดการพฒันาให้แกป่ระชาชน   อยา่งน้อยท่ีสุด

ประชาชนตอ้งมสี่วนรว่มในการริเร่ิมการวางแผน   และด าเนินการในกจิกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัสภาพ

ความเป็นอยู ่ การพฒันา และการก  าหนดอนาคตของเขา 
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  ทวทีอง หงส์ววิฒัน์ (บรรณาธิการ. 2527:2) กลา่ววา่  การท่ีประชาชน  หรือชมุชน

พฒันาขีดความสามารถของตนในการจดัการ  ควบคมุการใชแ้ละการกระจายทรัพยากรท่ีมอียู ่  เพื่อ

ประโยชน์ตอ่การด ารงชีพทางเศรษฐกจิและสังคม  ท าให้ประชาชนไดพ้ฒันาการรับรู้  และภูมปัิญญา

ซ่ึงแสดงออกในรูปการตดัสินใจในการก  าหนดชีวติของตนเอง โดยภาครัฐจะตอ้งคืนอ านาจในการ

ก  าหนดการพฒันาให้แกป่ระชาชน เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุม่สตรี คนจน หรือคนดอ้ยโอกาส

ในสังคมไดม้โีอกาสในการแสดงความตอ้งการ แสวงหาทางเลือกหรือเสนอขอ้เรียกร้อง เพื่อปกป้อง

ผลประโยชน์รว่มของกลุม่ และเป็นผูม้บีทบาทหลกัในการด าเ นิน กจิกรรมพฒันาชมุชน คือ เป็นผู้

ก  าหนดความจ าเป็นพื้นฐานของชมุชนและผูร้ะดมทรัพยากรตา่งๆ เพื่อสนองตอบความจ าเป็นพื้นฐาน 

และบรรลุวตัถุประสงค์บางประการทางสังคม เศรษฐกจิ การเมอืงจากความหมายของการมสีว่นรว่ม

ดงักลา่วขา้งตน้สรุปไดว้า่ การมสีว่นรว่มมคีวามหมายใน 2 ลกัษณะ คือ การมสีว่นรว่มในลกัษณะท่ี

เป็นกระบวนการของการพฒันา โดยให้ประชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในกระบวนการพฒันา  ตั้งแตเ่ร่ิม

จนส้ินสุดโครงการ  ไดแ้ก ่  การรว่มกนัคน้หาปัญหา การวางแผน การตดัสินใจ การะดมทรัพยากร 

และเทคโนโลยีในทอ้งถ่ิน การบริหารจดัการ การติดตามมาประเมนิผล รวมทั้งการรับผลประโยชน์

ท่ีเกดิข้ึนจากโครงการโดยโครงการพฒันาดงักลา่ว จะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติและวฒันธรรม

ของชมุชน การมสีว่นรว่มในนัยทางการเมอืง ซ่ึงแบง่ออกเป็นอีก 2 ประเภท คือ 

  1.1 การสง่เสริมสิทธิ และพลงัอ านาจของพลเมอืงโดยประชาชน หรือชมุชนพฒันา 

ขีดความสามารถของตนในการจดัการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุม่ ควบคมุการใชแ้ละการกระจาย

ทรัพยากรของชมุชน อนักอ่ให้กดิกระบวนการ และโครงสร้างท่ีประชาชนในชนบทสามารถ

แสดงออกซ่ึงความสามารถของตน และไดรั้บผลประโยชน์จากการพฒันา 

  1.2 การเปล่ียนแปลงกลไกการพฒันาโดยรัฐ   มาเป็นการพฒันาท่ีประชาชนมบีทบาท

หลกั  โดยกระจายอ านาจในการวางแผนจากสว่นกลางมาเป็นภูมภิาค   เพื่อให้ภูมภิาคมลีกัษณะ

เป็นเอกเทศ  ให้อ านาจทางการเมอืง  การบริหาร  มอี านาจตอ่รองในการจดัสรรทรัพยากรอยูใ่น

มาตรฐานเดียวกนั โดยประชาชนสามารถตรวจสอบได ้ หรืออาจกลา่วไดว้า่เ ป็นการ คืนอ านาจ 

(Empowerment) ในการพฒันาให้แกป่ระชาชนให้มสีว่นรว่มในการก  าหนดอนาคตของตนเอง ทั้งน้ี 

ตอ้งค านึงถึงการพฒันาท่ีเทา่เทียมกนัของชายและหญิง (Gender) ในการด าเนินงานพฒันาดว้ย 
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จากความหมายดงักลา่ว การมสีว่นร่วมหมายถึงการให้ประชาชนไดเ้ขา้มามสีว่นร่วมในการด าเนิน

กจิกรรมตา่งๆ ทั้งในสว่นของการพฒันาชมุชนและในภาคการเมอืงท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนมี

อ านาจมากข้ึนในการด าเนินกจิกรรมท่ีตนเองไดม้ีส่วนได ้  ส่วนเสียในกิจกรรมดังกลา่วโดยไดม้ี

สว่นรว่มใน การคิด  การตดัสินใจ  การวางแผน  การด าเนินงาน  และการรับผลประโยชน์ท่ีไดจ้าก

การท ากจิกรรมดงักลา่วกระบวนการมสีว่นร่วมของประชาชนในงานพฒันานั้น  ประชาชนจะตอ้ง

เข้ามามสีว่นรว่มในทุกขั้นตอนของการปฏิบติังาน โดยมนีักพฒันาหรือนักวชิาการจากภายนอกเป็นผู้

สง่เสริมและสนับสนุนในดา้นตา่งๆ เชน่ ขอ้มลูทางดา้นวชิาการ ขา่วสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ  ฯลฯ  

กระบวนการมสีว่นจะเร่ิมจากการคน้หาปัญหาและสาเหตุ   การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและปัญหา

การวางแผนด าเนินกจิกรรมแกไ้ขปัญหา การมอบหมายความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน  การรว่ม

รับผลประโยชน์ และการติดตามประเมนิผล    

  อคิน รพีพฒัน์ (2531: 49) ไดก้ลา่วถึงกระบวนการมสีว่นรว่มของชาวบา้นในการ

พฒันา ซ่ึงม ี5 ระดบั คือ 

  ชาวบา้นมสีว่นร่วมในการคน้หาปัญหา การพิจารณา ปัญหา และจัดล าดบั 

ความส าคญัของปัญหา 

  ชาวบา้นมสีว่นรว่มในการคน้หาสาเหตุแหง่ปัญหา 

  ชาวบา้นมสีว่นรว่มในการคน้หา และพิจารณาแนวทางวธีิการในการแกปั้ญหา  

  ชาวบา้นมสีว่นรว่มในการด าเนินกจิกรรมเพื่อแกไ้ขปัญหา 

  ชาวบา้นมสีว่นรว่มในการประเมนิผลของกิจกรรมการพฒันา 

  ในกระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชนในการพฒันา จะตอ้งเปิดโอกาสให้ประชาชน

มสีว่นรว่มในการตดัสินใจท่ีจะก  าหนดปัญหา และความตอ้งการดว้ยตนเอง โดยเฉพาะในขั้นตอนการ

วางแผนแกไ้ขปัญหา Cohen and Uphoff (http://www.moac.go.th/builder/kmops/images/8corl .pdf) 

ไดแ้บง่การมสีว่นรว่มออกเป็น 4 แบบ คือ  

  การมสีว่นร่วมตดัสินใจ (Decision Making) ประกอบดว้ย การริเ ร่ิมตดัสินใจ 

ด าเนินการตดัสินใจ  และตดัสินใจปฏิบติัการ 

  การมสีว่นรว่มปฏิบติัการ (Implementation) ประกอบดว้ย  การสนับสนุนทรัพยากร 

การบริหาร  การประสานความรว่มมอื 
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  การมสีว่นรว่มในผลประโยชน์ (Benefits)   ประกอบดว้ย  ผลประโยชน์ดา้นวสัดุ   ดา้น

สังคม และสว่นบุคคล 

  การมสีว่นรว่มในการประเมนิผล (Evaluation)  

  บณัฑร ออ่นด า ( อา้งถึงใน, ทศพล กฤตยพิสิฐ.2537:13) กลา่วถึงการมสีว่นรว่มตาม

ขั้นตอนในการพฒันา ซ่ึงเป็นการวดัเชิงคณุภาพออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  

  ขั้นตอนท่ี 1  การมสีว่นรว่มในขั้นการริเ ร่ิมการพฒันา    ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีประชาชน  

เขา้มามสีว่นรว่มในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชมุชน   ตลอดจนมสีว่นรว่มในการ

ตดัสินใจก  าหนดความตอ้งการของช ุมชนและ มสีว่นในการจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการด้วย 

  ขั้นตอนท่ี 2  การมสีว่นรว่มในขั้นการวางแผนในการพฒันา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมี

สว่นร่วมในการก  าหนดนโยบาย   และวตัถุประสงค์ของโครงการ   ก  าหนดวิธีการ    และแนวทาง

การด าเนินงาน ตลอดจนก  าหนด ทรัพยากรและแหลง่ทรัพยากรท่ีจะใช ้ 

  ขั้นตอนท่ี 3 การมสีว่นร่วมในขั้นการด าเนินการพฒันา  เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมี

สว่นร่วมในการสร้างประโยชน์โดยการสนับสนุนทรัพย์  วสัดุอุปกรณ์และแรงงาน  หรือเข้ารว่ม

บริหารงาน  ประสานงานและด าเนินการขอความชว่ยเหลือจากภายนอก 

  ขั้นตอนท่ี 4 การมสีว่นร่วมในขั้นการรับผลประโยชน์จากการพฒันา  เป็นขั้นตอน     

ท่ีประชาชนมสีว่นรว่มในการรับผลประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บจากการพฒันา   หรือยอมรับผลประโยชน์

อนัเกดิจากการพฒันาทั้งดา้นวตัถุและจิตใจ 

  ขั้นตอนท่ี 5 การมสีว่นรว่มในขั้นประเมนิผลการพฒันา  เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนเขา้

รว่มประเมนิวา่ การพฒันาท่ีไดก้ระท าไปนั้นส าเร็จตามวตัถุประสงค์เพียงใด ซ่ึงการประเมนิอาจ

ปรากฏในรูปของการประเมนิยอ่ย (Formative Evaluation) เป็นการประเมนิผลกา้วหน้าเป็นระยะๆ 

หรือกระท าในรูปของการประเมนิสรุปรวบยอด 

  วรัิช วรัิชนิภาวรรณ (2530:61-63) ไดก้ลา่ววา่ กระบวนการมสีว่นรว่มในการพฒันา

ชนบท ม ี4 ขั้นตอน คือ  

  การศึกษาชมุชน คือ การคน้หาปัญหาและความตอ้งการของชมุชน โดยนักพฒันาศึกษา 

และเรียนรู้สภาพความเป็นอยูข่องชาวบา้น ทรัพยากร ส่ิงแวดลอ้มตา่งๆใน ชมุชนรว่มกบัประชาชน 

โดยใชว้ธีิการสังเกตและสัมภาษณ์ทั้งทางตรง / ทางออ้ม ขอ้มลูบางสว่นอาจเอกสาร / งานวจิยั 
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  การวางแผนเพื่อแกปั้ญหา โดยมกีารรวมกลุม่อภิปราย ถกเถียงแสดงความคิดเห็น 

นักพฒันาผูป้ระสานงาน  โดยคอยจดัล าดบัผูอ้ภิปรายให้ขอ้เท็จจริง  และสรุปประเด็นส าคญัเป็นหลกั 

สว่นชาวบา้นควรไดม้โีอกาสเข้ารว่มอภิปรายแสดงความคิดเห็นอยา่งเ ต็มท่ี   และนักพฒันาตอ้ง

กระตุน้  เรง่เร้าให้ชาวบา้นแสดงความคิดเห็นให้มากท่ีสุด 

  การลงมอืปฏิบติัตามแผน หรือวธีิการท่ีไดร้ว่มตดัสินใจแลว้จากขั้นตอนท่ี 2  โดยชาวบา้น

มสีว่นรว่มในขั้นตอนน้ีจะตอ้งไดร้ว่มดว้ยความศรัทธาและเชื่อม ัน่ในตนเองท่ีจะพฒันาช ุมชน 

  การประเมนิผลงาน โดยชาวบา้น และนักพฒันาจะรว่มกนัก  าหนดขั้นตอนตา่งๆในการ

ท างานประเมนิผล ตลอดจนดูแลปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งประเมนิผล เพื่อท่ีจะแกไ้ขไดท้นัที 

  เดวทิ แมทิวส์(เขียน) ฐิวฒุิ เสนาค า (แปล), (2541:15-18) ไดเ้สนอหลกัการเสริมสร้าง

ความเข็มแข็งให้ กบัชมุชน ในกระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชน มดีงัตอ่ไปน้ี  

  การก  าหนดประเด็นปัญหาโดยการมสีว่นร่วมของช ุมชน คือ การเปิดโอกาสให้ 

ประชาชนขบคิดปัญหา ไมเ่พียงแตแ่งผ่ลประโยชน์ของตนเทา่นั้น แตร่วมถึงผลประโยชน์ของคน

อ่ืนดว้ย  ซ่ึงเทา่กบัเป็นการกระตุน้ให้ประชาชนเกดิส านึกในชะตากรรมรว่ม  และเป็นขั้นแรกของ

  การกระตุน้ส านึกของประชนชน และรว่มแกไ้ขปัญหาท่ีก  าลงัเกดิข้ึนกบัช ุมชนของตน 

  การสร้างทางเลือกให้กบัชมุชนโดยผา่นกระบวนการสนทนาแบบพินิจพิเคราะห์  

เป็นกระบวนการตดัสินใจท่ีเชื่อมโยงใกลช้ิดกบัการปฏิบติั แมก้ารสนทนาจะยงัไมต่กลงเห็นพอ้ง

ตอ้งกนั   แตเ่ป็นการสร้างแนวกวา้งๆ   และเผยให้เป้าหมายท่ีเกีย่วขอ้งสัมพนัธ์กนัของผูเ้ข้ารว่ม   

นอกจากน้ียงัเป็นการสร้างส านึกความเป็นไปไดข้องการด าเนินกิจกรรม   ซ่ึงเป็น   ตวัเสริมสร้าง

พลงัรวมหมูใ่นการด าเนินกจิกรรมตามท่ีตดัสินใจ 

  การด าเนินกิจกรรมสาธารณะ เป็นกจิกรรมระดมพลงัรวมหมูข่องประชาชนมคีวาม

หลากหลายและเกีย่วข้องกบัประชาชนจ านวนมาก   เกดิจากกระบวนการสนทนาแบบพินิจพิเคราะห์ 

น ามาซ่ึงการก  าหนดแนวทางทัว่ไปของการด าเนินกจิกรรม   เผยให้เห็นผลประโยชน์ท่ีเกีย่วเน่ืองกนั

ของผูเ้ขา้รว่ม  และเป้าหมายท่ีอาจรว่มกนัไดก้จิกรรมสาธารณะเกดิจากเป้าหมายรว่มกนัของผูค้น จึง

กอ่ให้เกดิการรวมพลงัเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กนัและกนั  

  การประเมนิผลกจิกรรมโดยสาธารณะ  คือ  การเปิดโอกาสให้เขา้มามสีว่นรว่มในการ

ประเมนิผลกจิกรรมท่ีด าเนินการในชมุชน โดยให้ชาวบา้นตดัสินวา่ความพยายามและกจิกรรมท่ี
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ด าเนินการใดมปีระโยชน์และมคีณุคา่อยา่งแทจ้ริงตอ่ชมุชนพวกเขา เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน

ประเมนิ และปรับเปล่ียนกจิกรรมอยา่งตอ่เน่ือง  

  ทั้งน้ี ในทางปฏิบติั กระบวนการมสีว่นร่วมของประชาชนในการด าเนินกิจกรรม

พฒันาชมุชนตามท่ีกลา่วมาข้างตน้ ประชาชนอาจไมไ่ดเ้ข้ามามสีว่นร่วมในทุกขั้นตอนเพราะมี

ขอ้จ ากดัหลายประการ ดงันั้น การตดัสินใจ (Decision making) จึงเป็นสว่นส าคญัท่ีนักพฒันาจะตอ้ง

เปิดโอกาสให้ประชาชนไดก้ระท าการตดัสินใจในการด าเนินกิจกรรมพฒันา   จึงถือวา่เป็นการมี

สว่นรว่มท่ีแทจ้ริง เพราะประชาชนเป็นผูก้  าหนดความตอ้งการ   ในการแกปั้ญหาของชมุชนดว้ยตนเอง  

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกีย่วข้องกบักระบวนการมสีว่นร่วม จะพบวา่โดยทัว่ไปกระบวนการ

มสีว่นรว่ม มดีงัตอ่ไปน้ี 

  การมสีว่นร่วมในการศึกษาชมุชน จะเป็นการกระตุน้ให้ประชาชน ไดร้่วมกนัเรียนรู้

สภาพของช ุมชน การด าเนินชีวติ  ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูเบ้ืองตน้ในการ

ท างาน และรว่มคน้หาปัญหา และสาเหตุของปัญหา ตลอดจนการจดัล าดับของปัญหา  

  การมสีว่นรว่มในการวางแผน โดยจะมกีารรวมกลุม่อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพื่อ

การก  าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ วธีิการ แนวทาง การด าเนินงาน และทรัพยากรท่ีจะตอ้งใช  ้

  การมสีว่นร่วมในการพฒันา โดยการสนับสนุนดา้นวตัถุ อุปกรณ์ แรงงาน เงินทุน 

หรือเขา้รว่มบริหารงาน การใชท้รัพยากร การประสานงาน และการด าเนินการขอความชว่ยเหลือ

จากภายนอก 

  การมสีว่นร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพฒันา เป็นการเอากจิกรรมมาใชใ้ห้เกดิ

ประโยชน์  ทั้งดา้นวตัถุและจิตใจ  โดยอยูบ่นพื้นฐานความเทา่เทียมกนัของบุคคล และสังคม 

  การมสีว่นร่วมในการติดตาม และประเมนิผลการพฒันา เพื่อท่ีจะแกไ้ขปัญหาตา่งๆ 

ท่ีเกดิข้ึนไดท้นัที 

  การมสีว่นร่วมในการด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ในชมุชนไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการพฒันา  

กจิกรรมทางการเมอืงหรือกจิกรรมอ่ืนๆ กต็าม มกีระบวนการหรือขั้นตอน ท่ีตอ้งด าเนินการควบคูม่า

ตั้งแตเ่ร่ิมตน้ในการจดักจิกรรมท่ีเกีย่วกบัชมุชน โดยเร่ิมการให้ประชาชนไดม้สีว่นรว่มตั้งแตก่ารศึกษา

ขอ้มลูชมุชน  การวเิคราะห์ปัญหาชมุชน  การวางแผนในการด าเนินกจิกรรมในชมุชน  และการ

ด าเนินการหรือการปฏิบติัตามแผนการพฒันาชมุชนตามท่ีก  าหนดไว ้ ตลอดจนการประเมนิผลการท างาน  
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ประชาชนจะตอ้งรับรู้ รับทราบ  ตระหนัก เขา้ใจ  และเขา้ไปมสีว่นรว่มในการด าเนินงานทุกขั้นตอน 

ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของของคนในชมุชนนั้นเอง 

 

2.  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมส่ีวนร่วม 

  การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมสีว่นรว่ม เป็นการวจิยัท่ีน าแนวคิด 2 ประการมาผสมผสานกนั

คือ การปฏิบติัการ ซ่ึงหมายถึง กจิกรรมท่ีโครงการวจิยัจะตอ้งด าเนินการ และค าวา่การมสีว่นรว่ม 

อนัเป็นการมสีว่นเกีย่วข้องของทุกฝ่ายท่ีเข้าร่วมกจิกรรมวิจัย ในการวเิคราะห์สภาพปัญหาหรือ

สถานการณ์อนัใดอนัหน่ึง แลว้รว่มในกระบวนการตดัสินใจ และการด าเนินการจนกระทัง่ส้ินสุด

การวจิยั โดยมคีวามหมายถึง วธีิการท่ีให้ผูถู้กวจิยัหรือชาวบา้นเขา้มามสีว่นรว่มในการวจิยั เป็นการ

เรียนรู้จากประสบการณ์โดยอาศยัการมสีว่นรว่มอยา่งแข็งขนัจากทุกฝ่าย ท่ีเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมวจิยั 

นับตั้งแตก่ารระบุปัญหาของการด าเนินการการชว่ยให้ขอ้มลูและการชว่ยวเิคราะห์ขอ้มลู ตลอดจน

ชว่ยหาวธีิแกไ้ขปัญหาหรือสง่เสริมกจิกรรมนั้นๆ ซ่ึงในการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมสีว่นรว่ม ขอ้มลู

จากการท าวจิยัทุกขั้นตอน ชาวบา้นเป็นผูร้ว่มก  าหนดปัญหาของชมุชน และหาแนวทางในการแกไ้ข

ปัญหา กระบวนการวิจัยจึงด าเนินไปในลกัษณะของการแลกเปล่ียนความเห็นระหวา่งชาวบา้นกบั

ผูว้จิยัเพื่อให้ไดข้อ้สรุปเป็นขั้นๆ ซ่ึงชาวบา้นจะคอ่ยๆ เรียนรู้ดว้ยตวัเอง และดว้ยวธีิการวจิยัเชน่น้ี 

ขอ้มลูท่ีไดจึ้งมคีวามชดัเจนสะทอ้นความตอ้งการและแบบแผนในการด าเนินชีวติของชาวบา้น การ

วจิยัแบบน้ีจึงเป็นวธีิการท่ีสนับสนุนให้ชาวบา้นหรือตวัแทนในชมุชน เป็นคนสร้างองค์ความรู้ใหม ่

ให้กบัตนเองและชมุชน โดยการศึกษาเรียนรู้หาขอ้มลู การศึกษาวเิคราะห์ถึงปัญหา รวมทั้งการ

แกไ้ขปัญหาท่ีก  าลงัประสบอยู ่ โดยการรว่มกนัวางแผน และก  าหนดการด าเนินงานตามแผนหรือ

โครงการ พร้อมทั้งการปฏิบติัตามแผน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการแกไ้ขปัญหาไดถู้กตอ้งตรงตาม

ความตอ้งการ ประกอบกบัการใชภู้มปัิญญาและทุนท่ีมอียูใ่นชมุชน การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้

เขา้มสีว่นรว่มในกระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมสีว่นรว่มน้ี นอกจากจะสง่ผลดงัท่ีไดก้ลา่วไป

แลว้ยงัชว่ยให้เกดิการพฒันาของผลงานวจิยัและกระบวนการวจิยัในตวัของมนัเองอีกดว้ย และอีกทาง

หน่ึงการวจิยัยงัเป็นสว่นส าคญัในการสร้างองค์ความรู้ ให้แกป่ระชาชนท่ีเขา้รว่มกจิกรรมการวจิยัซ่ึง

สามารถเป็นตวัน าของการพฒันาลงสูช่ ุมชนทอ้งถ่ินอยา่งไดผ้ลและมปีระสิทธิภาพอีกด้วย 
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 กลา่วโดยสรุป การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมสีว่นรว่ม หมายความถึง การรว่มกนัด าเนิน

กระบวนการวจิยัโดยผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี ทั้งท่ีเป็นชาวบา้นและนักพฒันา กบัผูว้จิยัภายนอก เพื่อให้

เกดิการเปล่ียนแปลงในสภาพความจริงของสังคมนั้น และเพื่อให้เห็นภาพแหง่คณุลกัษณะส าคญั

ของการการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมสีว่นรว่มท่ีเดน่ช ัด โดยเน้ือหาในสว่นของแนวคิดการวจิยัเชิง

ปฏิบติัการแบบมสี่วนร่วมจะประกอบด้วยรายละเอียดดงัตอ่ไปน้ี  

  2.1 หลักการส าคัญของการวิจัยเชิงปฏบัิติการแบบมีส่วนร่วม 

  โดยหลกัการนั้น การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมสีว่นรว่ม เป็นรูปแบบของการวจิยั 
ท่ีประกอบไปดว้ยกระบวนการคน้ควา้ทางสังคม การให้การศึกษาและการกระท าหรือการปฏิบติัการ 
เพื่อท่ีจะให้กลุม่ผูถู้กกดข่ีหรือดอ้ยโอกาสในสังคมไดม้สีว่นรว่มในการสร้างความรู้และท าความเขา้ใจ
กบัสภาพการณ์ท่ีปรากฏอยูร่วมทั้งเปิดพื้นท่ีให้เรียนรู้และแกไ้ขปัญหารว่มกนัระหวา่งหลายฝ่าย อนั
เป็นการสร้างความรู้ให้กบัสังคมไดอ้ยา่งเ ป็นรูปธรรม ซ่ึงการวิจัยเชิงปฏิบติัการแบบมสีว่นร่วม
มหีลกัการส าคญัท่ีให้ความเคารพตอ่ภูมปัิญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ตลอดจนระบบการสร้าง
ความรู้ซ่ึงแตกตา่งไปจากของนักวชิาการ โดยประกอบดว้ย 
  2.1.1 ปรับปรุงความสามารถและพฒันาศกัยภาพของชาวบ้าน ด้วยการส่ง เสริมยกระดับ
นักศึกษาและพฒันาความเชื่อม ัน่ให้เกดิการวิเคราะห์/สังเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของ เ ขา เ อง ซ่ึง
เป็นการน าเอาศกัยภาพเหลา่น้ีมาใชป้ระโยชน์ 
  2.1.2 ให้ความรู้ท่ีเหมาะสมแกช่าวบา้น ตลอดจนมกีารน าไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 
  2.1.3  การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีสว่นร่วมจะชว่ยเปิดเผยให้เห็นค าถามท่ีตรงกบั 
ประเด็นปัญหา 
  2.1.4  การปลดปลอ่ยแนวความคิดเพื่อให้ชาวบา้นและคนยากจนด้อยโอกาสสามารถ 
มองความคิดเห็นของตนเองไดอ้ยา่งเสรี มองสภาพการณ์และปัญหาของ ตนเอง ว ิเ คราะห์วิจา ร ณ์ 
ตรวจสอบสภาพขอ้เท็จจริงตา่งๆ ท่ีเกดิข้ึน 
  โดยการวิจัยเชิงปฏิบติัการแบบมสีว่นร่วมนั้น มวีตัถุประสงค์ของการวิจัยเชิง  

ปฏิบติัการแบบมสี่วนร่วมไวด้งัน้ี 

   2.1.4.1 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในชมุชนทอ้งถ่ินแตล่ะแหง่เขา้มารว่มศึกษา

คน้ควา้หาขอ้มลู  รวมทั้งการหาประเด็นปัญหาเชิงพฒันาและวรรณกรรมเพื่อแกไ้ขปัญหาของชมุชน

ของตนโดยไมใ่ชร่อคอยแตน่ักวิจยัและนักพฒันามาด าเนินการให้  
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   2.1.4.2  เพื่อให้ไดข้อ้มลูความเป็นจริง แนวทางการพฒันาท่ีเหมาะสม หรือมี 

ความพอดีกบับริบทของชมุชนท้องถ่ินนั้น 

   2.1.4.3  เพื่อให้มกีารขบัเคล่ือนมวลสมาชิกเขา้ดว้ยกนั เป็นกระบวนการของผูม้ี

ความรับผิดชอบรว่มกนั เรียนรู้ดว้ยกนัและแกไ้ขปัญหาไปพร้อมกนั  

  2.2 เป้าหมายของการวิจัยเชิงปฏบัิติการแบบมีส่วนร่วม 

  ในสว่นของเ ป้าหมายของการวิจัยเชิงปฏิบติัการแบบมสีว่นร่วมนั้น พนั ธ์ุทิพย์ รามสูต 

(2540) และอรุณรุง่ บุณธนันตพงศ์ (2549) ไดก้ลา่วถึงเป้าหมายของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบม ี

สว่นรว่มไวค้ลา้ยๆ กนั โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

   2.2.1  ชาวบา้น  ชมุชน  ตอ้งไดรั้บการศึกษาเพิ่มมากข้ึน  สามารถคิดวเิคราะห์ 

เหตุการณ์ตา่งๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มคีวามเชื่อม ัน่ในทางท่ีจะให้ความรว่มมอืกนัหรือมสีว่นรว่มในการ

ด าเนินกจิกรรมทั้งทางเศรษฐกจิ  สังคมและการเมอืง  เพื่อกอ่ประโยชน์สูงสุดแกต่นเองและชมุชน  

   2.2.2   ประชาชนไดรั้บการแกไ้ขปัญหา   ผูด้อ้ยโอกาสมโีอกาสมากข้ึนการจดัสรร 

ทรัพยากรตา่งๆ มกีารกระจายอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม รวมทั้งมขีอ้มลูขา่วสารท่ีสง่ผลให้เกดิคณุภาพ

ชีวติท่ีดีตอ่คนในชมุชน  

   2.2.3   มงีานวจิยัและพฒันาท่ีไดเ้รียนรู้จากชมุชน  ไดป้ระสบการณ์การท างาน 

รว่มกบัชมุชน อนักอ่ให้เกดิความเขา้ใจอนัดีและเกดิแนวคิดในการพฒันาตนเองของนักวจิยัและพฒันา

อยา่งแทจ้ริง 

   2.2.4   ผลงานวจิยัสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้ทนัที เน่ืองจากไดล้งมอืท า 

กจิกรรมโดยอาศยัหลกัการมสีว่นรว่มจากทุกฝ่ายในชมุชนและหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเกีย่วขอ้งเกดิการผนึก

ก  าลงัรว่มกนั โดยท่ีประชาชนเป็นผูร้ว่มคิด รว่มวางแผน รว่มด าเนินการ ตลอดจนเกดิความรู้สึกเป็น

เจา้ของผลงาน โครงการท่ีด าเนินการอยู ่

  2.3 กิจกรรมของการวิจัยเชิงปฏบัิติการแบบมีส่วนร่วม 

  กจิกรรมของการวิจัยเชิงปฏิบติัการแบบมสีว่นรว่มนั้นจากการศึกษาเอกสาร 

ท่ีเกีย่วข้องสามารถสรุปได้วา่กิจกรรมจะมีอยู ่  2  รูปแบบ  ดงัตอ่ไปน้ี 

   2.3.1  กจิกรรมการวจิยัปฏิบติัการ  หรือการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมสีว่นรว่มของ

ผูป้ระสานงานหรือผูอ้ านวยการวจิยั โดยเป็นกจิกรรมการแสวงหาความรู้ของนักวจิยัตามโครงการการ
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วจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมสีว่นรว่มในชมุชนพื้นท่ีเป้าหมายของผูว้จิยัแตล่ะคนโดยจุดมุง่หมายท่ีส าคญั

ของนักวจิยั คือ การสร้างรูปแบบการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมสีว่นรว่มท่ีมปีระสิทธิภาพ เป็นไปตาม

หลกัการวจิยัเชิงวทิยาศาสตร์และสามารถท่ีจะเผยแพรแ่กสั่งคมได ้

   2.3.2   กจิกรรมการวจิยัเชิงปฏิบัติการหรือการวจิัยเชิงปฏิบติัการแบบมสีว่นรว่ม 

ของชมุชน  หรือเ รียกวา่  กจิกรรมการวิจัยเชิงปฏิบติัการของชมุชน  เป็นกจิกรรมท่ีเกดิจากความ

พยายามในการแกไ้ขปัญหาชมุชนของนักวจิยัท่ีปฏิบติัการรว่มกนักบัชมุชน โดยนักวจิยัท าหน้าท่ีเป็น

ผูป้ระสานงานหรือเป็นผูอ้ านวยการวจิยั ซ่ึงมบีทบาทหลกัในการเป็นผูช้ว่ยเหลือในกระบวนการวจิยั

ตั้งแตแ่รกเร่ิมและคอ่ยๆ ลดการชว่ยเหลือลง และหวงัวา่เมือ่ด าเนินการวจิยัไปจนส้ินสุดโครงการแลว้ 

ประชาชนจะมคีวามรู้จากการเรียนรู้รว่มกนั และสร้างพลงัท่ีพอเพียงกระทัง่สามารถแกไ้ขปัญหา

ของชมุชนไดโ้ดยล าพงัอยา่งมปีระสิทธิภาพ  

  2.4  ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยเชิงปฏบัิติการแบบมีส่วนร่วม 

  เน้ือหาเกีย่วกบัขั้นตอนในการด าเนินการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมสีว่นรว่มนั้นไดม้ผูีใ้ห้

มมุมองในเร่ืองน้ีไวไ้มแ่ตกตา่งกนัมากนัก ซ่ึงจากการศึกษาเอกสารท่ีเกีย่วข้องสามารถสรุปถึงขั้นตอน

ในการด าเนินการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมสีว่นรว่มมอียู ่ 3 ระยะ  คือ  ระยะเตรียมการวจิยั, ระยะ

ด าเนินการวจิยั  และระยะติดตามและประเมนิผลโครงการ  โดยมรีายละเอียดดงัน้ี 

   2.4.1 ระยะเตรียมการวจิยั  

   ในระยะน้ี เป็นการเตรียมชมุชนเพื่อให้มคีวามพร้อมเขา้มามสีว่นรว่มในกระบวนการ 

วจิยั  ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัและเป็นแกนหลกัของการวจิยัแบบน้ีโดยการ ด าเนินงานขั้นตอนน้ีมจุีดมุง่เน้น 

ส าคญัท่ีจะให้เกดิสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งผูว้จิยั ผูน้ าชมุชน ชาวบา้นรวมถึงเจา้หน้าท่ีหนว่ยงาน

ตา่งๆ ท่ีจ าเป็นและเกีย่วขอ้งในขั้นเตรียมการน้ีประกอบด้วยขั้นตอนดงัน้ี 

    2.4.1.1  การสร้างความสัมพนัธ์กบัชมุชน โดยวธีิการสร้างความสัมพนัธ์

กบัชมุชนท่ีดีท่ีสุด คือ การปฏิบติัตวัของนักวจิยัท่ีสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของคนในชมุชนนักวจิัยควร

รว่มกจิกรรมทุกอยา่งของชมุชน ซ่ึง เป็นเคร่ืองชว่ยให้นักวจิยัสามารถท าความเข้าใจโลกทศัน์ของ

ชาวบา้นไดดี้มากข้ึน โดยทัว่ไปแลว้ ผูว้จิยัจะลงพื้นท่ีเพื่อไปพบกบับุคคลตา่งๆ ในชมุชนท่ีมสีว่น

ส าคญัและเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานวจิัยหรือเป็นประชาชนกลุม่เป้าหมายของการวิจยั 



18 

 

    2.4.1.2 การส ารวจศึกษาชมุชน  เป็นขั้นตอนของการศึกษาขอ้มลูท่ีเป็น

ลกัษณะทางกายภาพ และแหลง่ทรัพยากรตา่งๆ ภายในชมุชนรวมถึงการศึกษาขอ้มลูพื้นฐานดา้น

ประชากร สังคม เศรษฐกจิ วฒันธรรมและการเมอืง ซ่ึงโดยมากแลว้ ผู ้วจิยัจะใชแ้บบสังเกต สมดุ

บนัทึกและถา่ยภาพสถานท่ีตา่งๆ รวมถึงการศึกษาขอ้มลูจากเอกสารหลกัฐานจากหนว่ยงานราชการ

หรือจากองค์กรพฒันาท่ีเกีย่วข้อง 

    2.4.1.3   คดัเลือกช ุมชน  ไดเ้สนอความเห็นไวว้ า่โดยทัว่ไปแล้วการ 

คดัเลือกชมุชนจะยึดหลกัการเ ลือกชมุชนท่ีดอ้ยโอกาสในการพฒันา เพื่อเป้าหมายในการยกระดบั

คณุภาพชีวิตและสร้างโอกาสความเทา่เทียมในการพฒันากบัช ุมชนอ่ืน และงานวิจัยจ านวนมาก

คดัเลือกชมุชน โดยยึดเอาประเด็นของปัญหาท่ีเกดิข้ึนในชมุชนและจ าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขเยียวยา

โดยเรง่ดว่น เพื่อเป็นชมุชนตน้แบบของการท าวจิยัและการพฒันาให้กบัชมุชนอ่ืนดว้ย  

    2.4.1.4  การเขา้สูช่มุชน ขอ้มลูชมุชนนับเป็นส่ิงส าคญัและเป็นประโยชน์

อยา่งย่ิงตอ่การน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจก  าหนดพื้นท่ีด าเนินการ 

    2.4.1.5   การเตรียมคนและเครือขา่ยความร่วมมอื  ในขั้นตอนน้ีถูก 

ก  าหนดให้เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของระยะกอ่นการวจิยั โดยมุง่หมายให้เกดิความพร้อมในการด าเนินการ 

วจิยั ซ่ึงเป็นระยะตอ่ไปและกอ่ให้เกดิการประสานงานท่ีดี เพื่อความสะดวกตอ่การด าเนินงานวจิยั 

ซ่ึงในทางปฏิบติัแลว้มกัจะมีการเตรียมคน 3 กลุม่ คือ เตรียมคนในชมุชน คณะนักวจิยัมกัจะลง

พื้นท่ีเพื่อจดัประชมุในชมุชน โดยมจุีดมุง่หมายเพื่อให้ชาวบา้นรู้จกัและคุน้เคยกบักระบวนการและ

การด าเนินงานวจิยัแบบมสีว่นรว่มอยา่งชดัเจนและรวดเร็ว เตรียมนักพฒันาดว้ยการประชมุรว่มกบั

นักพฒันาซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้คนกลุม่น้ีหมายถึง  ผูน้ าชมุชน พฒันากรอ าเภอหรือพฒันากรประจ า

ต าบล และเจา้หน้าท่ีหนว่ยงานอ่ืน เชน่ ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล และองค์กรพฒันาภายนอกท่ี

มคีวามสนใจศึกษารว่มกนัและเตรียมนักวจิยั ดว้ยการประชมุปรึกษากนัเพื่อให้เกดิความรู้และความ

เขา้ใจตรงกนัในบทบาทหน้าท่ีของแตล่ะฝ่ายในการท างานวจิยั 

   ในขั้นน้ี ปัญหาของการวจิยัมกัเป็นประเด็นเกีย่วกบัการเขา้ถึงชาวบา้นกลุม่เป้าหมาย

รวมถึงการส่ือสารการท าวิจัยในแง ่มมุตา่งๆ เชน่ ขั้นตอนและผลประโยชน์ท่ีชาวบา้นจะไดรั้บของ

คณะนักวิจัย ดงันั้นการด าเนินกระบวนการวจิยัจึงตอ้งเป็นไปอยา่งกระชบัการจดัเวทีท่ีง ่ายตอ่ความ
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เขา้ใจและสะทอ้นความตอ้งการของประชาชนท่ีมบีรรยากาศสบายๆ  หรือการศึกษาชมุชนประกอบ

จะชว่ยให้คณะผูว้จิยัไดรั้บขอ้มูลท่ีกวา้งขวางมากข้ึน 

  2.4.2 ระยะด าเนินการวจิยั  

   ประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ย คือ 

   2.1.2.1  การศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาชมุชน  ในขั้นน้ีเน้นการศึกษาวเิคราะห์ 

ชมุชนและการให้การศึกษากบัชมุชน โดยเน้นไปท่ีกระบวนการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัโดยวธีิการจะ

ใชก้ารอภิปรายถกปัญหา เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัชาวบา้น เพื่อเป็นการประเมนิปัญหาและ

ความตอ้งการของชมุชน พร้อมไปกบัการประเมนิความเป็นไปไดใ้น  ดา้นทรัพยากรท่ีมอียูใ่นชมุชน 

   2.4.2.2  การพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องโครงการ 

ในกระบวนการน้ีชาวบา้นและนักวิจัย จะตอ้งพิจารณาร่วมกนัวา่วธีิการแกไ้ขปัญหาใดท่ีเหมาะสม

กบัทอ้งท่ีหรือมคีวามเป็นไปได ้ โดยชาวบา้นควรมบีทบาทหลกัเขา้มามสีว่นร่วมให้มากย่ิง ข้ึนและ

ก  าหนดโครงการหรือกจิกรรมท่ีจะด าเนินการ 

   2.4.2.3 การก  าหนดแผนงานโครงการและการจัดการ กิจกรรมในชว่ง น้ีจะเป็น 

กระบวนการตดัสินใจรว่มกนั  เพื่อคดัเลือกโครงการและกจิกรรมท่ีจะตอ้งด าเนินการ  ดงันั้นผูว้จิยั

ควรจะตอ้งใชว้ธีิการกระตุน้ให้ชาวบา้นมบีทบาทหลกัในการแกไ้ขปัญหาการก  าหนดโครงการ และ

กจิกรรมท่ีจะด าเนินการ 

   2.4.4.4 การปฏิบติัตามโครงการ เป็นขั้นตอนท่ีส าคญั โดยค าถามท่ีผูว้จิัยจะตอ้ง

ใชถ้ามกนัในกลุม่หรือในคณะท างานเพื่อการด าเนินการในช ั้นน้ีคือใคร ท าอะไร ท่ีไหน เมือ่ไร และ

อยา่งไร 

   ปัญหาอุปสรรคท่ีอาจเกดิข้ึนในขั้นตอนน้ี โดยทัว่ไปมกัเป็นประเด็นการมสีว่นรว่ม

ของชาวบา้นในกระบวนการวิจัย  ความไมส่นใจเขา้มามสีว่นร่วมของชาวบา้นจ านวนไมน่้อยและ

ชาวบา้นมกัมองเห็นการวจิยัเป็นเร่ืองทางเทคนิคท่ีตอ้งอาศยัความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ  และไม ่

เกีย่วอะไรนักกบัปากทอ้งท่ีจะตอ้งท ามาหากนิเป็นประจ า การเขา้รว่มงานวจิยัของชาวบา้นจึงเป็นไป

โดยเน้นการรับฟังส่ิงท่ีผูว้จิยั และนักพฒันาพดูเป็นหลกั 
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  2.5 ระยะการติดตามและประเมินผลโครงการ  

   เป็นขั้นตอนท่ีเกีย่วกบัการวดัผลส าเร็จของโครงการ โดยมากแลว้คณะผูว้จิยัจะ

รว่มกบัชาวบา้นท่ีเป็นผูร้ว่มงานวจิยั ท าการตรวจสอบข้อมลูท่ีเป็นผลของการวิจยั จากนั้นจะมี

การจดัท ารายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ์ และจดัเวทีชาวบา้น เพื่อน าเสนอผลการวิจัยเพื่อเ รียนรู้

รว่มกนัระหวา่งคณะผูว้จิยักบัชมุชน รวมถึงการสานตอ่ให้ชาวบา้นน าผลของการวิจัยไปด าเนินการ

แกไ้ขปัญหาหรือพฒันาชมุชนตอ่ไป 

   ในขั้นตอนน้ียงัคงตอ้งอาศยัการมคีวามเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง และการมสีว่นรว่มอยา่ง

สร้างสรรค์และกระตือรือร้นของฝ่ายตา่งๆ โดยเฉพาะชาวบา้น การมคีวามเขา้ใจท่ีถูกตอ้งการสร้าง

ชอ่งทางการตรวจสอบงานวจิยั และการมเีคร่ืองมอืประเมนิผลการวจิยัวา่ประสบความส าเ ร็จมาก

น้อยเพียงใดมปัีญหาและอุปสรรคอยา่งไร จะท าให้ทุกฝ่ายคาดหมายไดว้า่ผลลพัธ์ของการวจิยัจะ

ปรากฏออกมาสอดคลอ้ง กบัความตอ้งการพฒันาหรือสามารถใชไ้ดก้บัการแกไ้ขปัญหาอยา่งตรงจุด 

และเขา้รว่มกระบวนการวจิัยอยา่งตอ่เน่ืองและบงัเกดิผลประโยชน์ในภาพรวม 

   จากท่ีกลา่วมาสามารถสรุปไดว้า่ การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมสีว่นรว่มนั้นเป็น

การผสมผสานความรู้เชิงทฤษฎีและระเบียบวธีิวจิยัของนักวจิยั และวตัถุประสงค์ของนักวจิยัและ

นักพฒันา ควบคูไ่ปกบัความตอ้งการความรู้ และประสบการณ์ของผูถู้กวจิยั ดงันั้นการด าเนินการ

และผลของการวิจัยจึงเป็นเร่ืองท่ีเกีย่วข้องกบับุคคลหลายฝ่าย ซ่ึงในการวิจัยเชิงปฏิบติัการน้ีมกัจะ

ประกอบไปดว้ยบุคคล 3 ฝ่าย  ดงัแผนภาพท่ี 2.1  และแผนภาพท่ี 2.2  ซ่ึงจะประกอบดว้ย  ชาวบา้น

หรือบุคคลเป้าหมาย อาจเป็นผูแ้ทนของกลุม่บุคคลเป้าหมาย หรือชมุชนท่ีจะท าการศึกษา ซ่ึงถือวา่

คนในชมุชนหรือกลุม่นั้น เป็นผู้ท่ีรู้ข้อมลูเกีย่วข้องกบัตนเองดีท่ีสุด นักวิจัยซ่ึงจะ เป็นตวัแทน

ของนักวชิาการท่ีมคีวามสนใจในการวจิยัและพฒันา ซ่ึงเป็นคนนอก นักวจิยัน้ีเป็นฝ่ายผูรู้้และ

เชี่ยวชาญเร่ืองแนวความคิดทฤษฎีและระเบียบวธีิการวจิยั และนักพฒันาจะเป็นกลุม่ผูม้คีวามรู้และมี

เป้าหมายเพื่อการพฒันา ซ่ึงมกัจะเป็นผูแ้ทนของฝ่ายรัฐบาลหรือองค์กรพฒันาเอกชน และบางคร้ัง

ในการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีสว่นรว่ม นักวจิยัและนักพฒันาอาจเป็นบุคคลเดียวกนัก็ได ้  
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หลังท า PAR 

 

ก่อนท า PAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ชาวบา้น 

 

นักวจิยั 

 

นักพฒันา 

ภาพที ่2.2 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งชาวบา้น นักวจิยั นักพฒันาหลงัการท า  

วจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีสว่นร่วม 

นักวจิยั 

 

 

        นักพฒันา 

 

 

ชาวบา้น 

ภาพที ่2.1   แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งชาวบา้น นักวจิยั นักพฒันากอ่นท าวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบ 

 มสีว่นรว่ม 
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 จากภาพท่ี 2.1 และ 2.2  แสดงให้เห็นวา่วงกลมแตล่ะวง  คือ   วธีิการมองปัญหาของคนแต ่

ละกลุม่ท่ีเกีย่วขอ้งกบัการวจิยั ซ่ึงวธีิการมองน้ียอ่มแตกตา่งกนัไปตามกรอบแนวความคิดท่ีแตล่ะ

บุคคลยึดถือ ซ่ึงภายหลงัจากท่ีมกีารวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมสีว่นร่วมแลว้ บุคคลทั้งสามกลุม่ ซ่ึง

ประกอบดว้ยนักวจิยั ชาวบา้นหรือบุคคลกลุม่เป้าหมายและนักพฒันาจะมคีวามเขา้ใจถึงปัญหาและ

ความเขา้ใจรว่มกนัในการพฒันาซ่ึงเป็นรากฐานท่ีส าคญัส าหรับความส าเร็จในการพฒันา และเป็น

จุดเร่ิมตน้ของโครงการตา่งๆ ของชมุชนและการปฏิบติังานสามารถเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ 

 

 3.  การจัดการขยะมลูฝอยโดยชุมชน 

 พื้นท่ีส าหรับก  าจดัขยะไดก้ลายมาเป็นปัญหาในหลายพื้นท่ีของประเทศไทย ชมุชนเร่ิมใสใ่จ

กบัคา่ใชจ้า่ยท่ีเพิ่มข้ึน การก  าจดัขยะอนัตรายท่ีเกดิข้ึนอาจสง่ผลตอ่น ้ าใตดิ้น และมลภาวะทางอากาศ 

หลายพื้นท่ีไมส่ามารถหาท่ีดินท่ีเหมาะสมส าหรับกอ่สร้างบอ่ฝังกลบขยะแหง่ใหม ่ ปัญหาขยะมลูฝอย

ไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งรวดเ ร็วในรอบสิบปีท่ีผา่นมา เป็นผลจากการเพิ่มของประชากร และทศันคติของ

ผูค้นท่ีรักความสะดวกสบายจนกลายมาเ ป็นส่ิงส าคญัของวถีิชีวติไปแลว้ การก  าจดัขยะในปัจจุบนั

เป็นเพียงการซกุซอ่นขยะให้ดี เพื่อไมใ่ห้มใีครเ ห็น ปัญหาท่ีเกดิข้ึนบอ่ยคร้ังในการด าเนินงานของ

ชมุชนตา่งๆ ในประเทศไทย ไดแ้ก ่ การจดัการขยะอยา่งไมถู่กตอ้งในระหวา่งการเกบ็ขน ขนถา่ย

หรือการก  าจดัขยะเป็นผลท าให้เกดิมลภาวะตอ่ส่ิงแวดลอ้ม และเป็นอนัตรายตอ่สุขภาพของประชาชน 

รวมทั้งปริมาณขยะท่ีเพิ่มข้ึนทุกปีกอ่ให้เกดิปัญหาแกเ่ทศบาลในดา้นการบริหารและงบประมาณ

ประกอบกบัลกัษณะของขยะท าให้ยากตอ่การจดัการอยา่งถูกตอ้ง และเป็นตน้เหตุท าให้เกดิปัญหา

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ณ สถานก  าจดัขยะมลูฝอยในหัวข้อการจดัการขยะมลูฝอยโดยชมุชนท่ีจะกลา่ว

ตอ่ไปน้ีจะประกอบดว้ย การจดัการขยะอยา่งไมถู่กวธีิ, ปริมาณขยะท่ีเพิ่มข้ึน,องค์ประกอบของขยะ, 

ปัญหาของทอ้งถ่ินในการจดัการขยะมลูฝอย และการพฒันากลยุทธ์การจดัการขยะโดยชมุชน โดยมี

รายละเอียดดงัตอ่ไปน้ี 

  3.1 การจัดการขยะทีไ่ม่ถูกวิธี 

  ปัญหาการจัดการขยะมลูฝอยของเทศบาล มกัเ ป็นปัญหาดา้นความคิดเห็นของ

ประชาชนท่ีเชื่อวา่การจดัการอยา่งไมถู่กตอ้ง ณ บอ่ฝังกลบขยะ ผลเสียอยา่งใหญห่ลวงตอ่การจดัการ

ขยะของชมุชนจนอาจน าไปสู ่ การปิดบอ่ฝังกลบขยะได ้ เน่ืองจากการประทว้งตอ่ตา้นมลภาวะจาก
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บอ่ฝังกลบขยะ ท่ีส าคญั คือ มลภาวะทางอากาศเมือ่เกดิการลุกไหม ้ หรือมลภาวะไปสูน่ ้ าใตดิ้นเกดิ

จากการร่ัวซึมของบอ่ฝังกลบขยะ มลภาวะยงัเกดิข้ึนไดใ้นระหวา่งการเกบ็และการขนถา่ยขยะหรือ

แมแ้ตก่ารก  าจดัขยะหรือรีไซเคิลขยะอยา่งไมถู่กตอ้งของประชาชนโดยการท้ิงขยะในท่ีตา่งๆ หรือการ

น าไปเผา ซ่ึงผลกระทบอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวติและอาจกอ่ให้เกดิอนัตรายร้ายแรง ตอ่สุขภาพของ

ประชาชน การจดัการขยะอยา่งไมถู่กวธีิ  เชน่  พื้นท่ีวา่งในเขตชมุชน  ซ่ึงจะมผูีน้ าขยะมาท้ิงโดยผูท่ี้

ไมม่จิีตส านึก และจะกลายเป็นท่ีท้ิงขยะไปโดยปริยาย ซ่ึงจะมผีลกระทบตอ่สุขภาพอนามยัของเด็ก

และผูใ้หญ ่

  3.2 ปริมาณขยะทีเ่พิม่ขึ้น 

  ขยะจากครัวเ รือนและการบริโภคในรูปแบบตา่งๆ ไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งคงท่ี ปัจจุบนั

ประเทศไทยอตัราการเพิ่มของปริมาณขยะมลูฝอยถึงร้อยละ 3 ตอ่ปี สาเหตุหลกัเกดิจากการเพิ่มข้ึน

ของประชากรซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 1 ตอ่ปี ซ่ึงจะเห็นวา่ขยะมลูฝอยมอีตัราการเพิ่มข้ึนโดยอตัโนมติัตาม

จ านวนประชากร การเปล่ียนพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกเ็ป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีท าให้ปริมาณขยะเพิ่มข้ึน

ประชาชนนิยมใช ้ถุงพลาสติกเพื่อซ้ือของกลบับา้น จากนั้นกจ็ะน าไปท้ิงและมแีนวโน้มมากข้ึน 

ในซปุเปอร์มาเกต็ท่ีมกีารใชว้สัดุบรรจุภณัฑ์จ านวนมาก แตแ่ทบไมม่กีารใชบ้รรจุภณัฑ์ประเภทท่ีน า

กลบัมารีไซเคิล หรือยอ่ยสลายไดง้า่ยเลย 

  ปัจจัยเหลา่น้ียากท่ีจะควบคมุได ้ หรือ แมแ้ตท่อ้งถ่ินกไ็มส่ามารถท าอะไรไดเ้วน้แต ่

ผูบ้ริโภคจะมกีีเ่ปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงสามารถท าการรณรงค์ไดใ้นระดบัทอ้งถ่ินเพื่อสร้างความ 

ตระหนักให้กบัผูบ้ริโภค การเปล่ียนแปลงอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป จะเกดิข้ึนโดยอาศยัความรว่มมอืจาก

สว่นกลางในการออกระเบียบเฉพาะ รวมทั้งท าโดยการรณรงค์สร้างความตระหนักท่ีเฉพาะเจาะจง

ในประเด็นท่ีตอ้งการ 

  เมือ่ปัจจัยเหลา่น้ีเมือ่รวมกนัแลว้ จะสง่ผลให้ให้ชมุชนมตีน้ทุนท่ีสูง ข้ึนทั้งตน้ทุนการ

ลงทุน และตน้ทุนการด าเนินการ ปริมาณขยะท่ีเพิ่มข้ึนจึงเป็นภาระท่ีชมุชนตอ้งแบกรับ เพราะ

เทศบาลตอ้งเกบ็ขนขยะไปท้ิงมากข้ึน และท าให้บอ่ฝังกลบขยะเต็มเ ร็วข้ึน ทุกคนทราบดีวา่ปัจจุบนั

การหาบอ่ฝังกลบขยะแหง่ใหมน่ั้นหายากมาก เพราะเมือ่หาสถานท่ีไดแ้ลว้ ยงัจะตอ้งสร้างความ

มัน่ใจให้ประชาชนในพื้นท่ีวา่จะไมก่อ่ให้เกดิปัญหากบัพวกเขา 
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ขยะรไีซเคลิ

42%

ขยะอนัตราย

3%
ขยะทัว่ไป

9%

ขยะย่อยสลาย

46%

  3.3  องค์ประกอบของขยะ 

  เมือ่มองยอ้นไปในอดีต 20-30 ปีท่ีแลว้ พบวา่ องค์ประกอบขยะของประเทศไทย ได้

เปล่ียนแปลงไปโดยส้ินเชิง ในอดีตขยะ ประกอบดว้ย ขยะชีวภาพ, กระดาษ, แกว้/กระจก, เศษเหล็ก

แตไ่มม่บีรรจุภณัฑ์แบบใหมห่รือถุงพลาสติก ผูค้นออกไปจบัจา่ยใชส้อยในตลาดท่ีใช ้หีบหอ่ 

บรรจุภณัฑ์จากวสัดุดั้งเดิมท่ียอ่ยสลายได ้ หรือจ าพวกกระดาษ วสัดุเหลา่น้ีสามารถยอ่ยสลายไดง้า่ย

ในบอ่ท้ิงขยะแบบเปิดท่ีใชก้นัอยูใ่นสมยันั้นโดยไมก่อ่ให้เกดิมลภาวะมากนัก 

  เมือ่มกีารเปล่ียนแปลงไปสูก่ารผลิตแบบอุตสาหกรรม วสัดุบรรจุภณัฑ์ส าหรับอาหารมี

ความส าคญัและจ าเป็นท าให้มวีสัดุประเภทพลาสติกเกดิข้ึนมากมาย และมคีวามหลากหลายอยู ่

ทัว่ไปในทอ้งตลาด  ถุงพลาสติกท าให้เกดิความสะดวกมากข้ึนทั้งตอ่ผูข้ายและผูซ้ื้อ  ในขณะเดียวกนั

ไดม้กีารสร้างห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญเ่กดิข้ึนหลายแหง่  โดยเน้นบรรจุภณัฑ์ท่ีสวยงาม  ลูกคา้เมือ่

มาจบัจา่ยใชส้อยกจ็ะน าของท่ีซ้ือกลบับา้น ซ่ึงไมไ่ดม้แีตต่วัผลิตภณัฑ์เทา่นั้น หากยงัพว่งเอาขยะ

กลับบา้นอีกดว้ยเ ป็นจ านวนมาก ดงันั้น ทั้งการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการเปล่ียนแปลง 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค มสีว่นท าให้เกดิการเปล่ียนแปลงขององค์ประกอบขยะมลูฝอยเป็นอยา่งมาก 

  เมือ่พิจารณาถึงองค์ประกอบของขยะในปัจจุบนั จะสามารถแบง่ตามองค์ประกอบหลกั

ได้ 4 สว่น คือ ขยะอินทรีย์ เศษอาหาร เศษผกัผลไมท่ี้ยอ่ยสลายได ้ ขยะรีไซเ คิล แกว้ 

เศษกระดาษ  พลาสติก โลหะ  อลูมเินียม  หรือของขายได ้  ขยะทัว่ไป ถุงพลาสติก  ซองบะหมี ่ และ

ขยะอนัตรายและเป็นพิษจากครัวเรือนหรือร้านคา้แตม่เีพียงจ านวนน้อย โดยมสัีดสว่นดงัภาพท่ี 2.3 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

ภาพที ่2.3 แสดงสัดสว่นของขยะประเภทตา่งๆ ท่ีพบในชมุชนในประเทศไทย 
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   3.3.1  ขยะอินทรีย์  เป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีมคีวามส าคญัมากตอ่ขยะในประเทศ

ไทย ไดแ้ก ่ ขยะท่ีไดจ้ากอาหารท่ีเรารับประทานกนัอยูทุ่กวนั เศษอาหาร และส่ิงท่ีเราท้ิงไปใน

ระหวา่งการเตรียมหรือปรุงอาหาร ดงันั้น นอกจากเศษผกั  ผลไม ้ แลว้  ยงัรวมถึงอาหารท่ีผา่นการ

ปรุงมาแลว้ นอกจากนั้นยงัรวมถึงขยะจากในสวน เชน่ เศษกิง่ไม ้ ใบไม ้ ดอกไม ้ เป็นตน้ โดยปกติ

ภายใตส้ภาพอากาศของประเทศไทย กไ็มง่า่ยนักท่ีจะจดัการกบัขยะอินทรีย์ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเน่ืองจาก

ขยะอินทรีย์จะเกดิการยอ่ยสลายไดอ้ยา่งรวดเร็ว และเกดิกล่ินท่ีไมพ่ึงประสงค์ ดงันั้นการกกัเกบ็จึง

ไมใ่ชเ่ร่ืองงา่ยและจ าเป็นตอ้งท าการเกบ็รวบรวมขยะบอ่ยคร้ังข้ึน ขยะอินทรีย์สว่นใหญจ่ะมคีวามชื้น

สูงโดยมนี ้ าอยูป่ระมาณ 60% ซ่ึงร่ัวไหลไดง้า่ยในระหวา่งการเกบ็ขน น ้ าชะขยะน้ีมสีภาพเป็นกรด 

และจะกดักรอ่นตวัถงัรถบรรทุกขยะ และยงัชะขยะเอาสารประกอบโลหะหนักท่ีมอีนัตรายมาดว้ย 

เชน่ จากแบตเตอร่ีหรือจากสีจากส่ิงพิมพ์ตามถุงพลาสติกประเภทตา่งๆ สูส่ิ่งแวดลอ้มดว้ยในบอ่ฝัง

กลบขยะยงัคงเกดิน ้ าชะขยะจากขยะอินทรีย์ไดม้าก  ถา้ไมม่รีะบบป้องกนัท่ีดี น ้ าชะขยะ กอ็าจจะ

ไหลลงสูแ่หลง่น ้ าใตดิ้นไดง้า่ย และเมือ่ขยะไมไ่ดรั้บออกซิเจนหรืออากาศอยา่งเพียงพอตอ่การยอ่ย

สลายกจ็ะเกดิกา๊ซจากขยะข้ึน  สว่นมากจะเป็นกา๊ซมเีทนซ่ึงเป็นกา๊ซเรือนกระจกและสามารถติดไฟได ้

   3.3.2 ขยะรีไซเคิล  ค าวา่  ของขายได ้  คือ  ศพัท์ท่ีเทศบาลนครพิษณโุลกบญัญติั

ข้ึนและเรียกขานกนัในพิษณโุลก เพื่อใชเ้รียกขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้ หรือท่ีเรียกกนั

ทัว่ไปวา่ ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) สาเหตุท่ีไดใ้ชค้ าน้ีกเ็น่ืองจากวา่ ในตอนแรกท่ีมกีาร

รณรงค์เพื่อให้ประชาชนคดัแยกขยะ เป็นเร่ืองยากท่ีจะท าให้ประชาชนยอมรับถึงการท่ีพวกเขาควร

จะท าการแยกขยะและขายขยะ ซ่ึงเมือ่เรียกวสัดุเหลา่น้ีวา่เป็นของขายไดแ้ลว้ กไ็มพ่บวา่มปัีญหาใด

อีกในแงข่องการยอมรับของขายไดจ้ากครัวเรือนสว่นใหญไ่ดแ้ก ่ กระดาษ กระดาษแข็ง แกว้ 

พลาสติกหลายชนิด และโลหะจ าพวก อลูมเินียม ทองแดงหรือเหล็ก รวมถึงตะก ัว่จากแบตเตอร่ี

รถยนต์ จนกระทัง่วสัดุบางอยา่งท่ีไมค่อ่ยพบเห็น ไดแ้ก ่ นุน่ และยาง ซ่ึงมอียูน่้อย 

   3.3.3   ขยะทัว่ไป  คือ  ขยะท่ีตอ้งก  าจดั  วดัสุเหลา่น้ีโดยปกติจะไมส่ามารถน าไป 

ใชง้านไดอี้กและจะถูกท้ิงไปท่ีบอ่ขยะ  วสัดุบางอยา่งสามารถน าไปรีไซเคิลได ้  เชน่ ถุงพลาสติก

อยา่งไรกต็าม ถุงพลาสติกเหลา่น้ีมคีวามสกปรกมาก และหากตอ้งน ากลบัมารีไซเคิล จะตอ้งใชน้ ้ า

ในปริมาณท่ีมากในการท าให้สะอาด อีกทั้งตอ้งสูญเสียพลงังานในการรีไซเคิลสูง ไมคุ่ม้ถึงแมว้า่



26 

 

พลาสติกบางประเภทจะสามารถน ามารีไซเคิลไดแ้ตติ่ดขดัอยูท่ี่เทคโนโลยีซ่ึงยงัไมม่ใีนประเทศไทย

อยา่งไรกต็ามยงัมขียะบางส่วนท่ีไมส่ามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดอี้ก  ไดแ้ก ่ ฟลอย  โฟม  เป็นตน้ 

   3.3.4   ขยะอนัตรายและขยะเป็นพิษ ท่ีมาจากครัวเรือนแมจ้ะมปีริมาณน้อยแตก่ ็

เป็นขยะท่ีมผีลกระทบในระยะยาว  ขยะประเภทน้ี  ได้แก ่  หลอดไฟนีออนท่ีมสีารปรอทเป็น

สว่นผสม เชน่แบตเตอร่ีโทรศพัท์มอืถือ นอกจากนั้นยงัมขียะอนัตรายอีกประเภทหน่ึงท่ีมแีนวโน้ม

เพิ่มมากข้ึน คือ ชิ้นสว่นอิเลคโทรนิกส์ซ่ึงมสีว่นผสมของโลหะหนักอยูด่ว้ย โดยปริมาณเพียง

เล็กน้อยท่ีสารเหลา่น้ีปะปนอยูก่บัขยะมลูฝอย กส็ามารถกอ่ให้เกดิมลภาวะตอ่น ้ าใตดิ้นอยา่งรุนแรง 

และสามารถปนเป้ือนไปกบัขยะอินทรีย์ ซ่ึงไมเ่หมาะสมท่ีจะน าไปท าปุ๋ยหมกั 

 

  3.4 ปัญหาของท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย 

  ปัญหาของทอ้งถ่ินในเร่ืองการจดัการขยะมลูฝอยดงัท่ีกลา่วมาแลว้กอ่นหน้าน้ีไมไ่ดเ้ป็น

เพียงการขาดแคลนทางเทคโนโลยีเทา่นั้น แตย่งัมปัีญหาอ่ืนอีกในเร่ืองของการปฏิบติัท่ีไมถู่กตอ้ง 

เหมาะสมของทางการ และของประชาชน ไดแ้ก ่

   3.4.1  กรอบกฎหมายท่ีจ าเป็นตอ่การจัดการอยา่งถูกตอ้งในระดบัทอ้งถ่ินยงัไม ่

ครอบคลุมพอ ไมม่มีาตรฐานก  าหนดวา่อะไร คือ การจดัการท่ีถูกตอ้ง และระดบัของการปนเป้ือนท่ี

ยอมรับไดเ้ป็นอยา่งไร เป็นตน้ 

   3.4.2  เจา้หน้าท่ีสว่นใหญข่องทอ้งถ่ิน ยงัขาดความรู้ และแรงจูงใจในการพฒันาการ 

ท างานดา้นการจดัการขยะมลูฝอย ให้เป็นไปไดดี้ข้ึน 

   3.4.3  อุปสรรคดา้นงบประมาณในการจดัการขยะมลูฝอยท่ีมีมานาน  เน่ืองจากเกบ็ 

คา่ธรรมเนียมต ่า รวมทั้งประชาชนมแีรงจูงใจในการช  าระเงินน้อย 

   3.4.4  ขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณและการอุดหนุน  การจดัล าดบัความส าคญัดา้น 

การจดัการขยะมลูฝอย สว่นมากไมค่อ่ยมคีวามส าคญัในล าดบัตน้ๆ ดงันั้นอาจจะเกดิความลงัเลใจใน

การเพิ่มงบประมาณส าหรับการบริหารงานในการจัดการขยะมูลฝอย   รวมทั้ง   ปัญหาหน่ึงท่ีมี

ความส าคญัตอ่งบประมาณการจดัการขยะมลูฝอย ไดแ้ก ่ คา่ธรรมเนียมท่ีต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีก  าหนดไวใ้น

บทบญัญติัท่ีให้เรียกเกบ็ได ้  (40 บาทตอ่ครัวเรือนตอ่เดือน)  นอกจากชมุชนสว่นใหญจ่ะไมไ่ดเ้กบ็

คา่ธรรมเนียมในอตัราสูงสุดท่ีเกบ็ไดแ้ลว้ ยงัเรียกเกบ็ในราคาท่ีต ่าลงมาดว้ย นอกเหนือจากนั้น
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ครัวเรือนเองกไ็มต่อ้งการท่ีจะช  าระคา่ธรรมเนียม และเทศบาลสว่นใหญก่ไ็มส่ามารถเกบ็คา่ธรรมเนียม

ไดค้รบทุกหลงัคาเรือน ดงันั้น หลกัการผูก้อ่มลพิษเป็นผูจ้า่ยจึงยงัไมไ่ดถู้กน ามาใช ้ เทศบาลตอ้งน า

งบประมาณสว่นหน่ึงเพื่อน ามาอุดหนุนดา้นการจดัการขยะมลูฝอยซ่ึงกย็งัไมเ่พียงพอ  

    ดงันั้นการคิดคา่ธรรมเนียม ควรจะค านวณให้ครอบคลุมคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด

ท่ีใชจ้า่ยไปในงานจดัการขยะมลูฝอย ทั้งคา่ด าเนินการ ไมว่า่เป็นการเกบ็รวบรวม ขนสง่ การบ าบดั

การสร้างความตระหนัก การเกบ็คา่ธรรมเนียมตา่งๆ รวมถึงควรจะครอบคลุมการลงทุนท่ีส าคญั

ทั้งหมดอยา่งไรกต็ามภายใตห้ลกัการดงักลา่ว องค์กรในทอ้งถ่ินควรแสดงให้ประชาชนเห็นถึงการ

ค านวณตน้ทุน และคา่ใชจ้า่ยเพื่อให้ประชาชนทราบถึงการจดัการท่ีมปีระสิทธิภาพ ไมว่า่จะเป็นใน

แงเ่ทคโนโลยีหรือสภาพแวดลอ้ม  

   3.4.5  ประชาชนให้ความรว่มมอืต ่า ความรว่มมอืจากประชาชนไมเ่ป็นไปอยา่ง  

ดีนักเห็นไดจ้ากการท้ิงขยะไมเ่ป็นท่ีหรือไมก่เ็ผาขยะ ประชาชนไมเ่ต็มใจท่ีจะช  าระคา่บริการและไม ่

คอ่ยชอบหลกัการผูก้อ่มลพิษเป็นผูจ้า่ยเทา่ใดนัก โดยเห็นวา่นา่จะเป็นการให้บริการฟรี โดยรัฐบาล

ประชาชนไมเ่ห็นความส าคญัของการจดัการขยะมลูฝอย คิดวา่เมือ่ท้ิงแลว้กแ็ลว้ไป ความตระหนัก

อยูใ่นระดบัต ่าไมเ่พียงเฉพาะเร่ืองขยะมลูฝอยทัว่ไป และคา่ธรรมเนียมเทา่นั้นแตย่งัรวมถึงการเล่ียง

และการรีไซเคิลขยะ ซ่ึงท่ีจริงแลว้เป็นการท้ิงเงินไปโดยเปลา่ประโยชน์ 

 

  ปัญหาในการรณรงค์สร้างความตระหนัก เห็นไดว้า่เทศบาลและสว่นกลางไมต่อ้งการ 

ท่ีจะท้ิงปัญหาไวโ้ดยไมด่ าเนินการแกไ้ขแตอ่ยา่งใด หนว่ยงานตา่งๆ ไดด้ าเนินมาตรการสร้างความ

ตระหนัก เพื่อจะเปล่ียนพฤติกรรมของประชาชน การสร้างความตระหนักโดยทัว่ไปในประเทศไทย

เป็นการรณรงค์โดยรวมท่ีมกัไมป่ระสบความส าเร็จเทา่ใดนัก เป็นการรณรงค์ท่ีขาดแนวคิดระยะยาว

และกลยุทธ์ เพราะมกัถูกจ ากดัโดยปีงบประมาณท าให้ไมไ่ดก้  าหนดเฉพาะเจาะจงกลุม่เป้าหมายใด

แตจ่ะเป็นการรณรงค์ตอ่ประชาชนทัว่ไปมากกวา่ ซ่ึงสง่ผลตอ่ความรู้สึกท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

บอ่ยคร้ังการรณรงค์จะท าในระยะส้ันๆ (ตอ่ไปจะไมม่งีบประมาณเหลืออยู)่ ไมม่กีารติดตามวา่การ

รณรงค์มปีระสิทธิภาพหรือไมอ่ยา่งไร 

  ตวัอยา่งหน่ึง ไดแ้ก ่   ระบบถังขยะหลายสีหลายประเภท  ซ่ึงถูกน ามาใช ้ในระบบถงั

ขยะรวม สีตา่งๆ เหลา่น้ีถูกน ามาใชใ้นการรณรงค์เพื่อแยกขยะมลูฝอยและงา่ยส าหรับขั้นตอนตอ่ไปถงั
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ขยะสว่นใหญถู่กวางไวต้ามถนนหนทาง หรือตามสถานท่ีสาธารณะ การขาดการอบรมท่ีถูกตอ้ง

ขาดค าแนะน าการติดตามและการควบคุมอยา่งเข้มงวด ท าให้ไมป่ระสบความส าเ ร็จ ประชาชน

ทัว่ไปตอ้งการเพียงแคจ่ะก  าจดัขยะท่ีพวกเขามอียูโ่ดยใชถ้งัอะไรกไ็ด ้ นอกจากนั้นพฤติกรรมในการ

ใชบ้รรจุภณัฑ์ ท าให้ยากท่ีประชาชนจะท าการคดัแยกขยะไดอ้ยา่งถูกตอ้ง การซ้ืออาหารกลางวนัมือ้-

หน่ึงอาจมาพร้อมกบัพลาสติกอีกมากกวา่ห้าประเภท โดยรวมถุงเคร่ืองปรุงตา่งๆ ดว้ย และคิดวา่

ภายหลงัอาหารกลางวนัคงไมม่ใีครท่ีแยกถุงพลาสติก เพื่อน าไปท้ิงในถงัแยกขยะแตล่ะประเภท 

  การเปล่ียนพฤติกรรมของประชาชน เพื่อให้ท าการจดัการขยะไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และชว่ย

ในการลดปริมาณขยะ จ าเป็นตอ้งมกีารพฒันากระบวนการผสมผสานตั้งแตเ่ร่ิมแรกโดยเจา้หน้าท่ีรัฐ 

ปัจจุบนัทั้งทอ้งถ่ินและสว่นกลางไมม่กีระบวนการผสมผสานท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ไมม่กีาร

พฒันากลยุทธ์การจดัการขยะมลูฝอยท่ีเฉพาะเจาะจงระยะยาว การรณรงค์สร้างความตระหนักสว่น

ใหญเ่ป็นการรณรงค์ตอ่ประชาชนทัว่ไป แทบไมม่กีารระบุกลุม่ท่ีเฉพาะเจาะจง ย่ิงไปกวา่นั้น การ

รณรงค์สว่นใหญไ่มต่อ่เน่ือง ในระยะเวลาหน่ึงปีงบประมาณไมส่ามารถท่ีจะเปล่ียนพฤติกรรมของ

ประชาชนได ้ การรณรงค์แบบท่ีเ ป็นอยูใ่นปัจจุบนัท่ีมกัจะเปล่ียนทิศทางและความตั้งใจในการ

ปฏิบติังาน ท าให้หนว่ยงานในทอ้งถ่ินเสียเครดิตไปในเร่ืองความชดัเจนและความมุง่ม ัน่ของการ

บริหาร 

  การสร้างความเชื่อม ัน่และให้ความรู้กบัประชาชน เป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดท่ีจะเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของประชาชน แตอ่าจใชไ้มไ่ดส้มบูรณ์แบบส าหรับทุกกรณี ดงันั้น จึงตอ้งมเีคร่ืองมอื 

ทางการเงิน และการบงัคบัใช ้ ไมว่า่จะเป็นโครงสร้างคา่ธรรมเนียมท่ีมคีวามหลากหลายมากข้ึนและ

ดีข้ึน และ/หรือการบงัคบัใชก้ฎระเบียบท่ีมอียูแ่ลว้ท่ีเกีย่วข้องกบัการท้ิงขยะในท่ีสาธารณะ  

 

 3.5 การพฒันากลยุทธ์การจัดการขยะโดยชุมชน 

  ถา้หนว่ยงานในทอ้งถ่ินตอ้งการท่ีจะขจดัปัญหาอนัหนักหนว่งน้ีออกไป กจ็ าเ ป็นท่ีจะตอ้ง

มกีารวางแผนอยา่งละเอียดรอบคอบ (พร้อมกบัแนวทางนโยบายของรัฐบาล) โดยจดัท ากลยุทธ์ 

การจดัการขยะทั้งหมดเพื่อก  าหนดขอบเขตความรับผิดชอบ โดยมรีายละเอียดดงัน้ี 

   3.5.1 การคดัแยกขยะ ดงันั้น จะตอ้งท าทุกอยา่งเพื่อให้มขียะน้อยท่ีสุดท่ีจะน าไป

ก  าจดั ณ บอ่ฝังกลบขยะเทา่ท่ีจะท าได ้ เมือ่มขีั้นตอนชดัเจนแลว้ตอ้งก  าหนดตวับุคคลพร้อมทั้งดูวา่จะ
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ก  าหนดเจาะจงกลุม่ผูก้อ่ให้เกดิขยะมลูฝอยท่ีจะเป็นเป้าหมายไดอ้ยา่งไร ซ่ึงตอ่ไปจะใชเ้ป็นพื้นฐาน

เฉพาะในการปฏิบติังาน ประเด็นส าคญักคื็อ การแนะน าระดบัของผู้กอ่ให้เกดิขยะมลูฝอยให้มกีาร

คดัแยกในสว่นท่ีสามารถน าไปรีไซเคิล   และน าไปใชซ้ ้าไดโ้ดยการแยกขยะ ณ แหลง่ก  าเนิด ซ่ึง

หมายถึง การท่ีขยะถูกแยกโดยตรง ณ จุดท่ีเกดิขยะนั้น ไมว่า่จะเป็นในบา้นในสวน ในร้านคา้ ใน

ส านักงานหรือแมแ้ตใ่นตลาดสด ควรแยกขยะทนัทีท่ีมขียะเกดิข้ึน ถา้ทุกอยา่งถูกท้ิงลงถงัแลว้จึง

แยกในภายหลงัคงเป็นงานท่ีไมน่ ่าดูนัก และท าให้วสัดุท่ีไดม้มีลูคา่ลดลงกระดาษหนังสือพิมพ์ท่ี

เลอะเทอะไปดว้ยเศษอาหารจะขายไมไ่ดร้าคา ขยะอินทรีย์ท่ีท้ิงในถงัเดียวกบัขยะอ่ืนๆ อาจปนเป้ือน 

เชน่ โลหะหนักเมือ่ตกคา้งอยูใ่นขยะอินทรีย์แลว้น ามาหมกัเป็นปุ๋ย สุดทา้ยจะกอ่มลภาวะตอ่ผกั 

ผลไมท่ี้ปลูกไวใ้นสนามเป็นอนัตรายหากมกีารน าไปบริโภค 

   การแยกขยะอาจจะท าให้ไดข้ยะ 2 ประเภทกอ่นกไ็ด ้ คือ ขยะรีไซเคิลซ่ึงเป็นวสัดุ

ท่ีมมีลูคา่และสามารถขายให้กบัผูค้า้ของเกา่ และขยะอินทรีย์เป็นวสัดุจากครัวเรือน (จ าพวก เศษ

อาหาร ผกั ผลไม)้ หรือ จากสวนในบา้น (กิง่ไม ้ ใบไม ้ เศษหญา้ ดอกไม)้ ซ่ึงสามารถน ามาหมกัและ

ใชซ้ ้าในรูปของปุ๋ยหมกัหรือวสัดุปรับปรุงคณุภาพดิน 

   3.5.2  การรณรงค์สร้างความตระหนัก  แนน่อนวา่เราไมส่ามารถท่ีจะบอก 

ประชาชนแตล่ะคนหรือทุกคนไดแ้บบตวัตอ่ตวั อยา่งไรกต็ามการรณรงค์สร้างความตระหนักแบบ

ไมเ่ฉพาะ เจาะจง จะน าไปสูค่วามลม้เหลวได ้ เน่ืองจากประชาชนไมรู้่สึกถึงความสัมพนัธ์สว่นตวั

ระหวา่งตนเองกบัโครงการ และท่ีส าคญั คือไมใ่ชผู่ท่ี้ตอ้งการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจึงจ าเป็นตอ้ง

ก  าหนดเป้าหมายถึงแมว้า่การรณรงค์จะไดก้  าหนดกลุม่เป้าหมายไวแ้ลว้กลุม่เป้าหมายอาจจะตอ้งเป็น

ชมุชน โรงเรียน  ตลาด  หรือหนว่ยงานของรัฐ  เป็นตน้  

   การรณรงค์ตอ้งออกแบบมาเป็นอยา่งดี และตอ้งเป็นการจดัการท่ีชดัเจน รวมทั้ง

การรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ไมค่วรก  าหนดในลกัษณะไฟไหมฟ้าง แตค่วรเป็นความพยายาม

อยา่งตอ่เน่ืองมากกวา่ท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของประชาชน เคร่ืองมอืท่ีจ าเป็นทั้งหมด เชน่ การ

อบรมเพื่อติดตาม การแลกเปล่ียนดูงานเพื่อเรียนรู้จากคนอ่ืน และการประกวดควรจดัข้ึนเพื่อให้เกดิ

ความยัง่ยืนตอ่ไป 
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 4.  บทบาทของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาชุมชน 

 เด็ก (Children)  หมายถึง  บุคคลท่ีมอีายุเกนิกวา่  7  ปีบริบูรณ์  แตย่งัไมเ่กนิ  14  ปี   

เยาวชน (Teenagers)  หมายถึง  บุคคลท่ีมอีายุเกนิ  14  ปีบริบูรณ์  แตย่งัไมเ่กนิ  18  ปีการก  าหนด

ความหมายของเด็กและเยาวชนดงักลา่วพบวา่ มคีวามแตกตา่งกนัในการศึกษาเ ร่ืองการสร้างความ

เขม้แข็งให้กบัชมุชนในเขตชานเมอืงจงัหวดัเชียงใหม ่ โดยใชก้ระบวนการมสีว่นร่วมของเด็กและ

เยาวชน  จึงก  าหนดเกณฑ์  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา  และการจดักจิกรรมรว่มกนั  โดย

ก  าหนดวา่เด็กนั้นเป็นผูม้อีายุตั้งแต ่  6  ปี  ข้ึนไปจนถึง  14  ปี   นั่นคือผูท่ี้เขา้รับการศึกษาในระดบั

ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้  สว่นเยาวชน หมายถึงผูม้อีายุระหวา่ง 15  ปีข้ึนไป  จนถึง  20  ปี  

คือผูท่ี้เขา้รับการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ปวช. จนถึงผูเ้ขา้รับการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 

ปริญญาตรีความส าคญัของเยาวชนในการพฒันาช ุมชนแลว้สามารถแยกได ้  ดงัตอ่ไปน้ี              

(เสาวนีย์   เสนาสุ    อา้งใน สมทิธ์ิ  สระอุบล.2534 : 5 ) 

 เยาวชนเป็นแรงงานแฝง จากการท่ีประชากรไทยกวา่สองในสามอยูใ่นวยัเด็ก และเยาวชน

ซ่ึงประมาณ 30 ลา้นคน เป็นเด็กท่ีไมส่ามารถจะชว่ยตนเองไดแ้ละเป็นเยาวชนท่ียงัอยูใ่นระบบ

โรงเรียนยงัตอ้งพึ่งคนอ่ืน เป็นสว่นใหญ ่ สว่นเยาวชนท่ีเหลืออยูน่อกโรงเรียนอีก 8.6 ลา้นคนนั้น 

เป็นผูท่ี้นา่จะพึ่งตนเองและชว่ยเหลือตนเองได ้ แตด่ว้ยความท่ีขาดความรู้ ทกัษะ ความคิด โอกาส 

ทุนและทรัพยากร จึงท าให้เยาวชนเหลา่น้ีไมไ่ดใ้ชค้วามสามารถท่ีมอียูอ่ยา่งเต็มท่ีเพราะขาดการพฒันา

ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ความสามารถในการพึ่งตนเองจึงมอียูน่้อย การชว่ยเหลือสังคมจึงแทบจะเป็นไป

ไมไ่ดเ้ยาวชนเป็นปัญหาทางเศรษฐกจิสังคม เมือ่เยาวชนเป็นแรงงานแฝงท่ีวา่งงาน หรือมเีวลาท่ีไร้

ประโยชน์ทางการผลิตมากจนเกนิไป เยาวชนเหลา่น้ีจึงมแีนวโน้ม สร้างปัญหาทางสังคมในดา้น

อบายมขุ ส่ิงเสพติด อาชญากรรม ดว้ย ความรู้เทา่ไมถึ่งการณ์กบัการตกเป็นเหย่ือของสังคม 

นอกจากน้ีการท่ีเยาวชนเป็นแรงงานไร้ฝีมอื ปัญหาวา่งงาน ปัญหามงีานแตไ่มคุ่ม้คา่ ตลอดจนปัญหา

เกีย่วกบัสุขภาพ การถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนนายจา้ง มกัจะน าไปสูปั่ญหาเศรษฐกจิ คือ ท าให้

การผลิตไดน้้อยและไมไ่ดม้าตรฐาน ซ่ึงท าให้รายไดไ้มเ่พียงพอกบัคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชีวติท่ีดีงาม

ในสังคม  เยาวชนเป็นภาระตอ่การพฒันา ประสิทธิภาพในกระบวนการพฒันาประเทศนั้น เป็นท่ี

ยอมรับกนัวา่อยูท่ี่การดึงระดมประชากรทั้งหมด เขา้มามสีว่นรว่มอยา่งแข็งขนั และเต็มท่ีในการ

ท างาน  แตเ่มือ่มเียาวชนจ านวนคอ่นคา้งมากท่ีนา่จะชว่ยตนเองได ้  แตก่ลบัยงัไมส่ามารถผลิตเพื่อ
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ตนเองหรือพึ่งตนเองโดยส้ินเชิงได ้ จึงกลายเป็นผูรั้บ ผูรั้บบริโภค ผูใ้ชจ้า่ยของสังคม ท่ีสังคมตอ้ง

แบกรับเป็นภาระท านองเดียวกบั “มอืไมพ่ายแตเ่อาเทา้ราน ้ า” ซ่ึงกห็มายความวา่ แทนท่ีสามารถจะ

ชว่ยแบง่เบาภาระของสังคม กลบัเพิ่มภาระเป็นอุปสรรคตอ่กระบวนการพฒันาประเทศมากข้ึน 

เยาวชนเป็นเคร่ืองมอืในการพฒันา ในกระบวนการระดมประชากรทั้งประเทศมุง่สูก่ารพฒันาประเทศ

ให้ทนัสมยันั้น การใชม้าตรการหรือวธีิการสร้างเยาวชนให้เป็นเคร่ืองมอืการผลิตเพียงเพื่อพฒันา

ประเทศท่ีมกีารเกษตรเป็นพื้นฐานไปสู่ความกา้วหน้าทางอุตสาหกรรมนั้น ประสบการณ์จาก

หลายประเทศชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มแหง่อนัตรายท่ีอาจเกดิข้ึน คือจะเกดิปัญหาทางสังคมสว่นตวัของ

เยาวชนโดยเฉพาะการเป็นทาสของงานนั้น อาจเ ป็นอุปสรรคตอ่การสร้างความส านึกทางสังคม

เพื่อสว่นรวมในมวลหมูเ่ยาวชนไดน้อกจากน้ีในการสร้างเยาวชนเป็นเคร่ืองมอืการผลิตนั้น ตอ้ง

ลงทุนดว้ยงบประมาณมหาศาลในการจดัการฝึกอบรมให้เกดิทกัษะทางการผลิต ตลอดจนการสร้าง

งานทางอุตสาหกรรม ให้มากข้ึนซ่ึงไมแ่นน่ักท่ีจะประสบผลส าเร็จ เพราะเยาวชนเป็นมนุษย์ท่ีมชีีวติ 

จิตใจ  เป็นธรรมชาติมใิชหุ่น่ยนต์ท่ีจดัโปรแกรมควบคมุไดโ้ดยคอมพิวเตอร์  เยาวชนเป็นความหวงั

ของสังคมใหม ่ นอกจากเยาวชนจะอยูใ่นวยัหัวเ ล้ียวหัวตอ่ของการเปล่ียนแปลงแหง่ชีวติแลว้เยาวชน

ยงัถูกจดัวา่เป็นจุดเร่ิมตน้แหง่ความกา้วหน้าและการเปล่ียนแปลงทางสังคม ดงัท่ีประวติัศาสตร์บง่ชี้

ไว ้ ฉะนั้นเมือ่เยาวชนอาจเป็นไดท้ั้ง แรงงานแฝง ปัญหา ภาระ และเคร่ืองมือการผลิต ประเด็น

ส าคญัในกระบวนการพฒันาประเทศจึงอยูท่ี่วา่    ท าอยา่งไรจึงจะท าให้เยาวชนเป็นความหวงัของ

สังคมใหม ่ เป็นอนาคตของชาติ เป็นผูใ้ชแ้รงงานอยา่งเ ต็มความสามารถเป็นผูไ้มส่ร้างปัญหา เป็นผู้

ไมก่ระท าตนเป็นภาระ เป็นเคร่ืองมอืการผลิต ท่ีตระหนักถึงสังคมสว่นรวมถึงจุดหมายและความหมาย

แหง่การมชีีวติอยู ่ หากสามารถกระท าเชน่ดงักลา่วได ้ กเ็ทา่กบัสังคมไดรั้บการปลดปลอ่ยทั้ง

ปัญหาและภาระกบัทั้งยังไดส้มาชิก ท่ีขนัแ ข็งกระตือรือร้นเขา้ร่วมในกระบวนพฒันาประเทศอีกด้วย 

 

5.  การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในอุดมคติ 

 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเป็นงานท่ีทา้ทายขององค์การบริหารสว่นต าบล  ท่ีจะตอ้งรับการถา่ยโอน

จากสังกดัหนว่ยงานเดิม  เพื่อน ามาบริหารจดัการตามบทบาทหน้าท่ีท่ีก  าหนดไวใ้นกฎหมาย   เพื่อ

เป็นการสร้างความเชื่อม ัน่ให้กบัคณะบุคคลอนัประกอบด้วย  ผูดู้แลเด็ก  ผูป้กครอง  เด็กผูม้ารับ

บริการและชมุชนท่ีอาจยงัคงไมเ่ชื่อถือหรือมัน่ใจในคณุภาพการจดับริการงานพฒันาเ ด็ก  ภายใต้
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การบริหารจดัการขององค์การบริหารสว่นทอ้งถ่ินมากนัก  ศูนย์พฒันาเ ด็กเล็กควรมกีารเตรียมการ

อยา่งทนัตอ่ความเปล่ียนแปลงในงานเปล่ียนถา่ยดงักลา่ว  ควรแสดงจุดยืนอนัม ัน่คงในการมุง่ม ัน่

เตรียมความพร้อม  โดยเรง่ศึกษาหาแนวทางและเตรียมการในทุกวถีิทาง  เพื่อคน้พบรูปท่ีเหมาะสม

ในลกัษณะการน ารอ่งการพฒันาตามมติิใหม ่  ตามข้อก  าหนดท่ีกฎหมายและหลกัการท่ีถูกตอ้งได้

ก  าหนดไวเ้ ป็นเบ้ืองตน้ในระยะเวลาชว่งส้ันๆ  ขอ้คน้พบจากการศึกษาเรียนรู้และแสวงหาแนวทาง

ท่ีดีท่ีสุดของงานยอ่มมาจากความวิริยะอุตสาห์อยา่งทุม่เทและจริงจงัของบุคลากรและผูบ้ริหารจน

สามารถคน้พบเอกลกัษณ์ท่ีเป็นแบบฉบบัซ่ึงเหมาะสมเป็นของตน  และเสนอผลการศึกษาเรียนรู้ให้

ปรากฏไดอ้ยา่งเ ป็นรูปธรรม  เป้าหมายปลายทางของการน ารอ่งดังกลา่วควรเ ป็นเป้าหมายตาม

มาตรฐาน  ตามเกณฑ์การประเมนิของหน่วยงาน  สามารถแสดงภาพลกัษณ์ของศูนย์เด็กเล็กท่ีมี

คณุภาพตามอุดมคติได ้  ตามความมุง่หวงั 

 5.1 นโยบายและยุทธศาสตร์ของศูนย์เด็กเล็กในอุดมคติ 

  ดว้ยเหตุท่ีเด็กปฐมวยัเป็นวยัท่ีตอ้งการการเล้ียงดูท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  เพราะเป็นเวลาท่ี

ส าคญัและจ าเ ป็นท่ีสุดในการพฒันาสมองของเ ด็กในระยะ  5  ปีแรกของชีวติ  ซ่ึงมอีตัราการพฒันา

สูงย่ิงกวา่เด็กวยัอ่ืนใด จากการส ารวจของหนว่ยงานท่ีด าเนินการเกีย่วกบัการพฒันาเด็กปฐมวยัพบวา่

ในสังคมไทยยงัไมส่ามารถจดับริการเสริมก  าลงัครอบครัว เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัไดค้รอบคลุมทัว่ถึง

อยา่งมคีณุภาพ  (กรมอนามยั,2547 : 2-3)  ศูนย์พฒันาเด็กยังตอ้งการปรับปรุงคณุภาพในทุกดา้น  

ไดแ้ก ่ การบริหารจดัการ วธีิการอบรมดูแลเด็ก การพฒันาผูดู้แลเด็กให้มคีวามรู้ในการจดัประสบการณ์

แกเ่ ด็กและการก  ากบัดูแลคณุภาพมาตรฐานบริการ เพื่อให้มเีคร่ืองมอืตรวจสอบมาตรฐานการ

ด าเนินงานท่ีมคีณุภาพ  ใชใ้นตรวจสอบและประเมนิงานตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีควรเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนัจึงไดม้นีโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาดงัน้ี  

  5.1.1 นโยบายดา้นการพฒันาเด็ก 

   นโยบายและแผนเฉพาะส าหรับเด็กปฐมวยั ภายใตรั้ฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัร-

ไทย  พ.ศ.  2540  และพระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติ  พ.ศ.  2542  ไดถู้กน ามาจดัท าเป็นนโยบาย

การพฒันาเด็กโดยผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง  กลา่วไวด้งัน้ี  (กรมอนามยั,2547 :3) 
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   “พฒันาเด็กปฐมวยัทุกคนอยา่งเต็มศกัยภาพและมคีณุภาพเต็มท่ี โดยให้ครอบครัว

เป็นแกนหลกั  และให้ผูม้หีน้าท่ีดูแลเด็กและทุกสว่นของสังคม  มสีว่นในการจดับริการและจดั

ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  เหมาะสม  สอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินและเหมาะสมกบัเด็กตามวยั” 

  5.1.2 แผนยุทธศาสตร์หลกั 

   แนวคิดและทิศทางท่ีจะน าไปสูแ่ผนปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายขั้นตน้  

ประกอบดว้ย   

   5.1.2.1 แผนพฒันาพอ่  แม ่  ผูป้กครอง  สมาชิกในครอบครัว  และผูเ้ตรียมตวั

    เป็นพอ่  แม ่

   5.1.2.2 แผนพฒันาและบริการสง่เสริมเด็กปฐมวยัท่ีเน้นการจดัการบริการ 

    พฒันาเด็กและบริการการศึกษาท่ีมีคณุภาพและเป็นองค์รวมอยา่งตอ่เน่ือง 

   5.1.2.3 แผนพฒันาบุคลากรท่ีเกีย่วขอ้งกบัเด็กปฐมวยั 

   5.1.2.4 แผนพฒันามาตรฐานและคณุภาพเด็กปฐมวยั 

   5.1.2.5 แผนพฒันาการมสีว่นรว่ม 

   5.1.2.6 แผนวจิยัพฒันาและสร้างองค์ความรู้ 

   5.1.2.7 แผนพฒันาองค์กรกลไกการบริหารงาน ประสานงานและติดตาม 

    ประเมนิผล 

   5.1.2.8 แผนระดมทรัพยากร 

   5.1.2.9 แผนบทบาทส่ือมวลชนตอ่การพฒันาเด็กปฐมวยั 

   5.1.2.10   แผนพฒันาเด็กท่ีมคีวามต้องการพิเศษ 

   5.1.2.11   แผนสนับสนุนการพฒันาเด็กปฐมวยั  โดยองค์กรปกครองส่วน  

      ทอ้งถ่ิน   

    (ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแหง่ชาติ , 2546:22)   

  5.1.3 นโยบายการพฒันาศูนย์เด็กนา่อยู ่

   5.1.3.1 แนวคิดการพฒันาศูนย์เด็กนา่อยู ่

    กรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสุข  (2547: 4–5)  ไดจ้ดัท าโครงการศูนย์

เด็กเล็กนา่อยู ่  โดยให้เป็นโครงการท่ีสนับสนุนให้มกีารพฒันาศูนย์เด็กเล็ก  โดยใชก้ระบวนการการ
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มสีว่นรว่มจากหุ้นสว่นและภาคี เพื่อให้เด็กและบุคลากรไดรั้บบริการท่ีดีท่ีจ าเป็นตอ่การเจริญเติบโต  

พฒันาการและการเ รียนรู้  การอยูอ่าศยั  และส่ิงแวดลอ้มภายในศูนย์เด็กไดรั้บการดูแลให้สะอาด  

ปลอดภยั  และเอ้ือตอ่สุขภาพ  ชมุชนและทอ้งถ่ินจะไดเ้ด็กท่ีมคีณุภาพ  เติบโตเป็นผูใ้หญท่ี่มี

ศกัยภาพในการพฒันาและสร้างชื่อเสียงให้ทอ้ง ถ่ินตอ่ไป  จึงถือวา่ศูนย์เ ด็กเ ล็กนา่อยูคื่อตน้แบบ

ของการเป็นศูนย์เด็กเล็กในอุดมคติซ่ึงทุกฝ่ายท่ีเกีย่วข้องยอมรับร่วมกนั 

    แนวคิด  “ศูนย์เด็กเล็กนา่อยู”่  สอดคลอ้งกบัแนวคิดการพฒันาเมอืงนา่

อยู ่ ชมุชนนา่อยู ่ และมคีวามหมายได้ทั้งเป็นกระบวนการพฒันา  และเป็นผลลพัธ์ของการพฒันา 

   5.1.3.2 ความหมาย  “ศูนย์เด็กเล็กนา่อยู”่   
    ความหมายเชิงกระบวนการ  หมายถึง  การระดมการมสีว่นร่วมของ

หนว่ยงานตา่งๆ  ในการจดัท าแผนพฒันาศูนย์เด็กเล็กท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการของเด็ก  

และผูเ้กีย่วข้อง  โดยการสนับสนุนของหนว่ยงานภาครัฐ  เพื่อให้ศูนย์เ ด็กเ ล็กเ ป็นสถานท่ีสร้าง

โอกาสให้เด็กเล็กเติบโตอยา่งดีท่ีสุดเทา่ท่ีเป็นไปได ้  และอยา่งเทา่เทียมกนั 

    ความหมายของศูนย์เด็กเล็กนา่อยูท่ี่เป็นความหมายเชิงผลลพัธ์  หมายถึง 

ศูนย์เ ด็กเล็กท่ีมกีารจัดการ  ควบคมุ  สง่เสริม  สนับสนุนปัจจยัเอ้ือ  และขจัดหรือลดปัจจัยท่ีเ ป็น

อุปสรรคตอ่ความนา่อยูข่องศูนย์เด็กเล็ก โดยมุง่หวงัให้เด็กไดรั้บการพฒันาให้มคีวามสมบูรณ์ทางกาย  

จิต  สังคม  และจิตวญิญาณ  ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือตอ่การสร้างสุขภาพ  ขณะเดียวกนัผูดู้แลเด็ก

กไ็ดรั้บการสง่เสริมให้สามารถท างานได้อยา่งมคีวามสุขกาย  สบายใจ 

    จากความหมายเชิงกระบวนการและความหมายเชิงผลลพัธ์อาจกลา่วไดว้า่

เป็นนิยามของศูนย์เด็กเล็กในอุดมคติท่ีหากศูนย์พฒันาเด็กเล็กแหง่ใดสามารถน าไปปฏิบติัไดค้รบถว้น  

ยอ่มเกดิประสิทธิผลในระดบัท่ีควรไดรั้บการยอมในที  ี สุด 

   5.1.3.3 ความมุง่หมายของการพฒันา  “ศูนย์เด็กเล็กนา่อยู”่   

    การพฒันาศูนย์เด็กเล็กนา่อยู ่  มคีวามมุง่หมายเพื่อเป็นพื้นฐานส าคญัใน

การยกระดบัคณุภาพชีวติ  และความเป็นอยูข่องเด็กปฐมวยัในศูนย์เด็กเ ล็กทุกคน  ให้สามารถมี

คณุภาพชีวิตท่ีดีท่ีจะอยูอ่าศัยในศูนย์เด็กเล็กได้อยา่งเทา่เ ทียมกนั  และอยูร่ว่มกนักบัผูดู้แลเด็กและ

เพื่อนๆ อยา่งสงบสุข  สะดวกสบาย  สถานท่ีสะอาด  ถูกสุขลกัษณะและมคีวามปลอดภยัไดรั้บการ

สง่เสริมพฒันาการและความคิดสร้างสรรค์อยา่งเหมาะสม 
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   5.1.3.4 เป้าหมายการด าเนินงานโครงการศูนย์เด็กเล็กนา่อยู ่  มดีงัน้ี 

    1) เด็กปฐมวยัทุกคนท่ีอยูใ่นศูนย์เด็กเล็กไดรั้บบริการท่ีมคีุณภาพ  

    2) ผูดู้แลเด็ก  และบุคลากรท่ีเกีย่วขอ้งมคีณุภาพ 

    3) ส่ิงแวดลอ้มดา้นตา่ง ๆ ท่ีมผีลตอ่สุขภาพเด็กและผู้ดูแลเด็ก 

    4) กระบวนการมสีว่นรว่มจากผู้ปกครอง   ชมุชน  และองค์กร 

     ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

  จากความมุง่หมาย  และเป้าหมายของการพฒันาศูนย์เด็กเล็กนา่อยู ่  แสดงให้เห็นถึงการ

จดัสภาพแวดลอ้ม  และผูดู้แลเด็ก  ตลอดจนกระบวนการพฒันาเด็กท่ีมคีณุภาพ   มทิีศทางท่ีเป็น

จุดเดน่ในดา้นการมสีว่นรว่ม  ซ่ึงหากประสบความส าเร็จยอ่มสามารถพฒันาจุดแข็งของสถานศึกษา

ไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

 5.2  การพฒันาศูนย์เด็กเล็กตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่  

  ศูนย์เ ด็กเ ล็กจะมคีวามนา่อยูส่ าหรับเด็กและบุคลากรภายในศูนย์เ ด็กเล็ก  ตอ้งมาจาก

ความตระหนัก  มุง่ม ัน่  เพียรพยายามของทุกฝ่ายไดแ้กผู่บ้ริหารผูป้กครองเด็ก  ผูดู้แลเด็ก  และความ

ตอ้งการของเด็กๆ  ซ่ึงอาจมลีกัษณะท่ีเฉพาะในศูนย์เ ด็กเ ล็กแตล่ะแหง่  อยา่งไรกต็ามกรมอนามยั

กระทรวงสาธารณสุข (2547: 5-7)  ไดก้  าหนดแนวทางการพฒันาส าคญั ๆ 5  ดา้น 

 

  5.2.1 ดา้นการบริการ 

   การบริการ  หมายถึง  การเอ้ือเฟ้ือ  สนับสนุนดา้นตา่งๆ  เพื่อให้เด็กไดรั้บการดูแล

ทั้งดา้นรา่งกาย  จิตใจและพฒันาการ  โดยมกีารขบัเคล่ือนการพฒันาดงัตอ่ไปน้ี 

   5.2.1.1 การจดัหาสมดุบนัทึกประจ าตวัให้เด็กทุกคนในศูนย์เด็กเล็ก  เพื่อใชเ้ป็น

สมดุบนัทึกขอ้มลูดา้นสุขภาพ  เชน่  บนัทึกน ้ าหนัก  สว่นสูงของเด็กทุก  3  เดือนและพฤติกรรมของ

เด็กเมือ่อยูท่ี่ศูนย์  สมดุบนัทึกสุขภาพดังกลา่ว  เป็นเคร่ืองมอืหน่ึงท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่งครู  

ผูดู้แลเด็ก  และพอ่  แม ่  เพื่อแจง้ขอ้มลูตา่ง ๆ ให้ผูป้กครองไดรั้บทราบอยา่งน้อย  2  เดือนตอ่คร้ัง 

   5.2.1.2 การก  าหนดให้ครู  ผูดู้แลเด็กตรวจความสะอาดรา่งกายเด็ก  เป็นประจ า

ทุกวนั  เพื่อเป็นการคดักรองภาวะสุขภาพทัว่ไปกอ่นรับเด็ก 
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   5.2.1.3 จดัให้มบีริเวณส าหรับแยกเด็กป่วยในบริเวณศูนย์อยา่งเป็นสัดสว่น  

กรณีท่ีตรวจพบตั้งแตแ่รกรับวา่เด็กป่วย  ควรแนะน าผูป้กครองให้พาเด็กไปพบแพทย์  หรือพาไป

พกัผอ่นท่ีบา้น  สว่นกรณีท่ีพบเด็กป่วย  หรือสงสัยวา่เป็นโรคติดตอ่ขณะอยูท่ี่ศูนย์  ให้เด็กพกัในสว่น

ท่ีเป็นบริเวณส าหรับเด็กป่วยและรีบตามผู้ปกครองทนัที 

   5.2.1.4 จดัให้มกีจิกรรมการประเมนิภาวะโภชนาการเด็ก  ไดแ้ก ่  การช ัง่น ้ าหนัก  

และวดัสว่นสูง  พร้อมทั้งลงบนัทึกในสมดุสุขภาพทุก  3  เดือน  ถา้พบวา่มเีด็กมปัีญหาดา้นภาวะ

โภชนาการ  ควรมกีารประสานงานหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้ง  เชน่  สถานีอนามยั  หรือโรงพยาบาลชมุชน  

เพื่อให้เด็กไดรั้บการแกไ้ขตอ่ไป 

   5.2.1.5 จดัให้มกีจิกรรมการประเมนิพฒันาการเด็ก และลงบนัทึกในสมดุประจ าตวั

เด็กอยา่งน้อยปีละ  2  คร้ัง  เพื่อเป็นการติดตามการเจริญเติบโต 

   5.2.1.6. จัดบริการอาหารกลางวนั  อาหารเสริมท่ีมคีณุคา่และสะอาดปลอดภยั  

เด็กวยักอ่น  5  ปี  เป็นวยัท่ีตอ้งการอาหารเพื่อการเจริญเติบโต  ควรดูแลให้เด็กไดรั้บอาหารครบ  5 หมู ่ 

ในแตล่ะวนั  จดัให้เด็กไดรั้บประทานผกัและผลไมทุ้กวนั  ไมจ่ดัอาหารท่ีเป็นเมด็เล็กๆ  อาหารใสสี่

ฉดูฉาด  หรืออาหารกรุบกรอบท่ีมคีณุคา่อาหารน้อย  เน้นเร่ืองความสะอาดของอาหาร  โดยผักสด

และผลไมต้อ้งลา้งสะอาด  เน้ือสัตวต์อ้งปรุงสุกเสมอ  การเตรียมอาหารไมค่วร  นานเกนิ  2  ช ัว่โมง

กอ่นให้เด็กรับประทาน  อาหารท่ีปรุงเสร็จหรือลา้งสะอาดแล้ว  ควรเกบ็ในภาชนะท่ีมฝีาปิดมดิชิด  

   5.2.1.7 จดัให้สถานท่ีประกอบอาหารหรือครัวแยกเป็นสัดสว่นและถูกสุขลกัษณะ  

เพื่อไมส่ง่กล่ิน  ควนั  รบกวนขณะท่ีเด็กอยูศู่นย์  ดูแลความสะอาดของสถานท่ีและบริเวณโดยรวม  

อุปกรณ์เคร่ืองใช ้ตา่งๆ  ในครัว  เชน่  เ ขียง   ควรแยกใชเ้ขียงตามประเภทอาหาร  คือ  ผกัผลไม ้ 

เน้ือสัตวสุ์กเน้ือสัตวดิ์บ  ภาชนะท่ีใสอ่าหารท าจากวสัดุท่ีปลอดภยั  เชน่  สแตนเลส  อลูมเินียม  หรือ  

เมลามนี 

   5.2.1.8 ผูป้ระกอบอาหารมสุีขภาพดี  แตง่กายสะอาด  และสุขนิสัยดี  เชน่  ลา้ง

มอืให้สะอาดและตดัเล็บส้ันอยูเ่สมอ  เกบ็ผมเรียบร้อยและขณะปรุงและเสิร์ฟอาหาร  ไมใ่ชม่อืสัมผสั

อาหารโดยตรง  เป็นตน้ 

   5.2.1.9  จดัหาน ้ าด่ืม  น ้ าใชส้ะอาดและเพียงพอ  น ้ าด่ืมส าหรับเด็กควรเป็นน ้ า 
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ท่ีผา่นการปรับปรุงคณุภาพโดยการตม้หรือกรอง  และเกบ็ในภาชนะท่ีสะอาด  เด็กสามารถเปิดด่ืม

ไดส้ะดวก  เชน่   เก็บในคลูเลอร์ท่ีมีหัวกอ๊กส าหรับเปิด  สว่นน ้ าใช ้สามารถใชน้ ้ าประปาในการ

ประกอบอาหาร ลา้งภาชนะ  และแปรงฟันได ้  กรณีไมม่นี ้ าประปา  อาจใชน้ ้ าบาดาลจากบอ่ท่ีมกีาร

ดูแลดี 

   5.2.1.10   จัดให้เด็กทุกคนไดแ้ปรงฟัน  โดยมแีปรงสีฟันประจ าตวั  ศูนย์เด็กเล็ก

ควรมสีถานท่ีส าหรับให้เด็กใชเ้ป็นท่ีแปรงฟันไดส้ะดวก 

   5.2.1.11   จัดให้มสีถานท่ี  อา่งลา้งมอืส าหรับเ ด็ก  จัดเตรียมสบูแ่ละผา้สะอาด

ส าหรับเช็ดมอื  เพื่อให้เด็กไดล้า้งมอืกอ่นรับประทานอาหาร  เมือ่มอืสัมผสัส่ิงสกปรกและหลงัการ

ขบัถา่ย 

   สรุปไดว้า่การพฒันาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  ให้เป็นศูนย์เด็กเล็กนา่อยูน่ั้น  กรมอนามยั  

กระทรวงสาธารณสุข  ได้ก  าหนดเกณฑ์เพื่อใช ้ในการประเมนิอนัดบัแรก  ดา้นการบริการ  ซ่ึง

ครอบคลุมดา้นการบริการเกีย่วขอ้งกบัการจดัท าสมดุบนัทึกประจ าตวัเด็ก การตรวจรา่งกาย การคดัแยก

เด็กป่วย  การประเมนิภาวะโภชนาการและพฒันาการเ ด็ก  การจดับริการอาหารกลางวนั  อาหาร

เสริม  น ้ า ด่ืม  การดูแลสุขภาพฟัน  และการสง่เสริมให้เด็กมีสุขนิสัยท่ีดี  เชน่  การล้างมอื              

เป็นตน้  

  5.2.2 การสง่เสริมสุขภาพและพฒันาการ 

   กรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสุข  (2547: 6)  ก  าหนดแนวทางการสง่เสริมสุขภาพ

และพฒันาเด็กไวด้งัน้ี 

   5.2.2.1 จดัให้มกีารสง่เสริมการเรียนรู้และพฒันาการเด็ก  เหมาะสมตามวยัและ

เพียงพอ  ไดแ้ก ่  ของเลน่  และหนังสือนิทาน  ซ่ึงควรมกีารท าความสะอาดของเลน่สม า่เสมอ   

   5.2.2.2 จดัให้มกีจิกรรมการเลน่  การเคล่ือนไหว  การฟังนิทาน  ตามพฒันาการ

แตล่ะวยั  โดยจดักจิกรรมตามตารางกจิกรรมประจ าวนัของเด็กแตล่ะกลุม่วยั  

   5.2.2.3 จดัให้มมีมุจ าลองของจริงเพื่อให้เด็กไดเ้รียนรู้ผา่นการเลน่  เชน่   มมุบา้น 

   5.2.2.4 จดัให้มมีมุหรือสถานท่ีส าหรับให้ความรู้พอ่  แม ่  ในการเล้ียงดูลูก  โดย

จดัเป็นมมุหนังสือ  หรือบอร์ดติดขา่วสารท่ีนา่สนใจเกีย่วกบัเด็ก 
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   5.2.2.5 จดัให้มพีื้นท่ีส าหรับให้เด็กได้เลน่อยา่งเพียงพอ  โดยเฉล่ียมากกวา่  2  

ตารางเมตร  ตอ่เด็ก  1  คน  พร้อมกบัมเีคร่ืองเลน่ท่ีปลอดภยั  จ านวนเพียงพอ  ตรวจตรา  เคร่ืองเลน่

ให้อยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์อยูเ่สมอ  เพื่อให้เด็ก ๆ ไดเ้ลน่อยา่งปลอดภยั 

  5.2.3 การจดัส่ิงแวดลอ้มในศูนย์เด็กเล็ก 

   ส่ิงแวดลอ้มในศูนย์เด็กเล็กท่ีกรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสุข  (2547 :6)           

ไดก้  าหนดแนวทางในการจดัไวด้งัน้ี   

   5.2.3.1 ส่ิงแวดลอ้มภายนอก   

    1) ไมค่วรมแีหลง่มลพิษทางอากาศ  เสียง  และกล่ินอยูใ่กล้ๆ   ถ้ามี

ปัญหาควรรีบประสานงานผูเ้กีย่วข้องและขอความรว่มมือองค์กรปกครองทอ้งถ่ินให้เขา้มาดูแล 

    2) บริเวณรอบอาคาร  จดัให้มกีารปลูกและดูแลตน้ไมใ้ห้รม่ร่ืน  ดูแล

สภาพและความสะอาดบริเวณตา่ง  ๆ  สม า่เสมอ  เชน่ ไมม่กีองขยะ ไมม่แีอง่น ้ า  หรือมมุบอ่ใหญ ่  ๆ 

    3) ศูนย์เด็กเล็ก  ควรตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีมร้ัีวรอบ  และปลอดภยักบัเด็ก 

   5.2.3.2 ส่ิงแวดลอ้มภายในอาคาร   

    1) การจดัพื้นท่ีใชส้อยเป็นสัดสว่น  ตามการใชง้าน  

    2) ดูแลความสะอาดพื้น  ผนัง  และอุปกรณ์เคร่ืองใชต้า่งๆ 

    3) ตรวจสอบความแข็งแรงและอยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได ้ เชน่  โครงสร้าง

อาคารและอุปกรณ์เคร่ืองใชต้า่งๆ 

    4) จดัให้มกีารระบายอากาศท่ีดีในทุกๆ บริเวณ ทั้งห้องท ากจิกรรม  

ห้องนอน ห้องครัว ซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยการจดัวางส่ิงของไมใ่ห้กดีขวางทิศทางลม  การเปิดหน้าตา่ง

เพียงพอ  เป็นตน้ 

    5) จดัให้มแีสงสวา่งเพียงพอในทุกๆ บริเวณ  โดยเฉพาะในห้องท า

กจิกรรมส าหรับเด็ก 

    6) จดัให้มหี้องน ้ า  ห้องส้วม  อา่งลา้งมอื  ท่ีแปรงฟัน  มสุีขภณัฑ์

ขนาดเหมาะสม  เพียงพอส าหรับเด็ก  และดูแลความสะอาดสม า่เสมอ 

    7) ดูแลความปลอดภัยในศูนย์เด็กเ ล็ก  ไดแ้ก ่  อุปกรณ์ไฟฟ้าตา่งๆ  

อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได ้  ตั้งอยูใ่นท่ีเหมาะสม  ปลัก๊ไฟตอ้งอยูสู่งกวา่  1.5  เมตร  จากพื้นถา้ติดตั้งใน
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ระดบัท่ีมอืเด็กเอ้ือมถึง  ควรหาฝาปิด / ครอบ  จดัหาอุปกรณ์ดบัเพลิง  ส าหรับใช ้กรณีเกดิเหตุ

เพลิงไหม ้ โดยผูดู้แลเด็ก  หรือเจา้หน้าท่ีสามารถหยิบใชไ้ดส้ะดวกและอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้าน 

    8) จดัให้มอุีปกรณ์ส าหรับการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้  ไดแ้ก ่  ตูย้าท่ีมยีา

สามญัประจ าบา้น  และผูดู้แลเด็กมคีวามรู้  ความเขา้ใจในการใชย้า 

    9) จดัให้มถีงัรองรับขยะเป็นจุด ๆ ในบริเวณศูนย์เด็กอยา่งเพียงพอ  ถงั

ขยะสภาพดี  ถูกสุขลกัษณะ มกีารก  าจดัทุกวนัไมใ่ห้เป็นแหลง่สะสมเชื้อโรค  และเป็นแหลง่เพาะ

พนัธ์แมลงพาหะน าโรคตา่งๆ 

    10) ดูแลระบบระบายน ้ าเสียจากศูนย์เด็กเล็ก  ทั้งจากแหลง่ตา่ง  ๆ  ใน

อาคาร  และจากห้องครัว 

  5.2.4 คณุสมบติัและการบริหารบุคลากรผูเ้ล้ียงดูเด็ก 

   กรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสุข  (2547 :7)  ได้ก  าหนดคณุสมบติัและการ

บริหาร  ผูดู้แลเด็ก  ส าหรับใชเ้ป็นแนวทางในการจดัศูนย์เด็กเล็กนา่อยูไ่วด้งัน้ี  

   5.2.4.1 ผูดู้แลเด็ก  ควรเป็นคนท่ีมจิีตใจและอารมณ์ดี  มคีวามอดทน  อดกลั้น   

   5.2.4.2 ผูดู้แลเด็ก  ควรเป็นผูท่ี้มสุีขภาพแข็งแรง  ไมป่่วยเป็นโรคติดตอ่  และ

เป็นพาหะน าโรค  อีกทั้งมพีฤติกรรมสุขภาพท่ีดี  ซ่ึงจะเป็นแบบอยา่งให้กบัเด็ก 

   5.2.4.3 ผูดู้แลเด็กตอ้งเป็นผูม้คีวามรู้ความสามารถในการเล้ียงดูเด็กปฐมวยั  ผา่นการ

ฝึกอบรมมากอ่น  ใสใ่จท่ีจะฟ้ืนฟูความรู้และทกัษะระหวา่งการปฏิบติัหน้าท่ี  อายุระหวา่ง  18 – 45  ปี  

และจบการศึกษาไมน่้อยกวา่มธัยมศึกษาปีท่ี  3 

   5.2.4.4 จดัให้มจี านวนบุคลากรท่ีจะเล้ียงดูเด็กอยา่งเพียงพอ  โดยพิจารณาสัดสว่น

เด็กตอ่ครู / ผูดู้แลเด็ก  ดงัน้ี 

     เด็กอายุต ่ากวา่ 1  ปี ผูดู้แลเด็กตอ่เด็ก 1:3   คน 

     เด็กอายุ 1 – 2  ปี ผูดู้แลเด็กตอ่เด็ก 1:5   คน 

     เด็กอายุ 2  ปีข้ึนไป ผูดู้แลเด็กตอ่เด็ก 1:10-15  คน 

   5.2.4.5 ควรสนับสนุนให้ผูดู้แลเด็กมโีอกาสไดรั้บการฝึกอบรมสม า่เสมอ  และ

ศึกษาตอ่ดา้นการศึกษาเด็กปฐมวยัให้ถึงวฒุิปริญญาตรี 
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   5.2.4.6 สนับสนุนให้ผูดู้แลเด็กและผูป้กครองมกีารผลิตของเลน่  ของใชต้า่งๆ  

จากภูมปัิญญาทอ้งถ่ิน  โดยให้เด็กไดเ้รียนรู้ไปดว้ย 

   5.2.4.7 นิเทศ  ให้ค าแนะน าและให้ก  าลงัใจผูป้ฏิบติังานสม า่เสมอ  ให้ทุกคนรู้สึก

เป็นเจา้ของศูนย์เด็กเล็กรว่มกนั 

  5.2.5 การมสีว่นรว่มของช ุมชน 

   กรมอนามยักระทรวงสาธารณสุข  (2547 : 7)  ไดก้  าหนดแนวทางการมสีว่นร่วม

ของชมุชนส าหรับศูนย์เด็กเล็กนา่อยูไ่วด้งัน้ี  

   5.2.5.1 ควรจดัให้มกีารพบปะหรือประชมุ  ระหวา่งผูดู้แลเด็ก  ผูป้กครอง  และ

ผูส้นับสนุนบอ่ยๆ  เทา่ท่ีจะท าได ้  เพื่อให้มกีารส่ือสาร  พดูคยุ ชว่ยเหลือซ่ึงกนัและกนั  เมือ่สัมพนัธภาพ

ระหวา่งผูเ้กีย่วขอ้งดีแลว้  การขอความสนับสนุนดา้นตา่งๆ  จะท าไดโ้ดยงา่ย 

   5.2.5.2 มกีารประสานงานและประชาสัมพนัธ์การด าเนินการของศูนย์เด็กเ ล็ก  

ให้ประชาชนและหนว่ยงานตา่งๆ  รับทราบ  เพื่อท่ีจะมผูีเ้ขา้มาชว่ยเหลือดา้นตา่งๆ ได ้  

   การพฒันาศูนย์เด็กเล็กในดา้นตา่งๆ  ดงักลา่ว  เป็นแนวทางท่ีจะให้ผูบ้ริหารไดใ้ช ้

ส าหรับควบคมุ  ก  ากบั  ผูป้ฏิบติังานให้ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมคีณุภาพ  ตามมาตรฐานท่ีศูนย์เด็กเล็กนา่อยู ่ 

จึงอาจกลา่วโดยสรุปไดว้า่  หัวใจของศูนย์เด็กเล็กนา่อยูป่ระกอบดว้ย  การดูแลสุขภาพอนามยั  เด็ก

สง่เสริมสุขภาพและพฒันาการเ ด็ก  การจัดสภาพแวดลอ้ม  การจัดผูดู้แลเ ด็กท่ีมคีณุภาพ  และการ

เปิดโอกาสให้ชมุชน  เข้ามามสีว่นร่วม  อยา่งไรกต็าม  นอกจากเด็กจะตอ้งการการดูแลท่ีดีดา้น

สุขภาพอนามยั  จากผูใ้หญท่ี่มคีวามรู้  ความเขา้ใจ  มทีกัษะความช  านาญแลว้  เด็กยงัตอ้งการ

ประสบการณ์การพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัวยั  เพื่อให้พฒันาการของเด็กเป็นไปอยา่งสอดรับ

กบัธรรมชาติเฉพาะวยัอยา่งแทจ้ริง   

 5.3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

  การจดัสภาพแวดลอ้มในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในปัจจุบนั  ให้การดูแลและพฒันาเด็กในวยัท่ีอายุลดน้อยลงทุกขณะ  

เน่ืองด้วย  บิดา  มารดา  ตอ้งออกไปท างานนอกบา้นและขาดผูใ้หญท่ี่จะให้การดูแลทดแทน  จึง

ปฏิเสธไมไ่ดท่ี้ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในปัจจุบนัจะตอ้งเขา้มาท าหน้าท่ีดงักลา่วในชมุชนนั้นๆ คือ ให้บริการ

แกเ่ด็กวยั  1 – 5  ปี  เพื่อให้การบริการเด็กเป็นไปอยา่งถูกหลกัวธีิการ  และมคีณุภาพ   การให้บริการ
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จึงตอ้งพิจารณาจดักลุม่เด็กให้เหมาะสม  และจดัสภาพแวดลอ้มสนองตอบตามธรรมชาติเฉพาะวยัของเด็ก  

ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความจ าเป็นในการใชง้าน  ซ่ึง  พิทยาภรณ์  มานะจุติ  (2541 :147–

151)  ไดเ้สนอหลกัในการจดัสภาพแวดลอ้มในศูนย์พฒันาการเด็ก   จ าแนกออกตามระดบัวยัดงัน้ี   

  5.3.1 การจดัสภาพแวดลอ้มส าหรับเด็กวยั  1 – 3  ขวบ 

   การจดัสภาพแวดลอ้มส าหรับเด็กเล็กวยั  1 – 3  ขวบ  ตอ้งค านึงถึงจุดมุง่หมายใน

การใชป้ระโยชน์ท่ีชดัเจน  ตามตารางกจิกรรม  (Cateldo , 1982 : 2)  หลกัท่ีตอ้งค านึงถึงมดีงัน้ี 

   5.3.1.1 อาคารส าหรับเด็กเล็ก  ควรเป็นอาคารช ั้นเดียว  ถูกสุขลกัษณะ  มชีอ่งรับ

แสงสวา่งเพียงพอ  มสีีออ่นเย็นตา  สะอาด  จดัเป็นระเบียบ  มคีวามปลอดภยัสูง  ตกแตง่อยา่งมี

เป้าหมาย  เร้าใจ  สวยงาม  กระตุน้ให้เด็กต่ืนตวัตอ่การเรียนรู้จากสภาพแวดลอ้มตามวยั  อาคารมี

ลกัษณะโลง่กวา้งระบายอากาศไดดี้  มหี้องน ้ าติดกบัห้องกจิกรรม  มหี้องครัว  แยกออกจากห้องนอน

และห้องกจิกรรม สว่นห้องอาหารตอ้งสามารถไปมาไดส้ะดวกและมหี้องออกก  าลงักายในรม่ (ห้องน่ิม)                 

ส าหรับเลน่ในวนัฝนตกหรือแดดจา้   ไมส่ามารถออกไปเลน่กลางแจง้ได้ 

   5.3.1.2 วสัดุ  อุปกรณ์  เคร่ืองเลน่และส่ือกระตุน้พฒันาการเด็ก  ควรมคีวาม

ปลอดภยัจากสีท่ีเจือสารตะก ัว่  (toxic)  มกีารจัดวางส่ือในภาชนะรองรับประเภทกลอ่ง  ตะกร้าท่ี

มองเห็นไดจ้ากภายนอก  แยกเป็นแตล่ะประเภท  จดัวางในระดบัท่ีเด็กสามารถเอ้ือมมอืหยิบจบัไดเ้อง  

ของเลน่ควรจดัไวต้รงตามวยัของเด็กท่ีระบุอายุไวบ้นหีบหอ่บรรจุภณัฑ์  

   5.3.1.3 ป้ายนิเทศ  ควรเป็นขนาดเ ล็กๆ  ติดไวใ้นระดบัสายตาเ ด็ก  มภีาพท่ี

สดใส  เร้าใจ  เน้ือหาของภาพเขา้ใจไดง้า่ยไมซ่บัซอ้น  ตกแตง่ตามผนังห้อง  บริเวณท่ีเด็กมองเห็น

ไดถ้นัดตา  ยกเวน้ป้ายนิเทศท่ีใชส่ื้อสารกบัผูใ้หญ ่  พอ่แม ่  ผูป้กครอง หรือบุคคลทัว่ไป  สามารถติด

ในระดบัสายตาของผูใ้หญ ่  ในบริเวณผนังท่ีไมใ่ชพ่ื้นท่ีใชง้านของเด็ก 

   5.3.1.4 เคร่ืองเลน่สนาม  ควรมขีนาดเล็กเหมาะกบัวยั  มคีวามทนทาน  ปลอดภยั  

สีสันสดใส  ผลิตจากวสัดุท่ีมคีณุภาพไมผุ่พงั  ยุบสลายหรือเสียหายแตกหักไดง้า่ย  ควรจดัวางไว ้  2  จุด  

คือ  ในบริเวณสนามเด็กเลน่กลางแจง้ใตร้ม่ไมห้รือบนพื้นท่ีปูบล็อกเทียมท่ีออ่นนุม่  หรือหญา้เ ทียม  

และจัดวางไวใ้นห้องออกก  าลงัในรม่  (ห้องน่ิม)  เพื่อให้สามารถใช ้งาน   ไดอ้ยา่งปลอดภยัและมี

ประสิทธิภาพ  เคร่ืองเลน่สนามท่ีจ าเป็นคือ  ชิงช ้าและเคร่ืองปีนป่ายหรือโครงปีนโครงไตแ่ละ

กระดานล่ืนท่ีมคีวามสูงไมเ่กนิ  1  เมตร  รถลากจูง  มา้โยกเ รือโยก  และอุโมงค์มดุลอด 
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   5.3.1.5 ห้องเรียนภายในอาคาร 

    ชิคเกแดนซ์  (Schickedanz , et al . 1983 : 21 – 22)  กลา่วถึงการจดั

ห้องเรียนในระดบัปฐมวยัไวด้งัน้ี 

    ความหมายของห้องเรียนห้องเรียน  หมายถึง  

     1. ห้องท่ีจดัวางวสัดุ  อุปกรณ์อยา่งมเีป้าหมายเป็นหมวดหมูแ่ละ 

มรีะบบ  

     2. มกีารวางแผนการใชง้านอุปกรณ์ท่ีชดัเจน 

     3. มตีารางเวลาก  ากบัการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์คงท่ี 

     4. มกีฎเกณฑ์กติกาในการจดัการกบัเด็ก 

     5. เป็นห้องท่ีสามารถด ารงสภาพการเรียนการสอนให้ด าเนิน  

ไปได ้

     หลกัในการจดัห้องเรียน  5  ประการ  คือ 

     1. มรีะบบ 

     2. มกีฎเกณฑ์ 

     3. มเีป้าหมาย 

     4. สอดคลอ้งกบัระดบัความสามารถ  ความสนใจและพฤติกรรมเด็ก 

     5. สร้างความรับผิดชอบแกเ่ด็กได ้

    ทฤษฎีพื้นฐานในการจดัห้องเรียน 

     ในการจดัห้องเรียนระดบัปฐมวยั  มทีฤษฎีพื้นฐาน  เพื่อใชเ้ ป็นหลกั

ในการพิจารณาประกอบการจดัห้องเรียนในระดบัปฐมวยัดงัตาราง  3  ตอ่ไปน้ี  

ตารางที ่ 2.1  รูปแบบของห้องเรียนตามทฤษฎีพื้นฐาน  3  ทฤษฎี 

รูปแบบ ลักษณะ 

1.  รูปแบบพฤติกรรมนิยม 

      (Behaviorist  model) 

1.  ครูคอยจดัการกบัทุกส่ิง 

2.  ครูเป็นศูนย์กลาง 

3.  ครูคอยแกปั้ญหา  โดยไมค่ านึงถึงการป้องกนั 

4.  ครูเป็นผูใ้ห้รางวลัและแรงเสริม 
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รูปแบบ ลักษณะ 

2.  รูปแบบเชิงจิตวทิยา 

      (Psychological  model) 

5.  เด็กและครูมเีจตคติท่ีดีในการอยูร่ ่วมกนัในห้องเรียน  

6.  ครูและเด็กรว่มมอืกนัแกปั้ญหา   

7.  เป็นห้องท่ีฝึกความรับผิดชอบของเด็ก 

8.  ครูมกีารหารือกบัเด็กแทนการใชอ้ านาจ 

9.  บรรยากาศอบอุน่  ครูสนใจเด็กเป็นรายบุคคล 

3.  รูปแบบการจดักลุม่เด็ก 

      (Group  Management  model) 

10.  ใชเ้ด็กเป็นศูนย์กลาง 

11.  ครูคอยตอบสนองความต้องการเด็ก 

12.  ครูให้ความรู้และแกปั้ญหาพฤติกรรมไปพร้อม ๆ กนั   

13.  ครูไมบ่งัคบัเด็ก 

14.  กจิกรรมหลากหลาย  บทเรียนนา่สนใจ 

15.  เด็กไดฝึ้กพฒันาทกัษะการท างานกลุม่ 

16.  ครูสร้างแรงกระตุน้จากภายใน 

17.  ห้องมรีะบบ  ทุกคนชว่ยกนัสร้างกฎกติกา 

ท่ีมา  :  ชิคเกแดนซ์ , 1983  อา้งใน  มลูนิธิรักษ์ไทย , 2547 :  173 

 การประยุกต์ใชท้ฤษฎีเพื่อจดัห้องเรียน  ควรเลือกประยุกต์ใชท้ฤษฎีท่ีเหมาะสมโดยเน้นการจดั

ห้องเรียนท่ีคลา้ยบา้น  ควรบริหารจดัการให้ไดพ้ื้นท่ีใชง้านท่ีพอเพียง  มขีนาด  40 – 60  ตารางฟุต  

ตอ่เด็ก  1  คน  (Hess  &  Croft  , 1979  :  192)  จดัวางครุภณัฑ์  เชน่  ช ั้น  ตูว้างของขนาดเล็ก   

ติดลูกลอ้ให้สามารถโยกยา้ยไดส้ะดวก  ใชใ้นการจดัวางส่ือของเลน่แยกตามประเภทการใชง้าน  ปูพื้น

ดว้ยพรมหรือเส่ือประเภทดูราฟลอร์  ซ่ึงมคีวามนุม่หนา  ในจุดท่ีจ าเป็น  เชน่  บริเวณพื้นท่ีใชเ้ลน่กบั

แทง่ไมบ้ล็อกหรือมมุหนังสือ  เป็นตน้   ห้องกจิกรรม  ควรสามารถใชเ้ป็นห้องเอนกประสงค์ได ้ 

หากมพีื้นท่ีจ ากดั  เชน่  ใชเ้ป็นห้องนอน  และห้องเลน่รว่มกนั  แตไ่มค่วรใชเ้ป็นห้องอาหารเพราะ

อาจมคีวามเลอะเทอะขณะใชง้าน  การจดัมมุตา่ง  ๆ  ส าหรับเด็ก  1 – 3  ปี  จดัไดด้งัน้ี 

  1)  มมุส ารวจตนเองมมุน้ีควรติดกระจกกบัผนังในระดบัต ่ามากท่ีเด็กสามารถมองเห็น 

ตนเองทั้งตวัไดใ้นขณะคลานหรือนั่งในบริเวณท่ีไมม่ส่ิีงใดกดีขวาง  มเีคร่ืองแตง่กายบางประเภทจดั

วางหรือแขวนไวใ้ห้หยิบจบัได้สะดวก   และใชใ้นการเลน่ไดอ้ยา่งปลอดภยั   
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  2)  มมุบล็อก  ควรจัดวางช ั้นไมข้นาดเต้ียรอง รับแทง่บล็อกโฟมหรือบล็อกไมช้ดุเล็ก 

และอุปกรณ์ของเลน่ท่ีใชเ้ลน่ประกอบกนัประเภทอ่ืน  ๆ  เชน่  ตวัตอ่  หุน่ยนต์  ยวดยาน  หรือตุ๊กตา

ประเภทไม ้  โลหะ  และพลาสติกตา่ง  ๆ 

  3)  มมุดนตรี  ควรแบง่บริเวณส่วนหน่ึงไว ้ส าหรับจดัวางเ คร่ืองดนตรี  เชน่  กลอง    

เคร่ืองเคาะ  เคร่ืองเขยา่  ไมโครโฟนจ าลอง  ส าหรับเด็ก  3  ขวบ  อาจเพิ่มชดุนักร้อง  ชดุนักแสดง  

ชดุหางเคร่ือง  เทปหรือเคร่ืองเลน่ซีดี  พร้อมซีดีเพลงเด็กตา่ง  ๆ  ให้ใชป้ระกอบกนัได้ 

  4)  มมุหนังสือ  มมุน้ีควรมชี ั้นวางหนังสือเคลือบปกด้วยพลาสติกหรือหนังสือผา้และ 

หนังสือปกและหน้าหนังสือเป็นพลาสติกหุ้มฟองน ้ ามเีน้ือหาท่ีนา่สนใจ  เหมาะกบัวยัเด็กไวใ้ห้เด็กอา่น  

มเีทปและซีดีพร้อมหูฟังวางไว ้  เพื่อเด็กจะไดท้ดลองฟังเสียง  จดัวางเบาะนุม่ๆ หรือหมอนใบโตให้

เด็กไวใ้ชน้ั่ง  หรือนอนอา่นหนังสือ  มหุีน่มอืหรือตุ๊กตาออ่นนุม่วางไวใ้ห้เด็กใชเ้ลน่  หรือเชิดหุน่

เลน่เป็นการถา่ยโยงความคิด  ความเขา้ใจจากนิทานท่ีไดอ้า่นไป  อาจมโีรงหุน่แขวน   ลงมาจาก

เพดานและมว้นเกบ็ข้ึนไปไดใ้ห้ใชป้ระกอบการเชิดหุน่  หรือโรงหุน่ใชเ้ชิดกบัหุน่น้ิววางไวใ้ห้เด็กใช ้

ประกอบการเลน่ได ้

  5)  มมุบทบาทสมมติุ  ไดแ้กม่มุท่ีจดัโดยอุปกรณ์ของใชท่ี้มีขนาดเล็ก  ใชเ้ลน่เลียนแบบ 

การจดับา้น  มเีปลตุ๊กตาพร้อมตะกร้าเส้ือผา้ตุ๊กตา  ตะกร้าหรือเคร่ืองครัว  โต๊ะอาหารเด็กเลน่  เตาแกส๊

หรือตูเ้ย็นจ าลอง  อาหาร  พืชผกั  ผลไมจ้ าลองท่ีท าจากพลาสติกคณุภาพดี  ใชเ้ลน่ประกอบกนั  ใน

มมุน้ีอาจจดัให้สามารถเลน่ไดใ้นหลาย  ๆ  อยา่ง  เชน่  เลน่จดับา้น  เลน่ท าอาหาร  เลน่ตุ๊กตา 

 

  6)  มมุเคร่ืองเลน่สัมผสั  เป็นมมุท่ีจดัวางเ คร่ืองเลน่ประเภทหยิบจับเลน่แยกสว่น 

หรือประกอบเขา้ดว้ยกนัได ้  มขีนาดเล็ก  พอท่ีจะถือไปมา  หรือโยกยา้ยไดเ้อง  ในการเลน่เด็กตอ้ง

ใชค้วามคิดและการแกปั้ญหา  เคร่ืองเลน่สัมผสั  อาจวางเลน่บนพรม  บนพื้นห้องหรือหยิบไป

นั่งเลน่บนเกา้อ้ี  โดยวางเคร่ืองเลน่ไวบ้นโต๊ะ  เป็นการเลน่โดยล าพงัเป็นสว่นใหญ ่  เคร่ืองเลน่

ดงักลา่วประกอบดว้ย  ภาพตดัตอ่  เคร่ืองเลน่ไขลาน  ตุ๊กตาลม้ลุก  ไขห่าคู ่  ตวัพยญัชนะ  ตวัเลขฉลุ  

ลูกปัดส าหรับร้อยหรือลูกร้อย  (ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง  1  น้ิว)  เกมจบัคูภ่าพเหมอืน  เกมตอ่ภาพ  ปิ-

รามดิ  ลูกคิดสวมหลกั  และชดุรูปทรงไมใ้นกลอ่งขนาดเล็ก  เป็นตน้  



45 

 

   5.3.1.6 ห้องอาหาร  ห้องอาหารหรือบริเวณรับประทานอาหาร  ควรมมีุง้ลวดติด

โดยรอบมเีคร่ืองดูดอากาศ  หรือมกีารระบายกล่ิน  ระบายอากาศท่ีดีควรแยกออกมาจากห้องนอน

และห้องกจิกรรม  เด็กวยั  1–3  ปี  อยูร่ะหวา่งฝึกชว่ยเหลือตนเองในการรับประทานจึงมกัหกเลอะเทอะ 

อยูต่ลอดเวลา  ประกอบดว้ย  เด็กวยัน้ีเจ็บป่วยบอ่ย  เมือ่มอีาการไอหรือจามมกัตามดว้ยการอาเจียน

หรือเด็กบางคนท าอาหารและน ้ าหกบอ่ยมาก  ซ่ึงเหตุการณ์เหลา่น้ีถือเป็นเร่ืองปกติ  พื้นห้องอาหาร

และโต๊ะเกา้อ้ีในห้องอาหาร  จึงควรใชว้สัดุท่ีจะสังเกตเห็นความสกปรกและสามารถท าความสะอาด

ไดง้า่ยและท าไดบ้อ่ยคร้ังโดยไมต่อ้งยุติหรือปิดก ัน้การใชง้าน  เด็กควรไดรั้บการฝึกให้รับประทาน

อาหารบนโต๊ะอยา่งเป็นระบบหรือนั่ง ด่ืมนมจากแกว้ท่ีโต๊ะอาหารเสมอ  โดยมผี้ากนัเป้ือนเฉพาะ

บุคคลสวมทบั  เพื่อป้องกนัความเลอะเทอะทุกคร้ังในการรับประทาน    

   5.3.1.7 ห้องน ้ า  ห้องส้วม  เด็กวยั  1 – 3  ปี  มขีนาดของสรีระท่ียงัเล็กมาก  ทั้ง

โดยความหนาของรา่งกาย  และความสูง  ไมอ่าจใชเ้คร่ืองสุขภณัฑ์ประเภทส้วมนั่งยองหรือชกัโครก

ขนาดมาตรฐานของผูใ้หญใ่นการขบัถา่ยได ้  ควรจดัหาสุขภณัฑ์ขนาดเด็กเล็กโดยเลือกชนิดท่ีใชง้าน

ประกอบกนัไดดี้ระหวา่งตวัส้วมและถงัเกบ็น ้ าชกัโครก  เพื่อให้สามารถใชง้านท่ีอาจมคีวามถ่ีสูงไดดี้  

หากเป็นส้วมนั่งยอง  ควรเลือกขนาดเล็กท่ีสุดเทา่นั้นในการน ามาติดตั้ง  หรือจดัหาอุปกรณ์เสริม  

ไดแ้ก ่  เบาะรองนั่งขนาดของเด็กวางทบัขนาดใหญ ่  หรือใชก้ระโถนชว่ยในการคล่ีคลายปัญหา  พื้น

ห้องน ้ า  ห้องส้วมตอ้งแบง่บริเวณแห้งกบับริเวณเปียกออกจากกนั  เพื่อมใิห้เด็กล่ืนหกลม้  ตอ้งรักษา

ความสะอาด  และดูแลเร่ืองกล่ินอยูเ่สมอ  ผนังห้องน ้ าควรมชีอ่งระบายอากาศให้ถา่ยเทไดดี้  ไมอ่บั

ทึบ  ไมค่วรมปีระตูปิด  แตค่วรเป็นแนวบงัตาเต้ีย  ๆ  ท่ีผูใ้หญจ่ะมองเห็นไดโ้ดยสะดวก  

   5.3.1.8 ห้องเกบ็ของในศูนย์พฒันาเ ด็กเ ล็กจะตอ้งมหี้องเกบ็ของในบริเวณ

ใกลเ้คียงกบัห้องกจิกรรม  อุปกรณ์เคร่ืองใชเ้ด็กมจี านวนมาก  และหลากหลายชนิด  จึงตอ้งมตูีเ้กบ็ของ  

หรือมมุจดัเกบ็ท่ีดี  มคีวามเป็นสัดสว่น  มบีริเวณผ่ึงเส้ือผา้  ตะกร้าใสผ่า้ท่ีตอ้งการสง่ซกั  ช ั้นแบบ

เปิดวางอุปกรณ์ท่ีใชบ้อ่ยๆ  และตูทึ้บใชเ้กบ็อุปกรณ์ท่ีส ารองไวแ้ยกจากกนั  ห้องเกบ็ของตอ้งสะอาด  

โลง่ตา  เป็นระเบียบ  ใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพและสะดวกใจ 

   5.3.1.9 สนามเด็กเลน่กลางแจง้  เด็กวยั  1 – 3  ขวบ  สามารถออกไปเลน่ใน

สนามกบัเคร่ืองเลน่สนามหรือเลน่ออกก  าลงัไดโ้ดยมคีรูคอยดูแล  สนามเ ด็กเลน่ควรมคีวามโลง่โปรง่

ขนาดเหมาะสมพอเหมาะ  งา่ยแกก่ารควบคมุดูแลของครู   มรีม่เงาดูรม่ร่ืน  มสัีดสว่นระหวา่งพื้นหญา้
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กบัพื้นเรียบท่ีอาจปูดว้ยพื้นส าเร็จประเภทอิฐบล็อกเทียมหรือหญา้เทียมหรือมบีอ่ทรายท่ีมหีลงัคาคลุม  

ขอบบอ่กอ่ก ัน้ดว้ยทอ่นไมก้ลมเกล้ียง  หรือปูนซีเมนต์ฉาบดว้ยทรายลา้ง  หรือวสัดุท่ีเกล้ียงน่ิมไมเ่ป็น

อนัตราย   เคร่ืองเลน่สนามควรวางขนานกบัแนวร้ัว     ตั้งวางหา่งกนัพอเหมาะ     มถีนนหรือทางเดิน

เชื่อมตอ่ระหวา่งแตล่ะจุด  มอีา่งลา้งมอืหรือกอ๊กน ้ าและห้องน ้ าอยูเ่ป็นสว่นหน่ึงของสนาม  เพื่อ

ความสะดวกในการใชง้านกรณีมคีวามจ าเ ป็น ท่ีส าคญัคือตอ้งมร้ัีวเต้ียๆ แบง่เขตแดนให้ชดัเจน  

มปีระตูเปิดสูส่นามหลายประตู  งา่ยแกก่ารใชง้าน  ทั้งในการเขา้และออกจากสนาม  และตอ้งมหี้อง

เกบ็ของเลน่ในบริเวณสนามอยา่งน้อย  1  จุด  ใชใ้นการเกบ็ของเลน่ท่ีตอ้งเคล่ือนยา้ยเขา้ออกทุกวนั  

เชน่  รถลากเล็ก  อุปกรณ์เลน่น ้ า  เลน่ทรายหรืออุปกรณ์กฬีาเป็นตน้ 

  5.3.2 การจดัสภาพแวดลอ้มส าหรับเ ด็ก  3 – 5  ขวบ 

   ธรรมชาติของเด็ก  3 – 5  ขวบ  แตกตา่งจากเด็ก  1 – 3  ขวบ  เพราะเด็กโตมากข้ึน  

มคีวามสามารถเพิ่มมากข้ึนตามวยัความตอ้งการและความสนใจเปล่ียนไป พิทยาภรณ์ มานะจุติ  

(2541 :152–156)  ไดเ้สนอหลกัการการจดัสภาพแวดลอ้มซ่ึงตอ้งจดัให้แตกตา่งกนัออกไปดังน้ี 

   5.3.2.1 การจดัส่ิงแวดลอ้มในอาคารเรียน 

    1) เน้ือท่ีวา่งในอาคาร 

     อาคารเรียนปฐมวยั  ตอ้งออกแบบโดยค านึงถึงระดบัพฒันาการเด็ก  

ความตอ้งการและธรรมชาติเฉพาะวยั  ควรจดัให้มเีน้ือท่ีใชง้านภายในห้องเรียนท่ีมขีนาดเล็กคือ  35  

ตารางเมตร  หรือขนาดใหญ ่  63  ตารางเมตร   ลกัษณะห้องเรียนเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้หรือรูปแบบใดก็

ไดแ้ตต่อ้งเป็นห้องโลง่ไมม่เีสาอยูก่ลางห้อง เพราะจะตอ้งใชบ้ริเวณกลางห้องส าหรับกจิกรรมกลุม่ใหญ ่ 

ควรจดัมมุการศึกษาหรือศูนย์การเรียนไวบ้ริเวณผนังรอบๆ ห้องรวมทั้งจดัไวต้ามมมุทั้ง 4 มมุของห้อง  

ผนังห้องเรียนควรจดัตกแตง่ดว้ยภาพท่ีสวยงามมคีวามหมายตอ่เด็ก  เชน่  บนัไดเลขสีประจ าวนั  กฎ

ของห้อง  ป้ายบอกวนั  เดือน  ปี  บอร์ดประสบการณ์ตามสาระเน้ือหาการเรียนหรือบอร์ดผลงานเด็ก  

เป็นตน้  ห้องเรียนควรมปีระตูเปิดสูร่ะเบียงดา้นหน้าอยา่งน้อย  2  ชอ่ง  และเปิดสูร่ะ เบียงดา้นหลงั

อีกอยา่งน้อย  1  ชอ่ง  อาคารเรียนท่ีจะเย็นสบายคือ  อาคารท่ีหันหน้าไปทางทิศเหนือหรือใตเ้พราะ

เป็นทางผา่นของลม  อาคารเรียน  2  ช ั้น  บนัไดตอ้งกวา้งไมน่้อยกวา่  1.20  เมตร  ชว่งหน่ึงสูงไม ่

เกนิ  2.00  เมตร  และลูกตั้งไมสู่งกวา่  17  เซนติเมตร  ลูกนอนไมน่้อยกวา่  25  เซนติเมตร  ถา้บนัได
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สูงกวา่ก  าหนด  ให้ท าชานพกัขนาดกวา้งไมน่้อยกวา่  1.50 เมตร  ถา้อากาศสูงเกนิ  2  ช ั้น  ข้ึนไปตอ้ง

มบีนัไดอยา่งน้อย  2  แหง่  และมลูีกกรงก ัน้ตอ่จากขอบระเบียงข้ึนไปอยา่งน้อย  1.2  เมตร  

    2) ระบบเสียง 

     ห้องเรียนควรมรีะบบป้องกนัเสียงรบกวนจากภายนอก  และเสียงดงั

อึกทึกภายในห้องเรียน ควรปลูกตน้ไมไ้วห้น้าอาคารเรียนเพื่อชว่ยลดเสียงรบกวนจากภายนอก  ควร

ปูพื้นดว้ยพรม  หรือเส่ือน ้ ามนั  เพื่อลดเสียงดงักกึกอ้งจากการท ากจิกรรม  เชน่  เลน่แทง่ไมบ้ล็อก  

เลน่เคร่ืองเลน่ดนตรี  เป็นตน้  ห้องเรียนควรมแีสงสวา่งเพียงพอ  แสงเขา้ถูกทิศทาง  อากาศถา่ยเทไดดี้  

โปรง่สบาย   

    3) ผนังห้อง 

     ผนังห้องเรียนควรบุดว้ยกระดานชานออ้ย  เพื่อชว่ยลดเสียงสะทอ้น

กกึกอ้งภายในห้อง  กระดานชานออ้ยยงัสามารถใช ้เ ป็นบอร์ดติดโปสเตอร์ตกแตง่ห้อง  หรือเ ป็น

บอร์ดผลงานเด็กไดอี้กดว้ย  กระดานขาวหรือกระดานด าควรติดไวด้า้นหน้าช ั้นเรียน  ในระดบัสายตา

ท่ีเด็กจะมองเห็นไดช้ดัเจน  โดยให้ขอบลา่งของกระดานอยูห่า่งจากพื้นประมาณ  60  เซนติเมตร  

การใชสี้ภายในห้องควรเ ป็นสีออ่น  เย็นตา  มองดูสงบเย็นและออ่นหวาน  จะชว่ยให้แสงสวา่งใน

ห้องเพียงพอแกก่ารใชง้าน  เพราะผนังสีออ่นเย็นสะทอ้นแสงท าให้ห้องสวา่งจ้า   ลดการใชแ้สงไฟ

ในเวลากลางวนั  ท าให้ประหยดัพลงังานไดอี้กทางหน่ึง  ควรตรวจสอบดูวา่การเลือกท าเลท่ีจะจดัเป็น

ห้องเรียนนั้น  ไดพ้ิจารณาให้แสงสวา่งเขา้มาดา้นซา้ยมอืของเด็กเสมอ 

    4) พื้นห้อง 

     พื้นห้องใชง้านควรมขีนาดเฉล่ียไมต่ ่ากวา่ 1 ตารางเมตรตอ่นักเรียน  

1  คน  พื้นห้องควรปูดว้ยไมก้ระดาน  ไมเ้น้ือออ่น  หรือไมล้ิ้นรอบตวั  จะให้ความรู้สึกออ่นนุม่กวา่

พื้นซีเมนต์  พื้นท่ีใชง้านควรมขีนาดเฉล่ียไมต่ ่ากวา่  1  ตารางเมตรตอ่นักเรียน  1  คน   พื้นห้องควร

ปูดว้ยไมก้ระดาน  ไมเ้น้ือออ่น  หรือไมล้ิ้นรอบตวั  จะให้ความรู้ออ่นนุม่กวา่พื้นซีเมนต์  หากเป็น

พื้นซีเมนต์ควรปูทบัดว้ยเส่ือน ้ ามนัเพื่อลดอุณหภูมเิย็นจดัในฤดูหนาว  ท่ีเด็กจะตอ้งสัมผสัดว้ยผิวเน้ือ

โดยตรงขณะนั่ง  ยืน  เดิน  หรือนอนพกัผอ่นในตอนบา่ย  ห้องของเด็กวยัต ่ากวา่  3  ควรมปีระตูก ัน้

ทางเขา้ออกท่ีโปรง่ตา  และปูรองพื้นดว้ยฟูกในลกัษณะห้องน่ิม  เพื่อความปลอดภยัของเด็กดว้ยผิว

เน้ือโดยตรงขณะนั่ง  ยืน  เดิน  หรือนอนพกัผอ่นในตอนบา่ย 
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    5) หน้าตา่งและประตู 

     หน้าตา่งควรอยูใ่นต าแหนง่ท่ีเหมาะสมแกก่ารรับลมและรับแสงสวา่ง  

ควรมซ่ีีลูกกรงติดเพื่อป้องกนัมใิห้เด็กปีนป่าย  ข้ามออกไปดา้นนอกตวัอาคารได ้  ประตูควรติด

ลูกบิดในระดบัสูงเกนิกวา่มอืเด็กจะเอ้ือมไปเปิดเองได ้  ควรเป็นประตูไมห้รือคร่ึงไมค้ร่ึงกระจก  เพื่อ

ท าให้เด็กรู้สึกโปรง่โลง่หน้าตา่งควรอยูใ่นต าแหนง่ท่ีเหมาะสมแกก่ารรับลมและรับแสงสวา่ง  ควรมี

ซ่ีลูกกรงติดเพื่อป้องกนัมใิห้เด็กปีนป่าย  ข้ามออกไปดา้นนอกตวัอาคารได ้  ประตูควรติดลูกบิดใน

ระดบัสูงเกนิกวา่มอืเด็กจะเอ้ือมไปเปิดเองได ้  ควรเป็นประตูไมห้รือคร่ึงไมค้ร่ึงกระจก  เพื่อท าให้

เด็กรู้สึกโปรง่  แสงสวา่งเพียงพอ  อากาศถา่ยเทไดดี้  ไมอึ่ดอดั 

    6) ห้องประกอบในอาคารเรียน 

     ห้องประกอบควรจดัไวภ้ายในอาคารเรียนให้เด็กเดินไปมาเพื่อปฏิบติั

กจิกรรมการเรียนไดโ้ดยสะดวก  การใชห้้องประกอบตอ้งให้ยืดหยุน่คุม้คา่  มหี้องเกบ็วสัดุอุปกรณ์

ของครูทุกช ั้นเรียนโดยไมยุ่ง่เกีย่วกบัพื้นท่ีใชง้านของเด็ก  ควรมบีริเวณเกบ็ฟูกนอนเด็กจดัไวเ้ป็น

สว่นหน่ึงภายในห้องเ รียน  ห้องน ้ า  ห้องส้วม  ควรเ ลือกสุขภ ัณฑ์ท่ีมขีนาดเล็กเหมาะกบัสรีระ

รา่งกายของเด็ก   ควรให้มกีอ๊กน ้ าส าหรับลา้งมือ   และมถีงัน ้ าด่ืมตั้งวางไวใ้นต าแหนง่ท่ีเหมาะสม  

    7) การตกแตง่สถานท่ี 

     การติดบอร์ด  ควรติดไวก้บัผนังรอบๆ  ห้องเรียน  และหน้าห้องเรียน  

มจุีดมุง่หมายในการติดบอร์ดตา่งๆ  เพื่อให้ขอ้มลูส่ือสารกบัผูป้กครอง  ให้ความรู้  แจง้ขา่วดว่น  

ขา่วส าคญั  บอกตารางกจิกรรมของโรงเรียน  ใชติ้ดภาพโปสเตอร์ขยายความเข้าใจตอ่จากสาระการ

เรียนรู้ท่ีครูจดัข้ึน  หรือติดผลงานเด็ก  แขวนกระเป๋า  หรือล็อกเกอร์  เกบ็ของใชส้ว่นตวัของเด็ก  

ควรจดัตั้งไวบ้ริเวณใกล้ประตูห้องดา้นหน้าหรือดา้นหลงักไ็ด ้  แตต่อ้งไมว่างไวโ้ดยเกะกะ  รกตา 

    8) การจดัอุปกรณ์การเรียนรู้ในอาคาร 

     อุปกรณ์การเรียนรู้และใชง้านภายในอาคาร จ าแนกออกไดเ้ป็น   

8  ประเภท  ดงัน้ี 

     1.  อุปกรณ์ใชง้านในห้องเรียน  ไดแ้ก ่ ช ั้นวางของเลน่ของใชข้นาด

ความสูงไมเ่กนิ  90  เซนติเมตร  ลึกไมเ่กนิ  30  เซนติเมตร  เพื่อให้อยูใ่นระดบัสายตาท่ีเด็กจะ

มองเห็นและเอ้ือมหยิบจบัของไดโ้ดยสะดวก 
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     2.  เกา้อ้ีขนาดเล็ก  มพีนักพิง  ท าจากวสัดุประเภทไมห้รือพลาสติก

กไ็ด ้ แตต่อ้งมนี ้ าหนักเบา เด็กโยกยา้ยเองได ้ มคีวามทนทานแข็งแรงไมห่ักหรือฉีกขาดงา่ย มหีลาย

ขนาด ความสูงระหวา่ง 20 – 25 เซนติเมตร เพื่อให้เหมาะกบัขนาดความสูงของเด็กท่ีจะไดเ้ลือกนั่ง

อยา่งเหมาะสม 

     3.  โต๊ะ  ตอ้งมคีวามคงทน  แข็งแรง  สามารถเคล่ือนยา้ยไดง้า่ย  ไม ่

หนักจนเกนิไป  ความสูง  50 – 55  เซนติเมตร  กวา้ง  60  เซนติเมตร  ยาว  1.20  เซนติเมตร  หน้า

โต๊ะปูดว้ยวสัดุท่ีท าความสะอาดได้โดยงา่ย 

     4.   เคร่ืองนอน  ประกอบดว้ยผา้ปูนอนและหมอนหนุนเขา้ชดุกนั   

อาจเป็นชนิดแผน่ท าดว้ยฟองน ้ าเน้ือแนน่  เป็นผา้หม่ใยสังเคราะห์  หรือฝ้ายหุ้มดว้ยปลอกพลาสติก

อยา่งดี   

     5.  อุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมเสรีศูนย์การเรียน  เชน่           

ชดุแตง่ตวั  ชดุหมอ้ขา้วหมอ้แกง  ชดุเคร่ืองมอืแพทย์  อุปกรณ์และเคร่ืองมอืทดลองวทิยาศาสตร์   

แทง่ไมบ้ล็อก  ตวัตอ่เลโก ้  หุน่ยนต์  ยวดยานตา่ง  ๆ  อุปกรณ์เคร่ืองดนตรี  เฟอร์นิเจอร์ชดุเล็กใชเ้ลน่

บทบาทสมมติุ 

     6.  อุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์  ไดแ้ก ่  อุปกรณ์ 

ศิลปะ  สีชนิดตา่ง  ๆ  กระดาษ  พ ูก่นั  กระดานขาหยัง่  อุปกรณ์  งานประดิษฐ์สร้างสรรค์  ลูกปัดลูก

ร้อย  อุปกรณ์ประกอบการเคล่ือนไหวและจงัหวะสร้างสรรค์ตา่ง  ๆ  

    9) การจดัศูนย์การเรียน 

     ศูนย์การเรียนคือ  แหลง่เรียนรู้และพฒันาการเรียนรู้ผา่นกจิกรรมเสรี

ของเด็ก  การจดัศูนย์การเรียน  จดัไดม้ากศูนย์  แตต่อ้งจดัศูนย์หลกั  4  ศูนย์  ให้ครบกอ่นดงัน้ี 

     1.  ศูนย์หลกั  ศูนย์บา้น  ประกอบดว้ยมมุห้องนอน มมุห้องนั่งเลน่ 

มมุห้องรับแขก  มมุร้านคา้  มมุหมอ ฯลฯ  ควรจดัไวใ้นมมุใดมมุหน่ึงของห้องโดยเปิดพื้นท่ีให้

กวา้งขวาง  ใชฉ้ากผา้โปรง่ตา  ขนาดเล็กแบง่กนัเป็นสัดสว่น   

     2.  ศูนย์ดนตรี  ประกอบดว้ยมมุนักร้อง มมุหางเคร่ือง มมุนักดนตรี

ควรท าเวทียกพื้นข้ึนโดยมคีวามสูง  10  เซนติเมตร  ปูทบัดว้ยพรมเพื่อใชเ้ป็นบริเวณจดัแสดงของ

เด็ก  ควรจดัให้หา่งจากศูนย์ภาษาซ่ึงตอ้งการความสงบ 
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     3.  ศูนย์ภาษา  ประกอบดว้ยมมุฟัง  มมุอา่น  มมุขีดเขียน  และมมุ

ละคร  ควรจดัวางเคร่ืองเลน่เทป  พร้อมตลบัเพลงและหูฟัง  เคร่ืองขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนชดุ

เล็ก  และชดุสวมใสใ่นการแสดงไวใ้ห้เด็กในบริเวณน้ี  

     4.  ควรจดัวางอุปกรณ์ประกอบไวบ้นช ั้นวางของ  ปูรองพื้นดว้ยพรม

หรือเส่ือน ้ ามนัป้องกนัเสียงกระทบพื้น  ควรจดัให้หา่งจากศูนย์ภาษาเพราะมเีสียงรบกวนกนั 

    10) ศูนย์ประกอบเพิ่มเติม 

     1.  ศูนย์วทิยาศาสตร์ประกอบดว้ยมุมช ัง่  มมุตวง  มมุวดั  มมุสะสม 

วสัดุจากธรรมชาติ  มมุทดลองพร้อมอุปกรณ์  ควรจดัวางบนช ั้นและมโีต๊ะ  เกา้อ้ีส าหรับนั่งเลน่หรือ

ทดลองตามความสนใจ  หรือติดตั้งส่ืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้เด็กไดศึ้กษาเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

     2.   ศูนย์เลน่น ้ า  เลน่ทราย  ประกอบดว้ยภาชนะใสน่ ้ าใสท่ราย   

อุปกรณ์เลน่น ้ า  เลน่ทราย  เส้ือคลุมกนัเปียก  อาจจัดเป็นกระบะทรายหรืออา่งน ้ าตั้งไวบ้นโครง

เหล็กดดั  ความสูงพอเหมาะ  ดดัแปลงให้มแีนวโคง้ของเหล็กรองรับปากอา่งหรือกะละมงั  หรือ

กระบะ  เพื่อยืนเลน่ไดโ้ดยสะดวก  โดยวางไวบ้ริเวณระเบียงหน้าห้องกไ็ด้ 

     3.   ศูนย์ศิลปะ  ประกอบดว้ยอุปกรณ์วสัดุส าหรับเลน่กบัสีและท างาน 

ประดิษฐ์ตา่งๆ  จดัวางอุปกรณ์บนลอ้เข็นเคล่ือนท่ีได ้  เพื่อเข็นไปไวใ้กลบ้ริเวณโต๊ะกจิกรรมให้เด็ก

ไดใ้ชใ้นการสร้างชิ้นงานทางศิลปะ  เชน่  งานประดิษฐ์  งานป้ัน  งานร้อยวสัดุ   

     4.  ศูนย์เคร่ืองเลน่สัมผสั  ประกอบดว้ย  เคร่ืองเลน่สัมผสั   

(manipulative  toys)  และเคร่ืองเลน่ทางการศึกษา  (educational  toys)  จดัวางบนช ั้นแบบเปิด  และ

หยิบมานั่งเลน่กบัพื้นหรือบนโต๊ะได ้  อาจไมจ่ดัไวถ้าวรแตใ่ชก้ารตั้งวางโต๊ะเป็นการก  าหนดพื้นท่ี

ตามชอ่งเวลาในการเปิดบริการแทน 

   5.3.2.2 การจดัสภาพแวดลอ้มนอกห้องเรียน 

    1) บริเวณสนามเลน่ 

     โรงเรียนควรมพีื้นท่ีภายนอกอาคารอยา่งน้อย  150  ตารางวา  โดย

จดัตกแตง่ให้สวยงาม บริเวณสนามเลน่เป็นเคร่ืองบง่บอกถึงโอกาสท่ีเด็กจะไดรั้บการพฒันาดา้นรา่งกาย

ท่ีจะท าให้สุขภาพแข็งแรง  กลา้มเน้ือรา่งกายไดท้ างานประสานสัมพนัธ์กนัอยา่งเพียงพอเมือ่ไดเ้ขา้

มาใช ้บริการเรียนรู้ในสถานศึกษานั้นๆ สนามเลน่จึงมกัจะถูกหยิบยกข้ึนมาเป็นเหตุผลอนัดบัตน้ๆ 
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ในการตดัสินใจเลือกสถานพฒันาเด็กให้แกเ่ด็กของผูป้กครอง  สนามเลน่ควรตอ้งมขีนาดพื้นท่ี  75 – 

100  ตารางฟุตตอ่เด็ก  1  คน  (พิทยาภรณ์  มานะจุติ , 2543 : 79)  ควรจดัแบง่สนามเลน่ออกเป็นสว่นๆ  

ไดแ้ก ่  สนามหญา้  ลานดินท่ีปรับผิวพื้นให้เรียบ  นุม่  ไมแ่ข็งขรุขระลานทรายหรือบอ่ทราย  โดยจดั

สัดสว่นตามความเหมาะสม  ควรปลูกตน้ไมไ้วต้ามแนวร้ัวหรือบริเวณหน้า  อาคารเ รียน  เพื่อชว่ย

กรองฝุ่น  บงัแดดและลม  อีกทั้งยงัอาศยัรม่เงา  ในการจดัลานเด็กเลน่  หรือจดัวางเคร่ืองเลน่ใตร้ม่ไม ้

บริเวณสนามเลน่สามารถจัดแบง่ออกเป็นสว่นยอ่ยได้อีก  เชน่  สวนหยอ่ม  น ้ าพ ุ  แปลงเกษตร  

สนามหญา้  ลานเคร่ืองเลน่  และทางเดินไปยงัจุดตา่ง  ๆ 

 

    2) เสาธง 

     เสาธงควรจดัตั้งไวห้น้าอาคารเ รียน  โดยยกระดบัข้ึนไปเป็นลานมี

ความกวา้งพอท่ีเด็ก 2 คน จะยืนชกัธงข้ึนเสาดว้ยดว้ยกนัได ้  บริเวณท่ีเป็นเสาตอ้งท าฐานยึดในระดบัสูง

กวา่พื้นท่ีเด็กยืนอีกหน่ึงขั้น  ควรติดตั้งโดยใชเ้สาจากทอ่น ้ า  2  ทอ่น  ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลางตา่งกนั

หน่ึงขนาด  สวมซอ้นกนัไว ้  บริเวณกลางเสาล็อกไวด้ว้ยน๊อตให้แนน่หนา  ควรประกอบเสาให้เสร็จ

กอ่นยกข้ึนติดตั้งกบัฐานรองรับดา้นลา่งอีกจุดหน่ึง  ลานหน้าเสาธงตอ้งไมเ่ป็นท่ีลุม่มนี ้ าขงั  เพราะ

เด็กจ านวนมากตอ้งอาศยัยืนเคารพธงชาติทุกวนั  จึงตอ้งดูแลบริเวณน้ีให้ใชง้านไดดี้อยูเ่สมอ  

 

    3) สวนหยอ่ม 

     สวนหยอ่ม  คือส่วนท่ีจะชว่ยให้สนามเลน่สดใส  มชีีวิตชีวา  

สวนหยอ่มสามารถจดัไวก้ระจายตามจุดตา่งๆ ขนานกบัเสาธงหรือขนานกบัร้ัวหรือรอบบริเวณน ้ าพ ุ 

ควรปลูกไมใ้บ  ไมพ้ ุม่ท่ีกอไมสู่งใหญจ่นเกนิไปนักเพราะเด็กตวัเล็ก  ควรตดัแตง่ให้มขีนาดความสูง

ไมเ่กนิ  80  เซนติเมตร  โดยจดัปลูกแยกไวเ้ป็นแตล่ะชนิด  หากจะปลูกรวมกนัควรเลือกประเภทท่ีมี

รูปรา่งลกัษณะท่ีกลมกลืนไมข่ดัแยง้กนั  ไมด้อกไมป้ระดบัตอ้งเป็นชนิดท่ีไมม่หีนามหรือยางท่ีอาจ

ท าให้เด็กไดรั้บอนัตรายได ้  ควรดูแลไมใ่ห้มตีวับุง้หรือแมลงท่ีจะกดัตอ่ยหรือท าให้เด็กแพ ้   
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    4) แปลงเกษตร 

     แปลงเกษตร  แปลงทดลองปลูกพืชผกัสวนครัวหรือพืชสมนุไพร  

อาจจดัไวใ้นพื้นท่ีเล็กๆ ดา้นหลงัอาคารเรียน บริเวณท่ีมดิีนส าหรับข้ึนแปลงและมแีหลง่น ้ าท่ีจะรด

ตน้ไม ้  หากไมม่พีื้นดินอาจใชว้ธีิการปลูกในกระถางหรือรางปลูกตน้ไมไ้ฟเบอร์แทนได ้   

    5) บริเวณลานเคร่ืองเลน่ 

     เคร่ืองเลน่กลางแจง้มกัมขีนาดใหญ ่ กนิพื้นท่ีในการติดตั้งและจดัวาง              

ควรค านึงถึงหลกัการจดัวางเคร่ืองเลน่โดยให้ขนานไปกบัแนวร้ัวหรืออาคารเรียน  ท่ีมรีม่เงาบดบงั

แสงแดดจา้ได ้ ไมค่วรวางเคร่ืองเลน่กดีขวางปิดก ัน้เส้นทางท่ีจะเดินสัญจรไปมาในสนาม ซ่ึงพิทยาภรณ์  

มานะจุติ  (2549 : 81 – 86)  ไดเ้สนอแนะเคร่ืองเลน่ท่ีควรจดัไวใ้นลานเคร่ืองเลน่ในสนามดงัน้ี  

     1.  โครงไต ่  (jungle  gym)  คือโครงปีนป่าย  อาจท าดว้ยทอ่เหล็ก 

หรือทอ่นไมก้ไ็ด ้ โครงไตม่หีลายขนาด ส าหรับเด็กเ ล็กๆ ขนาดความกวา้งของแตล่ะชว่ง  ควรกวา้ง

ประมาณ  18” × 18”  เด็กเ ล็กๆ  จึงจะสามารถเอ้ือมชว่งแขนและขาออกไปห้อยโหนปีนป่ายได้

พอเหมาะ 

     2.  ชิงชา้ (chair awing) ชิงชา้ส าหรับเด็กชนิดส าเร็จรูปม ี2 แบบ คือ  

แบบคลา้ยเกา้อ้ีท่ีมท่ีีวางแขนและพนักพิง  อีกชนิดหน่ึงคือชิงชา้แบบแผน่กระดาน  

     3.  บนัไดล่ืน  (slides)  บนัไดล่ืนมกัท าดว้ยโลหะหรือไมข้ดัเกล้ียง  

ไมม่เีส้ียน  ความสูงของบนัไดล่ืนส่วนท่ีสูงท่ีสุด  ควรจะสูงกวา่พื้นดินประมาณ  5 – 6  ฟุต 

     4.  มา้หมนุ  (merry – go – round)  มา้หมนุมหีลายแบบ  อาจเป็นมา้-

หมนุแบบมา้นั่งมท่ีีให้เกาะ  หมนุไดโ้ดยผูใ้หญเ่ป็นผูห้มนุให้  หรือเป็นแบบแป้นหมนุ  เด็ก ๆ จะยืน

อยูบ่นแป้นท่ีราวก ัน้ไวก้นัไมใ่ห้ตก  คล้ายแป้นมา้หมนุไฟฟ้าในงานออกร้าน  แตต่อ้งอาศยัผูใ้หญ ่

หมนุให้อีกทีหน่ึง  มา้หมนุไมค่อ่ยมปีระโยชน์มากนัก  นอกจากชว่ยฝึกการทรงตวั  การเลือกซ้ือไม ่

ควรเลือกชนิดท่ี  มา้นั่งสูงเกนิไป  คานเชื่อมระหวา่งมา้แตล่ะตวัไมค่วรกวา้งเกนิไป  เด็กอาจรู้สึกไม ่

ปลอดภยัมากนัก  หรือพลดัตกลงมาไดง้า่ย 

     5.  กระดานหก  (see  saw)  กระดานหกอาจท าดว้ยไมห้รือโลหะกไ็ด ้ 

แตค่วรมท่ีีเกาะเป็นมอืจบัยกสูงในระดบัท่ีเด็กจะเกาะไดโ้ดยไมเ่สียการทรงตวั  การติดตั้งตอ้งแนน่หนา  

แข็งแรงเพื่อเด็กจะไดป้ลอดภยัเวลาเลน่  เด็กเล็ก ๆ ยงัไมก่ลา้ท่ีจะเลน่กระดานหก  เพราะยงัควบคมุ
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การใชเ้ทา้ยนัพื้นอยา่งปลอดภยัไมไ่ด ้  และยงัควบคมุสมดุลไมเ่ป็น  กระดานหกท่ีดีจึงตอ้งไมสู่งชนั

เกินไป  ขณะท่ียงัไมม่เีด็กข้ึนนั่งเลน่  เพราะเ ด็กอาจเอ้ือมมอืข้ึนไปสัมผสัไมถึ่งมอืจับและให้

ความรู้สึกวา่นา่กลวัมากกวา่จะนา่เลน่ 

     6.  บนัไดอุโมงค์  (tunnel  and  steps)  บนัไดอุโมงค์น้ีมกัจะท าบนัได

ดว้ยโครงเหล็ก  และอุโมงค์ถงัยางมะตอย  ขอ้ส าคญัคือถงัอุโมงค์จะตอ้งอยูไ่มสู่งจากพื้นเกนิไปนัก  

และมท่ีีพกักอ่นเล่ือนไถลตวัลงมาหลงัการมดุลอดปากถังอีกดา้นหน่ึง  เพราะเด็กตอ้งการบริเวณ

ส าหรับกลบัทา่จากคลานเป็นนั่งเหยียดขากอ่นล่ืนไถลแผน่กระดานล่ืนตอ้งมรีาวจับทั้ง  2  ขา้ง ท่ี

เรียบเกล้ียงไมม่เีส้ียนไมห้รือขุยเหล็ก 

     7.  มา้โยก  (rocking  horse)  เรือโยก  (rocking  boat)  มา้โยกและ

เรือโยก  เหมาะกบัเด็กเล็กๆ  เพราะมท่ีีให้นั่งและเกาะขณะเลน่  ชว่ยให้รู้สึกม ัน่คง  ปลอดภยัพอควร  

มา้โยกควรพิจารณาประเภทท่ีขาตั้งของมา้กวา้งสอดคลอ้งกบัความกวา้งของไมร้องโยก เพื่อจะได้

รองรับแรงโยกไดโ้ดยไมพ่ลิกคว  า่   สว่นเ รือโยกควรจะดูวา่สว่นโคง้ดา้นใตข้องเ รือนั้นไดสั้ดสว่น  

แมเ้ด็กนั่งโยกแรง  ๆ กย็งัสามารถยึดติดกบัพื้นโยกกลับไปมาไดส้ม  า่เสมอไมพ่ลิกคว  า่ 

     8.  เคร่ืองเลน่ลากจูง  (wheel  toys)  เชน่  รถลากเข็นขนาดเ ล็ก  

สามลอ้  รถลากจูง  ถา้เป็นสามลอ้เล็กขนาดเส้นผา่ศูนย์กลางของลอ้  ควรจะประมาณ  12 – 18  น้ิว  

เพื่อจะไดไ้มล่ม้ลงมางา่ย  และลอ้หน้าของรถสามลอ้  ตอ้งย่ืนสง่ไปดา้นหน้าเลยจากเสาท่ีจะเชื่อม

ตอ่ไปยงัมอืจบั  2  ขา้งพอสมควร  เพื่อไมใ่ห้เสียการทรงตวัของรถขณะขับข่ีเลน่ 

     9.  กอ๊กน ้ าและน ้ าด่ืม  กอ๊กน ้ าจ าเป็นมากในสนามเลน่  เพราะเด็ก

อาจเปรอะเป้ือนและตอ้งการลา้งโดยทนัทีหรือกระหายน ้ า  ขณะเลน่เป็นเวลานาน  40 – 50  นาที  

จะสามารถใชบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็วภายในบริเวณสนามเลน่  

     10.  ร้ัว  ร้ัวสนามเลน่คือร้ัวช ั้นในของร้ัวโรงเรียนอีกทีหน่ึง  เป็นร้ัว

โปรง่ตา ความสูงไมเ่กนิ 80 เซนติเมตร มปีระตูเปิดเขา้ไปสูส่นามหลายจุดตามความเหมาะสม  เป็น

การแบง่เขตการใชง้าน  และปกป้องเด็กจากยวดยาน  สัตวจ์รจดั  หรือคนท่ีอาจเขา้มาท าร้ายเด็กได้ 

  การจดัสภาพแวดลอ้มทั้งในและนอกอาคารเรียน  ตอ้งค านึงถึงระดบัวยั  ความตอ้งการ

และความสนใจในการใช ้ของเ ด็ก  ควรดูแลสภาพทัว่ไปให้สดใส  สวยงาม  นา่สนใจสม า่เสมอ

เพราะสภาพแวดลอ้ม คือปัจจยัการพฒันาท่ีส าคญัตลอดเวลาท่ีเด็กใชช้ีวติอยูใ่นศูนย์เด็กเล็กเป็นฉากแรก
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ท่ีเด็กและผูป้กครองจะไดสั้มผสัและเกดิการยอมรับในการใชช้ีวติอยูใ่นบรรยากาศนั้นๆ ดว้ยความสุข  

อบอุน่  ปลอดภยั  และเกดิการเรียนรู้ 

  กลา่วโดยสรุปวา่  การจดัสภาพแวดลอ้มในศูนย์พฒันาเด็กเล็กนั้น  จ าเป็นตอ้งค านึงถึง

ความสะดวก  ปลอดโปรง่  สะดวกสบาย  มสีนามเด็กเลน่  พร้อมเคร่ืองเลน่สนามขนาดเหมาะสม

กบัสรีระรา่งกายของเด็ก  ภายในห้องกจิกรรม  ตอ้งเป็นสัดสว่น  เพื่อจดัวางอุปกรณ์เคร่ืองเลน่ตาม

หมวดหมู ่  หรือประเภทของเคร่ืองเลน่  ห้องอาหารตอ้งโลง่กวา้ง  มรีะบบควบคมุป้องกนัแมลงวนั

หรือมด  มกีารระบายอากาศหรือระบายกล่ินท่ีดี  ห้องน ้ า  ห้องส้วม  ตอ้งมจี านวนพอเพียง  และ

เลือกใชเ้คร่ืองสุขภณัฑ์ท่ีเหมาะสมกบัวยัเด็ก  สนามเลน่ตอ้งมร้ัีวแบง่ก ัน้บริเวณชนัเจน  มรีม่เงาของ

ตน้ไม ้  มสีวนหยอ่มในสนามหญา้และทางเดินในสนาม  รวมทั้งกอ๊กน ้ าและห้องเกบ็ของเลน่ประจ า

สนามขนาดเล็กดว้ย 

 5.4 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพือ่พฒันาเด็ก 

  จากการท่ีเด็กวยั  1 -3  ขวบ  และ  3 – 5  ขวบ  มลีกัษณะพฒันาการท่ีแตกตา่งจนไมอ่าจ

จดัประสบการณ์โดยใชรู้ปแบบ  วธีิการเหมอืนกนัเพื่อตอบสนองเด็กทั้ง  2  กลุม่วยัได ้  ในท่ีน้ีจึงขอ

เสนอแนวทางการจดัประสบการณ์  ส าหรับเด็กแตล่ะกลุม่วยัดงัน้ี   

  5.4.1 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพฒันาเด็ก  1 - 3  ขวบ  อุดมลกัษณ์  กลุพิจิตร  

(2531 :3-6)   ไดเ้สนอแนวการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพฒันาเด็กทุกดา้นไวใ้นเอกสารแผน่พบั

ประเภทสารสนเทศส าหรับผูป้กครองของสถานเล้ียงเด็ก  Early  Care  ส าหรับใชใ้นการพฒันาเด็ก

เป็นรายบุคคลหรือกลุม่เล็ก  ๆ ดงัน้ี 
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ตาราง  2.2  แนวทางจดัประสบการณ์ส าหรับเด็ก  1 – 3  ขวบ 

กลุ่มอายุ แนวการจัดประสบการณ์ 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์สังคม ด้านสติปัญญาและภาษา 

12–14  เดือน 1. ให้เด็กเลน่ลากรถ 

    คนัเล็ก  ๆ 

2. ให้เลน่กบัของเลน่บน 

    เส่ือหรือพรม 

3. ให้เลน่กล้ิง, โยนลูก 

    บอล 

1. แยกเด็กออกจากกลุม่ 

    เมือ่เห็นวา่เลน่  ตี เตะ  

    กดั  หรือดึงผมกนั 

2. ให้เลน่หรือดู  เพื่อเลน่ 

3. ให้อยูล่ าพงั  10 – 20   

    นาที  โดยไมโ่วยวาย  

1. หาของเลน่ท่ีมหีลาย 

    ขนาดมาให้เด็กเลน่ 

    สอนให้เทวตัถุออก  

    และเกบ็ใสต่ะกร้าคืน 

    ให้เลน่ขวา้งปา ผลกั   

    ซอ่นแลว้ให้เด็กหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ให้ด่ืมน ้ าจากแกว้เอง 

5. ให้กม้ลงหยิบของท่ี 

    ตอ้งการ 

6. ให้พยายามลุกยืนเอง   

    เมือ่หกลม้ 

7. ฝึกคลานและปีนข้ึน 

    บนัได 

8. ให้เด็กเกบ็ของใสข่วด 

    พลาสติก 

9. ให้เลน่กอ่บล็อกไม ้

10. ให้เคล่ือนสายตาตาม 

      วตัถุในแนวตั้งและ 

      แนวนอน 

11. ใชเ้ทา้เตะเลน่ใน 

      อากาศ 

12.ให้เลน่โผไปมา 

13. ให้เดินโดยผูใ้หญจู่ง 

4. ร้องไห้แลว้ให้เงียบเอง 

5. ให้ใชส้มาธิท างาน 

    ประมาณ  5  นาที 

6. เลน่  กนิ  ขบัถา่ยเป็น 

    เวลา 

7. เปล่ียนกจิกรรมโดยงา่ย 

8. ให้รอคอยไดอ้ยา่งน้อย   

    5  นาที 

9. ไมก่ดั  หยิก  ขว่น  ผูอ่ื้น 

10. ระมดัระวงัตวัในการ 

     เลน่และท างาน 

11. เชื่อฟังผูใ้หญโ่ดยไม ่

     โกรธ 

12. เลน่ตุ๊กตาและของเลน่ 

     อ่ืนอยา่งเพลิดเพลินโดย 

     ล าพงั  15  นาที 

 

2. ให้เด็กใชสี้เทียนหรือ 

    ดินสอสีขีดเขียนเลน่ 

3. เรียกชื่อผูอ่ื้นและชี้ให้       

    เด็กดูวา่หมายถึงใคร 

4. สอนเด็กพดูตาม 

    เกีย่วกบักจิวตัร  เชน่   

    หวผีม อาบน ้ า ทาแป้ง   

    ใสเ่ส้ือ 

5. ให้อา่นหรือดูภาพใน     

    หนังสือนิทาน 

6. ให้บอกความตอ้งการ 

    แทนการร้องไห้ 

7. ท าเสียงหรือเรียกชื่อ    

    สัตว ์  3  ชนิด 

8. เรียกชื่ออวยัวะ 

    รา่งกายอยา่งน้อย  

    1  อยา่ง 
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กลุ่มอายุ แนวการจัดประสบการณ์ 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์สังคม ด้านสติปัญญาและภาษา 

12 - 14 เดือน 

(ตอ่) 

 

14. ใชน้ิ้วหัวแมม่อืและ 

      น้ิวชี้จบัของ 

15. ปีนข้ึน – ลงเกา้อ้ี   

     และบนัได 

16. ให้โยนวตัถุเขา้เป้า 

17.ให้ลากจูงรถเล็ก ๆ 

13. ฝึกให้ระงับอารมณ์ 

     โกรธดว้ยเหตุผล 

14. ย้ิมเวลาสนุกและม ี

      ความสุข 

15. ให้ร้องไห้เฉพาะเวลา 

      เจ็บทนไมไ่หว 

16. ฝึกให้อดทนเมือ่คน 

      เล้ียงเดินจากไป 

17. ย้ิม  เลน่กบักระจกหรือ 

      เลน่จ๊ะเอ๋ 

9. ชี้ภาพตามค าส่ัง 3 – 5 

    ภาพ 

10. เปิดหนังสือดูภาพ 

     ไดเ้อง 

11. อา่นหนังสือออก 

     เสียงตามความเขา้ใจ 

     โดย 

 

14 – 18  เดือน         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ให้เลน่ของเลน่โดย  

    อิสระ 

2. ให้เด็กท างานงา่ย  ๆ   

    ตามค าส่ังหรือชว่ย   

    งานบา้น  เชน่  หยิบ  

    ของเกบ็ผา้ออ้ม 

1. ควรพยายามเขา้ใจเด็กวา่   

    จะชอบปฏิเสธมาก   

    ในชว่ง 8 เดือนและจะ 

    ลดลงในทา้ยปีท่ีมอีายุ 

    2 ขวบ 

2. ให้หยิบของเลน่จากช ั้น 

    ลงมาเลน่แลว้น าเกบ็ที 

    เดิม 

3. ให้เด็กอยูใ่กล ้ๆ  และ 

    สังเกตการท างานของ 

    ผูใ้หญ ่

4. ยอมตอ่ค าร้องขอของ 

     ผูใ้หญ ่ 3  ใน  4  สว่น 

 

1.  พดูคยุกบัเด็กขณะ 

      เปล่ียนผา้ออ้ม 

2.  สอนเด็กให้รู้จกัชื่อ 

      อวยัวะรา่งกายตา่ง ๆ  

3.  ใชค้ าพดูในทางบวก 

     กบัเด็กมากกวา่ทาง 

     ลบ 

4.  สอนเด็กพดูค างา่ย ๆ  

      เชน่  พอ่-แม ่  พี่  นม    

      ขา้ว 

5.  ให้เด็กบอกความตอ้ง   

      เมือ่จะอุจจาระหรือ 

      ปัสสาวะ  โดยไม ่

      กรีดร้อง  ครวญคราง 
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กลุ่มอายุ แนวการจัดประสบการณ์ 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์สังคม ด้านสติปัญญาและภาษา 

 

14 - 18 เดือน 

(ตอ่) 

 

5. ฝึกระงับความอยากได ้   

    10  นาที 

6. ท างานตามท่ีส่ังได ้  

    10 นาที 

7. ตอบสนองผูอ่ื้นดว้ย 

    ความสุข 

8. ฝึกให้ยอมรับกติกา 

   เกีย่วกบักจิวตัรประจ าวนั 

9.  ฝึกให้หาอะไรท า เวลา 

    อยูค่นเดียว 

10. ฝึกให้พอใจและชื่นชม 

    ตอ่ตนเอง เมือ่ท างาน 

    เสร็จ 

11. รู้จกัอยูใ่กลผู้ใ้หญข่ณะ 

    ท ากจิกรรม 

18 – 24  เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ให้หยิบของเลน่ออก 

    และเกบ็ใสก่ระป๋อง 

2. ให้เลน่ตอ่บล็อกไม ้

    หลายขนาดเป็นรูป 

    เจดีย์  จ านวน 6 - 7ชิ้น 

3. ให้เลน่ภาพตดัตอ่ไม ่

    เกนิ  5  ชิ้น  

 

 

1. เลน่ของเลน่โดยไม ่

    รุนแรง 

2. รู้จกัแสดงความเสียใจ 

    เมือ่ท าของเลน่บุบสลาย 

3. ให้ชว่ยตนเองโดยร้อง 

    ขอความชว่ยเหลือจาก 

    ผูอ่ื้นน้อยท่ีสุดในเวลา   

    30  นาที 

 

1.ให้หาของเลน่ท่ีหายไป 

2. แกะหรือเปิดให้ดู 

    สว่นประกอบของวตัถุ 

3.  สอนให้นับเลข  1 - 3 

4. บอกเพศหญิง – ชาย 

5. ให้เรียนรู้และหา 

    ค าตอบจาก 

    ส่ิง แวดลอ้ม 
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กลุ่มอายุ แนวการจัดประสบการณ์ 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์สังคม ด้านสติปัญญาและภาษา 

18 - 24  เดือน 

(ตอ่) 

4. เลน่ประกอบชิ้นสว่น 

    เป็นรถโดยใชน๊้อต 

    ตวัใหญ ่ๆ  

5. เลน่กระดานหกได ้       

    10  คร้ัง 

6. ให้เลน่ร้อยลูกปัด 

    เมด็โต 

7. ให้เดินข้ึนลงบนัได 

    โดยล าพงั 

8. โยนลูกบอลไปไกล 

     5 ฟุต 

4. ให้ท างานเพื่อรับรางวลั 

    ไดน้าน  15  นาที 

5. ให้ขอโทษเมือ่แสดง 

    อาการกา้วร้าว 

6. ให้อา่นหนังสือกบัเพื่อน 

    หรือตามล าพงั 

7. ให้ฝึกปฏิบติัตามกติกา 

    ของห้อง 

8. ให้เลน่กบัเพื่อน  1 – 2   

    คน 

6. เชื่อฟังผูใ้หญอ่ยา่ง 

    น้อยร้อยละ  50  ของ 

    ค าส่ังสอน 

7. ให้บอกความตอ้งเมือ่ 

    อยูใ่นภาวะคบัขอ้งใจ 

 9. เดินบนไมแ้ผน่ 

    กระดาน กวา้ง 6 น้ิว   

    ยาว 6 ฟุต 

10. ให้กระโดด  2  ขา 

11. ให้เปิดฝาขวดชนิด 

      เกลียว 

12. ให้ทดลองตดัโดยใช  ้

       กรรไกร 

13.  ให้ขบัข่ีสามลอ้โดย 

      นั่งบนอานและบงัคบั 

      เบรก 

 

 

9. ให้รู้จกัการย้ิมให้แขก 

    ท่ีมาเย่ียม 

10. ให้รู้จกัแสดงความรัก 

      ตอ่ผูอ่ื้น 

11. ให้รู้จกัการขอบคณุ  ขอ 

      และสวสัดี 

12. ให้ยอมรับความตอ้ง  

      การของผูอ่ื้น 

13. ให้โตต้อบดว้ยความ 

      ยินดีถา้เพื่อนขอร้อง 
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กลุ่มอายุ แนวการจัดประสบการณ์ 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์สังคม ด้านสติปัญญาและภาษา 

24 – 36  เดือน 

(2 – 3  ปี) 

1. ร้อยของเลน่เป็นพวง 

2. เลน่หยอดของลง 

    กลอ่งหรือหลุม 

3. ซอ้นถว้ยหลายขนาด 

4. เลน่ภาพตดัตอ่ได ้  6 -8   

    ชิ้น 

5. ดึงเชือกกระดานปัก 

    หมดุ 

6. ถอดของเลน่จากกนั 

    และประกอบใหม ่

7. วาดวงกลมและ 

    ส่ีเหล่ียม 

8. พบักระดาษ 

1. ระบายความรู้สึกโดยการ 

     วาดภาพระบายสี 

2. ร้องเพลงเป็นกลุม่ความ 

    ยาวไมเ่กนิ  4  บรรทดั 

3. ท าทา่ทางประกอบเพลง 

4. เลน่เคร่ืองดนตรี 

5. ให้ยอมรับบางคนบา้ง 

6. ให้ยอมฟังผูใ้หญโ่ดยไม ่

     โกรธ 

7. ให้ใชค้ าวา่  ขอบคณุ  ขอ  

      สวสัดี... 

8. ให้เลน่กบัเด็กหลาย ๆ  

    คนไดด้ว้ยดี 

1. เลน่เจดีย์สลบัสีได ้

    ถูกตอ้ง 

2. ใชว้ตัถุนับในจ านวน 

    มากกวา่  3 

3. นับเรียงเลข  1 - 10 

4. จบัคูต่วัเลข  1 - 3 

5. บอกอายุของตน 

6. แยกภาพเหมอืน–ตา่ง ,  

    ขนาดใหญ-่เล็ก 

7. เรียกชื่ออวยัวะรา่งกาย 

    อยา่งน้อย  6  อยา่ง 

8. จบัคูผิ่วสัมผสัท่ี    

    เหมอืนกนัโดยไมม่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. วาดวงกลมและ  

    ส่ีเหล่ียมซอ้นกนั 

    หลายวง 

10. ลากเส้นตามรอยปะ  

11. ปะ  ติดกระดาษชิ้น 

     เล็ก ๆในกระดาษแผน่ 

    ใหญ ่

12. ป้ันแป้ง , ดินน ้ ามนั  

     เป็นรูปหมา  นก   

    รังนก   

13. ระบายสีโดยอิสระ 

9.  ให้ปฏิบติัตามค าส่ังของ 

      ผูใ้หญ ่

10. ให้รู้จกัยอมรับ 

      พฤติกรรมของตน 

 

9. ให้บอกวา่อะไร 

    หายไป 

10. ใชสี้ตามค าส่ัง ,  

       ให้แยกสีแดง เหลือง   

       น ้ าเงิน 

11. แยกรูปรา่ง 

12. ใชค้ าศพัท์งา่ย ๆ ร้อน 

13. เรียกชื่อวตัถุอยา่ง 

       ถูกตอ้ง 

14. บอกชื่ออวยัวะ 

    รา่งกายได ้  11  ชื่อ 
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กลุ่มอายุ แนวการจัดประสบการณ์ 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์สังคม ด้านสติปัญญาและภาษา 

24 – 36  เดือน 

(2 – 3  ปี) 

(ตอ่) 

14. ให้ข้ึนลงบนัไดโดย 

      ใชเ้ทา้  

15. เดินรักษาสมดุลบน 

      ไมก้วา้ง  4  น้ิว  ยาว   

      6  ฟุต 

16. เลน่โยนลูกบอล 

15. เลน่เกม  เลน่บล็อก   

      เลน่บทบาทสมมติุ   

      เลน่เลียนแบบชีวติ 

      จริง 

ท่ีมา : อุดมลกัษณ์  กลุพิจิตร,2531:3–6 

 จากตาราง 2.2 ขา้งตน้  แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการจดัประสบการณ์ส าหรับเด็ก 1 – 3  ขวบ  

เพื่อพฒันาดา้นรา่งกาย  ดา้นอารมณ์สังคม  ดา้นสติปัญญาและภาษา  ซ่ึงมคีวามแตกตา่งกนัออกไป

ในแตล่ะชว่งอายุท่ีแบง่ออกไดล้ะเอียดแยกยอ่ยลงไปอีก  คือ  ระหวา่งอายุ  12 – 14  เดือน  อายุ  14 -

18  เดือน  อายุ  18 – 24  เดือน  และ  อายุ  24 – 36  เดือน  ยอ่มแสดงให้เห็นวา่  เมือ่วยัเปล่ียน  แม ้

ชว่งอายุหา่งกนัเพียง  3  เดือน  5  เดือน  หรือ  9  เดือน  การกระตุน้พฒันาการตอ้งมคีวามแตกตา่ง  

เพื่อให้เด็กกา้วไปสูก่ารพฒันาข้ึนใหม ่  จึงไมค่วรจดักจิกรรมในลกัษณะคงเดิมแกเ่ด็กกลุม่อายุน้ีซ ้า  

ๆ  เป็นระยะเวลาติดกนันานเกนิไป 

  ประสบการณ์  กจิกรรมการพฒันาดา้นรา่งกาย  และวสัดุอุปกรณ์เสนอแนะส าหรับเด็ก  

1 – 3  ขวบ   

  ในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก  1 – 3  ขวบนั้น  จะตอ้งค านึงถึงความสอดคลอ้ง

ระหวา่งประสบการณ์  กจิกรรม  และวสัดุอุปกรณ์ควบคูก่นัไปดว้ย  ซ่ึง พิทยาภรณ์  มานะจุติ (2541 

: 93 – 95)  ไดเ้สนอแนะไว ้  แยกเป็น  2  ชว่งอายุ  ดงัน้ี  

ประสบการณ์  กจิกรรมและวสัดุอุปกรณ์ส าหรับเด็ก  1 – 2  ขวบ 
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ตาราง  2.3  ประสบการณ์  กจิกรรมและวสัดุอุปกรณ์เสนอแนะส าหรับเด็ก  1 – 2  ขวบ 

ประสบการณ์ กิจกรรม วัสดุอุปกณ์ 

1.  การพฒันากลา้มเน้ือใหญ ่ 1.  เดิน 

2.  กระโดด 

3.  วิง่ 

4.  ปี 

5.  มว้นตวั 

6.  ล่ืนไถล 

7.  คลาน 

8.  เดินขา้ม , ไต ่

9.  ปีนข้ึนลง 

10. กระโดดข้ึนกระโดดลง 

11. คลาน  มดุ  ลอด  และขา้ม 

12. นั่งน่ิง ๆ  

13. ซอ่นและคน้หา 

14.  จดัของ 

15.  กอ่กองฟางวสัดุส่ิงของ 

16.  ตีลงักา 

1.  ทอ่นไม ้

2.  กอ้นหินและทอ่นไมฝึ้กเดิน 

3.  อุโมงค์มดุลอด  

    (กลอ่งกระดาษ , โฟม) 

4.  พื้นซีเมนต์ , พื้นตวัหนอน 

5.  แผน่ไมก้ระดานหัดเดิน 

6.  รถลากเข็น 

7.  กระโจมเล็ก ๆ 

8.  กลอ่งใบใหญ ่

9.  ลงัไม ้

10. โต๊ะ , เกา้อ้ี 

11. ของเลน่ลากจูง 

12. สายยางและกาละมงั 

13. ลอ้เข็นไม ้  กระป๋อง 
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ประสบการณ์ กิจกรรม วัสดุอุปกณ์ 

2.  การสัมผสั   

 

1.  หมนุไปรอบ ๆ  

2.  ถือ  

3.  ปา 

4.  กล้ิง 

5.  จดัของ 

6.  กอ่ 

7.  ใสจ่นเต็ม 

8.  เทออก 

9.  คน้หา 

10. สร้าง 

11. เรียงแถว 

12. ผลกัและดึง 

13. ตอ่ 

14. ท าให้พอดี 

15. ท้ิงของ 

1.  กลอ่งหยอดบล็อก 

2.  ลูกบอล 

3.  แทง่ไมบ้ล็อก 

4.  ตุ๊กตาหลายขนาด 

5.  กลอ่งหลายขนาด 

6.  ของเลน่ประเภทยวดยาน 

7.  ตะกร้าสะสมของ 

8.  ภาพตดัตอ่ 

9.  เจดีย์สลบัสี 

3  การรับรู้โดยการรู้สึก 1.  สลดัมอื  สลดัเทา้ 

2.  เทของ  เทน ้ า 

3.  เติมให้เต็ม 

4.  ตบมอื 

5.  ท าให้เกดิเสียง 

6.  ตั้งเวลานาฬิกาและฟังเสียง 

7.  ใสแ่ละถอด 

8.  ป้ัม , ประทบัตรา 

9.  เกมเลน่กบัจงัหวะ 

1.  อุปกรณ์เลน่น ้ า 

2.  อุปกรณ์ท าให้เกดิเสียง 

3.  ตรายาง 
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ประสบการณ์ กิจกรรม วัสดุอุปกณ์ 

4.  การคิดจินตนาการและ   

     ความคิดรวบยอด 

 

 1.  ยก , ถือ 

 2.  กอด 

 3.  พดูดว้ย 

 4.  ซอ่นและคน้หา 

 5.  จินตนาการ  

 6.  แกลง้ท าเป็นสัตว ์

 7.  ท าเสียงสูงต ่า 

 8.  จบัคู ่ , หยอดรู 

 9.  จดัของ , สร้าง 

1.  ใบไมช้นิดตา่ง ๆ  

2.  สถานท่ีเลน่ซอ่นหา 

3.  อุปกรณ์เคร่ืองเลน่ตุ๊กตา 

 

  

 จากตารา 2.3 แสดงให้เห็นวา่การจดัประสบการณ์ส าหรับเด็ก อายุ 1 – 2  ขวบ  ประกอบดว้ย

กจิกรรมพฒันากลา้มเน้ือใหญ ่  การสัมผสั  การรับรู้โดยการรู้สึก  การกระตุน้การคิด  จินตนาการ

และสร้างความคิดรวบยอด  กจิกรรมท่ีครูจดัตอ้งสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการจัดประสบการณ์  

และตอ้งรู้จกัเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมดงัไดเ้สนอไวข้า้งตน้  

 

 ประสบการณ์  กิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์ส าหรับเด็ก  2 – 3  ขวบ 

  ในการจดัประสบการณ์ส าหรับเด็ก  2 – 3  ขวบ  มกีจิกรรมและวสัดุอุปกรณ์เสนอแนะ

ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นการพฒันาเด็กดงัน้ี  (พิทยาภรณ์  มานะจุติ , 2541 : 97 – 98) 

ตาราง  2.4  ประสบการณ์  กจิกรรมและวสัดุอุปกรณ์เสนอแนะส าหรับเด็ก  2 -3  ขวบ 

ประสบการณ์ กจิกรรม วสัดุอุปกณ์ 

1.  สนามเลน่ 1.  กระโดด , กระโดดขา้มร้ัว 

2.  ปีนป่าย 

3.  เลน่ฝึกสมดุล 

4.  ฝึกสมาธิ 

5.  คลาน 

1.  ตอไม ้  

2.  ทอ่นไม ้

3.  บริเวณสนามท่ีคลานต ่า 

4.  กอ้นหิน , โขดหิน 
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ประสบการณ์ กจิกรรม วสัดุอุปกณ์ 

6.  หมนุไปรอบ ๆ  

7.  วิง่ 

2.  เลน่กบัเศษวสัดุ 1.  กระโดด 

2.  ท าทา่ตามจงัหวะ 

3.  คลาน 

4.  หมนุไปรอบ  ๆ  

5.  ลากจูง 

6.  เลน่ฝึกสมดุล 

7.  สง่ตอ่และสง่ขา้ม 

8.  เขา้และออก 

9.  ปีนป่าย 

10. สร้าง 

11. โยน , ปา 

1.  แทง่ไมห้ลายขนาด 

2.  อุปกรณ์ให้ฝึกการผลกั 

3.  เชือกไนลอ่นส าหรับใช  ้

     กระโดด 

4.  เชือก , สายยาง 

5.  อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ 

6.  หว่งวงกลม 

7.  ของให้ถือเลน่ 

3.  เคร่ืองเลน่สนาม 1.  เลน่ชิงชา้ 

2.  เลน่หว่งยางห้อยโหน 

3.  เลน่สามลอ้ถีบ 

4.  เลน่สามลอ้ 

1.  อุโมงค์มดุลอดยางรถยนต์ 

2.  กลอ่งกระดาษ ,  

     ถงัยางมะตอย 

3.  ผนัง , ก  าแพงส าหรับเลน่ 

    ระบายภาพ 

4.  พื้นดิน , พื้นซีเมนต์ 

4.  การเลน่กบัวสัดุของเลน่ 

     จากธรรมชาติ 

1.  เลน่กบัเศษไม ้ , กิง่ไม ้

2.  เลน่ขดุ 

3.  เลน่ตวง , เทน ้ า , สลดัน ้ า 

4.  เลน่กรอกน ้ าใสข่วด 

5.  เลน่ป้ัน , คลึง , บีบ 

6.  เลน่ประกอบเศษวสัดุเป็น 

1.  เศษไม ้ , ใบไม ้

2.  ใบไม ้

3.  ดอกไม ้

4.  อุปกรณ์ชดุเลน่น ้ า 

5.  แป้งป้ันขนม 

6.  ขนปีกไก ่
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ประสบการณ์ กจิกรรม วสัดุอุปกณ์ 

     ส่ิงท่ีมคีวามหมาย  

7.  เลน่เสียบ , ใส ่, หยอดลง 

7.  กระบะทราย 

8.  อุปกรณ์ท าสวน 

5.  เลน่กบัของเลน่ 1.  เลน่ลากรถ 

2.  เลน่ตอ่ภาพ 

3.  เลน่ร้อยลูกปัด 

4.  เลน่แตง่ตวัตุ๊กตา 

5.  เลน่กอ่ไมบ้ล็อก 

1.  รถลากเล็ก 

2.  ภาพตดัตอ่ 

3.  ลูกปัดร้อยเชือก 

4.  ตุ๊กตา 

5.  แทง่ไมบ้ล็อก 

  

 จากตาราง  2.4  แสดงให้เห็นวา่ในการจัดประสบการณ์ให้แกเ่ด็ก  2 – 3  ขวบ  มขีั้นของ

ประสบการณ์ท่ีตอ้งเพิ่มความซบัซอ้นมากข้ึน  ตอ้งใชส้ถานท่ีและวสัดุอุปกรณ์ท่ีแตกตา่ง  เป็นวสัดุ

ของจริงไดม้ากข้ึน ในการจดักจิกรรรมแตล่ะกจิกรรมจึงตอ้งจดัหาวสัดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมสอดรับกนั

เทา่ท่ีจะเป็นไปได ้  จึงจะเอ้ือให้เด็กเกดิการเรียนรู้และพฒันาตามเป้าหมาย 

  5.4.2 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็ก  3 – 5  ขวบ 

   ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็ก  3 – 5  ขวบนั้น  ผูดู้แลเด็กควรมี

ความรอบรู้เกีย่วกบัการจดักจิกรรมให้แกเ่ ด็ก เป็นผูม้คีวามคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้นในการ

ปฏิบติังาน  ตอ้งจดัประสบการณ์เพื่อพฒันาการเรียนรู้  และชว่ยเหลือในการปรับตวัเขา้กบักลุม่และ

พฒันาบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  ดว้ยการจดัประสบการณ์ทางสังคมให้เด็กไดเ้ข้ารว่มกจิกรรมกบักลุม่

อยา่งเหมาะสมกบัเด็ก  และตอบสนองตอ่ความตอ้งการพื้นฐานของเด็ก  ผูดู้แลเด็กควรปฏิบติัตนให้

มปีฏิสัมพนัธ์ใกลช้ิดในขณะให้การดูแลเด็ก  เปิดโอกาสให้เด็กไดเ้รียนรู้ดว้ยวธีิการตา่งๆ  จากการใช ้

ประสาทสัมผสัตา่งๆ อยูต่ลอดเวลา ควบคูไ่ปกบัเร่ืองของการดูแลสุขภาพอนามยัและความปลอดภยั  

การจดักจิกรรมและสภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกภายในศูนย์เด็กเล็กควรให้เหมาะสมกบัพฒันาการ

และความสนใจของเด็ก  ทั้งเป็นรายบุคคล  และเป็นกลุม่เล็ก  ๆ  ดงัท่ีกรมอนามยั (2547:6)   

  ไดก้ลา่วไวว้า่  ผูดู้แลเด็กควรเขา้ใจและให้การยอมรับเด็ก  มคีวามรู้ในดา้นจิตวทิยาและ

พฒันาการเด็ก  เขา้ใจธรรมชาติของเด็ก  และยอมรับวา่เด็กแตล่ะคนแตกตา่งกนั  และควรพยายาม

จดักจิกรรมให้เหมาะสมกบัความแตกตา่งของเด็กแตล่ะคนให้มากท่ีสุด ผูดู้แลเด็กไมค่วรตั้งความหวงั
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ในตวัเด็กสูงเกนิความเป็นจริง  ไมค่วรคาดหวงัในส่ิงท่ีเป็นไปไมไ่ด ้  เชน่  จะสอนให้เด็กเกง่ทุกคน  

ผูดู้แลเด็กควรมุง่หวงัให้เด็กสามารถท ากจิกรรมตา่ง  ๆ  ไดต้ามควรแกว่ยั  และอตัราภาพของเด็ก  

เพื่อสง่เสริมพฒันาการให้ครบทุกดา้นทั้งทางดา้นรา่งกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา   

ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีควรจัดให้เด็กปฐมวยั 

    กรมอนามยั  (2547 :6–15)  ไดก้  าหนดแนวการจดัประสบการณ์เพื่อให้ใช ้

เป็นแนวทางในการพฒันาศูนย์เด็กเล็กนา่อยูใ่นดา้นตา่งๆ ไวว้า่ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กตอ้งจดัให้มกีจิกรรม

การเลน่และสันทนาการท่ีผูดู้แลเด็กจดัให้กบัเด็กปฐมวยั  เพื่อเตรียมความพร้อมทางร่างกายท่ีท าให้

เด็กแข็งแรงและให้เด็กไดพ้ฒันาการรับรู้  การพดู  การฟัง  ความจ า  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  

จินตนาการ และไดพ้ฒันาความพร้อมทางดา้นอารมณ์  ซ่ึงสามารถท าผา่นกจิกรรมการเรียนรู้ตา่งๆ ได ้ 

ดงัน้ี 

    1) กจิกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะ 

     กจิกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ  เป็นกจิกรรมท่ีชว่ยฝึกทกัษะในการ

ฟังจงัหวะ  พฒันากลา้มเน้ือให้แข็งแรง  ฝึกการเคล่ือนไหวขั้นพื้นฐาน  และเพื่อความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน  เชน่  ท าทา่ประกอบเพลง  เคล่ือนไหวรา่งกายตามขอ้ตกลง  เด็กวยัน้ีกลา้มเน้ือมดัใหญ ่

เจริญเติบโต  โดยเฉพาะสว่นแขน  ขา  ล าตวั  การสอนกจิกรรมควรหนักไปในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ ่ 

เชน่  สว่นแขนและขา  เด็กวยัน้ีชอบท าตามใจตนเอง  การรวมกลุม่ไมค่วรเกนิ  7  คน  กจิกรรมท่ี

สอนจึงควรให้มทีั้งเลน่ตามล าพงัหรือแบง่เป็นกลุม่เล็ก  ๆ  

     การจดักจิกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะ ควรเร่ิมจากการเคล่ือนไหว

ท่ีเป็นอิสระ  ไมค่วรมรีะเบียบวธีิการยุง่ยากมากมายนัก  เชน่  ให้เด็กไดก้ระจายอยูภ่ายในห้องและ

เคล่ือนไหวอยา่งอิสระ  ผูดู้แลควรให้เด็กไดแ้สดงออกดว้ยตนเองอยา่งอิสระ  และเป็นไปตามความ

นึกคิด  ให้เด็กไดแ้สดงเลียนแบบในเร่ืองตา่งๆ  เชน่  ชีวติครอบครัว  ชีวติในโรงเรียน  กจิกรรมตาม

ธรรมชาติ  (ตกปลา  พายเรือ  การยก  การแบก  ฯลฯ)  นอกจากน้ีผูดู้แลเ ด็กควรก  าหนดจงัหวะ

สัญญาณนัดหมายในการเคล่ือนไหวตา่งๆ  เชน่  เปล่ียนทา่หรือหยุดให้เด็กไดท้ราบเมือ่ท ากจิกรรม

ทุกคร้ัง  การสร้างบรรยากาศอยา่งอิสระในห้องจะชว่ยให้เด็กเกดิความอบอุน่เพลิดเพลิน  รู้สึกสบาย  

และสนุกสนาน  หลงัจากเด็กไดท้ ากจิกรรมออกก  าลงักายเคล่ือนไหวรา่งกายแลว้  ควรให้เด็กได้
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พกัผอ่น  ผูดู้แลเด็กอาจจะให้เด็กนอนเลน่บนพื้นภายในห้อง  หรือนั่งพกัใตต้น้ไม ้  ในกรณีท่ีออกมา

ท ากจิกรรมในสนาม 

    2) กจิกรรมสร้างสรรค์ 

     กจิกรรมสร้างสรรค์  เป็นกจิกรรมท่ีชว่ยพฒันากลา้มเน้ือมดัเล็ก  และ

การประสานสัมพนัธ์ระหวา่งมอืกบัตา  สง่เสริมความคิดสร้างสรรค์  รู้จกัแบง่ปันและการ  รอคอย  

รู้จกัการปรับตวั  และท างานรว่มกบัผูอ่ื้นได ้  ชว่ยให้เด็กไดรั้บการพฒันาทั้ง  4  ดา้น  คือ  รา่งกาย  

อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  กจิกรรมดงักลา่วไดแ้ก ่  การวาดภาพระบายสี  การพิมพ์ภาพดว้ย

วสัดุตา่ง  ๆ  การป้ันดินน ้ ามนั  การพบั  ฉีก  ตดั  ปะกระดาษ  หรือการประดิษฐ์ของเลน่จากเศษวสัดุ

ตา่ง  ๆ  เป็นตน้ 

     การจดักจิกรรมสร้างสรรค์ควรจดัให้มทุีกวนั โต๊ะส าหรับท ากจิกรรม

ควรเป็นโต๊ะรวมท่ีเด็กสามารถลอ้มวงกนัท างานได ้  มโีอกาสใชข้องรว่มกนั  เชน่   โต๊ะส าหรับวาดภาพ

ดว้ยสีเทียน  โต๊ะส าหรับวาดภาพดว้ยสีน ้ า  ผูดู้แลเด็กจะตอ้งใชค้ าถามท่ีจะชว่ยให้เด็กคิดในระหวา่ง

การสร้างหรือเสนอผลงาน  ท าให้เด็กเกดิความภาคภูมใิจและมคีวามมัน่ใจในตนเอง  ส าหรับการ

ประเมนิผลงานเด็ก  ควรพิจารณาในดา้นพฒันาการและจุดประสงค์อ่ืน  เชน่  ความสามารถตามวยั  

ลกัษณะของเส้นท่ีลาก  การแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์  มากกวา่การประเมนิจากความสวยงาม  

และความเหมอืนของจริง  

     การจดักจิกรรมควรค านึงถึงประโยชน์ของเด็กท่ีจะไดม้ากท่ีสุด  

สว่นจ านวนกจิกรรมท่ีจดัข้ึนอยูก่บัความหมายของแตล่ะทอ้งถ่ิน 

    3) กจิกรรมกลางแจง้ 

     กจิกรรมกลางแจง้ เป็นกจิกรรมท่ีชว่ยพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ ่  และ

กลา้มเน้ือมดัเล็ก  ท าให้เด็กรู้จกัระวงัอนัตรายจากการเลน่ทั้งของตนเองและผูอ่ื้น  รู้จักการเลน่และ

การปรับตวัเมือ่อยูร่ว่มกบัผูอ่ื้น ไดรั้บความสนุกสนานและผอ่นคลายความเครียด  กจิกรรมกลางแจง้  

เชน่  การเลน่เคร่ืองเลน่สนาม  การเลน่อิสระ  การเลน่เกมกลางแจง้   เป็นตน้  การจดัสนามเด็กเลน่  

จะตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มท่ีกอ่ให้เด็กเกดิความสนุกสนาน  เป็นสถานท่ีท่ีเด็กจะสามารถท ากจิกรรม

การเลน่ไดทุ้กแหง่  ดงันั้นจึงตอ้งจดัสถานท่ีให้มบีรรยากาศท่ีจะกระตุน้ให้เด็กเกดิการเรียนรู้จากการ

เลน่และการกระท า  ซ่ึงจะเป็นการชว่ยเสริมพฒันาการของเด็กทุกดา้น  ทั้งดา้นรา่งกาย  สติปัญญา  
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อารมณ์และสังคม  การจดัวสัดุ  อุปกรณ์  เคร่ืองเลน่  และเคร่ืองเลน่สนามจะตอ้งค านึงถึงคณุภาพ

ดา้นท่ีจะชว่ยจดัประสบการณ์สง่เสริมพฒันาการ  การพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญแ่ละกลา้มเน้ือมดัเล็ก  

เคร่ืองเลน่ควรเป็นส่ิงท่ีชว่ยฝึกทกัษะให้แกเ่ด็กหลายอยา่ง  มวีธีิการเลน่ท่ีปลอดภยั  สามารถให้เด็ก

เลน่รว่มกนัไดห้ลายคน  มคีวามสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัวยัและความสามารถของเด็ก  เคร่ืองเลน่

สนามไมจ่ าเป็นจะตอ้งจดัซ้ือมาดว้ยราคาแพง  แตส่ิ่งท่ีตอ้งค านึงถึง  คือ  ขนาดท่ีเหมาะสมกบัเด็กแต ่

ละวยั  และความแข็งแรง  ปลอดภยั  ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่เด็ก  ผูดู้แลเด็กจะตอ้งดูแลความสะอาด  และ

หมัน่ตรวจสอบสภาพของเคร่ืองเลน่ทุกชนิดให้ปลอดภยัอยูเ่สมอ  เชน่  ดูแลอยา่ให้มตีะปู  หรือน๊อต

โผลข้ึ่นมาบนเคร่ืองเลน่หรือหลุดออกไป 

    4.) กจิกรรมเสริมประสบการณ์ 

     กจิกรรมเสริมประสบการณ์  จดัไดโ้ดยใชว้ธีิการสนทนาซกัถามจาก

ประสบการณ์และจากภาพให้เด็กไดป้ฏิบติัจริงหรือการเลา่นิทาน เป็นตน้ กจิกรรมน้ีจะชว่ยฝึกทกัษะ

ในการฟังและการพดู  สง่เสริมพฒันาการทางภาษา  กลา้แสดงความคิดเห็น  ฝึกทกัษะในการคิด  

การสังเกต และการเปรียบเทียบลกัษณะกจิกรรมเสริมประสบการณ์ท่ีจดัให้เด็ก  ตอ้งจดัเป็นกจิกรรม

ท่ีเด็กวยัน้ีสนใจ  เชน่  การเลา่นิทาน  ร้องเพลง  หรือกจิกรรมท่ีให้เด็กเรียนรู้จากของจริง  เชน่  การ

สังเกตพืช  สัตว ์  ของใชใ้นชีวติประจ าวนั  อาชีพของบุคคลตา่งๆ  ในชมุชน  การเลน่บทบาทสมมติุ  

การสาธิต  การทศันศึกษา  การทดลองงา่ย  ๆ  การปฏิบติั  การประกอบอาหารหรือการใชอุ้ปกรณ์

เพื่อทดลองขั้นพื้นฐาน 

    5) กจิกรรมเสรี 

     กจิกรรมเสรี  ไดแ้ก ่  การเลน่ตามมมุตา่งๆ  เชน่  มมุบา้น  มมุบล็อก  

ตวัตอ่ตามจินตนาการ เป็นตน้  กจิกรรมน้ีจะชว่ยสง่เสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  สง่เสริมการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง  จากการสังเกต  ส ารวจ  และการปฏิบติัจริง  สง่เสริมการคิดแกปั้ญหาอยา่งมเีหตุผล  

สง่เสริมพฒันาการทางภาษา  รู้จักการแบง่ปัน  และการรอยคอย  การจัดให้เด็กเลน่ตามมมุตา่งๆ  

ผูดู้แลเด็กควรให้เด็กมสิีทธิท่ีจะเลือกเขา้เลน่ตามใจชอบ  ควรให้เลน่วนัละหลายๆ มมุ  ตามความสนใจ  

โดยผูดู้แลเด็กท าหน้าท่ีเป็นเพียงผูค้อยดูแลหา่งๆ หากมคีวามจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ไปชว่ย  เชน่  ชว่ยอา่น

นิทานให้เด็กฟังในมมุหนังสือ  หรือขณะเ ด็กเลน่บทบาทสมมติุอาจมคี าสนทนาท่ีเด็กยังไมเ่ข้าใจ  

ผูดู้แลอาจเพิ่มเติมให้ในโอกาสอนัควร  กจิกรรมเสรี  จดัเป็นมมุตา่ง  ๆ  ไดด้งัน้ี 
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     1.  มมุบา้น 

      ปกติเด็กจะเลน่กนัเป็นกลุม่ โดยเลน่เลียนแบบชีวติจริงในมมุบา้น  

อาจเลน่เป็นบุคคลตา่งๆ  ในครอบครัวหรือเลียนสภาพอ่ืนๆ  ท่ีเด็กพบเห็นมา  การเลน่บทบาทสมมติุ

จะชว่ยให้เด็กเขา้ใจโครงสร้างของสังคมดีข้ึน ชว่ยให้เรียนรู้วา่ในสังคมของครอบครัว ประกอบดว้ย  

พอ่  แม ่  ลูก  ปู่  ยา่  ตา  ยาย  พี่  ป้า  น้า  อา  นอกจากน้ียงัมเีพื่อนบา้นและบุคคลในชมุชน  เชน่  

ต ารวจ  ทหาร  หมอ  พยาบาล  การท่ีเด็กเลน่ดว้ยกนัจะท าให้มกีารพฒันาดา้นภาษา  เด็กจะพดูจา

โตต้อบกนัอยูต่ลอดเวลา  เด็กจะไดศ้พัท์ใหมเ่พิ่มข้ึน  การพดูบอ่ยๆ  จะชว่ยให้เด็กไดฝึ้กออกเสียงค า

ตา่งๆ และเป็นการฝึกน าค ามาเรียบเรียงเป็นประโยคไดด้ว้ย นอกจากน้ีเด็กจะไดรั้บการพฒันาทางดา้น

อารมณ์  และสังคมโดยเด็กจะเรียนรู้การอยูร่ว่มกนักบัผูอ่ื้น  รู้จกัอดกลั้น  รู้จกัปรับตวัให้เขา้กบัเพื่อน  

เด็กจะฝึกปฏิบติัในเร่ืองเหลา่น้ีตลอดเวลาท่ีเลน่  

     2.  มมุบล็อก 

      มมุน้ีจะชว่ยให้เด็กเรียนรู้ท่ีจะจินตนาการและกอ่สร้างโดยใช ้

บล็อกท่ีมรูีปทรงตา่งๆ  เชน่  ส่ีเหล่ียม  สามเหล่ียม  คร่ึงวงกลม  และทรงกระบอก  เป็นการฝึก

ประสาทสัมพนัธ์ตากบัมอื  ฝึกความคิดสร้างสรรค์   เด็กมคีวามอิสระในการใช ้ความคิดในการกอ่

บล็อกให้เป็นรูปใดๆ  กไ็ด ้  บล็อกท่ีจดัไวใ้ห้เด็กเลน่ควรมปีริมาณเพียงพอส าหรับเด็ก  หากเป็นแทง่ไม้

ท่ีท าข้ึนเองควรจะจดัแตง่ให้เรียบร้อย  ไมม่เีส้ียน  และพื้นผิวเรียบเนียน  สามารถตั้งตอ่กนัได ้  ผูดู้แล

เด็กควรชี้แจงเด็กและสาธิตการเลน่  เชน่  การตอ่บล็อกเป็นบา้น  ตอ่เป็นรถ  ฯลฯ  ให้เด็กสร้าง

ตามใจชอบ  และจะตอ้งไมน่ ามาทุบตีเพื่อนเพราะจะท าให้เพื่อนเจ็บ  ผูดู้แลเด็กคอยสังเกตการเลน่

ของเด็กดว้ย  นอกจากน้ีควรฝึกให้เด็กเกบ็ของเขา้ท่ีเมือ่การเลน่ส้ินสุดลง  โดยแยกบล็อกออกเป็นพวก  

ตามลกัษณะรูปรา่งและขนาดเป็นการสอนให้เด็กมคีวามรับผิดชอบ  เลน่แลว้รู้จกัเกบ็  ฝึกวนิัยท่ีดีไป

ดว้ยในขณะเดียวกนั 

     3.  มมุหนังสือ 

      เพื่อให้เ ด็กมคีวามคุน้เคยกบัหนังสือ และมลีกัษณะนิสัยรักการ

อา่น  จึงตอ้งมกีารจดัมมุน้ี  ผูดู้แลเด็กเป็นบุคคลส าคญัท่ีจะชว่ยให้เด็กไดใ้กลช้ิดกบัหนังสือ  ควรหา

เวลาอา่นหนังสือนิทานไดเ้ด็กฟัง  และตอ้งฝึกให้เด็กรู้จกัและถนอมหนังสือ  ตลอดจนการเกบ็

หนังสือเขา้ท่ีให้เรียบร้อยเมือ่ใชแ้ลว้ 
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     4.  มมุธรรมชาติหรือมุมวทิยาศาสตร์ 

      เป็นมมุท่ีชว่ยฝึกให้เด็กมคีวามสนใจท่ีจะเรียนรู้ส่ิงตา่งๆ  เป็น

คนชา่งสังเกต  รักธรรมชาติท่ีแวดลอ้มอยู ่  ผูดู้แลเด็กจึงเป็นผูท่ี้มบีทบาทส าคญัท่ีจะชว่ยสง่เสริมให้

เด็กมปีระสบการณ์ท่ีกวา้งขวางย่ิงข้ึน  เชน่  การน าเมล็ดถัว่เ ขียวมาเพาะ  โดยการวางในแกว้ท่ีมสี าลี

ชบุน ้ าอยู ่  เด็กจะไดเ้ฝ้าดูการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา  จนกระทัง่เมล็ดถัว่เขียวคอ่ย ๆ งอกเป็น

ถัว่งอก 

      มมุตา่งๆ ท่ีกลา่วมาน้ีเป็นเพียงแนวการจดักจิกรรมท่ีมจุีดมุง่หมาย

ให้เด็กไดพ้ฒันาครบทุกดา้นเป็นส าคญั มมุท่ีจะให้ประสบการณ์แกเ่ด็กอาจมมีากข้ึนหรือน้อยลงแลว้แต ่

สภาพสังคมของเด็กและเด็กจ าเป็นตอ้งไดรั้บประสบการณ์ใดบา้ง  ผูดู้แลเด็กจะตอ้งเพิ่มเติมให้  แต ่

ประสบการณ์เหลา่นั้นจะตอ้งชว่ยพฒันาเด็กได้ทั้งทางดา้นรา่งกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา 

     5.  กจิกรรมเกมการศึกษา  

     เกมการศึกษา  หมายถึง  กจิกรรมการเลน่ท่ีสง่เสริมให้เด็กเกดิการ

เรียนรู้ท่ีเป็นพื้นฐานการศึกษาเพื่อฝึกความพร้อมในการเรียนวชิาตา่งๆ ในช ั้นประถมศึกษาตอ่ไป  โดย

มุง่ให้เด็กไดใ้ชส้ติปัญญาสังเกต  คิดหาเหตุผลและแกปั้ญหา  ตลอดจนเป็นการพฒันากลา้มเน้ือมดั

เล็ก  และประสานสัมพนัธ์ระหวา่งมอืกบัตา  รู้จกัแบง่ปัน  และการรอคอย  เชน่  การตอ่ภาพ  จบัคู ่

ภาพเหมอืน  การเรียงภาพตดัตอ่  เป็นตน้  เด็กควรมโีอกาสไดเ้ลน่เกมการศึกษาทั้งเลน่เด่ียว  และ

เลน่เป็นกลุม่  เพราะนอกจากเป็นการจดักจิกรรมท่ีสนองความตอ้งการตามวยัแลว้  เกมการศึกษายงั

ชว่ยฝึกทกัษะความพร้อมทางดา้นรา่งกาย  เชาวปั์ญญา  อารมณ์  สังคม อีกดว้ย  เกมแตล่ะช ุดจะตอ้ง

จดัท ากลอ่งใสเ่ป็นชดุ ๆ  เด็กควรไดเ้ลน่เกมครบทุกชดุ  เน่ืองจากแตล่ะชดุมจุีดมุง่หมายแตกตา่งกนั  

ผูดู้เด็กควรเดินดูขณะเด็กเลน่เพื่อให้ค าแนะน าเมือ่เด็กเลน่ผิด  และฝึกให้เด็กไดป้ฏิบติัจนเป็นนิสัยวา่  

เมือ่เลน่เสร็จจะตอ้งเกบ็เกมลงกลอ่งเป็นชดุ ๆ เพื่อฝึกความรับผิดชอบ 

  5.4.3 การก  าหนดตารางกจิกรรมของเด็กตามวยั 

   การก  าหนดตารางกจิกรรมควรค านึงถึงประโยชน์ท่ีเด็กจะไดรั้บมากท่ีสุด  สว่นการ

จะจัดกจิกรรมใดนั้นข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของท้อง ถ่ิน  และความมุง่หมายของแผนการจดั

ประสบการณ์ท่ีเตรียมไวต้วัอยา่งการจัดตารางกจิกรรมของเด็กตามวยั 
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แบบที ่  1  (อายุ  3 – 4 ปี) 

08.00 – 08.45 มาถึงโรงเรียน 

08.45 – 09.00 เขา้แถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ 

09.00 – 10.00 กจิกรรมการเลน่ตามมุมตา่ง ๆ (กจิกรรมในรม่  และกลางแจง้  

10.00 – 10.20 เขา้ห้องน ้ า  ลา้งมอื  รับประทานอาหารวา่ง  ด่ืมนม 

10.20 – 11.30 เลา่นิทาน  ฟังเพลง  แสดงทา่ทาง 

11.30 – 12.30 รับประทานอาหารกลางวนั  แปรงฟัน 

12.30 – 13.30 นอนพกั 

13.30 – 14.30 เตรียมตวักลบับา้น 

แบบที ่  2  (อายุ  4 – 5 ปี) 

08.00 – 08.45 มาถึงโรงเรียน 

08.45 – 09.00 เขา้แถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ 

09.00 – 09.30 รวมกลุม่สนทนา 

09.30 – 10.00 กจิกรรมฝึกความพร้อม 

10.00 – 10.20 เขา้ห้องน ้ า  ลา้งมอื  รับประทานอาหารวา่ง  ด่ืมนม 

11.20 – 11.30 เลา่นิทาน  ฟังเพลง  แสดงทา่ทาง 

12.30 – 12.30 รับประทานอาหารกลางวนั  แปรงฟัน 

12.30 – 13.30 นอนพกั 

13.30 – 14.30 กจิกรรมสร้างสรรค์ 

       ท่ีมา : กรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสุข , 2547 : 11 

แบบที ่  3  (อายุ  3 – 5  ปี) 

07.30 – 08.45 รับเด็กจากผูป้กครอง 

08.45 – 09.00 เขา้แถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์  ตรวจรา่งกาย  อบรมมารยาท 

09.00 – 09.15 กจิกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ  ฝึกสมาธิ 

09.15 – 09.30 เขา้ห้องน ้ า  ลา้งมอื  รับประทานอาหารวา่ง  ด่ืมนม 

09.30 – 09.50 กจิกรรมสร้างสรรค์ 
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09.50 – 10.20 กจิกรรมกลางแจง้ 

10.20 – 10.40 กจิกรรมเสริมประสบการณ์ 

10.40 – 11.00 เกมการศึกษา 

11.00 – 11.30 เสริมเร่ืองมารยาทบนโต๊ะอาหาร  เขา้ห้องน ้ า  ลา้งมอื   

รับประทานอาหารกลางวนั 

12.00 – 15.00 เสริมเร่ืองการแปรงฟัน  อาบน ้ า  ด่ืมนม  นอนกลางวนั 

15.00 – 15.30 เขา้ห้องน ้ า  ลา้งมอื  รับประทานอาหารวา่ง  ด่ืมนม 

15.30 – 15.45 ท าความสะอาดรา่งกายเพื่อเตรียมรอผู้ปกครองมารับ 

15.45 – 16.30 เลน่กจิกรรมเสรี  รอผูป้กครองรับกลับบา้น 

  ท่ีมา : ศูนย์ศึกษาพฒันาเด็ก  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  สระบุรี  อา้งใน  กรม

อนามยั  กระทรวงสาธารณสุข , 2547 :12 

 

 5.5 ส่ือเคร่ืองเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย 

  ส่ือเคร่ืองเลน่  เป็นอุปกรณ์ท่ีมคีวามส าคญัและมคีวามจ าเป็นตอ่การน ามาใช ้พฒันาเด็ก

ปฐมวยั โดยจะขาดเสียมไิด ้  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กจะตอ้งจดัหาและจดัให้มกีารน าส่ือมาใชใ้นการพฒันา

เด็กอยา่งมเี ป้าหมาย  เพื่อให้พฒันาการดา้นร่างกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคมและสติปัญญาของเด็ก

ไดรั้บการพฒันาอยา่งดีท่ีสุด 

  5.5.1 ประเภทของส่ือการเรียนการสอน 

   ศิริพรรณ  ย้ิมยอ่ง  (2544: 51)  ได้จ าแนกประเภทของส่ือการเ รียนการสอน

ออกเป็น  2 ประเภทกวา้งๆ  ดงัน้ี 

   5.5.1.1 ส่ือการเรียนการสอนประเภทวสัดุ  แยกออกเป็นหมวดหมูย่อ่ยดงัน้ี  

    1) วสัดุประเภทหนังสือ  ไดแ้ก ่  แผนการจดัประสบการณ์และแนวการ

จดัประสบการณ์ 

    2) วสัดุประเภทรูปภาพ  บตัรภาพ  แผนภูมติา่งๆ  

   5.5.1.2 ส่ือการเรียนการสอนประเภทอุปกรณ์  คือ  อุปกรณ์นอกห้องเรียน  และ

อุปกรณ์ในห้องเรียน  แยกออกเป็นหมวดหมูย่อ่ยดงัน้ี  
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    1) อุปกรณ์นอกห้องเ รียน  แบง่ เป็นอุปกรณ์ประจ าตัวเด็กอนุบาล  

เคร่ืองเลน่สนามไดแ้กช่ิงชา้  กระดานล่ืน  บาร์โหน  กระดานหก  บอ่ทราย  มา้หมนุ  ราวไต ่        

โครงไต ่  อุปกรณ์ท่ีท าจากวสัดุตา่งๆ  เชน่  อุโมงค์มดุลอดหรือยางรถยนต์  อุปกรณ์ประจ าโรงเรียน  

ไดแ้ก ่  ป้ายชื่อโรงเรียน  เสาธง  ธงชาติ  ป้ายสถิติตา่งๆ  ป้ายนิทรรศการ  เคร่ืองวดัสว่นสูง  สายวดัตวั  

เคร่ืองใชสั้ญญาณบอกเวลา  แผนผงับริเวณโรงเรียน  แผนท่ีประเทศไทยและ  ถงัขยะ 

    2) อุปกรณ์ในห้องเรียน  แบง่เป็นอุปกรณ์ตอ่ไปน้ี  

     1)  อุปกรณ์ส าหรับเลน่ในรม่  ไดแ้ก ่  ภาพตดัตอ่อุปกรณ์ฝึกเชาว ์

  แทง่ไมบ้ล็อก  บา้นจ าลอง  กระบะทราย 

     2)  อุปกรณ์ประกอบบทเรียน  ได้แก ่  ลูกคิด  แผนภูม ิ  ภาพพลิก  

เคร่ืองช ัง่ ตวง  เคร่ืองเคาะจงัหวะ  เมล็ดพืช  เคร่ืองหมายจราจร  ลูกโลก 

     3)  อุปกรณ์ประจ าห้องเรียน  ได้แก ่  ภาพส าหรับประดับฝาผนัง  

ปฏิทินพระบรมฉายาลกัษณ์  พระพทุธรูป  ป้ายห้อง  ป้ายแสดงสถิติจ านวนนักเรียน  

     พิทยาภรณ์  มานะจุติ  (2541:99–129)  และกลุยา ตนัติผลาชีวะ  

(2549,12–15)  ไดเ้สนอประเภทของส่ือการเรียนการสอนโดยยึดตามวยัเด็ก  โดยสอดรับกนัสามารถ

สรุปได ้ ดงัน้ี 

   5.5.1.3 ส่ือการเรียนการสอนส าหรับเด็กเล็ก  ต ่ากวา่  3  ขวบ   

    1) ส่ือการฟัง  ไดแ้ก ่  เคร่ืองดนตรี  เคร่ืองเขยา่  เทปบนัทึกเสียง  นิทาน  

เพลง  เคร่ืองเคาะจงัหวะ 

    2) ส่ือการดู  ไดแ้ก ่  อา่งปลา  บอ่ปลา  ธงร้ิว  ริบบ้ิน  หนังสือภาพ  

กระดานผา้ส าลี  กระจกเงา  ภาพตดัตอ่และฟองน ้ าหลายรูปทรง 

    3) ส่ือการสัมผสั  ไดแ้ก ่  ตุ๊กตาผา้  ลูกบอล  กลอ่งหลายขนาด  ตุ๊กตา

กดัได ้  ของส าหรับร้ือ 

    4) ส่ือการจดักระท า ไดแ้ก ่  แผน่ไมสี้ตา่งๆ ชดุเคร่ืองแตง่กาย  ชดุของเลน่  

เคร่ืองครัว  ชดุตอ่ภาพ  ชดุเลน่น ้ าเลน่ทราย  ของเลน่ลากจูง  และลูกร้อยตา่ง  ๆ 
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    5) ส่ือของเลน่สมมติุ  ไดแ้ก ่ ผา้ขนหนู  ผา้โปรง่  เย่ือไม ้ ถุงผา้  บล็อกโฟม  

ยวดยานขนาดเล็ก  หุน่ยนต์  ตุ๊กตายาง  หุน่มอื  รถเข็นและโทรศพัท์จ าลอง  อุปกรณ์ประกอบการ

เลน่ตุ๊กตาและเลน่ขายของ 

    6) ส่ือเคร่ืองเลน่สร้างสรรค์  ไดแ้ก ่  สีเทียน  สีน ้ าและพูก่นั  แป้งป้ัน 

    7) ส่ือกลา้มเน้ือมดัใหญ ่  ไดแ้ก ่  ลูกบอล  ถุงถัว่  ถุงทราย  กลอ่งหลาย

ขนาด  มา้โยก เรือโยก  ชิงชา้  กระดานล่ืน  อุโมงค์มดุลอดโฟมหนาหุ้มพลาสติก  บา้นตุ๊กตาจ าลอง

และเคร่ืองเลน่ 

   5.5.1.4 ส่ือการเรียนการสอนส าหรับเด็กอนุบาล 

    กองพฒันาเด็ก  กระทรวงมหาดไทย  (2542: 4–191)  พิทยาภรณ์   มานะจุติ  

(2549: 102)  และกลุยา ตนัติผลาชีวะ  (2549: 13–15)  ไดจ้ าแนกประเภทของส่ือการเรียนการสอน

ส าหรับเด็กปฐมวยั  ซ่ึงสรุปไดเ้ป็น  ประเภทดงัน้ี  

    1) ส่ือการเรียนการสอนภาษา  ฝึกการท างานของประสาหู  ฝึกสมาธิ

ในการฟัง  เรียนรู้เร่ืองเสียง  และฝึกภาษาดว้ยการพดู  การคิดและความจ า  อาจอยูใ่นรูปห้องสมดุ  

บา้นภาษา  สวนหนังสือท่ีให้บริการ  ส่ือประเภทตวัพยญัชนะ  สระ  วรรณยุกต์  บตัรค า  บตัรภาพ  

หุน่และโรงหุน่  เคร่ืองเสียง  อุปกรณ์เคร่ืองเขียนและนิทานทุกลกัษณะ  

    2) ส่ือการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ฝึกความคิดความเขา้ใจ  เกีย่วกบั

การเปรียบเทียบ  ดา้นขนาด  น ้ าหนัก  ระยะ  ทิศทาง  จ านวนและคา่ของจ านวน  และรูปทรง

เรขาคณิต  อาทิเชน่ ลูกคิด  รูปทรงเรขาคณิตและตวัเลข  ปฏิทิน  เทอร์โมมเิตอร์  นาฬิกา  ไมบ้รรทดั  

ตารางและกราฟ  เคร่ืองช ัง่  ตวง  วดั  ภาชนะรองรับ  ลูกบาศก ์  แผน่ผา้  แผน่หนัง  แผน่ยาง  

กระดาษ  ลูกร้อย  ภาพจบัคู ่  ภาพตดัตอ่  เกมตอ่ภาพ  แทง่ไม ้  บล็อก  และตวัตอ่ 

    3) ส่ือการเรียนการสอนสังคมศึกษา  ฝึกการเรียนรู้เกีย่วกบับุคคลและ

สถานท่ีแวดลอ้ม  และการใชช้ีวติอยูใ่นสังคม  ไดแ้ก ่  มมุบทบาทสมมติุหรือมมุบา้น  ตุ๊กตา  เปล

และชดุเส้ือผา้  ของเลน่ใชเ้ลน่จดับา้น  จดัโต๊ะอาหาร  เลน่ประกอบอาหาร  จดัร้านคา้   จดัคลินิก

หมอ  ลูกโลก  แผนท่ี  ภาพ  และของจ าลองประกอบการเลน่สมมุติ 
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    4) ส่ือการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ 

     พิทยาภรณ์  มานะจุติ  (2549: 153–163)  ไดเ้สนอส่ือเสริมสร้าง

ประสบการณ์ทางวทิยาศาสตร์ ซ่ึงสรุปจากแนวคิดของ  เดย์  (Day,1983:229–230) วา่ประกอบดว้ย  

อุปกรณ์การทดลอง  เชน่  เทอร์โมมเิตอร์  บารอมเิตอร์  ไมเ้มตร  ไมบ้รรทดั  เคร่ืองช ัง่น ้ าหนัก 

อุปกรณ์ตกัตวง นาฬิกาและปฏิทิน อุปกรณ์เพาะเมล็ด เชน่ รางปลูกพืช  เพาะเมล็ด  กระถาง  พลัว่  

จอบ  จานและบวัรดน ้ า  อุปกรณ์พิเศษ  ไดแ้ก ่  แวน่ขยาย  ปริซึม  ไฟฉาย  คีมคีบ  กลอ้งสอ่งทางไกล  

เคร่ืองเลน่วดิีทศัน์  คอมพิวเตอร์  เคร่ืองดูดฝุ่น  ลูกรอก  ชะแลง  ลอ้และเพลา  กระด่ิงไฟฟ้า  

แมเ่หล็ก  กระทะไฟฟ้า  เคร่ืองท าน ้ าอุน่  โทรโขง่  โทรศพัท์  เคร่ืองเป่าผม  พดัลม  กงัหัน  สวงิ  

เคร่ืองก  าเนิดเสียง  วารสารหรือนิตยสาร  เป็นตน้  

    5) ส่ือพฒันาการเรียนการสอนส าหรับพฒันากลา้มเน้ือใหญ ่  ประกอบดว้ย

เคร่ืองเลน่สนาม  เคร่ืองปีนป่าย  เนินดิน  เวทีกลางแจง้  ชิงชา้และเชือกห้อยโหน  กระดานล่ืน  มา้

หมนุ  เรือโยก  เป็นตน้ 

  การเลือกใชส่ื้อการเรียนการสอน  เพื่อน ามาใชพ้ฒันาเด็กนั้น  ตอ้งตระหนักในวยัของ

เด็กโดยละเอียดถ่ีถว้น  โดยส่ือเคร่ืองเลน่ของเด็ก  1 – 3  ขวบ  และ  3 – 5  ขวบ  มคีวามแตกตา่งกนั

ในรายละเอียดบางประการ  จึงควรน าไปใชใ้ห้เหมาะสมกบัชว่งอายุ  ความตอ้งการ  ความสนใจ  

และเหตุผลในการพฒันาเด็กเป็นส าคญั 

 5.5.2  มาตรฐานขั้นพื้นฐานของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

  เพื่อให้การพิจารณาและประเมนิคณุภาพศูนย์พฒันาเด็กเล็กเป็นไปอยา่งมมีาตรฐาน  

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน จึงไดจ้ดัท ามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กข้ึน  

ใชใ้นการประเมนิศูนย์เด็กเล็กท่ีถา่ยโอนจาก  กรมการพฒันาชมุชน  กรมการศาสนา  เขตพื้นท่ี

การศึกษา  และศูนย์ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์การบริหารสว่นเทศบาลจัดตั้ง ข้ึนเอง  

เกณฑ์การประเมนิดงักลา่วมรีายละเอียดดงัตอ่ไปน้ี  

  5.5.2.1  มาตรฐานและตวับง่ชี้ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  (2548: 1–16)  มดีว้ยกนั

ทั้งส้ิน  12  มาตรฐาน  41  ตวับง่ชี้   แตล่ะตวับง่ชี้มเีกณฑ์การพิจารณา  แตกตา่งกนัออกไป  ในท่ีน้ีจะได้

เสนอมาตรฐานและตวับง่ชี้แตล่ะมาตรฐาน  ดงัตอ่ไปน้ี  
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  มาตรฐานที ่  1 ผูดู้แลเด็ก  มคีณุธรรม  จริยธรรม  มวีฒุิ / ความรู้  ความสามารถตรงกบั

งานท่ีรับผิดชอบ  หมัน่พฒันาตนเอง  เขา้กบัชมุชนไดดี้ 

  ตวับง่ชี้ ท่ี  1.1 มปีฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้รียน  ผูป้กครอง  และชมุชน  

  ตวับง่ชี้ ท่ี  1.2 มคีวามรักเด็ก  ขยนั  อดทน 

  ตวับง่ชี้ ท่ี  1.3   มคีวามมุง่ม ัน่  และอุทิศตนในการสอนและพฒันาผูเ้รียน 

  ตวับง่ชี้ ท่ี  1.4 ก  าลงัศึกษาระดบัปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวยั การศึกษาอนุบาลหรือ

จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวยั / การศึกษาอนุบาล  หรือเทียบเทา่ข้ึนไป    

  ตวับง่ชี้ ท่ี  1.5 หมัน่พฒันาตนเอง  หรือแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 

 

  มาตรฐานที ่  2 ผูดู้แลเด็กมคีวามสามารถในการจัดการประสบการณ์ การเรียนรู้อยา่งมี

ประสิทธิภาพและเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  

  ตวับง่ชี้ ท่ี  2.1 มคีวามรู้ความเขา้ใจในหลกัการจัดการศึกษาปฐมวยั 

  ตวับง่ชี้ ท่ี  2.2 มคีวามรู้ความเขา้ใจจิตวิทยาและพฒันาการเด็ก 

  ตวับง่ชี้ ท่ี  2.3 มคีวามสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น  

    ส าคญั 

  ตวับง่ชี้ ท่ี  2.4 มกีารประเมนิพฒันาการท่ีสอดคล้องกบัสภาพจริงเหมาะสมตามวยั 

 

  มาตรฐานที ่  3 ผูบ้ริหารศูนย์พฒันาเด็กเล็กมคีณุธรรม  จริยธรรม  มภีาวะผูน้ า  และมี

ความสามารถในการบริหารจัดการ   

  ตวับง่ชี้ ท่ี  3.1 มคีณุธรรม  จริยธรรม  และปฏิบติัตามจรรยาวชิาชีพ 

  ตวับง่ชี้ ท่ี  3.2 มมีนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเด็ก  ผูดู้แลเด็ก  ผูป้กครองและชมุชน  

  ตวับง่ชี้ ท่ี  3.3 มวีสัิยทศัน์  และภาวะความเป็นผูน้ า 

 

           มาตรฐานที ่  4 ผูบ้ริหารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  ผูดู้แลเด็ก  และผูเ้รียน มคีณุภาพเป็นท่ี

ยอมรับของผูป้กครองและชมุชน 

  ตวับง่ชี้ ท่ี  4.1 ผูป้กครองและชมุชนในพื้นท่ีตั้งของศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีความพึงพอใจ 
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    ในคณุภาพของผูเ้รียน 

  ตวับง่ชี้ ท่ี  4.2 ผูป้กครองและชมุชนในพื้นท่ีตั้งของศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีความพึงพอใจ 

    ผูบ้ริหารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  และผูดู้แลเด็กในการให้ค าปรึกษาแนะน า  

    ตลอดจนการชว่ยเหลือดา้นอ่ืน ๆ แกช่มุชนและสว่นรวม 

 

  มาตรฐานที ่  5 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมกีารจดัหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้น  

    ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

  ตวับง่ชี้ ท่ี  5.1 สง่เสริมให้ผูดู้แลเด็กจดัท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น  

    ส าคญั 

  ตวับง่ชี้ ท่ี  5.2 สง่เสริมพฒันานวตักรรม  การจดัประสบการณ์เรียนรู้และส่ือการเรียน  

    การสอนท่ีเอ้ือตอ่การเรียนรู้ 

 

  มาตรฐานที ่  6 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมกีารจดักจิกรรมสง่เสริมคุณภาพผูเ้รียนอยา่ง  

    หลากหลาย 

  ตวับง่ชี้ ท่ี  6.1 จดักจิกรรมสง่เสริมพฒันาการทางสมอง  ตอบสนองความสนใจและ  

    สง่เสริมความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียน 

  ตวับง่ชี้ ท่ี  6.2 จดักจิกรรมสง่เสริมคา่นิยมท่ีดีงาม 

  ตวับง่ชี้ ท่ี  6.3 จดักจิกรรมสง่เสริมความสามารถดา้นดนตรี ศิลปะ และการเคล่ือนไหว 

  ตวับง่ชี้ ท่ี  6.4 จดักจิกรรมสืบสานและสร้างสรรค์  วฒันธรรมประเพณีและ  

    ภูมปัิญญาไทย 

  ตวับง่ชี้ ท่ี  6.5 จดักจิกรรมสง่เสริมความเป็นประชาธิปไตย 

 

  มาตรฐานที ่  7 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมกีารจดัสภาพแวดล้อม  และการบริการท่ีสง่เสริม 

    สุขภาพอนามยัและความปลอดภัยของผูเ้รียน 

  ตวับง่ชี้ ท่ี  7.1 จดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือตอ่การเรียนรู้  และสง่เสริมประสบการณ์ชีวติ 

    ของผูเ้รียน 



78 

 

  ตวับง่ชี้ ท่ี  7.2 มกีารให้บริการท่ีสง่เสริมสุขภาพอนามยั  และความปลอดภยัของผูเ้รียน  

  ตวับง่ชี้ ท่ี  7.3 จดัห้องเรียน  พื้นท่ีสีเขียว สนามเด็กเลน่  และส่ิงอ านวยความสะดวก 

    เพียงพอ ให้อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ 

 

  มาตรฐานที ่  8 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมกีารรว่มมอืกนัระหวา่งบา้น   องค์กรศาสนา   

    สถาบนัทางวชิาการ  องค์กรภาครัฐและเอกสาร เพื่อพฒันาวธีิการ 

    เรียนรู้ในชมุชน 

  ตวับง่ชี้ ท่ี  8.1 ผูป้กครองมคีวามพึงพอใจในความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

    และมบีริการดา้นสถานท่ี  วสัดุ  อุปกรณ์ วชิาการและอ่ืน  ของศูนย์ 

    พฒันาเด็กเล็กแกช่มุชน 

  ตวับง่ชี้ ท่ี  8.2 เป็นแหลง่วทิยากรในการให้ความรู้และบริการช ุมชน  

  ตวับง่ชี้ ท่ี  8.3 มจีดัประสบการณ์แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 

 

  มาตรฐานที ่  9 ผูเ้รียนมคีธุรรม  จริยธรรม  และคา่นิยมท่ีพึงประสงค์ 

  ตวับง่ชี้ ท่ี  9.1 มวีนิัย  ความซ่ือสัตย์  ความรับผิดชอบ  และปฏิบติัตามขอ้ตกลง  

    เบ้ืองตน้ 

  ตวับง่ชี้ ท่ี  9.2 มคีวามเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ ่  และชว่ยเหลือซ่ึงกนัและกนั  

  ตวับง่ชี้ ท่ี  9.3 ประหยดั ใชส่ิ้งของสว่นตวั  และสว่นรวมอยา่งคุม้คา่ 

  ตวับง่ชี้ ท่ี  9.4 มมีารยาท  ปฏิบติัตนตามวฒันธรรม 

 

  มาตรฐานที ่  10  ผูเ้รียนมคีวามรู้  และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร   

  ตวับง่ชี้ ท่ี  10.1   มทีกัษะในการใชก้ลา้มเน้ือใหญ ่  กลา้มเน้ือเล็ก 

  ตวับง่ชี้ ท่ี  10.2   มทีกัษะในการใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง  5 

  ตวับง่ชี้ ท่ี  10.3   มทีกัษะในการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัวยั 

  ตวับง่ชี้ ท่ี  10.4   มทีกัษะในการสังเกตและส ารวจ 

  ตวับง่ชี้ ท่ี  10.5   มคีวามรู้ในเร่ืองตนเอง  บุคคลท่ีเกีย่วขอ้งธรรมชาติและส่ิงตา่ง ๆ รอบตวั 
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  มาตรฐานที ่  11 ผูเ้รียนมสุีขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตท่ีดี 

  ตวับง่ชี้ ท่ี  11 .1 มสุีขนิสัยในการดูแลสุขภาพและป้องกนัไมใ่ห้เกดิอุบติัเหตุ 

     ตอ่ตนเองและผูอ่ื้น 

  ตวับง่ชี้ ท่ี  11 .2 มนี ้ าหนัก  สว่นสูง  และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

 

  มาตรฐานที ่  12 ผูเ้รียนมสุีนทรียภาพและลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ  ดนตรี  และ  

     การเคล่ือนไหว 

  ตวับง่ชี้ ท่ี  12 .1 สนใจและรว่มกจิกรรมดา้นศิลปะ 

  ตวับง่ชี้ ท่ี  12 .2 สนใจและรว่มกจิกรรมดา้นดนตรีและการเคล่ือนไหว 

  ตวับง่ชี้ ท่ี  12 .3 สนใจและรว่มกจิกรรมการออกก  าลงักาย 

 

  นอกจากมาตรฐานตวับง่ชี้ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินแลว้  ยงัมเีกณฑ์การ

ประเมนิโดยหนว่ยงานอ่ืนอีก  ดงัน้ี   

  5.5.3 มาตรฐานและเกณฑ์การพิจารณา  ศูนย์เด็กเล็กนา่อยูข่องกรมอนามยั   

   กรมอนามยั  กระทรวงศึกษาสาธารณสุข  (2546: 39–46)  ไดจ้ดัท าเกณฑ์มาตรฐาน  

การประเมนิศูนย์เด็กเล็กนา่อยู ่  ใชใ้นการพิจารณาคดัเลือก  และเชิดชศููนย์เด็กเล็กท่ีมคีณุภาพตามเกณฑ์  

มรีายละเอียดดงัน้ี 

   มาตรฐานการประเมนิศูนย์เด็กเล็กนา่อยู ่ 27 มาตรฐาน ก  าหนดเกณฑ์การประเมนิ

เป็น  ผา่น/ไมผ่า่น  แตล่ะขอ้ท่ีผา่นให้คิดเป็น  1  คะแนน  โดยแบง่เกณฑ์การประเมนิออกเป็น 3  ระดบั  

ดงัน้ี 
    

ระดบัดีมาก จ านวนขอ้ท่ีผา่น 26 – 27  ขอ้ 

ระดบัดี จ านวนขอ้ท่ีผา่น          17  ขอ้ 

ระดบัพื้นฐาน จ านวนขอ้ท่ีผา่น           9  ขอ้ 
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  มาตรฐานทั้ง  27  มาตรฐานมดีงัน้ี 

   มาตรฐานที ่  1  ดา้นการสง่เสริมสุขภาพดา้นการสง่เสริมสุขภาพ 

   ตวับง่ชี้ ท่ี  1 เด็กทุกคนได้รับการเ ฝ้าระวงัภาวะโภชนาการ โดยช ั่งน ้ าหนักวดั

     สว่นสูงทุก  3  เดือน 

   ตวับง่ชี้ ท่ี  2 เด็กทุกคนแปรงฟันหลงัรับประทานอาหารกลางวนั ทุกวนั 

   ตวับง่ชี้ ท่ี  3 อาหารท่ีจดัให้เด็กมคีณุคา่ทางโภชนาการ  ครบ  5  หมู ่

   ตวับง่ชี้ ท่ี  4 มกีารจดัอาหารวา่ง  ท่ีมคีณุคา่ทางโภชนาการ  และไมห่วานจดั 

   ตวับง่ชี้ ท่ี  5 เด็กทุกคนไดรั้บการตรวจสุขภาพทุกวนั 

 

   มาตรฐานที ่  2   ดา้นการสง่เสริมพฒันาเด็ก 

   ตวับง่ชี้ ท่ี  6 เด็กทุกคนไดรั้บการประเมนิพฒันาการตามเกณฑ์อายุโดยผูดู้แลเด็ก 

   ตวับง่ชี้ ท่ี  7 มขีองเลน่เด็กและหนังสือนิทานเหมาะสมกบัวยัและมีกจิกรรมการ 

     เลา่นิทาน  อยา่งน้อยวนัละ  1 คร้ัง 

   ตวับง่ชี้ ท่ี  8 มมีมุการเรียนรู้ส าหรับผูป้กครอง 

   ตวับง่ชี้ ท่ี  9 ผูดู้แลเด็กสามารถให้ค าปรึกษาแกผู่้ปกครอง เกีย่วกบัการเล้ียงดูเด็ก 

 

   มาตรฐานที ่  3   ดา้นบริการอาหารสะอาด  ปลอดภยั   

   ตวับง่ชี้ ท่ี  10 สถานท่ีเตรียม  ปรุงอาหาร  สะอาด  ถูกสุขลกัษณะ   

   ตวับง่ชี้ ท่ี  11 น ้ าด่ืม  น ้ าใช ้ สะอาด  เพียงพอ 

   ตวับง่ชี้ ท่ี  12  อุปกรณ์และภาชนะใสอ่าหารปลอดภยัและสะอาด 

   ตวับง่ชี้ ท่ี  13  ผกัสด ผลไม ้ ตอ้งลา้งสะอาด  เน้ือสัตวป์รุงให้สุกและมกีารปกปิด 

      อาหารท่ีพร้อมบริโภคแล้ว 

   ตวับง่ชี้ ท่ี  14  ผูป้ระกอบอาหารมสุีขภาพดี  แตง่กายสะอาด  สุขอนามยัดี 

 

   มาตรฐานที ่  4 ดา้นส่ิงแวดลอ้มสะอาดและปลอดภยั 
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   ตวับง่ชี้ ท่ี  15  บริเวณศูนย์เด็กเล็กมสีภาพแวดลอ้มภายใน ภายนอกอาคารสะอาด

       และปลอดภยั 

   ตวับง่ชี้ ท่ี  16  ห้องน ้ า  ห้องส้วม  สะอาด  ถูกสุขลกัษณะ 

   ตวับง่ชี้ ท่ี  17  พื้นท่ีใชส้อย  จดัเป็นสัดสว่น  และเพียงพอ 

   ตวับง่ชี้ ท่ี  18   เคร่ืองใชส้ าหรับเด็ก  สะอาด  และเพียงพอ 

   ตวับง่ชี้ ท่ี  19  ตวัอาคาร  ม ัน่คง  แข็งแรง  และปลอดภยั 

   ตวับง่ชี้ ท่ี  20  มกีารจดัการขยะถูกสุขลักษณะ 

   ตวับง่ชี้ ท่ี  21  มแีสงสวา่งและการระบายอากาศ 

   ตวับง่ชี้ ท่ี  22  มกีารป้องกนัแมลงและพาหะน าโรค 

   ตวับง่ชี้ ท่ี  23  มบีรรยายกาศและความปลอดภยั 

 

   มาตรฐานที ่  5   ดา้นบุคลากร 

   ตวับง่ชี้ ท่ี  24    ผูดู้แลเด็กทุกคนมสุีขภาพดีทั้งรา่งกาย  และจิตใจ 

   ตวับง่ชี้ ท่ี  25 ผูดู้แลเด็ก  ร้อยละ  50  ไดรั้บการอบรมเกี่ยวกบัการเล้ียงดูเด็ก 

   ตวับง่ชี้ ท่ี   26 มอีตัราสว่นการดูแลเด็ก  เหมาะสม 

 

   มาตรฐาน  6    ดา้นการมสีว่นรว่มของผู้ปกครอง  ชมุชน  องค์กรปกครอง  

      สว่นทอ้งถ่ิน  และหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้ง 

   ตวับง่ชี้ ท่ี  27   ผูป้กครอง ชมุชนฯลฯ มสีว่นรว่มในกจิกรรมตา่งๆ  

        ของศูนย์เด็กเล็ก 

 

  ในการท่ีศูนย์พฒันาเด็กเล็กแหง่ใดจะสามารถเป็นศูนย์พฒันาเ ด็กเล็กในอุดมคติ  หรือ

สามารถเป็นตน้แบบไดน้ั้น  จ าเป็นตอ้งมเีคร่ืองมอืและเกณฑ์การประเมนิท่ีมมีาตรฐานซ่ึงพฒันาโดย

หนว่ยงานท่ีเชื่อถือได ้  จึงจะสร้างความมัน่ใจให้ผูป้ฏิบติังานในการท่ีสามารถพฒันางานไดเ้ป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานนั้นๆ   
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  กลา่วโดยสรุปไดว้า่  ในการพฒันาเด็กเล็กในอุดมคตินั้น  จะตอ้งบริหารจดัการโดยยึด

คณุภาพตามหลกัการศึกษาปฐมวยั  เป็นฐานในการปฏิบติั  ตอ้งมกีารน าเอานโยบายและเกณฑ์การ

ประเมนิของหนว่ยงานตน้สังกดัมาวเิคราะห์  เชื่อมโยงกบัความมุง่หมาย  เป้าหมายท่ีตั้งเอาไวแ้ละ

วเิคราะห์ถึงแนวปฏิบติัท่ีจะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นๆ ศูนย์เด็กเล็กในอุดมคติตอ้งจดัให้บรรลุคณุภาพตามท่ี

เกณฑ์การประเมนิก  าหนดไว ้  โดยเฉพาะเกณฑ์ท่ีไดม้ผูีเ้ชี่ยวชาญรว่มก  าหนดข้ึนของศูนย์เด็กเล็กนา่อยู ่ 

ท่ีเน้นคณุภาพดา้นการบริการ  การบรรลุซ่ึงพฒันาการครอบคลุมทุกด้านและดา้นสุขภาพอนามยั

ของเด็ก  สภาพแวดลอ้มของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  จะตอ้งจดัโดยถูกตอ้งตามหลกัการ  ทั้งภายนอก

และภายใน  ท่ีตอ้งมคีวามสะอาด  ปลอดภยั   มคีวามสวยงามนา่อยู ่  ดา้นบุคลากรผูป้ฏิบติังานตอ้ง

เป็นผูม้บุีคลิกท่ีดี  มสุีขภาพดี  มคีวามรู้  ความสามารถ  มจี านวนผูดู้แลเด็กท่ีเหมาะสมกบัจ านวนเด็ก  

อีกทั้งยงัตอ้งเปิดโอกาสให้ช ุมชนทอ้งถ่ินไดเ้ข้ามามสีว่นรว่มในการด าเนินงาน ดา้นประสบการณ์

การเรียนรู้ของเด็กนั้น  จ าเป็นอยา่งย่ิงท่ีตอ้งจดัโดยค านึงถึงการใช ้สภาพแวดลอ้มเป็นแหลง่เรียนรู้ท่ี

มคีวามหมาย  มส่ืีออุปกรณ์เคร่ืองเลน่  เพียงพอ  มมีมุส าหรับเด็กเลน่ในห้องตามหลกัวชิาการและ

เหมาะสมกบัวยัเ ด็ก  กจิกรรมและประสบการณ์การเ รียนรู้ส าหรับเด็ก  1 – 3  ปี  ควรเน้น

ประสบการณ์รายบุคคลและกลุม่เล็ก ๆ  สว่นเด็ก 3 – 5  ปี  สามารถจดัประสบการณ์ท่ีหลากหลาย  

ครบถว้นในเชิงบูรณาการ  โดยสามารถประเมนิพฒันาการของผูเ้รียนไดต้ามสภาพจริง   

 

6.  แนวคิดเก่ียวกับทรัพยากรน ้า 

 โลกของเราประกอบข้ึนดว้ยพื้นดินและพื้นน ้ า โดยสว่นท่ีเป็นฝืนน ้ านั้น มอียูป่ระมาณ 

3 สว่น (75%) และเป็นพื้นดิน 1 สว่น (25%) น ้ ามคีวามส าคญัอยา่งย่ิงกบัชีวติของพืชและสัตวบ์น

โลกรวมทั้งมนุษย์เราดว้ย น ้ าเป็นทรัพยากรท่ีสามารถเกดิหมนุเวยีนไดเ้ร่ือยๆ ไมม่วีนัหมดส้ิน เมือ่

แสงแดดสอ่งมาบนพื้นโลก น ้ าจากทะเลและมหาสมทุรกจ็ะระเหยเป็นไอน ้ าลอยข้ึนสูเ่บ้ืองบน

เน่ืองจากไอน ้ ามคีวามเบากวา่อากาศ เมือ่ไอน ้ าลอยสูเ่บ้ืองบนแลว้ จะไดรั้บความเย็นและกลัน่ตวั

กลายเป็นละอองน ้ าเล็กๆ ลอยจบัตวักนัเป็นกลุม่เมฆ เมือ่จบัตวักนัมากข้ึนและกระทบความเย็นกจ็ะ

กลัน่ตวักลายเป็นหยดน ้ าตกลงสูพ่ื้นโลก น ้ าบนพื้นโลกจะระเหยกลายเป็นไอน ้ าอีกเมือ่ไดรั้บความ

ร้อนจากดวงอาทิตย์ ไอน ้ าจะรวมตวักนัเป็นเมฆและกลัน่ตวัเป็นหยดน ้ ากระบวนการเชน่น้ี เกดิข้ึน
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เป็นวฏัจกัรหมนุเวียนตอ่เน่ืองกนัตลอดเวลา เ รียกวา่ วฏัจักรน ้ าท าให้มนี ้ าเกิดข้ึนบนผิวโลกอยู ่

สม  า่เสมอ  

  6.1 ประเภทของแหล่งน ้า 

  น ้ าจากแหลง่น ้ าธรรมชาติท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในดา้นตา่งๆ ของมนุษย์นั้นอาจจะ

เป็นทั้งน ้ าจืดจากแหลง่ตา่งๆ และน ้ าทะเล สามารถจ าแนกรายละเอียดได้ดงัตอ่น้ี  

    6.1.1 แหลง่น ้ าผิวดิน ได้แก ่ น ้ าจากแมน่ ้ าตา่งๆ ล าน ้ าธรรมชาติตา่งๆ ห้วย 

หนองน ้ า คลอง บึง ตลอดจน อา่งเกบ็น ้ า บริเวณดงักลา่วนับวา่เป็นแหลง่น ้ าจืดท่ีส าคญัท่ีสุด  

น ้ าจืดท่ีแชข่งัอยูต่ามแอง่น ้ าบนผิวโลกมาจากน ้ าฝน หิมะ การไหลซึมออกมาจากน ้ าใตดิ้นแลว้ไหล

ไปรวมกนัตามแมน่ ้ าล าคลอง ปริมาณน ้ าท่ีมอียูใ่นแมน่ ้ าล าคลองของแตล่ะแหง่บนพื้นโลกมมีากน้อย 

แตกตา่งกนัออกไป ล าน ้ าอาจจะมมีากในชว่งฤดูหน่ึง แตใ่นชว่งฤดูอ่ืนๆ ปริมาณน ้ าจะลดน้อยลงไป 

เทา่ท่ีผา่นมาแหลง่น ้ าผิวดินเป็นทรัพยากรสาธารณะท่ีไมต่อ้งมกีารซ้ือขาย จึงท าให้มกีารใชน้ ้ าอยา่ง

ฟุ่ มเฟือย ประกอบกบัจ านวนประชากรซ่ึงใชน้ ้ าส าหรับการอุปโภคบริโภคเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเ ร็ว 

กจิการอุตสาหกรรมและการเกษตรกรรม ซ่ึงใชน้ ้ าในกระบวนการผลิตเป็นจ านวนมาก และสว่น

ใหญไ่มม่กีารน าน ้ าท่ีใชแ้ลว้กลบัไปใชอี้ก แตจ่ะระบายน ้ าท้ิงลงสูแ่หลง่น ้ าโดยตรง ซ่ึงท าให้เกดิ

ภาวะขาดแคลนน ้ าเชน่เดียวกบัคณุภาพของน ้ าผิวดินกเ็ส่ือมโทรมลงอยา่งเห็นไดช้ดั ภาครัฐบาลและ

เอกชนไดต้ระหนักถึงความส าคญัในเร่ืองน้ี จึงมแีนวความคิดท่ีจะพฒันาแหลง่น ้ าผิวดิน  

    6.1.2  แหลง่น ้ าใตดิ้น น ้ าใตดิ้นเกดิจากน ้ าผิวดินซึมผา่นดินช ั้นตา่งๆ ลงไปถึงช ั้น

ดินหรือหินท่ีน ้ าซึมผา่นไมไ่ด ้ น ้ าใตดิ้นน้ีจะไปสะสมตวัอยูร่ะหวา่งชอ่งวา่งของเน้ือดิน โดยเฉพาะ

ช ั้นดินเป็นกรวด ทราย หิน ปริมาณของน ้ าท่ีขงัอยูใ่นช ั้นของดินหรือช ั้นของหินดงักลา่วจะคอ่ยๆ 

เพิ่มปริมาณมากข้ึนในฤดูฝน และลดปริมาณลงในฤดูแลง้ ปกติน ้ าใตดิ้นจะมกีารไหล (run-off) 

ถา่ยเทระดบัไดเ้ชน่เดียวกบัน ้ าผิวดิน ในเขตชนบทไดอ้าศยัน ้ าใตดิ้นเป็นน ้ าด่ืม เน่ืองจากแหลง่น ้ าใต้

ดินเป็นแหลง่น ้ าท่ีสะอาด โดยน ้ าท่ีขงัอยูใ่ตดิ้นมาจากน ้ าฝนท่ีซึมผา่นการกรองของช ั้นดิน หิน กรวด 

ทราย มาหลายช ั้นแลว้ แหลง่น ้ าใตดิ้นม ี2 ประเภท คือ  
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     6.1.2.1  น ้ าใตดิ้นช ั้นบนหรือน ้ าในดิน  พบในช ั้นดินต้ืนๆ  น ้ าจะขงัตวัอยู ่

ระหวา่งช ั้นดินท่ีเน้ือแนน่เกอืบไมซึ่มน ้ าอยูไ่มลึ่กจากผิวดินมากนัก น ้ าใตดิ้นประเภทน้ีจะมปีริมาณ

มากในฤดูฝนและลดลงในฤดูแลง้ น ้ าในช ั้นน้ีมอีอกซิเจนละลายอยูพ่อประมาณ จะมสีารแขวนลอย

อยูม่าก ความขุน่มาก  

             6.1.2.2  น ้ าบาดาล เป็นน ้ าใตดิ้นท่ีอยูลึ่กลงไป โดยซึมผา่นช ั้นดินและช ั้นหิน 

ตา่งๆ ไปขงัตวัอยูช่อ่งวา่งระหวา่งช ั้นดินหรือช ั้นหินซ่ึงไมย่อมให้น ้ าผา่นไปไดอี้ก น ้ าใตดิ้นประเภทน้ี

เป็นน ้ าใตดิ้นท่ีแทจ้ริงเรียกวา่ Underground water หรือท่ีเรียกวา่น ้ าบาดาล ซ่ึงจะเป็นน ้ าท่ีมคีณุภาพดี 

เพราะไหลผา่นช ั้นดินและช ั้นหิน ซ่ึงท าหน้าท่ีคลา้ยการกรองน ้ าธรรมชาติ มลีกัษณะเป็นระบบทอ่

ประปาท่ีสมบูรณ์ 

 

  6.2 ประโยชน์ของน ้า  

  น ้ าเป็นแหลง่ก  าเนิดชีวติของสัตวแ์ละพืชคนเรามชีีวิตอยูโ่ดยขาดน ้ าไดไ้มเ่กนิ 3 วนั 

และน ้ ายงัมคีวามจ าเป็นทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซ่ึงมคีวามส าคญัอยา่งย่ิงในการพฒันา

ประเทศ ประโยชน์ของน ้ า ไดแ้ก ่  

  1)  น ้ าเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีเราใชส้ าหรับการด่ืมกนิ การประกอบอาหาร ช  าระรา่งกาย  

  2)  น ้ ามคีวามจ าเป็นส าหรับการเพาะปลูกเล้ียงสัตว ์ แหลง่น ้ าเป็นท่ีอยูอ่าศยัของปลาและ 

สัตวน์ ้ าอ่ืนๆ ซ่ึงคนเราใชเ้ป็นอาหาร  

  3)  ในการอุตสาหกรรม ตอ้งใชน้ ้ าในขบวนการผลิตใชล้า้งของเสียใชห้ลอ่เคร่ืองจกัร 

และระบายความร้อน ฯลฯ  

  4)  น ้ าเป็นแหลง่พลงังาน พลงังานจากน ้ าใชท้ าระหัด ท าเข่ือนผลิตกระแสไฟฟ้าได ้ 

  5)  แมน่ ้ า ล าคลอง ทะเล มหาสมทุร เป็นเส้นทางคมนาคมขนสง่ท่ีส าคญั  

  6)  ทศันียภาพของริมฝ่ังทะเลและน ้ าท่ีใสสะอาดเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวของมนุษย์  

 

 6.3  ปัญหาของทรัพยากรน ้า  

  ปัญหาของทรัพยากรน ้ านั้นสามารถแยกออกเป็น 3 ประการ ใหญ ่ๆ  คือ ปัญหามนี ้ าน้อย

เกนิไป  ปัญหามนี ้ ามากเกนิไป  และปัญหาน ้ าเสียส าคญัๆ  ท่ีเกดิข้ึน  คือ  
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  6.3.1  ปัญหาการมนี ้ าน้อยเกนิไป เกดิการขาดแคลนอนัเป็นผลเน่ืองจากการตดัไม ้

ท าลายป่า ท าให้ปริมาณน ้ าฝนน้อยลง เกดิความแห้งแลง้เสียหายตอ่พืชเพาะปลูกและการเล้ียงสัตว ์  

  6.3.2  ปัญหาการมนี ้ ามากเกนิไป เป็นผลมาจากการตดัไมม้ากเกนิไป ท าให้เกดิน ้ าทว่ม  

ไหลบา่ในฤดูฝน สร้างความเสียหายแกช่ีวติและทรัพย์สิน  

  6.3.3  ปัญหาน ้ าเสีย เป็นปัญหาใหมใ่นปัจจุบนั สาเหตุท่ีท าให้เกดิน ้ าเสีย ไดแ้ก ่  

   6.3.3.1  น ้ าท้ิงจากบา้นเรือน ขยะมลูฝอยและส่ิงปฎิกลูท่ีถูกท้ิงสูแ่มน่ ้ า 

   6.3.3.2  น ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  

   6.3.3.3  น ้ าฝนพดัพาเอาสารพิษท่ีตกคา้งจากแหลง่เกษตรกรรมลงสูแ่หลง่น ้ า 

  น ้ าเสียท่ีเกดิข้ึนน้ีสง่ผลเสียหายทั้งตอ่สุขภาพอนามยั เป็นอนัตรายตอ่สัตวน์ ้ า และมนุษย์ 

สง่กล่ินเหมน็ รบกวน ท าให้ไมส่ามารถน าแหลง่น ้ านั้นมาใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งการอุปโภค บริโภค 

เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม  

 

 6.4 สาเหตุทีท่ าให้เกิดปัญหามลพษิทางน ้า 

  ปัจจยัท่ีท าให้เกดิปัญหามลพิษทางน ้ านั้นมอียูห่ลายปัจจยัดว้ยกนั แตท่ี่ส าคญัประกอบดว้ย 

การท่ีประชากรเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว, ระบบระบายน ้ าและบ าบดัน ้ าขาดประสิทธิภาพ, ระบบการไหล

ของน ้ าตามธรรมชาติถูกขัดขวาง, การขาดความรู้ของประชาชน โดยมรีายละเอียดดงัตอ่ไปน้ี 

  6.4.1 มปีระชากรหนาแนน่เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว เน่ืองมาจากผลของการพฒันาเศรษฐกจิ

ท่ีเน้นดา้นวตัถุอยา่งเร่ง รีบและนโยบายประชากรท่ีผิดพลาด การมีประชากรและชมุชนท่ีกระจุกตวั

หนาแนน่เฉพาะแหง่ ท าให้มกีจิกรรมการด าเนินชีวติประจ าวนั การผลิตทางอุตสาหกรรมการคา้ขาย 

ซ่ึงกจิกรรมเหลา่น้ีมกีารใชน้ ้ าและถา่ยเทของเสียลงสูแ่หลง่น ้ า สง่ผลกระทบตอ่ คณุภาพน ้ าในแหลง่

น ้ าธรรมชาติ 

  6.4.2 ระบบการระบายน ้ าและบ าบดัน ้ าเสียท่ีขาดประสิทธิภาพ ทั้งจากแหลง่ชมุชน และ

โรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการปลอ่ยให้ขยะตกคา้งในส่ิงแวดลอ้มอยูท่ัว่ไป 
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  6.4.3  ระบบการไหลเวยีนของแหลง่น ้ าธรรมชาติถูกขัดขวาง เน่ืองจากการสร้างเข่ือน 

ขนาดใหญข้ึ่นทางตน้น ้ า ท าให้น ้ าในแมน่ ้ ามอีตัราการไหลและความเร็วในการไหลลดลง แมน่ ้ า ล า

คลองถูกท าเป็นถนนหรือมกีารสร้างอาคารบา้นเรือนรุกล ้าลงไปในแมน่ ้ า เป็นการปิดก ัน้การไหลเวยีน

ของน ้ า กอ่ให้เกดิสภาพน ้ าขงัน่ิงและเนา่เหมน็ข้ึน 

  6.4.4  การขาดความรู้ของประชาชน โดยเฉพาะผูอ้าศยัอยูใ่กลล้ าน ้ าและผูท่ี้สัญจรไปมา 

ท่ีท้ิงขยะและถา่ยเทน ้ าโสโครกลงสูแ่มน่ ้ าล าคลองโดยตรง 

 6.5  การอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า  

  การอนุรักษ์น ้ า หมายถึงการป้องกนัปัญหาท่ีพึงจะเกดิข้ึนกบัน ้ า และการน าน ้ ามาใช ้

เพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดในการด ารงชีพของมนุษย์ เราจึงควรชว่ยกนัแกปั้ญหาการสูญเสียทรัพยากร

น ้ าดว้ยการอนุรักษ์น ้ าดงัน้ี 

  6.5.1  การปลูกป่า โดยเฉพาะการปลูกป่าบริเ วณพื้นท่ีตน้น ้ า  หรือบริเวณพื้นท่ีภูเขา  

เพื่อให้ต้นไมเ้ป็นตัวกกัเกบ็น ้ าตามธรรมชาติ ทั้งบนดินและใต้ดิน แลว้ปลดปลอ่ยออกมาอยา่ง

ตอ่เน่ืองตลอดปี สามารถป้องกนัปัญหาอ่ืนๆ ได ้ เชน่ ปัญหาการพงัทลายของดิน ปัญหาการขาด

แคลนน ้ า  และการเกดิน ้ าทว่ม 

  6.5.2  การพฒันาแหลง่น ้ า เน่ืองจากปัจจุบนัแหลง่น ้ าธรรมชาติตา่งๆ เกดิสภาพต้ืนเขิน 

เป็นสว่นใหญ ่ ท าให้ปริมาณน ้ าท่ีจะกกัขงัไวม้ปีริมาณลดลง การพฒันาแหลง่น ้ าเพื่อให้มนี ้ าเพียงพอ

จึงจ าเ ป็นตอ้งท าการขดุลอกแหลง่น ้ าให้กวา้งและลึกใกลเ้คียงกบัสภาพเดิมหรือมากกวา่ ตลอดจน

การจดัหาแหลง่น ้ าเพิ่มเติม อาจกระท าโดยการขดุเจาะน ้ าบาดาลมาใช ้ ซ่ึงตอ้งระวงัปัญหาการเกดิ

แผน่ดินทรุด หรือการขดุเจาะแหลง่น ้ าผิวดินเพิ่มเติม 

  6.5.3  การสงวนน ้ าไวใ้ชเ้ป็นการวางแผนการใชน้ ้ า เพื่อให้มนี ้ าท่ีมคีณุภาพมาใชต้ลอด 

ฤดูกาล โดยเฉพาะในชว่งฤดูแลง้ ดว้ยวธีิการตา่งๆ เชน่ การท าบอ่หรือสระเกบ็น ้ า การหาภาชนะ

ขนาดใหญเ่พื่อกกัเกบ็น ้ าฝน เชน่ โอง่หรือแท็งกน์ ้ า รวมทั้งการสร้างอา่งเกบ็น ้ าและระบบชลประทาน 

  6.5.4  การใชน้ ้ าอยา่งประหยดั เป็นการน าน ้ ามาใชป้ระโยชน์หลายอยา่งอยา่งตอ่เน่ือง 

และเกดิประโยชน์สูงสูด ทั้งดา้นการอนุรักษ์น ้ าและตวัผู ้ใช ้น ้ าเอง กลา่วคือ สามารถลดคา่ใชจ้า่ย

เกีย่วกบัคา่น ้ าลงได ้ ปริมาณน ้ าเสียท่ีจะท้ิงลงแหลง่น ้ ามปีริมาณน้อยลง และป้องกนัปัญหาการขาด

แคลนน ้ า 
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  6.5.5  การป้องกนัการเกดิมลพิษของน ้ า ปัญหาสว่นใหญจ่ะเกดิข้ึนในเมอืงใหญ ่ๆ  ซ่ึงม ี

ประชากรอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแนน่ หรือยา่นอุตสาหกรรม การป้องกนัปัญหามลพิษของน ้ า จะตอ้ง

อาศยักฎหมายเป็นเคร่ืองมอื และเจา้หน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายหรือพระราชบัญญติัทรัพยากรน ้ า

อยา่งเครง่ครัด น ้ าเสียท่ีปลอ่ยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาลตอ้งควบคมุอยา่งจริงจงั 

และบงัคบัให้มกีารบ าบดัน ้ าเสียกอ่นท้ิงหรือปลอ่ยลงสูแ่หลง่น ้ า ส าหรับประชาชนทัว่ไปสามารถชว่ย

ป้องกนัการเกดิน ้ าเสียไดด้ว้ยการไมท้ิ่งขยะหรือส่ิงปฏิกลู หรือ สารพิษลงสูแ่หลง่น ้ า 

  6.5.6 การน าน ้ าท่ีใช ้แลว้กลบัไปใช ้ใหม ่ น ้ าท่ีถูกน าไปใช ้แลว้ในบางคร้ังยังมสีภาพท่ี 

สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ดา้นอ่ืนได ้ เชน่ น ้ าจากการลา้งภาชนะอาหารสามารถน าไปใชร้ดน ้ าตน้ไม ้

น ้ าจากการซักผา้สามารถน าไปถูบา้น สุดทา้ยน าไปใช ้รดน ้ าตน้ไมไ้ด ้ เป็นตน้ ส าหรับกจิการของ

โรงงานอุตสาหกรรม น ้ าท่ีเกดิจากกระบวนการผลิตซ่ึงมอุีณหภูมสูิง เมือ่ปลอ่ยท้ิงไวใ้ห้เย็น สามารถ

น าไปใชใ้หมไ่ดแ้มแ้ตน่ ้ าเสีย เมือ่ผา่นระบบบ าบดัสามารถน าไปใชใ้นกจิกรรมบางอยา่งของโรงงาน

ได ้เชน่ การท าความสะอาดโรงงาน อุปกรณ์เคร่ืองมอืบางอยา่ง  

   6.5.7 กระจายอ านาจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และสง่เสริมสมรรถนะแกเ่จา้หน้าท่ีระดบั

จังหวดัและทอ้งถ่ิน เพื่อให้การควบคมุน ้ าเสียจากแหลง่ก  าเนิด รวมทั้งการควบคมุมลพิษทางน ้ าใน

ระดบัจงัหวดัและระดบัทอ้งถ่ินเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

   6.5.8 ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิคณุภาพน ้ าในแหลง่น ้ า และการจดัการ มลพิษทาง

น ้ าจากแหลง่ก  าเนิดมลพิษอยา่งตอ่เน่ืองเป็นระบบ โดยให้มกีารร่วมมอืและประสานงานระหวา่ง

หนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้ง 

   6.5.9 เสริมสร้างกลไกและสมรรถนะขององค์กร เพื่อเอ้ืออ านวยตอ่การควบคมุน ้ าเสีย 

และของเสียจากแหลง่ก  าเนิดอยา่งมปีระสิทธิภาพ โดยเน้นการใช ้มาตรการทางเศรษฐกจิและสังคม

ควบคูก่บัมาตรการทางกฎหมาย 

   6.5.10 แนวทางดา้นการสง่เสริม สนับสนุนและรว่มมอืกบัภาคเอกชนและองค์กรตา่งๆ 

ในการรณรงค์และประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนและผูป้ระกอบกจิการ มคีวามรู้ ความเขา้ใจ และมี

สว่นรว่มรับผิดชอบในการจดัการคณุภาพน ้ า และการควบคมุน ้ าเสียจากแหลง่ก  าเนิด 
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  6.5.11  สนับสนุนให้มกีารศึกษา  วจิยั   เพื่อพฒันาและสง่เสริมเทคโนโลยีการจดัการ  

คณุภาพน ้ าและการควบคมุน ้ าเสียจากแหลง่ก  าเนิดให้มปีระสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้น าผลการวจิยั

ไปสูก่ารปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 

  การจดัการคณุภาพน ้ าสามารถท่ีจะป้องกนัมใิห้เกดิปัญหาข้ึน หรือจะเป็นการแกไ้ขท่ี

แหลง่ก  าเนิดของปัญหา ซ่ึงท าไดห้ลายวธีิโดยอาจเลือกท าไดเ้พียงวธีิใดวธีิหน่ึงหรือใชป้ระกอบกนั 

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของสภาพสถานการณ์  

 

7.  บริบทชุมชนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

  7.1 ทีต่ั้งและอาณาเขต 

  ตั้งอยูท่างทิศใตข้องอ าเภอแมริ่ม พื้นท่ีทัว่ไปเป็นท่ีราบ ระยะหา่งจากท่ีตั้งของท่ีวา่การ

อ าเภอแมริ่ม ประมาณ 8 กโิลเมตร และหา่งจากศูนย์ราชการ (ศาลากลาง) จงัหวดัเชียงใหม ่ประมาณ 

2 กโิลเมตร ตามทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 107 (ถนนสายเชียงใหม-่ฝาง) มสีภาพการคมนาคม

โดยทัว่ไป ระหวา่งท่ีวา่การอ าเภอแมริ่ม หรือตวัจงัหวดัเชียงใหมอ่ยูใ่นระดบัดี 

  7.2 อาณาเขตติดต่อ 

  7.2.1 ทิศใต ้ ติดกบั ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม ่ ต าบลชา้งเผือก และต าบลป่าตนั อ าเภอ

เมอืงเชียงใหม ่

  7.2.2 ทิศตะวนัออก ติดกบั แมน่ ้ าปิง ต าบลเหมอืงแกว้ อ าเภอแมริ่ม และ ต าบลสันผีเส้ือ 

อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่

  7.2.3  ทิศตะวนัตก ติดกบั อุทยานแหง่ชาติสุเทพ – ปุย ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง 

เชียงใหม ่และต าบลแมแ่รม 

  7.2.4  ทิศเหนือ ติดกบั ต าบลแมส่า อ าเภอแมริ่ม จงัหวดัเชียงใหม ่

 7.3  สภาพภูมิประเทศ 

  ลกัษณะพื้นท่ี โดยทัว่ไปเป็นท่ีราบริมฝ่ังแมน่ ้ าปิง ติดกบัต าบลแมส่า มพีื้นท่ีทั้งหมด

ประมาณ 34.953 ตารางกโิลเมตร เป็นพื้นท่ีอยูอ่าศยัของราษฏร หรือ เขตชมุชน 1 ใน 4 ของพื้นท่ี

ทั้งหมด คือ พื้นท่ีทางฝ่ังขวาของถนนเชียงใหม ่ - ฝาง (ดา้นตะวนัออก) ส าหรับพื้นท่ีท่ีเหลือ 

3 ใน 4 ของสว่นพื้นท่ีทั้งหมดเป็นเขตทหาร อยูใ่นความดูแลของทหารเกอืบทั้งหมด ประมาณ 
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20,000 ไร ่ อยูท่างฝ่ังซา้ยของถนนเชียงใหม ่ - ฝาง (ดา้นตะวนัตก) และพื้นท่ีสว่นใหญเ่ป็นท่ีตั้งของ

สว่นราชการ หนว่ยงาน มคีวามสูงเหนือระดบัน ้ าทะเล ประมาณ 350 เมตร 

  7.4  ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน 

  การตั้งบา้นเรือนเป็นชมุชนใหญ ่ แบบถาวรไมเ่คล่ือนยา้ยถ่ินฐาน ตั้งอยูบ่ริเวณสองฟาก

ถนนเชียงใหม ่ - ฝาง โดยสว่นใหญจ่ะมชีมุชนหนาแนน่ทางฝ่ังดา้นทิศตะวนัออกหรือฝ่ังของถนน 

เชียงใหม ่ - ฝาง หรือแถบลุม่แมน่ ้ าปิง สว่นดา้นทิศตะวนัตกหรือฝ่ังซา้ยของถนนเชียงใหม ่ - ฝาง จะ

เป็นท่ีตั้งของศูนย์ราชการและเขตอุทยานแหง่ชาติ สุเทพ – ปุย รวมพื้นท่ีท่ีประชาชนอาศยัอยูจ่ริงๆ 

ประมาณ 8 ตารางกโิลเมตร ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมอิทธิพลทางความคิด (คา่นิยม)  ต าบล

ดอนแกว้มขีนบธรรมเนียมประเพณีท่ีส าคญั เหมอืนกบัสังคมไทยพื้นเมอืงโดยทัว่ไป เชน่ งาน

สงกรานต์ ประเพณีสรงน ้ าพระนอนขอนมว่ง ประเพณีแขง่จุดบอ้งไฟหมืน่ ประเพณีแหไ่มค้ ้า การ

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน และวนัส าคญัทางศาสนาตา่งๆ เป็นตน้  

 7.5  ศาสนา ส่ิงยึดเหนี่ยว และข้อห้ามต่างๆ 

  ต าบลดอนแกว้ นับถือศาสนาพทุธ ร้อยละ 98 ของประชากรทั้งหมด นับถือศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 1.95 ของประชากรทั้งหมด นับถือศาสนาอ่ืนๆ ร้อยละ 0.05 ของประชากรทั้งหมด มวีดั

จ านวน 5 แหง่ ไดแ้ก ่ วดัดาราภิมขุ หมูท่ี่ 1 วดัดอนแกว้ หมูท่ี่ 2 วดัโสภณาราม หมูท่ี่ 1 วดัปิยาราม 

หมูท่ี่ 4 วดัพระนอน หมูท่ี่ 5 ส านกัสงฆ์ จ านวน  1 แหง่ ได้แก  ่ ส านักสงฆ์สันเหมอืง 

หมูท่ี่ 7 โบสถ์คริสต์ จ านวน 1 แหง่ ไดแ้ก ่โบสถ์คริสตจกัรหมูท่ี่ 4 

 7.6  การศึกษา 

  การศึกษาในต าบลดอนแกว้ จดัการเรียนการสอนตั้งแตร่ะดบักอ่นประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา 

เป็นการด าเนินการจดัการศึกษาภาครัฐบาล  โดยมสีถานศึกษาจ าแนกตามสังกดั  ดงัน้ี  

  1) โรงเรียนสังกดัส านักงานการประถมศึกษา เดิมม ี3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบา้นดอนแกว้ 

โรงเรียนบา้นศาลา,โรงเรียนบา้นพระนอนม.2, ม.3, ม.8 

  2) โรงเรียนสังกดักรมสามญัศึกษา เดิมม ี 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนนวมนิทราชทิูศพายพั 

และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม ่  

  3)  กองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามญัศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8  

  4)  กรมการศึกษานอกโรงเรียน  ศบอ. 
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  5)  โรงเรียนสังกดักองการศึกษาเอกชน - โรงเรียนอนุบาลเจริญวยั 

  6)  สังกดักระทรวงสาธารณสุข – วทิยาลยัพยาบาลบรมราช 

 7.7 จ านวนประชากรและครัวเรือน 

  ประชากรของต าบลดอนแกว้ เป็นคนไทยพื้นเมอืง และคนไทยภาคกลาง เน่ืองจาก

ประชากรสว่นใหญ ่ เป็นข้าราชการท่ีมภีูมลิ าเนาอยูใ่นภาคอ่ืน แตม่าท างานในจงัหวดัเชียงใหม ่ ซ่ึง

ต าบลดอนแกว้แบง่เขตการปกครองในต าบล ออกเป็น 10 หมูบ่า้น ดงัแสดงในตารางท่ี 2.5 

 

ตารางที ่2.5 แสดงการจ าแนกหมูบ่า้น เขตการปกครอง ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแมริ่ม 

หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน พืน้ที ่(ตร.กม.) ประชากร (คน) 

1 บา้นบอ่ปุ๊ 2.782 879 

2 บา้นดอนแกว้ 4.128 2,023 

3 บา้นศาลา 4.087 1,645 

4 บา้นป่าแงะ 2.706 3,003 

5 บา้นพระนอน 1.921 1,971 

6 บา้นป่ารวก 1.368 601 

7 บา้นสันเหมอืง 1.642 620 

8 บา้นชะเยือง 2.744 2,110 

9 บา้นสบสา – หนองฝาน 1.216 511 

10 บา้นพระเจา้นั่งโก๋น 1.409 758 

รวม - 34.953 14,121 

 

 7.8 ข้อมูลสาธารณปูโภค (ประปา ไฟฟ้า) 

  7.8.1  ระบบประปา การประปาของต าบลดอนแกว้ ประกอบดว้ย ประปาหมูบ่า้นจ านวน 

7 แหง่ ครัวเรือนท่ีใชน้ ้ าจากระบบประปา จ านวน 2,000 ครัวเรือน และการประปาสว่นภูมภิาค 

ครัวเรือนท่ีใชน้ ้ าจากระบบประปา จ านวน 2,900 ครัวเรือน โดยพบวา่ 
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บา้นบอ่ปุ๊    523 หลงัคาเรือน ใชน้ ้ าประปาหมูบ่า้น 130 หลงัคาเรือน 

บา้นสบสา-หนองฟาน 213 หลงัคาเรือน ใชน้ ้ าประปาหมูบ่า้น 170 หลงัคาเรือน 

บา้นดอนแกว้ หมท่ีู 2  840 หลงัคาเรือน ใชน้ ้ าประปาหมูบ่า้น 185 หลงัคาเรือน 

        ใชน้ ้ าบอ่ต้ืน  25 หลงัคาเรือน 

        ใชน้ ้ าประปาของหมูท่ี่ 1   15 หลงัคาเรือน 

บา้นป่าแงะ หมูท่ี่ 4  660 หลงัคาเรือน ใชน้ ้ าประปาหมูบ่า้น 114 หลงัคาเรือน 

        ใชน้ ้ าบอ่ต้ืน/บาดาล   30 หลงัคาเรือน 

บา้นสันเหมอืง หมูท่ี่ 7     ใชน้ ้ าประปาหมูบ่า้น 57 หลงัคาเรือน 

        ใชน้ ้ าบอ่ต้ืน/บาดาล   10 หลงัคาเรือน 

บา้นป่ารวก หมูท่ี่ 6    ใชน้ ้ าประปาหมูบ่า้น 230 หลงัคาเ รือน (รวมกบั

หมู ่5 ประมาณ 50 หลงัคาเรือน) 

        ใชน้ ้ าบอ่ต้ืน/บาดาล 

  7.8.2  มไีฟฟ้าเขา้ถึงทุกหมูบ่า้น ทั้งหมด 5,292 ครัวเรือน  

  7.8.3 โครงสร้างระบบประปาของแตล่ะหมูบ่า้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.4 แสดงโครงสร้างระบบประปาหมูบ่า้นหมูท่ี่ 1 และหมู ่ 9 
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ภาพที ่2.5 แสดงโครงสร้างระบบประปาหมูบ่า้นหมูท่ี่ 2 และหมู ่ 7 

ภาพที ่2.6 แสดงโครงสร้างระบบประปาหมูบ่า้นหมูท่ี่ 3 และหมู ่ 6 
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8.  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 ดงัมรีายละเอียดตอ่ไปน้ี 

 สมเกยีรติ  พงษ์ไพบูลย์  และคณะ  (2542)  ไดท้ าการวิจยัเร่ือง  การกระจายอ านาจสูอ่งค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  พบวา่ ผูแ้ทน  อบต.  เกอืบทั้งหมดตอ้งการจดัการศึกษาดว้ยตนเอง  เน่ืองจาก

จะท าให้การศึกษาสนองตอบความตอ้งการของทอ้งถ่ิน และประชาชนมสีว่นรว่มในการจดัการศึกษา

ดว้ยตนเอง  ส าหรับอ านาจการบริหารจดัการท่ีตอ้งการนั้นตอ้งการอ านาจการบริหารงานบุคคล  การ

บริหารงานวชิาการ  และการบริหารงานงบประมาณ  สว่นระดบัการศึกษาท่ีตอ้งการจดัเห็นวา่ข้ึนอยู ่

กบัความพร้อมของ  อบต.  แตล่ะแหง่  ในดา้นปัญหาอุปสรรคท่ีเห็นวา่อาจจะเกดิข้ึน  คือ  ปัญหา

การยอมรับจากภายนอกเกีย่วกบัความรู้และความสามารถของ  อบต.  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี  อบต.  แตล่ะ

แหง่จะตอ้งพฒันาตนเอง 

  ทวสิีทธ์ิ  ด ารักษ์ และคณะ  (2542)  ไดศึ้กษาเร่ืองการกระจายอ านาจการจดัการศึกษาให้กบั

องค์การบริหารสว่นต าบล  พบวา่ 

ภาพที ่2.7 แสดงโครงสร้างระบบประปาหมูบ่า้นหมูท่ี่ 4 และหมู ่ 5 
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  1. ในแงก่ฎหมาย  พ.ร.บ.  สภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล  พ.ศ.2537  ยงัไมไ่ด้

ก  าหนดให้ อบต.  มอี านาจหน้าท่ีในการจดัการศึกษาและมผูีเ้ขา้ใจหลกัการหรือเจตนารมณ์ของ  พ.ร.บ.  

การศึกษาแหง่ชาติน้อยมาก  โดยไมท่ราบวา่ในอนาคตจะมสิีทธิจดัการการศึกษาในระดบัใดหรือทุก

ระดบัตามความพร้อม 

  2. ในแงก่ารปฏิบติัยงัไมม่กีารเตรียมความพร้อมท่ีดีพอ  โครงสร้างองค์กรของ  อบต.  

ไมม่สีว่นงานใดท่ีเตรียมรับผิดชอบดา้นการศึกษา  สว่นกลาง  สว่นภูมภิาคและสว่นทอ้งถ่ินยงัเขา้ใจ

ไมต่รงกนัอาจเป็นเพราะไมม่เีอกภาพและความชดัเจนดา้นนโยบาย  นอกจากน้ีสภาพแวดลอ้มทาง

สังคม  เศรษฐกจิ  การเมอืง  และทศันคติทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและภูมภิาคยงัไมเ่กือ้กลูตอ่การกระจาย

อ านาจการศึกษาไปให้สว่นทอ้งถ่ิน  ประชาชน  และ  อบต.  มกัจะค าถึงเ ร่ืองปากทอ้ง  รายได ้ 

สุขภาพ  ราคาพืชผลตกต ่า  และการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานมากกวา่การจดัการศึกษา  และเห็น

วา่การจดัการศึกษาเป็นเร่ืองของรัฐท่ีจะตอ้งจดัให้  แตยิ่นดีท่ีจะมสีว่นรว่มให้มากข้ึน  หากจะถา่ยโอน

อ านาจกค็วรจะตอ้งโอนงบประมาณและบุคลากรให้ด้วย 

  พงษ์ศกัด์ิ  ศรีวรกลุ  (2541)  ไดท้ าการวจิยัเร่ือง  ศกัยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบล

ในการด าเนินงานจดัการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา  เขตการศึกษา  9  พบวา่  อบต.  สว่นใหญ ่

เขา้ใจสภาพปัญหาและแนวทางการพฒันาการศึกษา และยงัไมไ่ดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา

โดยตรง  แตจ่ะจดัสรรงบประมาณท่ีให้ผลทางออ้ม  เชน่  การสง่เสริมกฬีาและประเพณี  สว่นใน

ดา้นการด าเนินกจิกรรมสนับสนุนการพฒันาการศึกษานั้น  อบต.  สว่นใหญย่ังไมไ่ดแ้สดงบทบาท

ในการด าเนินงานพฒันาการศึกษา  แตส่ิ่งท่ีท าสว่นใหญเ่ป็นการรณรงค์ให้เยาวชนไดม้โีอกาสเขา้รับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  การประชาสัมพนัธ์ให้ชาวบา้นเห็นความส าคญัของการศึกษา  การปรับปรุง

บริเวณโรงเรียน  อาคารสถานท่ี  และส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือตอ่การพฒันาการเรียนการสอน 

  สมหวงั  คนัธรส  (2543)  ไดท้ าการวจิยัเร่ือง  การศึกษาความเป็นไปไดข้องรูปแบบ

การให้องค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ินเขา้มามสีว่นรว่มในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน

ประถมศึกษา  สังกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัเชียงใหม ่  พบวา่  

  1. ดา้นความคิดเห็นเกีย่วกบัการให้องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินเขา้มามสีว่นรว่มในการ

จดัการศึกษาในทอ้งถ่ิน  พบวา่  สว่นใหญข่องทุกกลุม่ คือ  กลุม่เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบจดัการศึกษา

ในระดบัอ าเภอ  กลุม่เจา้หน้าท่ีและสมาชิกองค์การบริหารสว่นต าบล  และกลุม่ผูบ้ริหารโรงเรียน
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และครูผูส้อน  ตา่งเ ห็นดว้ยท่ีจะให้องค์การบริหารสว่นต าบลเขา้ไปมสีว่นรว่มในการจดัการศึกษา

ในโรงเ รียนใน  4  ดา้น  คือ  ดา้นก  าหนดนโยบายการจดัการศึกษาในทอ้งถ่ิน  ดา้นการสนับสนุน

งบประมาณการจดัการศึกษา  ดา้นการเป็นท่ีปรึกษาหรือให้ขอ้เสนอแนะในการจดัการศึกษาของโรงเรียน  

และดา้นการติดตาม  ตรวจสอบมาตรฐานการจดัการศึกษาและผลการจดัการศึกษาของโรงเรียนและ

ดา้นการติดตามตรวจสอบมาตรฐานการจดัการศึกษาและผลการจดัการศึกษาของโรงเรียน  โดยเห็นวา่

สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบล  เป็นผูแ้ทนประชาชนยอ่มทราบปัญหาและความตอ้งการของ

ประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นอยา่งดี 

  2. ดา้นความคิดเห็นเกีย่วกบัความพร้อมขององค์การบริหารสว่นต าบล ในการมสีว่นรว่ม

ในการจดัการศึกษาในทอ้งถ่ิน  พบวา่  สว่นใหญข่องทุกกลุม่เห็นวา่ปัจจุบนัน้ี  องค์การบริหารสว่น

ต าบลยงัไมม่คีวามพร้อม  โดยตา่งเห็นวา่ยงัขาดบุคลากรท่ีมคีวามความรู้ความเขา้ใจดา้นการศึกษา  

และองค์การบริหารสว่นต าบลยงัมรีายไดไ้มเ่พียงพอท่ีจะไปชว่ยเหลือดา้นการศึกษาอยา่งเต็มท่ีตาม

ความตอ้งการของโรงเรียนได ้  ซ่ึงทุกกลุม่เห็นตรงกนัวา่องค์การบริหารสว่นต าบลจะเขา้ไปมสีว่น

รว่มไดอ้ยา่งแทจ้ริงนั้น  ข้ึนกบัปัจจยัเง่ือนไขส าคญั  คือ  มรีายไดห้รือไดรั้บเงินอุดหนุนมากข้ึน  

หรือมบุีคลากรท่ีมคีวามรู้ความสามารถในดา้นการศึกษาเพียงพอและมีคณุภาพ  

  พิบูลย์พนัธ์  สาทอง  (2542)  ท าการวิจัยเ ร่ืองการศึกษาบทบาทด้านการศึกษาของ

องค์การบริหารสว่นต าบล  (อบต.)  ในเขตอ าเภอเมอืงอุดรธานี  จงัหวดัอุดรธานี  พบวา่   

  1. องค์การบริหารสว่นต าบล  มกีารปฏิบติังานดา้นการศึกษาในระดบัมากในดา้นการ

ชว่ยเหลือสนับสนุนการจดักิจกรรมรณรงค์ขจัดส่ิงเสพติด  รณรงค์ให้ผูป้กครองตระหนักถึงความ 

ส าคญัและสนับสนุนให้บุตรหลานไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนการน าภูมปัิญญาทอ้งถ่ินมา

ใชใ้นโรงเรียน  ส าหรับปัญหาในการปฏิบติังานดา้นการศึกษานั้น  เห็นวา่เร่ืองท่ีมปัีญหาในระดบั

มากคือ  การท่ีองค์การบริหารสว่นต าบล  ไมส่ามารถตั้งโรงเรียนเองได ้  เพราะใชง้บประมาณมาก  

และเห็นวา่เร่ืองท่ีมปัีญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ สมาชิกองค์การบริหารสว่นต าบลไมม่ปีระสบการณ์  

ความรู้  ความเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการศึกษา  มงีบประมาณจ ากดั  รวมทั้งเห็นวา่ปัญหาดา้น

การศึกษาไมใ่ชเ่ร่ืองเรง่ดว่นของทอ้งถ่ิน   

  2. สมาชิกองค์การบริหารสว่นต าบลเห็นวา่  องค์การบริหารสว่นต าบล   ควรจะมี

สว่นรว่มดูแลมาตรฐานคณุภาพการศึกษาสนับสนุนให้ประชาชนในทอ้งถ่ินมสีว่นรว่มในการจดั
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การศึกษา  ควรเป็นกรรมการในโรงเรียนโดยต าแหนง่  จดัการศึกษาระดบักอ่นประถมศึกษาในรูป

ของศูนย์ดูแลเด็กกอ่นวยัเรียนอยูใ่นระดบัมาก 

  ส าหรับปัญหาการปฏิบติังานทางการศึกษาขององค์การบริหารสว่นต าบลไดแ้ก ่  การมี

งบประมาณหรือรายไดท่ี้จ ากดั  สมาชิกองค์การบริหารสว่นต าบลไมม่ปีระสบการณ์  ความรู้  ความ

เขา้ใจเกีย่วกบัการศึกษา  การศึกษาไมใ่ชเ่ร่ืองเรง่ดว่นของทอ้งถ่ิน  ยงัไมม่กีารเตรียมความพร้อม

ให้กบัองค์การบริหารสว่นต าบลท่ีดีพอ ไมม่สีว่นงานใดท่ีเตรียมรับผิดชอบดา้นการศึกษา หนว่ยงาน

สว่นภูมภิาคและสว่นทอ้งถ่ินยงัมคีวามเขา้ใจท่ีไมต่รงกนัในการกระจายอ านาจ สภาพแวดลอ้ม  สังคม  

เศรษฐกจิการเมอืง  และทศันคติระดบัทอ้งถ่ิน  และภูมภิาคไมเ่กือ้กลูตอ่การกระจายอ านาจการศึกษา

ไปให้สว่นทอ้งถ่ิน  การถา่ยโอนอ านาจตอ้งโอนงบประมาณและบุคลากรให้ดว้ย  การประสานงาน

ระหวา่งองค์การบริหารสว่นต าบลกบัโรงเรียนมนี้อย  และขาดการวางแผนรว่มกนั  สว่นความ

พร้อมในการจดัการศึกษาขององค์การบริหารสว่นต าบล  พบวา่องค์การบริหารสว่นต าบลมคีวามพร้อม

ในการมสีว่นร่วมจัดการศึกษาในระดบัปานกลาง  สว่นสาเหตุท่ียังไมม่คีวามพร้อมเน่ืองจากขาด

บุคลากรท่ีเขา้ใจการศึกษา  และมรีายไดไ้มเ่พียงพอท่ีจะชว่ยเหลือการศึกษา  ซ่ึงเป็นปัจจยัเง่ือนไขท่ี

ส าคญัในการจดัการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  วรีะพงศ์  เดชบุญ  และคณะ  (2540 )  ไดท้ าการวจิยัเร่ือง  ความพร้อมในการมสีว่นรว่ม

ในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ปี  ขององค์การบริหารสว่นต าบล  เขตการศึกษา  10  พบวา่  

ผูน้ าขององค์การบริหารสว่นต าบลซ่ึงไดแ้ก ่  ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล

ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลและปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลเห็นวา่  องค์การบริหาร

สว่นต าบลมคีวามพร้อมในดา้นการเ ห็นประโยชน์ของการศึกษาอยูใ่นระดบัมาก  สว่นดา้นการมี

ความรู้เร่ืองการศึกษา การมสีว่นรว่มจดัการศึกษาและความพร้อมในการมสีว่นรว่มจดัการ อยูใ่นระดบั

ปานกลาง ส าหรับปัญหาอุปสรรคในการมสีว่นรว่มในการจดัการศึกษา  พบวา่มปัีญหางบประมาณ

มจี ากดั  บุคลากรขาดความรู้ดา้นการศึกษา  การประสานงานระหวา่งโรงเรียนกบัองค์การบริหาร

สว่นต าบลมนี้อย  และขาดการวางแผนรว่มกนั  

  จากงานวจิยัท่ีเกีย่วขอ้งกบัศกัยภาพองค์การบริหารสว่นต าบลในการจดัการศึกษา พบวา่  

นโยบายในการกระจายอ านาจสูอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน สง่ผลให้องค์กรบริหารสว่นต าบลตอ้งการ

จดัการศึกษาดว้ยตนเอง  เพื่อจะไดผ้ลกัดนัให้การศึกษาตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ินไดอ้ยา่ง
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แทจ้ริง  อยา่งไรกต็ามในแงก่ารปฏิบติั  ยงัตอ้งมกีารเตรียมการให้บุคลากรขององค์การบริหารสว่น

ต าบลมคีวามรู้ดา้นการจดัการศึกษาและยงัขาดรายได้ท่ีเพียงพอแกก่ารจดัสรรเพื่อการศึกษา  

 ณชัพล ค าประชม, และคณะ (2537) ไดท้ าการศึกษาการใชผ้งยางพาราส าหรับ

อุตสาหกรรมอิฐบล็อกประสาน เกีย่วกบัผงยางพาราจากอุตสาหกรรมยาง ซ่ึงเป็นวสัดุเหลือใช ้ เพื่อ

ลดมลภาวะน ากลบัมาใชใ้ห้เกดิประโยชน์ โดยการศึกษาการใชย้างพาราส าหรับอุตสาหกรรมอิฐบล็อก

ประสาน ให้มคีณุสมบติัการใชง้านท่ีเพิ่มคณุคา่ทางตลาดและสามารถลดตน้ทุนในการผลิตอิฐบล็อก

ประสานได ้ และจากการศึกษาพบวา่รายละเอียดตน้ทุนการผลิตแสดงให้เห็นวา่อิฐบล็อกประสานมี

แนวโน้มลดลงและไดผ้ลลพัธ์คณุสมบติัทางกายภาพดีข้ึน เมือ่สว่นผสมผงยางแทนท่ีปริมาณสว่นผสม

อิฐบล็อกประสาน 

 ชยัรัตน์ วงศ์จารุพรรณ และคณะ (มปท.) ไดท้ าการศึกษาผลิตภณัฑ์จากวสัดุผสมคอนกรีต

และเศษโฟม โดยมกีารทดสอบเพิ่มเติมซ่ึงไดแ้ก ่ การทดสอบทางกลศาสตร์ การทดสอบก  าลงัรับ

แรงแบกทานและทางกายภาพไดแ้ก ่ การทดสอบการทนไฟ อตัราการดูดซึมความชื้นและก  าลงัรับ

แรงกระแทกเพื่อให้สามารถใชง้านไดจ้ริง และท าการหลอ่ชิ้นงานอ่ืนๆ เพิ่มเติมดงัน้ี บล็อกตวั

หนอน บล็อกปูถนน 30 × 30 เซนติเมตร และชดุโต๊ะสนามแลว้น าไปทดสอบคณุสมบติัตา่งๆ และ

เปรียบเทียบกบัชิ้นงานท่ีมอียูต่ามทอ้งตลาด โดยเลือกการทดสอบให้เหมาะกบัประเภทของชิ้นงานท่ีใชอ้ยู ่

ในปัจจุบนั แสดงให้เ ห็นวา่คอนกรีตผสมเศษโฟมสามารถน ามาผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ทดแทนตา่งๆ 

ไดแ้ละเป็นขอ้มลูในการน าคอนกรีตผสมเศษโฟมมาผลิตเป็นผลิตภ ัณฑ์ท่ีสามารถใชง้านอ่ืนๆ ตอ่  

 ประกติศาสตร์ ประสงค์จรรยา และคณะ (มปท.) ไดท้ าการศึกษาแผน่พื้นคอนกรีตเสริมเส้น

ใยพลาสติก โดยการศึกษาคร้ังน้ีมวีตัถุประสงค์หลกัสองประการ ประการแรก คือ ศึกษาความ

เป็นไปไดใ้นการใช ้ แผน่เส้นใยพลาสติกผสมคอนกรีต อีกประการหน่ึง คือ ศึกษาความเป็นไปได้

ในการใช ้ แผน่เส้นใยพลาสติกแทนเหล็กเสริมเส้นในแผน่พื้น โดยมุง่ท่ีการศึกษาคณุสมบติัเชิงกล

ของตวัอยา่งทดสอบตามมาตรฐาน ASTM  แลว้น าผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัวสัดุเดิม 

 จากการทดสอบ ก  าลงัตา้นทานแรงดึงเฉล่ียของเส้นใยพลาสติกเทา่กบั 3,245 กก./ซม.2 เมือ่

ท าการทดสอบคณุสมบติัเชิงกลของคอนกรีตผสมเส้นใยพลาสติกจะไดค้า่ก  าลงัตา้นทานแรงอัด คา่

ก  าลงัตา้นทานแรงดึง และคา่ก  าลงัตา้นทานแรงดดัสูงกวา่คอนกรีตธรรมดาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไดเ้ทา่กบั 

19.89%, 12.83%, และ 7.2% ตามล าดบั เมือ่ท าการทดสอบก  าลงัรับแรงดดัของแผน่ พื้นท่ีใชแ้ผน่
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เส้นใยพลาสติกเสริมแทนเหล็กจะไดค้า่ก  าลงัรับแรงดดัสูงกวา่คอนกรีตลว้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เทา่กบั 

40.42% ซ่ึงมผีลใกลเ้คียงกบัคอนกรีตท่ีเสริมเหล็ก คือ มคีา่ก  าลงัตา้นทานแรงดดัสูงกวา่คอนกรีตลว้น

เทา่กบั 54.29% จากผลทดสอบแสดงวา่มคีวามเป็นไปไดท่ี้จะใชแ้ผน่พื้นเสริมแผน่เส้นใยพลาสติก 

ในงานกอ่สร้างจริงแตต่อ้งออกแบบแผน่เส้นใยให้เหมาะสมกบัลกัษณะงาน คือ มคีวามหนากวา่

แผน่พลาสติกท่ีใชศึ้กษาและตอ้งมชีอ่งวา่งท่ีกวา้งเพื่อให้คอนกรีตสามารถไหลผา่นระหวา่งแผน่เส้น

ใยได ้

 อศัวนิ เลิศโสภา และคณะ (มปท.) ไดท้ าการศึกษาวสัดุผสมคอนกรีตและเศษโฟม ซ่ึงเป็น

การทดสอบทางดา้นกลศาสตร์และทางดา้นกายภาพของคอนกรีตท่ีผสมดว้ยเศษโฟมท่ีเหลือใชใ้นธรรมชาติ 

โดยการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม ในลกัษณะการแทนท่ีของหินดว้ยโฟมโดย

ปริมาตรท่ีอตัราสว่นท่ีแตกตา่งกนั แลว้น ามาทดสอบคณุสมบติัทางดา้นกลศาสตร์โดยการทดสอบ

ก  าลงัรับแรงอดักบัทดสอบก  าลงัแรงดึง และการทดสอบความตา้นทานตอ่โดเมนต์ดดั เมือ่ไดข้อ้มลู

การทดสอบคณุสมบติัทางกลศาสตร์แลว้ ท าการเลือกอตัราสว่นท่ีเหมาะสมในการท าเป็นผนังมา

ทดสอบคณุสมบติัทางกลศาสตร์แลว้ ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการทดสอบความสามารถในการทนไฟ และ

ความสามารถในดา้นการยึดหนว่งของวสัดุ ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการทดลองสามารถน าไปวเิคราะห์หา

ความเหมาะสมทางดา้นก  าลงัของคอนกรีตผสมดว้ยเศษโฟมท่ีเหลือใชใ้นธรรมชาติท่ีอตัราสว่น

ตา่งๆ ตอ่การน าไปท าเป็นชิ้นสว่น โครงสร้างชนิดตา่งๆ และสามารถวเิคราะห์วา่คอนกรีตผสมเศษ

โฟมท่ีอตัราสว่นท่ีเหมาะสมในการน ามาท าเป็นผนังมคีวามทนไฟและมกีารยึดหนว่งตอ่เหล็กเสริม

อยา่งไร 

 

 

  

 

 

 

 




