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 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัญหาการเลี้ยงดูเด็กและการจัดสวัสดิการเด็กใน
ชุมชนเมือง 4 ชุมชน 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงดูเด็กของบิดามารดาในชุมชน
เมือง 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการเด็กที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
ของคนในชุมชนเมือง ด้วยวิธีวิจัยแบบผสมทั้งวิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูลครอบครัวที่มีเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 4 ปี ในภาพรวม
ของทั้ง 4 ชุมชน และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเป็นวิธีหลัก โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลที่
ส าคัญทั้ง 4 ชุมชน จ านวนทั้งสิ้น 26 คน 

ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กที่มีข้อจ ากัดในอนาคต คือ บ้านรับเลี้ยงเด็กที่
บางส่วนเริ่มปิดตัวลงไป เพราะค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กมีราคาสูง อีกทั้งอัตราการเกิดของเด็กใน
ชุมชนทีล่ดลง และการเลี้ยงดูเด็กโดยคนในครอบครัว ไม่สามารถตอบสนองข้อจ ากัดของครอบครัวใน
ชุมชนเมืองที่ส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวเป็นรูปแบบครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ส่วน
รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กที่มีความเหมาะสมกับครอบครัวในชุมชนเมือง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัย
เรียน มีอาคารสถานที่ที่มั่นคงเป็นสัดส่วนและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กมีราคาถูก เพราะมีการ
ด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการชุมชน ท าให้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ แต่มี
ข้อจ ากัดด้านเวลาในการรับส่งเด็กยังไม่สอดคล้องกับการท างานของผู้ปกครองในชุมชนเมืองและยัง
ขาดบุคลากรที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมาเป็นผู้น าการพัฒนา และบ้านร่วมพัฒนาเด็ก มีการ
เลี้ยงดูเด็กจ านวนมาก เพ่ือให้มีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กในราคาถูก ซึ่งรองรับต่อผู้ปกครองภายใน
ชุมชนที่มีรายได้น้อย แต่มีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่คับแคบและไม่เป็นสัดส่วน ไม่สามารถจดทะเบียนสถาน
รับเลี้ยงเด็กอย่างเป็นทางการได้ อีกท้ังหน่วยงานและองค์กรที่มีความต้องการให้ความช่วยเหลือเข้าถึง
ได้ยาก การศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะให้ส่งเสริมเนอร์สเซอรี่ชุมชนที่รวบรวมข้อดีและลดข้อจ ากัด
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ของรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กในแต่ละชุมชน คือ เนอร์สเซอรี่ชุมชนที่มีการรับเลี้ยงเด็กเล็ก ด าเนินงาน
ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการชุมชน ร่วมประสาน ติดตามและสร้างมาตรฐานการ
ด าเนินงานที่ดี ยืดหยุ่นระยะเวลาการด าเนินงานให้รองรับกับการท างานของผู้ปกครองในชุมชนเมือง 
มีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กในราคาถูก อีกทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมของชมรมผู้สูงอายุที่สมัครใจเลี้ยงดู
เด็กเพ่ือหารายได้เสริม และเป็นการสร้างคุณค่าแก่ผู้สูงอายุในการเลี้ยงดูบุตรหลานภายในชุมชนให้
เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ 



 
 

ABSTRACT 
 

Title of Thesis Problems of Child Rearing and Community Welfare 
Management: Case Studies of Four Communities in                                                   
Wangthonglang District, Bangkok 

Author Miss Srihathai  Wadvaree 
Degree Master of Arts (Social Development Administration) 
Year 2017 
 

 
This study was conducted in order to 1) study the problems about child rearing 

and child welfare management of 4 communities in the town 2) find the guidelines to 
solve parents’ child rearing problems in town communities 3) find the guidelines to 
improve child welfare management which is compatible with what townspeople need. 
Both quantitative research and qualitative research were used in this study. The 
quantitative research helped collect data from families, in 4 communities, having 
children with age range from new born to 4 years old whereas the qualitative research, 
which is the principle method, was conducted by interviewing profoundly a sample 
group of 26 people from 4 communities in order to gather the important information.  

The study found that child rearing ways in the future are restricted because 
some nurseries are closed due to high expenses and low birth rate as well as child 
parenting by one’s own family. Those restrictions cannot respond to conditions of 
families in town communities which mostly change the structure and become nuclear 
families. The appropriate way of child rearing in town communities is to have a 
preschool child care center in a well-organized area and to have a reasonable price of 
child caring operated under the community committees’ control supported by both 
public and private organizations. However, some restrictions remain such as the 
mismatch between child pickup time and parents’ working time and a lack of 
personnel with early childhood education degree. Family child care homes which look  
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after many children at the same time, in order to reduce costs, are a good option for 
parents with low incomes yet the area is limited and not well organized, resulting in 
being unqualified to be certificated as an official child care center. In addition, many 
organizations find it difficult to reach this type of child care. This study suggests a 
guideline to support the local nurseries that combine different advantages and 
decrease child rearing restrictions of each communities. In other words, the local 
nurseries are operated under community committees’ control to standardize the 
quality of operation. Operating time should be flexible to correspond to parents’ 
working time. The price should be reasonable. Finally, the society of older people 
should be encouraged to willingly take part in child caring so they can earn an extra 
money and create self-esteem from bringing up a child to be a good citizen in the 
future. 
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 วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้เนื่องมาจากความกรุณาของ รองศาสตราจารย์ดร. สมศักดิ์  
สามัคคีธรรม ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้สละเวลาอันมีค่าเพ่ือช่วยเหลือข้าพเจ้าตั้งแต่การเริ่มคิดหัวข้อ              
แนะแนวทางการศึกษา และช่วยปรับแก้ไขงานให้เกิดงานที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น ข้าพเจ้าจึง
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ดร. สมศักดิ์  สามัคคีธรรม มา ณ ที่นี้  นอกจากนี้ข้าพ เจ้า
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ดร. หลี่  เหรินเหลียง ผู้ซึ่งเป็นประธานในการสอบวิทยานิพนธ์ และรอง
ศาสตราจารย์ดร. เพ็ญประภา  ภัทรานุกรม ที่ได้สละเวลาอันมีค่า มาร่วมรับฟังและเสนอข้อคิดเห็น
ให้แก่งานของข้าพเจ้า ส่งผลให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  รวมถึง
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ดร. สุวิชา  เป้าอารีย์ ที่คอยให้การสนับสนุน และผลักดันการท าวิทยานิพนธ์
จนส าเร็จลุล่วง 
 นอกจากนี้ วิทยานิพนธ์เล่มนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ ทั้งประธานชุมชน
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูเด็ก อีกทั้งชาวบ้านที่ตอบแบบสอบถามทั้ง 4 ชุมชน ข้าพเจ้า
ขอขอบพระคุณทุกท่านจากใจจริง รวมทั้งต้องขอขอบพระคุณเพ่ือนๆพ่ีๆ และน้องๆทุกคน ที่ร่วม
ช่วยเหลือข้าพเจ้าทั้งการเก็บข้อมูล การช่วยเหลือในการท าวิทยานิพนธ์ และเป็นก าลังใจในการท างาน
เสมอมา ขอขอบคุณเพ่ือนฝ้าย นางสาวปิยะพร  มุ่งวัฒนา และเพ่ือนอ้ิง นางสาวกรจงรักษ์  ชาตรูปฏิ
วิน ที่คอยให้ค าปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาในการท าวิทยานิพนธ์ ท าให้การท าวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า
ส าเร็จและเป็นไปได้ด้วยดี 
 สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณบิดาและมารดาของข้าพเจ้า น.อ.พิชิตและนางศรีนวล  วาดวารี 
คอยช่วยเหลือ สนับสนุน เป็นก าลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้ลูกสามารถก้าวพ้นอุปสรรคได้เสมอมา ขอบคุณ 
นายคนัช  ค าถวาย ที่คอยดูแลให้ความช่วยเหลือในทุกเรื่อง และขอบคุณตัวเองที่ไม่ย่อท้อต่อความ
เกียจคร้าน เอาชนะใจตนเองจนสามารถจัดท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้ส าเร็จ 
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ในปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจและสังคมได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนที่เห็นได้ชัดเจน เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรกรรม
ที่เคยท าไร่ท าสวนเลี้ยงสัตว์มาเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมต้องท างานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย  (เสน่ห์  
ญาณสาร, 2543) มีวิถีชีวิตที่เร่งรีบเกิดการแข่งขันที่สูงในภาคกลางของประเทศไทย เมื่อมีความ
ต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ท าให้เมืองกลายเป็นศูนย์รวมในการสร้างอาชีพที่หลากหลายทั้ง
งานบริการและงานในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นปัจจัยดึงดูดแรงงานจากพ้ืนที่ชนบททั่วประเทศให้ต้อง
อพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานมาสู่ภาคกลางของประเทศ (Lee, 1966  อ้างถึงใน  วสวัตติ์ สุติญญามณี, 
2558) เพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและโอกาสทางการศึกษาอีกทั้งส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของครอบครัว  

ในปี 2545 มีครอบครัวขยายเพียงร้อยละ 32.1 ครอบครัวเดี่ยวมีถึงร้อยละ 55.5 จาก
ครอบครัวขยายที่เคยมี ปู่ย่า ตายาย ญาติอยู่ในเขตพ้ืนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกัน ในยามเดือดร้อนขัดสน
สามารถให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ เช่น เมื่อบิดา มารดามีความจ าเป็นต้องออกไปท างานก็
สามารถฝากลูกไว้กับ ปู่ย่า ตายาย หรือญาติได้ แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเป็นโครงสร้างของครอบครัว
เดี่ยวที่มีแค่ บิดา มารดา และบุตร (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2543; วิชัย  เทียนถาวร, ประสิทธิ์  ลีระ
พันธ์, เพ็ญประภา  ศิวิโรจน์, วรลักษณ์  คงหนู และทัศนาภรณ์  ข าปัญญา, 2542) โดยในปัจจุบันมี
การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางโครงสร้างกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน อีกทั้งในชุมชนเมืองที่ตนเอง
อาศัยอยู่นั้น ด้วยวิถีชีวิตของคนเมืองทีห่นาแน่นไปด้วยประชากรจ านวนมาก การอยู่อาศัยแบบตัวใคร
ตัวมัน ไม่สนิทสนม ท าให้ไม่ค่อยเกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวอ่ืนหรือเพ่ือนบ้าน
ใกล้เคียง ชีวิตที่เร่งรีบต้องแก่งแย่งแข่งขันท ามาหากิน เพราะค่าครองชีพในเมืองที่สูงขึ้นตามสภาวะ
เศรษฐกิจที่ผันผวนจากทั้งในและต่างประเทศส่งผลให้แต่ละครอบครัวได้รับความกดดันในเรื่องของ
รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายจึงมีความจ าเป็นต้องหารายได้จากทั้งบิดาและมารดา บทบาทของสตรีได้
เปลี่ยนแปลงไปหลังจากสตรีมีโอกาสเข้าสู่กระบวนการศึกษาที่สูงขึ้นเรื่อยๆจากแต่ก่อนที่สตรี
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ถูกขัดเกลาเพ่ือมาเป็นแม่บ้านแม่เรือนท างานเพียงภายในบ้านดูแลสมาชิกภายในครอบครัวได้
เปลี่ยนแปลงไปเป็นการท างานนอกบ้านหารายได้เข้าสู่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง (นาตยา  แสงใส, 2553) 
ดังนั้นเมื่อมีการสร้างครอบครัว จึงมีทั้งเรื่องความจ าเป็นในหารายได้ให้เพียงพอต่อการเลี้ย งดู
ครอบครัวโดยเฉพาะการเลี้ยงดูเด็ก แต่เมื่อทั้งบิดาและมารดามีความจ าเป็นในการหารายได้นอกบ้าน
ทั้งคู่ อาจเกิดปัญหาในเรื่องของการไม่มีเวลาอบรมเลี้ยงดูให้ความรักความอบอุ่นอย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะเด็กแรกเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเด็กจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลัก 2 ประการ 1) พันธุกรรม 2) สภาพแวดล้อม (อุ่นตา  นพคุณ, 2532: 1)  

ครอบครัวเป็นหน่วยทางสังคมที่เล็กที่สุดแต่มีความส าคัญที่สุด ในการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก
เตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับสภาพแวดล้อมในสังคมได้ แต่เมื่อครอบครัวในชุมชนเมืองประกอบไปด้วย
เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการหารายได้เลี้ยงดูครอบครัว ท าให้เกิดช่องว่างในการเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งถ้า
ช่องว่างนี้ไม่ได้ถูกเติมเต็มในการท าหน้าที่ทดแทน อาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมได้ในอนาคต ดังนั้นแต่ละ
ครอบครัวในชุมชนเมืองจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงดูเด็กอย่างไร 

สังคมไทยได้เห็นถึงความส าคัญของการให้สวัสดิการและพัฒนาเด็ก มีทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน โดยภาครัฐแรกเริ่มจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2475 ได้ระบุหน้าที่ของรัฐ
ในการดูแลสวัสดิการสังคมไว้ว่า “รัฐพึงส่งเสริมการสาธารณสุข ตลอดจนการมารดาและทารก
สงเคราะห์และสวัสดิการเด็ก” ต่อมาในปี พ.ศ.2483 รัฐบาลได้จัดตั้งกรมประชาสงเคราะห์ขึ้นมา โดย
มีนโยบายส่งเสริมสวัสดิการของประชาชนให้มีการกินดีอยู่ดี ต่อมารัฐบาลได้ริเริ่มโครงการต่างๆ เพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย ต่อมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ถือเป็น
ฉบับแรกที่ได้ให้ความส าคัญในเรื่องของเด็กและเยาวชน รัฐบาลได้จัดตั้งคณะท างานเพ่ือก าหนด
นโยบายและวางแผนพัฒนาเด็กในระยะยาว และแบ่งงบประมาณเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้
ท าการแบ่งเด็กออกเป็น 3 ช่วงอายุ ซึ่งจะมีผลต่อการเน้นการพัฒนาที่ต่างกัน ในช่วงของเด็กแรกเกิด
ถึงก่อนวัยเรียนเน้นกระบวนการสังคมประกิต คือ การพัฒนาให้เด็กเกิดพัฒนาการในทุกๆด้าน ช่วง
ของเด็กในวัยเรียน เน้นด้านการศึกษาภาคบังคับการการอบรมทักษะ และเยาวชน เน้นการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน อีกท้ังมีการเพ่ิมความส าคัญกับบทบาทของครอบครัว
และเน้นบทบาทภาคเอกชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน (อุ่นตา  นพคุณ, 2532: 4-5)  

ส่วนบทบาทของทางภาคเอกชน ได้ก่อตั้ง “สภาอุณาโลมแดง” ในสมัยรัชการที่ 5 หรือใน   
ปัจจุบันก็คือ สภากาชาดไทย (ภูมิธรรม  เวชยชัย, 2527) ต่อมาช่วงภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
องค์การเอกชนได้มีบทบาทร่วมกับภาครัฐ เพ่ือพัฒนาด้านร่างการและสติปัญญาของเด็ก โดยการ
ด าเนินงานเพ่ือเด็กและเยาวชนไทย ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันทั้งรูปแบบสมาคม มูลนิธิ ชมรม กลุ่ม และ
โครงการต่างๆทั้งที่ด าเนินการฝ่ายเดียวและมีบทบาทร่วมกับรัฐบาลหรือองค์การต่างประเทศก็ดีนั้น 
ต่างมุ่งให้ความส าคัญกับกลุ่มเป้าหมายวัยเด็ก พ้ืนที่ปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ ประเภทบริการ กลไก
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การบริหารและโครงสร้างโครงการที่แตกต่างกันกว่า 100 หน่วยงานซึ่งเห็นได้ว่าทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน มีการให้ความส าคัญกับเด็ก 

เด็กแรกเกิดมีพัฒนาการแตกต่างจากการเจริญเติบโตของสัตว์แรกเกิด คือ เมื่อคลอดออกจาก
ท้องแม่จะยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องพ่ึงพิงบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องใช้ระยะเวลา
เลี้ยงดูเป็นเวลานาน (Lock,  อ้างถึงใน  ประหยัด  จิระวรพงศ์ , 2549) กล่าวไว้ว่าเด็กเสมือน 
“กระดานชนวน” ที่ว่างเปล่า การที่จะสร้างให้เด็กเป็นไปตามความต้องการของบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครอง ต้องฝึกสอน เสริมสร้างกันตั้งแต่ยังเล็กๆ จะช่วยให้เด็กมีวินัยในตนเอง เป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ซึ่งพัฒนาการแรกเริ่มของเด็กช่วงวัยแรก
เกิดถึงเด็กก่อนวัยเรียนนั้นส าคัญ (นาตยา  แสงใส, 2553) เพราะในช่วงนี้เด็กเริ่มมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ถ้าได้รับการพัฒนาตามล าดับขั้นที่เหมาะสมกับช่วงวัยจะช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งผลส าคัญต่อพัฒนาการและการปรับตัวที่ดีในช่วงวัยเรียนในอนาคต แต่ก็ไม่ควร
เร่งรัดมากเกินไป เพราะเด็กจะมีช่วงเวลาที่พร้อมต่อพัฒนาการในด้านต่างๆอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ 
บิดามารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่ตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานให้กับเด็กอย่างเหมาะสม 
(Rousseau,  อ้างถึงใน  สุรางค์  โคว้ตระกูล, 2545; สุณีย์  ธีรดากร, 2526: 6) มีความเข้าใจใน
พัฒนาการและความต้องการของเด็ก การดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือลดความวิตกกังวลในการใช้ชีวิต ซึ่งใน
ชุมชนเมืองอย่างที่ได้กล่าวไปในข้างต้น  

ครอบครัวยุคใหม่ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาการเลี้ยงดูแลเด็ก ซึ่งไม่มีการแก้ไข
ปัญหาที่ตายตัวโดยขึ้นอยู่กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และลักษณะโครงสร้างครอบครัวของ
แต่ละครอบครัว ส าหรับครอบครัวที่ไม่ค่อยมีฐานะทางเศรษฐกิจ แต่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัดอาจจะ
ส่งลูกกลับไปให้ญาติพ่ีน้องในภูมิล าเนาเลี้ยงดูจนกระทั่งเด็กเข้าสู่วัยเรียน ซึ่งทางเลือกนี้อาจท าให้เด็ก
และบิดามารดาต้องอยู่ห่างไกลกัน อาจท าให้เสียโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่น ในช่วง
แรกเริ่มของพัฒนาการเด็กที่ต้องการการปกป้องดูแลอย่างใกล้ชิด อีกทางเลือกหนึ่งส าหรับครอบครัว
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจอาจเลือกการจ้างพ่ีเลี้ยงมาเลี้ยงดูเด็กที่บ้านของตน ซึ่งถ้าพ่ีเลี้ยงมีศักยภาพใน
การเลี้ยงดูเด็กเล็กอย่างเข้าใจถึงความต้องการและพัฒนาการของเด็กในช่วงแรกเริ่มก็จะส่งผลดีต่อ
พัฒนาการเด็กท่ีดีในอนาคต แต่ในทางกลับกันถ้าพ่ีเลี้ยงเด็กไม่มีศักยภาพในการเสริมสร้างพัฒนาการ
ของเด็กจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและพัฒนาการที่ไม่ต่อเนื่องในอนาคต อีกทางเลือกหนึ่งคือการ
ส่งเด็กไปที่ศูนย์เลี้ยงเด็กใกล้บ้าน เพ่ือแบ่งเบาภาระบิดามารดา หรือผู้ปกครองในช่วงกลางวัน ที่ต้อง
ท างานหารายได้เพ่ือเลี้ยงครอบครัว (Bowlby, 1969  อ้างถึงใน  อภิฤดี  นาคปทุมสวัสดิ์, 2558) ท า
ให้เด็กไม่ต้องอยู่ตามล าพังและเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนต่างสังคม เพ่ือให้เด็กได้ฝึกการ
ปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเติบโตขึ้นในแต่ละช่วงวัย 
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ศูนย์เลี้ยงเด็ก ในสังคมสมัยใหม่สะท้อนครอบครัวที่บิดามารดา ต้องหารายได้เลี้ยงครอบครัว 
เด็กแรกเกิดจนถึงก่อนวัยเรียนไม่สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ในช่วงวัยนั้น จึงมีความจ าเป็นต้อง
ฝากศูนย์เลี้ยงเด็กดูแล เพ่ือดูแลเด็กในช่วงเวลาที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองออกไปท างานนอกบ้าน 
จากการศึกษาความแตกต่างการดูแลเด็ก สรุปได้ว่า ศูนย์เลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพให้ผลไม่ต่างกันมากกับ
การที่พ่อแม่เลี้ยงดูเอง ส่วนศูนย์เลี้ยงเด็กที่ไม่มีคุณภาพจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กในด้าน
ต่างๆ (ศรีเรือน  แก้วกังวาล, 2540: 248) มาตรฐานของศูนย์เลี้ยงเด็กจะต้องมีการแบ่งห้องไว้อย่าง
เป็นสัดส่วนที่ถูกต้องเหมาะสม มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีพ้ืนที่ที่ให้เด็กได้ท ากิจกรรม
กลางแจ้งที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย มีรั้วรอบขอบชิดเพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ มีผู้ดูแลที่
เข้าใจความต้องการและพัฒนาการของเด็ก เพ่ือจัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้แก่เด็กในแต่ละช่วงวัย โดย
สัดส่วนของผู้ดูแลต้องมีจ านวนที่เหมาะสมกับเด็กเพ่ือการดูแลได้อย่างทั่วถึง (Lefrancois, 1990  อ้าง
ถึงใน  ศรีเรือน  แก้วกังวาล, 2540: 248) 

ปัจจุบันมีการเสนอการจัดสวัสดิการเด็กที่จัดขึ้นโดยชุมชนในรูปแบบต่างๆทั้งจัดขึ้นโดย
ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้จึงเกิดการตั้งค าถามในการน าสวัสดิการเด็กที่จัดขึ้นโดยรัฐและเอกชนที่
ก าลังด าเนินการอยู่นั้นมาเปรียบเทียบกันว่าแต่ละส่วนมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันอย่างไร เพ่ือให้เกิด
การวิจัยพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีความส าคัญมุ่งแก้ไขปัญหาการเลี้ยงดูเด็ กและจัด
สวัสดิการเด็กให้แก่ครอบครัวในชุมชนเมือง 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

1)  เพ่ือศึกษาปัญหาการเลี้ยงดูเด็กและการจัดสวัสดิการเด็กในชุมชนเมือง 4 ชุมชน 
2) เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงดูเด็กของบิดามารดาในชุมชนเมือง 
3) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการเด็กที่สอดคล้องกับปัญหาและความ

ต้องการของคนในชุมชนเมือง 

 
1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1) เพ่ือทราบถึงสภาพปัญหาการเลี้ยงดูเด็กและการจัดสวัสดิการเด็กในชุมชนเมือง 4 ชุมชน
และน ามาศึกษาให้เห็นข้อดีและข้อเสียของแต่ละชุมชน 

2) เพ่ือทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงดูเด็กของบิดามารดาในชุมชนเมือง 
 3) เพ่ือน าข้อมูลจากการศึกษามาเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการเด็กที่สอดคล้องกับ 

ปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน 
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1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

1.4.1 ขอบเขตของพ้ืนที่กำรศึกษำ 
เป็นการศึกษาในพ้ืนที่ชุมชนในเขตวังทองหลาง จ านวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนคลองพลับพลา 

ชุมชนร่วมสามัคคี ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา และชุมชนทรัพย์สินเก่า ซึ่งจากการลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลสถาน
รับเลี้ยงเด็กเบื้องต้น พบว่า ทั้ง 4 ชุมชนที่ผู้วิจัยเลือกศึกษาแต่ละชุมชนนั้นมีลักษณะการรับเลี้ยงเด็กไว้
ตามสถานรับเลี้ยงเด็กในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

  1) ชุมชนคลองพลับพลา ไม่มีการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กภายในชุมชน แต่ท าการฝาก
เลี้ยงเด็กตามบ้านรับเลี้ยงเด็ก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในชุมชนใกล้เคียง คือ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านพลับพลา 

  2) ชุมชนร่วมสามัคคี ไม่มีการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กภายในชุมชน แต่มีการฝากเลี้ยงเด็ก
ในบ้านร่วมพัฒนาเด็กที่เป็นรูปแบบของส่วนบุคคลภายในชุมชน 

  3) ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนาที่สังกัด
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขตวังทองหลาง ได้ให้การสนับสนุน 

  4) ชุมชนทรัพย์สินเก่า มีบ้านร่วมพัฒนาเด็กที่เป็นรูปแบบของส่วนบุคคล คือ 
ประกอบด้วยบ้านร่วมพัฒนาเด็ก 4 แห่งภายในชุมชน หนึ่งในบ้านร่วมพัฒนาเด็กนั้นด าเนินงานโดย
ประธานชุมชน 

 
1.4.2 ขอบเขตของเนื้อหำกำรศึกษำ 
ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการเลี้ยงดูเด็กภายในชุมชนเมืองทั้ง 4 ชุมชน เพ่ือหาแนวทางการแก้ไข

ปัญหา อีกทั้งศึกษาสวัสดิการที่มีอยู่ภายในแต่ละชุมชน เพ่ือให้เกิดแนวทางการพัฒนาการจัด
สวัสดิการเด็กภายในชุมชนเมือง 

 
1.4.3 ขอบเขตของระยะเวลำกำรศึกษำ 
ใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 1 ปี ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.

2560 



 
 

 

บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในบทนี้เป็นการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีการน าเสนอแนวคิด
ทฤษฎีต่างๆดังนี้  

2.1 แนวคิดจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก 
2.2 แนวคิดสวัสดิการสังคม 
2.3 แนวคิดจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก 
2.4 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

2.1 แนวคิดจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก 
 

1) จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก  
เป็นวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาพัฒนาการของเด็กเฉพาะตัวตั้งแต่ก่อนคลอดจนถึงวัยเริ่ม

จะเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งได้กล่าวถึง ขั้นการเจริญและพัฒนาการ ปฎิกิริยาผูกพันระหว่างเด็กกับสมาชิกใน
สังคมท่ีเด็กด ารงชีวิตอยู่ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็ก 
 2) ลักษณะเฉพาะของพัฒนาการ 
 พัฒนาการเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง เริ่มต้นตั้งแต่การตั้งครรภ์จะถึงการคลอดจน
เติบโตขึ้นในแต่ละช่วงวัย ซึ่งเห็นได้ว่าพัฒนาการเกิดขึ้นตั้งแต่ในมดลูกการคลอดเป็นแค่เหตุการณ์หนึ่ง
ในพัฒนาการที่แสดงให้เห็นถึงเวลาที่เหมาะสมที่ทารกต้องเปลี่ยนแปลงมาสู่โลกภายนอกแล้ว เมื่อ
ออกมาอยู่นอกมดลูก ทารกจะยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และใช้ระยะเวลาในการเติบโตนาน
พอสมควรกว่าจะเข้าสู่การเป็นตัวตนและสามารถดูแลตนเองได้ โดยเด็กจะมีล าดับพัฒนาการที่ไม่
แตกต่างกันเริ่มจากศีรษะสู่ปลายเท้า แต่จะแตกต่างกันในส่วนของอัตราการพัฒนาการ เช่น เด็ก 2 
คน เรียนรู้ที่จะนั่งก่อนเดินได้เสมอ แต่เด็กจะสามารถนั่งและเดินได้ในช่วงอายุที่พร้อมจะเรียนรู้การนั่ง
และการเดินที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับอัตราพัฒนาการของเด็ก โดยการเจริญของสมองมีความส าคัญ
อย่างมากต่อพัฒนาการของเด็ก เมื่อสมองเจริญเติบโตก็พร้อมที่จะเรียนรู้ พัฒนาการตามล าดับขั้นที่
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เหมาะสม เด็กเรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าทั้งร่างกายพัฒนาไปสู่การตอบสนองที่มีความหมาย
เฉพาะตัว (พะยอม  อิงคตานุวัฒน์, 2524: 1-3) 

3) พัฒนาการของเด็ก 
ตามหลักของ Gesell (อ้างถึงใน  พะยอม  อิงคตานุวัฒน์, 2524: 4-6) ได้จ าแนกพัฒนาการ

ของเด็กออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
    (1) พฤติกรรมการเคลื่อนไหว เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่บ่งบอกถึงการเจริญเติบโตของ

ระบบประสาทส่วนกลาง โดยเฉพาะส่วนของสมอง เช่น เด็กบางคนสามารถพูดได้หรือเดินได้ก่อนเด็ก
คนอ่ืน แสดงว่าพัฒนาการของสมองที่ไวกว่า 

    (2) พฤติกรรมทางด้านการปรับตัว เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการประสานงานที่ดีของระบบการ
เคลื่อนไหวกับระบบความรู้สึก ซึ่งสิ่งที่มีความจ าเป็นมากที่สุดในการด ารงชีวิตคือ การประสานงาน
ระหว่างสายตากับมือ ดังนั้นการปรับตัวจึงสัมพันธ์กันพฤติกรรมการเคลื่อนไหว 

    (3) พฤติกรรมทางด้านภาษา เป็นสิ่งบ่งบอกถึงอวัยวะที่เก่ียวข้องกับการเปล่งเสียงได้มีการ
เจริญควบคู่ไปกับพัฒนาการของสมอง ส่งผลให้เกิดการเปล่งเสียงและแสดงออกถึงสิ่งที่ต้องการได้
อย่างชัดเจนมากกว่าการแสดงออกทางร่างกายเพียงอย่างเดียว เป็นการศึกษาถึงการเข้าใจในภาพรวม
ของเสียงที่สื่อออกมา การใช้ค าพูด และการแสดงออกด้วยท่าทาง ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงถึงการเจริญอย่าง
เป็นปกติของอวัยวะรับเสียง 

    (4) พฤติกรรมทางด้านนิสัยส่วนตัวและทางสังคม เป็นความสามารถในการปรับตัว 
ระหว่างบุคคลกับบุคคล และบุคคลกับกลุ่มคน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน แต่เด็กจะเรียนรู้ที่
จะปรับตัวอย่างเป็นขั้นตอนภายในตัวเด็กเอง และเด็กแต่ละคนจะสามารถปรับตัวเข้ากับแต่ละสังคม
ได้แตกต่างกันออกไป 

ต่อไปจะเป็นการกล่าวถึงพัฒนาการของเด็กแรกเกิด-เด็กก่อนวัยเรียน (แรกเกิด- 6 ขวบ) ซึ่ง
พัฒนาการที่เกิดขึ้นนั้นล้วนมากจากการท าซ้ าๆและเรียนรู้ประสบการณ์ เพ่ือให้เกิดพัฒนาการที่มี
ประสิทธิภาพของเด็ก 

สุณีย์  ธีรดากร, 2526 ได้แบ่งวัยทารกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ วัยทารกแรกเกิด และวัยทารก              
ตอนปลาย โดยกล่าวถึงลักษณะทั่วไป พัฒนาการทางด้านต่างๆของวัยทารกแรกเกิด และพัฒนาการ
ทางด้านต่างๆของวัยทารกตอนปลาย ไว้ดังนี้ 

4) วัยทารก (แรกเกิด- 2 สัปดาห์)  
ลักษณะทั่วไปของวัยทารกแรกเกิด (แรกเกิด- 2 สัปดาห์) 
นวลศิริ  เปาโรหิตย์, จันทมาศ  ปรีชยานุช และอรทัย  ชื่นมนุษย์ (2520) ได้กล่าวถึงเรื่อง วัย

ทารกแรกเกิด (แรกเกิด- 2 สัปดาห์) ว่าทารกมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ
ทั้งหมด ทารกต้องรู้จักการช่วยเหลือตนเองได้ในทุกด้าน เช่น ปอดจะต้องเริ่มท างานเมื่อออกจาก
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ครรภ์มารดา ทารกต้องหายใจเอง ถึงแม้ในช่วงแรกจะมีอาการหัวใจเต้นเร็วบางครั้ง มีสาเหตุมาจาก
หัวใจทารกมีขนาดเล็กแต่ความดันเลือดปกติ เมื่อหัวใจเต้นกับปอดที่ท างานประสานกันถือว่าเป็นเรื่อง
ที่ดี เพราะถ้าปอดท างานล่าช้าจะมีผลต่อพัฒนาการของสมองและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ สิ่งที่แสดงว่า
ทารกมีการท างานของปอดและหัวใจแล้ว คือเสียงร้องครั้งแรก อีกทั้งเมื่อทารกออกมาจากครรภ์
มารดาแล้วการสร้างความอบอุ่นในท้องแม่ก็หมดไป ดังนั้นผิวหนังของทารกจะต้องปรับให้เข้ากับ
อุณหภูมิภายนอกได้ ส่วนเรื่องของระบบย่อยอาหารทารกและการขับถ่ายเมื่อคลอดออกจากครรภ์
มารดาสายสะดือและรกที่ถูกตัดออกจะบ่งบอกถึงการต้องปรับตัวเรื่องการย่อยอาหารและการขับถ่าย
ของเสียด้วยตัวของทารกเอง ซึ่งระบบของการปรับตัวต่างๆของร่างกาย เหล่านี้จะเข้าท่ีเมื่อ 1 สัปดาห์
ผ่านไป แต่การปรับตัวจะสามารถเกิดขึ้นได้ช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและทัศนคติของบิดา
มารดาที่มีต่อทารกด้วย เพ่ือการเติบโตที่สมวัยต่อไปในอนาคต 

    (1) พัฒนาการทางด้านต่างๆของวัยทารกแรกเกิด (แรกเกิด- 2 สัปดาห์) 
    พัฒนาการทางด้านร่างกายของวัยทารกแรกเกิด 

     (1.1) รูปร่างของทารก ทารกแรกเกิดจะมีร่างกายที่บอบบางกล้ามเนื้อกระดูกแต่ละ
ส่วนยังไม่แข็งตัวและคงที่ ที่ส าคัญคือกล้ามเนื้อคอและขา เคลื่อนไหวได้อย่างจ ากัด แต่กล้ามเนื้อมือ
และแขนจะสามารถเคลื่อนไหวได้มากกว่า ดังนั้นสิ่งที่ควรระมัดระวังคือการจัดท่านอนแก่ทารก ไม่
ควรปล่อยให้นอนท่าอะไรก็ได้ เพราะอาจส่งผลต่อการผิดรูปของกระดูกได้ ผิวของทารกจะอ่อนนุ่ม
และบาง มีสีแดงออกชมพู และต่อมน้ าตายังท างานไม่ปกติ ในช่วงแรกถึงมีน้ าตาไหลออกมา และ
ดวงตามีลักษณะขุ่นๆ ทารกที่เกิดมาร่างกายจะยังไม่ได้สัดส่วนที่ถูกต้อง ศีรษะจะยาว 1 ใน 4 ของ
ความยาวทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับตอนโต ศีรษะจะยาว 1 ใน 10 ของความยาวทั้งหมด   

     (1.2) น้ าหนักของทารก น้ าหนักปกติของทารกเมื่อเติบโตมาได้ 7-10 วันนั้น เฉลี่ย
ประมาณ 3,300 กรัม  และจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆวันละ 20 กรัม อย่างต่อเนื่องกัน 5 เดือน และหลังจาก
นั้นน้ าหนักจะเพ่ิมขึ้นแค่วันละ 15 กรัม ท าให้ในเด็กจะมีน้ าหนักเป็น 2 เท่าของน้ าหนักแรกเกิด 
ภายในระยะเวลา 5 เดือน ซึ่งทารกแต่ละคนต่างมีน้ าหนักที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก 

         (1.3) ส่วนสูงของทารก ทารกเพศชายมักมีส่วนสูงมากกว่าทารกเพศหญิง โดยทารก
แรกเกิดส่วนใหญ่จะมีส่วนสูงโดยเฉลี่ย 50 เซนติเมตรและเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆอย่างช้าๆเนื่องจากการ
เจริญเติบโต ของ เนื้อเยื่อบางชนิดมีขีดสูงสุดประมาณ 9 เดือนหลังคลอด 

         โดยการเจริญเติบโตด้านร่างกายที่แตกต่างกันไปของเด็กทารกนั้น ขึ้นอยู่กับสังคม 
สภาพแวดล้อม และการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันออกไปของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง โดยที่แบบแผน
ของพัฒนาการเหล่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะและการเรียนรู้ 

         (1.4) การมองเห็น ทารกแรกเกิดจะมีการมองเห็นที่ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากกระบอกตา
ยังสั้นอยู่ เลนส์ตาใหญ่และมีความโค้งมาก ท าให้สายตายังไม่ประสานกัน ท าให้ทารกอาจจะมองอย่าง
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ไม่มีจุดมุ่งหมาย โดยระยะที่ทองเห็นชัดเจนที่สุดคือ 7 นิ้วครึ่ง โดยทารกจะเคลื่อนไหวลูกตาไปมาตาม
การจ้องมองสิ่งของที่เคลื่อนไหวอยู่ 

(1.5) การได้ยิน เรื่องของการรับรู้เสียงของทารกแรกเกิดจะพัฒนาได้น้อยที่สุด ซึ่งเป็น
เพราะว่าของเหลวที่ยังคงค้างอยู่ในส่วนกลางท าให้การได้ยินไม่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถแยกแยะ
ระหว่างคลื่นเสียงหรือเสียงที่มีความเข้มข้นต่างกันได้ 
 พัฒนาการทางอารมณ์ของวัยทารกแรกเกิด ทารกจะมีเฉพาะอารมณ์ตื่นเต้นเพียง
อย่างเดียว แต่เมื่อผ่านไป 3 เดือน จะแบ่งออกเป็นอารมณ์ 2 แบบ คือ อารมณ์ดีใจ เมื่อได้รับสัมผัสที่
อบอุ่นหรือการดูดนมจากอกแม่ และอารมณ์ไม่พอใจ เกิดเมื่อถูกเปลี่ยนแปลงอิริยาบถอย่างรวดเร็ว 
ทารกจะแสดงออกโดยการร้องไห้ 

พัฒนาการทางสังคมของวัยทารกแรกเกิด ทารกแรกเกิดยังไม่มีการแสดงอาการใดๆที่
ชัดเจน ซึ่งการยิ้มที่สังเกตเห็นได้กับทารกท่ัวไปหลังการคลอด 1 สัปดาห์นั้น เป็นปฎิกิริยาสะท้อนกลับ
อาจเป็นเพราะถูกสัมผัสจนเกิดการหดขนาดตัวของกล้ามเนื้อก็เป็นได้ 

สรุปพัฒนาการในช่วงนี้เป็นระยะที่ต้องมีการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ นอก
ครรภ์มารดา ในช่วงนี้ยังมีความต้องการตอบสนองต่อความต้องการทางด้าน ร่างกาย จิตใจ และ
โภชนาการที่ดีและเป็นระยะวางรากฐานการพัฒนาบุคลิกภาพในด้านต่างๆ เรียนรู้ที่จะรับสิ่งเร้าที่
กระตุ้นประสาทสัมผัสอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกิดจากผลรวมของพันธุกรรมและการเรียนรู้ที่ท าให้พัฒนาการ
ของเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันออกไป (สุณีย์  ธีรดากร, 2526) 

5) วัยทารกตอนปลาย (2 สัปดาห์- 2 ปี) 
ลักษณะทั่วไปของวัยทารกตอนปลาย (2 สัปดาห์- 2 ปี) 

 ในระยะนี้เป็นช่วงที่มีความส าคัญมากกับการพัฒนาของบุคคล โดยจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างเห็นได้ชัดทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ทารกจะพัฒนาจากการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จนมาสู่
การเริ่มพ่ึงพาตัวเองได้ ซึ่งเป็นระยะที่ส าคัญและอันตรายของการพัฒนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็น
ช่วงของการพัฒนาด้านพฤติกรรม อารมณ์ และทัศนคติของตนเองที่มีต่อบุคคลอ่ืน อีกทั้งในระยะนี้ยัง
ถือเป็นการวางรากฐานที่ส าคัญของชีวิต 

(1) พัฒนาการทางด้านร่างกายของวัยทารกตอนปลาย 
         (1.1) ร่างกายของทารก มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในปีแรก ในช่วง 2 สัปดาห์หลัง
คลอดทารกจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  จนเมื่อถึงช่วงอายุ 4-5 เดือน น้ าหนักจะเป็น 3 เท่าของเมื่อ
แรกเกิดและจะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุ 1 ปี หลังจากนั้นการเจริญเติบโตของร่างกายจะค่อยๆ
ช้าลง เนื่องจากทารกต้องใช้พลังงานบางส่วนในการหัดนั่ง คลาน และเดิน   
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    (1.2) ส่วนสูงของทารก ไม่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนกับน้ าหนักตัว ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยอ่ืนที่เป็นองค์ประกอบแวดล้อมของทารกแต่ละคนด้วย เช่น เพศ พันธุกรรม และเชื้อชาติ เป็น
ต้น 

(1.3) สัดส่วนของร่างกาย ในระยะ 6 เดือนสัดส่วนของร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลง
ไปไม่มากนัก และหลังจากนั้นการเปลี่ยนแปลงในส่วนต่างๆจะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น ศีรษะที่โตจะดู
สมดุล เมื่อแขนและขาเริ่มใหญ่และยาวขึ้น ส่วนช่วงของคอยังคงสั้นอยู่จะเห็นได้ชัดกว่าวัยทารกแรก
เกิด 

(1.4) กระดูกและฟัน โครงกระดูกจะเจริญเติบโตมากที่สุดในช่วงระยะปีแรก ซึ่ งท าให้
แขนและขาของทารกมีความแข็งแรง พร้อมรับกับความสามารถที่จะใช้กล้ามเนื้อ ประสาทสัมผัส และ
การเคลื่อนไหวที่ก าลังพัฒนาได้อย่างดีมากขึ้น ช่วงระยะปลายปีที่  2 โครงกระดูกจะเพ่ิมจ านวนและ
แข็งแรงมากขึ้น ซึ่งความแข็งแรงของกระดูกนั้นเกิดขึ้นมาจากการรับประทานอาหาร และฮอร์โมน
จากต่อมไทรอยด์ ถ้าเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับการเจริญเติบโตขึ้นในช่วงระยะนี้ ทารกจะมีพัฒนาการ
ด้านการเคลื่อนไหวและประสาทสัมผัสที่ช้า และถ้าเป็นรุนแรงอาจส่งผลต่อกระดูกพิการได้ ส่วนเรื่อง
ของฟัน ฟันของมนุษย์ด้วยกัน 2 ชุด มีทั้งฟันน้ านมและฟันแท้ โดยเด็กแต่ละคนจะมีชุดของฟันน้ านม
ขึ้นแตกต่างกันออกไป โดยทั่วไปแล้วฟันน้ านมข้างหน้าด้านล่าง 2 ซี่แรกจะเริ่มขึ้นระหว่างอายุ 6-8 
เดือน และเมื่อ 1 ปี จะมีฟันขึ้นประมาณ 4-6 ซี่ ซึ่งเด็กส่วนใหญ่จะมีฟันน้ านมขึ้นครบเมื่ออายุ 2 ปี
ครึ่ง โดยความแตกต่างของฟันเด็กแต่ละคนขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่ต่างกัน เช่น เพศ พันธุกรรม และ
อาหาร  

(1.5) ระบบประสาท เริ่มขึ้นในระยะที่ตัวอ่อนอยู่ในครรภ์มารดาและค่อยๆพัฒนา
รูปแบบและหน้าที่ต่างๆ สมองของเด็กในระยะแรกเกิดนั้นจะยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ต้องอาศัยการพัฒนา
ในระยะต่อๆมาด้วย โดยทั่วไปแล้วสมองของเด็กจะพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วง 3-4 ปีแรก จึงต้อง
ระมัดระวังในช่วงเวลานั้นเป็นพิเศษ เพราะถ้าสมองของเด็กได้รับความกระทบกระเทือนก็อาจส่งผลให้
เด็กสมองพิการได้ โดยสิ่งที่จะบ ารุงการเจริญของสมองได้นั้น คือ การได้รับประทานอาหารที่ดีและถูก
หลักโภชนาการ 

(1.6) อาหารกับการพัฒนาด้านร่างกายของทารก ในระยะแรกเกิดของทารกดื่มนม
จากมารดาด้วยวิธีดูดกลืน อาหารจึงอยู่ในรูปแบบของเหลว แต่เมื่อทารกอายุได้ 3-4 เดือน จะ
สามารถรับประทานอาหารที่เป็นอาหารอ่อนได้ จนเมื่อถึงวัยที่ฟันน้ านมเริ่มขึ้นแล้ว ควรหัดให้เด็กได้
เรียนรู้การเคี้ยวและบริหารฟัน โดยการรับประทานอาหารกึ่งแข็ง แต่ในช่วงระยะแรกของทารกนั้นจะ
ไม่มีอาหารชนิดในที่จะมีคุณค่าไปกว่าน้ านมของมารดาเป็นอาหารที่มีคุณค่าสูงโดยที่ทารกไม่ต้อง
รับประทานอาหารชนิดอ่ืนเลย อีกทั้งเป็นการถ่ายทอดผลดีทางด้านจิตใจระหว่างมารดาและทารก 
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ทารกจะได้รับความอบอุ่นจากอกของมารดาและมารดาจะเกิดความภูมิใจและสายสัมพันธ์ที่ดีต่อทารก
เช่นกัน   

(1.7) การขับถ่าย ทารกจะต้องเรียนรู้ที่จะฝึกเกี่ยวกับการขับถ่าย ควรเริ่มตั้งแต่ระยะ
วัยทารกตอนปลาย เพราะเป็นช่วงเวลาที่สามารถฝึกได้โดยง่ายและทารกมักให้ความร่วมมือ แต่การ
ฝึกนั้นต้องค านึงถึงเรื่องความพร้อมของอวัยวะกล้ามเนื้อในส่วนของการขับถ่ายของเด็กเป็นส าคัญ 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านร่างกายอย่างเหมาะสม 

(1.8) การเคลื่อนไหว ทารกนั้นมีการเคลื่อนไหวที่ขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะและการเรียนรู้  
เพราะทั้งสองอย่างนี้จะเกี่ยวข้องกับทักษะการเคลื่อนไหว และความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ทารกจะเริ่มมี
พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อบริเวณต่างๆ เช่น ศีรษะ ใบหน้า แล้วต่อเนื่องไปยังส่วนล่างของร่างกาย
จนถึงเท้าและจากกลางล าตัวขยายไปยังปลายแขน ปลายขา ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าทารกจะมีการ
เคลื่อนไหว ตาและปากได้ก่อนอวัยวะอ่ืนๆ ต่อจากนั้นก็เป็นศีรษะ คอ ล าตัว และแขนทั้งสองข้าง 
หลังจากนั้นเป็นส่วนของสะโพกขาท้ังสอง และส่วนสุดท้ายคือนิ้วมือ นิ้วเท้า จะเกิดล่าช้ากว่าส่วนอื่น 

(1.9) การประสานงานระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา ทารกเริ่มการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
รอบตัวได้ด้วยการจ้องมองและเคลื่อนสายตาไปตามวัตถุท่ีเคลื่อนไหว หลังจากนั้นทารกเริ่มที่จะใช้การ
สัมผัสเพ่ือส ารวจสิ่งต่างๆรอบตัว โดยอาศัยการประสานงานระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา ทารกเรียนรู้
ที่จะเอ้ือมมือเพ่ือหยิบจับสิ่งของ ในครั้งแรกอาจมีการหยิบจับสิ่งของในลักษณะที่ผิดไปบ้าง เนื่องจาก
ต้องอาศัยการประสานการท างานของกล้ามเนื้อมือและตา เมื่อสมองเกิดการเรียนรู้ ประสาทตา
สามารถกะระยะประสานกับกล้ามเนื้อมือ จนเกิดเป็นทักษะที่แม่นย าในการหยิบจับสิ่งของ ทารกเริ่ม
ที่จะประสานกล้ามเนื้อมือและตา ตั้งแต่อายุเพียงไม่กี่สัปดาห์ โดยผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดูควรเปิด
โอกาศให้ทารกได้เอ้ือมหยิบจับสิ่งของเพ่ือเป็ นการส่งเสริมการเรียนรู้ ดังนั้นทารกที่มีมารดา
ประคับประคองเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด จึงมีโอกาสได้เรียนรู้ยิ่งกว่าทารกที่อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กก าพร้า 
ดังนั้นควรเปิดโอกาสให้ทารกได้คืบคลาน หยิบจับหรือเล่นของเล่นถือเป็นการสร้างพัฒนาการแรกเริ่ม
ที่ดีกว่าการให้เด็กนั่งอยู่นิ่ง 

(2) พัฒนาการทางด้านอารมณ์ของวัยทารกตอนปลาย 
ทารกเมื่อแรกเกิดจะมีอารมณ์ที่แยกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ อารมณ์ชื่นบาน และ

อารมณ์ไม่แจ่มใส เมื่อถึงระยะนี้ทารกจะมีอารมณ์ท่ีแปรปรวนง่ายขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าอารมณ์ ได้แก่  
(2.1) อารมณ์โกรธ อารมณ์โกรธนี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อถูกขัดขวางการกระท า บริดเจส 

นักจิตวิทยาท่านหนึ่งกล่าวว่า ทารกจะมีอารมณ์โกรธเกิดขึ้นเมื่ออายุ 6 เดือน (Goodenough) 
หลังจากนั้นจะพบเห็นอารมณ์โกรธในทารกได้บ่อยครั้งจนกระทั่งสูงสุดที่อายุ 18 เดือน ซึ่งสาเหตุที่
อารมณ์โกรธเกิดมากในระยะนี้ เนื่องจากทารกถึงช่วงการเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ ทั้งการเดิน 
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ยืน หยิบจับสิ่งของ และการพูด แต่อาจถูกขัดขวางจากผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดู ส่งผลให้เกิดอารมณ์
โกรธได ้

(2.2) อารมณ์กลัว ทารกในระยะแรกเกิดนั้นจะยังไม่รู้จักความกลัว โดยความกลัวของ
ทารกนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัย ความกลัวที่เกิดนั้นเป็นผลมาจากการเรียนรู้หรือความไม่เข้า ใจใน
สิ่งแวดล้อม การหลอกหรือขู่ของผู้ปกครองหรือผู้ เลี้ยงดู เพ่ือให้ทารกนั้นเชื่อฟังและเลี้ยงง่าย 
โดยทั่วไปทารกมักกลัวในหลายๆเรื่อง เช่น กลัวคนแปลกหน้า กลัวความมืด และกลัวสัตว์ เป็นต้น ซึ่ง
โดยทั่วไปทุกคนล้วนมีความกลัวในแบบที่แตกต่างกัน แต่ความกลัวในสิ่งที่ไร้สาระนั้นอาจส่งผลต่อการ
ปิดกั้นการรับรู้บางประการและท าร้ายทารกเองได้ ดังนั้นผู้ปกครองและผู้เลี้ยงดูจึงมีความส าคัญใน
การอบรมสั่งสอนให้มีพัฒนาการทางความคิดอย่างถูกต้อง เพ่ือเอาชนะความกลัวเหล่านั้น โดยให้เหตุ
และผลตามความเป็นจริงที่จะเอาชนะความกลัวในเรื่องไร้สาระนั้นๆ 

(2.3) อารมณ์อิจฉาริษยา อารมณ์นี้จะไม่สามารถมองออกได้อย่างชัดเจน อารมณ์
อิจฉาเกิดขึ้นจากการที่ทารกมีความคิดที่ไม่พอใจและเกิดการต่อต้าน เกิดเป็นความกลัวและความ
โกรธมารวมกัน เช่น เมื่อเห็นแม่มีน้องใหม่ก็เกิดความกลัวว่าแม่จะให้ความสนใจน้องมากกว่าและมี
ความโกรธอย่างไม่เข้าใจที่แม่ต้องคอยดูแลน้องตลอดเวลา ผู้เป็นแม่ควรให้ความเอาใจใส่อย่าง
สม่ าเสมอให้ทารกเกิดความรู้สึกที่ว่าได้รับความสนใจเช่นเดียวกันกับน้องและน้องก็เป็นน้องของเขา
เอง เมื่อทารกมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ เขาจะมีอารมณ์รักและหวงแหนมาแทนอารมณ์อิจฉาริษยา 

(2.4) อารมณ์อยากรู้อยากเห็น เกิดข้ึนกับทารกวัยนี้อย่างมาก เพราะทารกเริ่มเรียนรู้ที่
จะเคลื่อนไหวร่างกายและระบบประสาทเริ่มพัฒนา เป็นที่แน่นอนที่ว่าทารกต้องการอยากรู้อยากเห็น
ในสิ่งที่แปลกใหม่อยู่เสมอ ดั้งนั้นผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดูควรให้การส่งเสริมการเรียนรู้อย่างถูกต้อง 

(2.5) อารมณ์รัก อารมณ์นี้เกิดขึ้นได้กับทารกทุกคน แรกเริ่มเกิดขึ้นจากการที่เขา
เรียนรู้ที่จะรัก เพราะเมื่อเขาได้รับการเลี้ยงดูและการเอาใจใส่อย่างอบอุ่น จากผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
มอบความรักให้ เขาเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและส่งผลให้เขาเรียนรู้ที่จะรักคนอ่ืนต่อไป 

(3) พัฒนาการทางด้านสังคมของวัยทารกตอนปลาย 
เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน จนเกิดเป็นพัฒนาการทางสังคมที่

ตัวเองนั้นสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลอ่ืนได้ สิ่งนี้เกิดข้ึนและสะสมมาตั้งแต่
ในวัยทารกและวัยเด็กตอนต้น โดยทารกทั่วไปจะเกิดพัฒนาการทางสังคมเมื่ออายุ 2 สัปดาห์ ซึ่งตรง
กับช่วงที่ทารกสามารถปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆภายนอกครรภ์มารดา โดยสิ่งที่ควรให้ทารกได้
เรียนรู้ในช่วงวัยนี้คือ การอยู่ร่วมกับสังคมในแบบหมู่คณะ จะท าให้ทารกได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
เคารพกฎเกณฑ์ของกลุ่ม รู้สิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของบุคคลอ่ืนๆ อีกท้ังการให้คุณให้โทษรู้จัก
การการใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ว่าท าสิ่งที่ถูกต้องจะได้รับรางวัลหรือเป็นค าชมเชยและเมื่อท าใน
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สิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ควรมีการตักเตือนหรือการลงโทษให้เด็กได้เรียนรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด เพ่ือให้ทารก
เติบโตมาเป็นพลเมืองในสังคมท่ีสามารถปรับตัวเข้ากับระเบียบและกฎเกณฑ์ทางสังคมได้เป็นอย่างดี 

(4) พัฒนาการทางด้านภาษาของวัยทารกตอนปลาย 
ภาษาเป็นตัวกลางที่ใช้ในการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน เพ่ือให้ผู้รับสารเข้าใจในความหมายที่

ต้องการสื่อออกไป โดยการใช้ภาษาของเด็กนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัย ดังนี้ 
3 สัปดาห์แรก  ทารกร้องเนื่องจากความอึดอัด เช่น อยู่ในท่านอนที่ไม่สบายตัว 
3-7 สัปดาห์    ทารกร้องเพราะความหิว  
หลัง 7 สัปดาห์ ทารกร้องเพราะได้รับความเจ็บปวด เช่น เสื้อผ้าอาจจะท าให้ระคายเคือง 
3-5 เดือน       ทารกร้องเพราะต้องการให้มีคนคอยพูดคุยดูแลอย่างใกล้ชิด 
6 เดือน         ทารกจะร้องไห้น้อยลงถ้าได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างทันที แต่ถ้า

ไม่ได้รับโตมาจะเป็นเด็กที่ข้ีอ้อน ในช่วงนี้ทารกเริ่มเปล่งเสียงออกมาเป็นค าพยางค์เดียวได้บ้างแล้ว 
ในช่วงระยะเวลาเหล่านี้ถือเป็นช่วงในการวางรากฐานของการเปล่งเสียงของทารกให้ตรงกับ

ภาษาในสังคมที่ตัวเองอยู่ ในระยะแรกนั้นเด็กจะเปล่งเสียงออกมาอย่างไม่มีความหมาย แต่บุคคล
ใกล้ชิดกับทารกนั้นมีความส าคัญมากในการฝึกและให้การชมเชยเมื่อเด็กเปล่งเสียงออกมาเด็กก็จะหัด
พูดตามเสียงที่เราฝึกฝนจนค่อยๆเป็นค าพูดที่ชัดเจนขึ้น 
 หลัง 6 เดือน- 2 ขวบ ทารกจะเริ่มเลียนเสียงตามที่ตัวเองได้ยิน เป็นค าพูด 2-3 ค า และเริ่ม
พูดแสดงถึงความต้องการต่างๆ 
 การพูดของทารกในช่วงนี้จะพัฒนาแค่ไหนขึ้นอยู่กับความพร้อมของวุฒิภาวะและการพัฒนา
ของระบบอวัยวะส่วนตัว อีกทั้งสิ่งแวดล้อมรอบตัวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านการพูดที่จะ
ท าให้เด็กพูดได้เร็วหรือช้าแตกต่างกันขึ้นอยู่กับคนใกล้ชิดให้การฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ 

(5) พัฒนาการด้านสติปัญญาของวัยทารกตอนปลาย 
สติปัญญา หมายถึง การเจริญเติบโตทางสมองหรือความคิด Piaget (1960) นักจิตวิทยา

ชาวสวิสซ์ ได้กล่าวไว้ว่า 
 

พัฒนาการทางสติปัญญาของคนเราด าเนินไปคล้ายกับการขึ้นบันไดจะต้องไปทีละ
ขั้นตามล าดับไม่สามารถกระโดดข้ามขั้นได้ แม้ว่าเด็กบางคนจะผ่านล าดับขั้นการ
พัฒนาได้เร็วกว่าในขณะที่เด็กคนอ่ืนๆ ช้ากว่า แต่ทุกคนก็ต้องไปตามล าดับขั้นของ
ตน 
 

 พัฒนาการทางสติปัญญาขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้ง พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และโอกาสของ
ทารกท่ีจะได้เรียนรู้เพื่อให้เกิดพัฒนาการ โดยอาศัยประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อ ดังนั้นผู้ปกครองและ
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ผู้เลี้ยงดูควรส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสในการหยิบจับสิ่งของต่างๆ เพ่ือให้ได้สัมผัส ได้เห็น และได้ยิน 
เมื่อเด็กมีพัฒนาการทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อก็จะส่งผลให้เกิดความพร้อมการพัฒนาทางด้าน
สติปัญญาพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

6) วัยเด็กตอนต้น (2 ปี- 6 ปี)  
ลักษณะทั่วไปของวัยเด็กตอนต้น (2 ปี- 6 ปี) 

 วัยเด็กเริ่มขึ้นเมื่อเด็กมีความสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ อยู่ในช่วงอายุ 2 ปี จนถึง
ระยะเวลาที่เด็กมีวุฒิภาวะทางเพศคือช่วงอายุประมาณ 14 ปี วัยเด็กตอนต้นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
วันเด็กก่อนเข้าโรงเรียน เด็กในวัยนี้จะมีลักษณะเด่นที่หลายหลายอย่างมาก ทั้งรักอิสระ ต้องการ
ช่วยเหลือตนเอง ชอบที่จะปฏิเสธ และหัวดื้อ ส่วนมากจะเรียกว่าวัยช่า งปฏิเสธ (Nagativistic 
Period) โดยมีสาเหตุ ดังนี้ (ศรีเรือน  แก้วกังวาล, 2540: 199) 

เด็กนั้นพึ่งผ่านพ้นช่วงของการเป็นทารก โดยมีการพัฒนาทางด้านร่างกายมาอย่างมาก พร้อม
ที่จะเรียนรู้ถึงช่วยเหลือตนเอง ผ่านการฝึกฝนการใช้ภาษา และเริ่มเข้าใจถึงสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว 
ดังนั้นเด็กจึงมีความต้องการที่จะแสดงออกถึงความสามารถเหล่านั้น 

เด็กในวัยนี้เรียนรู้ที่จะเข้าสังคม ต้องการมีความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง ทั้งบุคคลใกล้ชิด
อย่างคนในครอบครัว เพ่ือนเล่นใกล้บ้าน และบุคคลที่พบเห็นในสถานที่ต่างๆ ส่งผลให้เด็กอยากที่จะ
สร้างความเป็นตัวของตัวเองและท าตามใจตนเองอีกด้วย 
 เด็กในวัยนี้จะมีการแสดงออกท่ีหลายหลาย ทั้งช่างประจบประแจง ชอบอาสาที่จะช่วยเหลือ
ผู้ใหญ่ มีทั้งความน่ารัก และหัวดื้อ ในระยะวัยเด็กตอนต้นเด็กต้องอยู่ในหลายสังคม จึงมีความจ าเป็น
ที่เด็กต้องเรียนรู้ถึงกฎระเบียบของแต่ละสังคมที่มีท้ังการให้คุณเม่ือประพฤติปฏิบัติตามและให้โทษเม่ือ
ปฏิบัติตนขัดต่อกฎระเบียบที่ดีงาม อีกทั้งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนทั้งในวัยเดียวกันและต่าง
วัย เรียนรู้ถึงพฤติกรรมและบทบาททางเพศของตัวเอง  

ในช่วงวัยนี้พัฒนาการทางด้านต่างๆจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆอย่าง
เต็มที่ แต่การเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปอย่างช้ากว่าในช่วงวัยทารก โดยมีพัฒนาการด้านต่างๆของวัยเด็ก
ตอนต้น ดังนี้ (สุณีย์  ธีรดากร, 2526) 

1) พัฒนาการด้านร่างกายของวัยเด็กตอนต้น 
(1.1) น้ าหนักและส่วนสูง น้ าหนักและส่วนสูงนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่จะ

ช้าลงกว่าวัยทารก ในช่วงวัยเด็กนี้จะมีความแตกต่างในเรื่องของการเจริญเติบโตขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการ เช่น เพศหญิงจะเจริญเติบโตทางด้านร่างกายเร็วกว่าเพศชายเป็น 2 เท่า การที่เด็กได้รับ
พักผ่อนที่เพียงพอ การได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ การได้ฝึกฝนร่างกายด้วยการออกก าลังกาย 
และการได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก  
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(1.2) สัดส่วนของร่างกาย สัดส่วนร่างกายของเด็กจะดูมีความสมดุลมากขึ้น โครงสร้าง
ร่างกายจะเริ่มใกล้เคียงความเป็นผู้ใหญ่ สีผมจะเข้มขึ้น ศีรษะที่จะดูโตจะดูเล็กลงและได้สัดส่วนกับ
ช่วงของล าตัวที่ยาวขึ้นเป็น 2 เท่าจากเม่ือแรกเกิด ไหล่จะเริ่มกว้าง แขนขาที่ยาว มือและเท้าที่ใหญ่ขึ้น  

(1.3) กระดูกและฟัน โครงกระดูกที่มีความแข็งแรงมากขึ้น กล้ามเนื้อประสาทสัมผัสที่ท า
หน้าที่อย่างดีมากขึ้น ส่วนฟันในวัยนี้จะอยู่ในช่วงของฟันน้ านม โดยฟันน้ านมจะขึ้นครบทุกซี่เมื่ออายุ
ได้ 2 ปีครึ่ง ต้องหมั่นดูแลรักษาฟันน้ านม เพราะฟันน้ านมนั้นมีความส าคัญต่อการฝึกฝนออกเสียงให้
ชัดเจน ถ้าฟันแข็งแรงจะเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่เด็ก อีกทั้งเมื่อเด็กมีวินัยในการดูแลฟัน
น้ านมอย่างดีก็จะส่งผลต่อฟันแท้ที่จะขึ้นตามมาอย่างถูกต าแหน่งและแข็งแรงเช่นกัน โดยฟันน้ านมนั้น
จะค่อยๆโยกและหลุดในช่วงอายุประมาณ 6 ปี และฟันแท้ก็จะข้ึนมาแทนที่ 

(1.4) อาหารกับการพัฒนาด้านร่างกายของเด็ก เด็กในวัยนี้จะแตกต่างจากวัยทารกที่
ความต้องการอาหารจะลดน้อยลง เพราะอัตราการเจริญเติบโตของร่างกายจะเริ่มลดลง เด็กเริ่มมีการ
เลือกรับประทานอาหารที่ชอบและไม่ชอบ โดยเด็กจะพิจารณาด้วยอารมณ์และรูปลักษณ์ของอาหาร
มากกว่ารสชาติของอาหาร เด็กจะเลือกรับประทานอาหารจนถึงช่วงอายุประมาณ 6 ปี หลังจากนั้นจะ
เลือกรับประทานอาหารได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดูเด็กก็มีหน้าที่ส าคัญใน
การฝึกให้เด็กได้รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพราะในวัยนี้จะเป็น
ช่วงที่เด็กจะเรียนรู้ในการเลือกรับประทานอาหารและฝึกมารยาทในการรับประทานอาหาร ซึ่งเป็น
ประโยชน์อย่างมากกับอนาคตการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะของตัวเด็กเอง  

(1.5) การขับถ่าย ในวัยนี้ควรได้รับการฝึกฝนเรื่องการขับถ่าย เพราะร่างกายมีความพร้อม
ที่จะได้รับการฝึก อีกทั้งเมื่อเด็กมีวินัยในเรื่องการขับถ่ายแล้วนั้นแสดงให้เห็นถึงเด็กมีความพร้อมที่จะ
ออกไปเผชิญกับสังคมภายนอกแล้ว โดยการฝึกในเรื่องการขับถ่ายผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดูเด็กควร
ปฏิบัติดังนี้ 
  (1.5.1) สังเกตเวลาที่เด็กขับถ่าย เมื่อเด็กมีความพร้อมแล้วลองฝึกให้เด็กได้นั่งโถใน
เวลาที่ต้องการจะขับถ่าย 

 (1.5.2) ฝึกเด็กให้เคยชินกับความสบายด้วยการใส่เสื้อผ้าที่แห้งสบายไม่อับชื้น โดย
เมื่อเสื้อผ้าเปียกผู้ปกครองหรือผู้ดูแลควรเปลี่ยนใหม่ทันท ี

 (1.5.3) ไม่ควรแสดงความกระวนกระวายในเวลาที่ฝึกเด็กเพราะเด็กอาจจะไม่ยอม
ปฏิบัติตาม แต่ควรจัดสภาพที่เด็กพอใจเด็กก็จะยอมรับและปฏิบัติตาม 

 (1.5.4) ควรมีการให้คุณ คือ การแสดงความพึงพอใจหรือให้ค าชมเชยเมื่อเด็กไม่ท า
เปียกเลอะเทอะ 

 (1.5.5) ควรปลุกเด็กให้ลุกข้ึนไปขับถ่าย และเมื่อเด็กอายุได้ 6 ปี เด็กจะมีวินัยลุกขึ้น
ไปขับถ่ายได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องปลุก 
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การขับถ่ายเป็นสิ่งที่ส าคัญควรฝึกให้เด็กอย่างถูกต้อง เพ่ือไม่ให้มีปัญหาในเรื่องการขับถ่าย 
เช่น การปัสสาวะรดที่นอน มีหลายสาเหตุอาจมาจากการฝึกเรื่องการขับถ่ายไม่ถูกวิธี อาจจะฝึกในช่วง
ที่เด็กเกินไปร่างกายจึงยังไม่มีความพร้อม เด็กสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง เด็กที่โตแล้วแต่มีอารมณ์
อิจฉาก็จะพยายามท าตัวเป็นเด็กเพ่ือเรียกร้องความสนใจจากผู้ปกครอง และการที่เด็กท าตัวต่อต้าน
ผู้ปกครองในทุกๆเรื่อง 

(1.6) สุขภาพ เด็กในวัยนี้ผู้ปกครองควรให้ความใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็นอย่างมาก เพราะ
เด็กถึงช่วงวัยที่รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย อีกทั้งการที่ต้องเผชิญสังคมภายนอก อาจท าให้รับเอา
เชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกายได้ 

(1.7) การนอน เด็กในวัยนี้มักจะไม่นอนกลางวัน การบังคับให้เด็กต้องนอนกลางวัน
อาจจะส่งผลให้เด็กเกิดความเครียด เด็กมักเรียกร้องให้ผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดูท าในสิ่งที่เด็กต้องการ 
เช่น อ่านนิทานก่อนนอน เด็กถึงจะยอมนอนหลับได้ แต่เมื่อเด็กอายุได้ 4 ปี พฤติกรรมเช่นนี้จะเริ่ม
จางหายไป โดยเด็กวัยนี้จะมีพฤติกรรมปกติที่น่าสังเกต คือ การติดตุ๊กตา ผ้าหรือหมอนที่ใช้นอนมา
ตั้งแต่เด็กๆ พฤติกรรมเหล่านี้จะเริ่มหายไปเม่ือใกล้พ้นวัยเด็กตอนต้น 

(1.8) การเคลื่อนไหว เด็กในวัยนี้มีกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนไหว คือ กล้ามเนื้อตา 
กล้ามเนื้อมือและเท้า โดยกล้ามเนื้อเหล่านี้จะต้องท างานประสานกัน เพื่อให้เด็กมีความพร้อมที่จะมอง
และหยิบจับสิ่งของหรือผู้คนต่างๆ เกิดการพัฒนาการเรียนรู้กับสิ่งรอบตัว แต่กล้ามเนื้อที่ ท างาน
ประสานกันในวัยนี้อาจจะยังไม่แข็งแรงพอที่จะเขียนหนังสือให้ออกมาดีได้ 

2) พัฒนาการด้านอารมณ์ของวัยเด็กตอนต้น  
อารมณ์ของเด็กในวัยนี้มีความรุนแรงกว่าในวัยทารก เด็กจะมีความดื้อรั้น เอาแต่ใจ เพราะ

เด็กเริ่มเรียนรู้ที่จะท าสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองหรือเรียกได้ว่าอยู่ในวัยช่างปฏิเสธ (Nagativistic Period) 
โดยเฉพาะเมื่ออยู่ไกลหูไกลตาผู้ปกครองเด็กจะมีอารมณ์รุนแรงเกิดขึ้นได้ง่าย เพราะสิ่งแวดล้อม
รอบตัวเด็กนั้นล้วนแต่ยั่วยุให้เด็กเกิดอารมณ์ต่างๆได้ ในช่วงนี้ผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดูต้องมีการท า
ความเข้าใจในธรรมชาติของพฤติกรรมและความต้องการของเด็กเป็นอย่างมาก เพราะสิ่งเหล่านี้เป็น
สิ่งส าคัญท่ีจะน าไปสู่พัฒนาการและการเรียนรู้ในด้านอื่นๆของเด็ก ผู้ปกครองและผู้เลี้ยงดูควรให้ความ
อบอุ่นและสร้างให้เด็กรู้สึกมีความเชื่อมั่นในตัวเอง เมื่อเด็กเติบโตไปถึงวัยที่ เขาต้องเผชิญกับสังคม
ภายนอกเพียงคนเดียว การดูแลอย่างใกล้ชิดและการชี้น าในสิ่งที่ถูกต้องเหล่านี้จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี
ส าคัญ เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดี มีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตัวเอง มีความอดทนเมื่อความเป็น
จริงไม่เหมือนสิ่งที่คาดหวังไว้เด็กยังคงมีก าลังใจและความอดทนที่จะหาทางแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง
อย่างไม่ใช้ความก้าวร้าวเมื่อเติบโตขึ้น (พยอม  อิงคตานุวัฒน์, 2524) โดยอารมณ์ท่ีเด็กวัยนี้แสดงออก
มีความหลากหลายดังนี้ (ศรีเรือน  แก้วกังวาล, 2540: 205) 



17 
 

 

(2.1) อารมณ์โกรธ เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นกับเด็กในวัยนี้ เพราะเด็กเรียนรู้ที่จะ
ช่วยเหลือตัวเอง  มีความต้องการท าสิ่งต่างๆด้วยตัวเองทั้งในสิ่งที่สามารถท าได้และสิ่งที่ยังไม่มี
ความสามารถพอ เด็กต้องการเป็นตัวของตัวเอง แต่อาจจะถูกผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดูขัดขวางไว้ ท าให้
เด็กแสดงอารมณ์โกรธเพ่ือจะสามารถท าในสิ่งที่ตนเองต้องการได้ตามใจตัวเอง เด็กมีพฤติกรรมที่แสดง
ถึงอารมณ์โกรธได้หลายวิธีทั้งการลงไปนอนดิ้นที่พ้ืน การกรีดร้อง กระทืบเท้า และแกล้งท าอาการ
เจ็บปวด  

(2.2) อารมณ์อวดดี เป็นอารมณ์ที่มีมากในเด็กวัยนี้พอๆกับอารมณ์โกรธ การที่เด็กมี
อารมณ์ดื้อรั้นเพราะเด็กต้องการท าสิ่งต่างๆด้วยตนเองเพ่ือฝึกฝนทักษะต่างๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ แต่ถ้าเด็กดื้อรั้นอย่างมาก อาจเป็นเพราะเด็กถูกเลี้ยงดูอย่างบังคับหรือได้รับการ
ดูแลมากจนเด็กไม่เป็นตัวของตัวเองจนเกิดการต่อต้านด้วยพฤติกรรมต่างๆ เช่น ท าเป็นนิ่งเฉยไม่รับ
ฟังสิ่งที่สอนหรืออบรม ไม่ใส่ใจในกิจวัตรประจ าวัน เป็นต้น 

(2.3) อารมณ์อยากรู้อยากเห็น เรียกได้ว่า เด็กช่างซัก (Question Age) เด็กในวัยนี้จะ
ชอบตั้งค าถามกับสิ่งต่างๆรอบตัวและต้องการรับรู้ค าตอบอย่างมีเหตุมีผล ค าถามจากเด็กจะเริ่มเมื่อ
เข้าวัย 2-3 ปี และจะมีการตั้งค าถามมากที่สุดเมื่อเด็กอายุ 6 ปี ถ้าในช่วงนี้มีผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดู
คอยตอบค าถามอย่างมีเหตุผลที่ดีเหมาะสมกับวัยและสติปัญญาของเด็ก ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
การเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวและฝึกการใช้เหตุผลเมื่อเขาเติบโตขึ้น ในทางกลับกันถ้าเด็กมี
อารมณ์อยากรู้อยากเห็นแต่ผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดูดุว่าในการช่างซักถามนั้นๆ เด็กจะไม่อยากรู้อยาก
เห็นสิ่งรอบตัวอีก และเม่ือเติบโตมาเขาจะเป็นคนท่ีเชื่อคนง่ายไม่รู้จักใช้เหตุผลไตร่ตรอง 

(2.4) อารมณ์ก้าวร้าว ความก้าวร้าวมักเกิดขึ้นมาจากความรู้สึกกดดันหรือการเลียนแบบ
ความรุนแรงก้าวร้าวที่เห็นจากบุคคลภายในสังคมรอบตัว เด็กจะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวในหลาย
รูปแบบ เช่น การไม่ใช้ค าพูดแต่ใช้การหลีกหนีจากสิ่งที่ต้องการรับรู้แทน เด็กบางคนที่แต่ก่อนก้าวร้าว
ด้วยการร้องไห้เปลี่ยนแปลงเป็นการใช้ก าลัง เด็กบางรายใช้วิธีเรียกร้องความสนใจมากกว่า โดย
อาจจะท าร้ายร่างกายตัวเองหรือบุคคลอ่ืน การฟ้องผู้ใหญ่ เพ่ือให้ได้รับความสนใจ แต่อารมณ์เหล่านี้
ถือเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ เพียงแต่เด็กต้องได้รับค าแนะน าจากผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดูในเรื่องการ
แสดงอารมณ์ที่เหมาะสมและสังคมยอมรับได้ เช่น การน าอารมณ์ก้าวร้าวไปใช้กับการเล่นกีฬาเพ่ือให้
ได้ระบายออกมาไม่เก็บไว้จนเป็นอารมณ์ท่ีรุนแรง 

(2.5) อารมณ์อิจฉา เกิดจากความรู้สึกเป็นเจ้าของที่ก าลังจะสูญเสียสิ่งที่ตัวเองรัก ซึ่ง
อาจจะเป็นได้ท้ัง สิ่งของ บุคคล และสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น ความรัก เด็กในวัยนี้การอิจฉาที่เกิดข้ึนจะ
เป็นการอิจฉาระหว่างพ่ีน้องมากที่สุด เพราะเมื่อเด็กเป็นลูกคนเดียวมาเมื่อแรกเกิดระยะเวลาผ่านไป
พ่อกับแม่มีน้องเล็กต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เด็กคนพี่อาจจะยังไม่มีความเข้าใจว่าท าไมจึงเป็นเช่นนั้น 
เบื้องต้นนั้นจะต้องให้พ่อกับแม่อธิบายอย่างมีเหตุผลให้เด็กฟังและให้เด็กเข้าใจว่าน้องก็คือน้องของเขา
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เอง ส่วนการเลี้ยงดูก็ควรให้อย่างเท่าเทียมไม่ดูแลน้องจนละเลยคนพ่ี เขาจะเกิดความรัก ส่วนอารมณ์
อิจฉาจะลดลงไปและเมื่อเขาเติบโตขึ้นได้ปฏิสัมพันธ์กับสังคมภายนอกมากขึ้นความอิจฉาก็จะจาง
หายไป แต่เด็กบางรายเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ความอิจฉาไม่ได้จางหายไป ยากที่จะแก้ไข เกิดเป็นผลเสีย
ต่อตัวเขาเองและบุคคลอ่ืน เขาจะไม่เรียนรู้ที่จะยอมรับหรือให้ความร่วมมือกับบุคคลอ่ืนจะไม่มี
ความสุขเมื่อเห็นผู้อ่ืนได้ดี ดังนั้นผู้ปกครองและผู้เลี้ยงดูควรใส่ใจเด็กอย่างเท่าเทียมเพ่ือให้อารมณ์
อิจฉาเริ่มจางหายไปตั้งแต่วัยเด็ก 

(2.6) อารมณ์กลัว เด็กในวัยนี้จะกลัวในสิ่งที่มีเหตุมีผลมากกว่าในวัยทารก เพราะเด็กเริ่ม
เรียนรู้อย่างเข้าใจกับสิ่งรอบตัวว่าสิ่งใดควรกลัวสิ่งใดไม่ควรที่จะกลัว โดยความกลัวที่เกิดขึ้นกับเด็กวัย
นี้อาจจะเป็นประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับตัวเด็ก ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรม 
เช่น การหลีกเลี่ยงการพบเจอกับสิ่งเหล่านั้น การซ่อนตัวหรือการอยู่ใกล้ผู้ใหญ่ให้คอยปกป้อง  

(2.7) อารมณ์หรรษา เด็กจะมีความรู้สึกภูมิใจและพอใจที่ได้เรียนรู้ที่จะแสดงออกความ
เป็นตัวของตัวเอง มีความส าเร็จในพัฒนาการของประสาทสัมผัสและการใช้กล้ามเนื้อ อีกทั้งการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใหญ่ในบ้านได้อย่างราบรื่น โดยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ปกครองและผู้
เลี้ยงดูมีความเข้าใจในพัฒนาการและธรรมชาติของเด็ก 

3) พัฒนาการด้านสังคมของวัยเด็กตอนต้น (พยอม  อิงคตานุวัฒน์, 2524) 
  เด็กในวัยนี้หรือเรียกได้ว่าเด็กก่อนเข้าวัยเรียนเป็นวัยที่เด็กก าลังเรียนรู้ในการปรับตัวเข้าสู่
สังคมใหม่ ต้องการมีสังคมของเพ่ือน โดยความสัมพันธ์ภายในบ้านค่อยๆลดลงไป เด็กนั้นต้องมีการ
ปรับตัวเพ่ือเข้าสู่สังคมใหม่ให้ได้ โดยการปรับตัวของเด็กจะช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู ของ
ผู้ปกครองว่ามีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีไว้อย่างไร เช่น ครอบครัวที่มีการเลี้ยงดูแบบเปิดโอกาสให้เด็ก
ได้เรียนรู้อย่างอิสระ เด็กจะมีความเชื่อมั่นในตนเอง เข้าสังคมกับผู้อ่ืนได้ง่ายกว่า เด็กท่ีครอบครัวเลี้ยง
ดูอย่างเข้มงวดเรื่องระเบียบวินัย   

อีกทั้งเด็กในวัยนี้เริ่มมีการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ที่สะท้อนถึงบุคลิกภาพของพวกเขาในตอน
โต เช่น การแข่งขัน การให้ความร่วมมือ การทะเลาะ การเลือกคบเพ่ือนหรือแม้กระทั่งการยอมอยู่ใต้
อ านาจผู้อ่ืน  

การแสดงพฤติกรรมพฤติกรรมการแข่งขันจะไม่เกิดขึ้นในเด็กก่อนช่วงวัย 3 ปี แต่พฤติกรรมนี้
จะถูกแสดงออกมาเมื่อ 4-5 ปี เขาบอกว่าพฤติกรรมนี้เป็นเหมือนพฤติกรรมพิเศษ เพราะเด็กจะเรียนรู้
ก็ต่อเมื่อมีการตอบสนองทางพฤติกรรมแล้ว ซึ่งพฤติกรรมการแข่งจะมีมากหรือมีน้อยขึ้นอยู่กับ
สิ่งแวดล้อม เช่น สถานการณ์ บุคคลที่มีความรู้สึกต่อสถานการณ์ต่างๆนั้น การเป็นงานกลุ่มจะมี
ความรู้สึกถึงการแข่งขันมากกว่าการท างานคนเดียว และรางวัลตอบแทนจะดึงดูดให้เกิดความรู้สึก
แข่งขันข้ึน 
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การให้ความร่วมมือ เด็กในวัยนี้จะมีการให้ความร่วมมือมากกว่าในวัยทารกที่ยังคงมองตัวเอง
เป็นศูนย์กลางความสนใจ แต่เมื่ออายุได้ 3 ขวบขึ้นไป เด็กจะมีการเรียนรู้ที่จะให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมต่างๆ รู้จักการยอมที่จะท ากิจกรรมหรือการอยู่ร่วมกันในกลุ่มเพ่ือน และบุคคลอ่ืนๆ  

การทะเลาะ ถือเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องมีพฤติกรรมทะเลาะกันบ้าง โดยจะมีมากในเด็กช่วง
ระยะ 3 ปี สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากครอบครัวที่มีบุตรหลายคน พ่ีน้องในวัยใกล้เคียงกันจึงเกิดการ
ทะเลาะแย่งชิงของเล่น เพราะเด็กในช่วงวัยนี้คงยังไม่มีความเข้าใจในการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของคน
อ่ืน แต่พฤติกรรมเหล่านี้จะค่อยๆจางหายไปเมื่อเด็กเติบโตขึ้นเรียนรู้ถึงสิทธิของตนและสิทธิของคนอ่ืน
มากขึ้น 

การเลือกคบเพ่ือน เด็กในวัยนี้มักจะเลือกคบเพ่ือนเพศเดียวกัน และจะไม่นิยมเล่นสิ่งที่ตัวเอง
และสังคมมองว่าเป็นกิจกรรมการเล่นที่เพศตรงข้ามเล่น เช่น เด็กผู้ชายจะไม่ยอมเล่นตุ๊กตาในแบบที่
เด็กผู้หญิงเล่น  

4) พัฒนาการด้านสติปัญญาของวัยเด็กตอนต้น  
เด็กในวัยนี้จะสามารถมองเห็นถึงสติปัญญาได้ชัดเจนขึ้นกว่าวัยทารกที่เพ่ิงเริ่มมีการพัฒนาใน

ส่วนของระบบประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อ สติปัญญาของเด็กวัยนี้จะถูกแสดงออกมาจากการแสดง
ท่าทางและการพูด เด็กจะมีความอยากรู้อยากเห็นอยากท าความเข้าใจกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่าง
มาก ซึ่งการรับรู้สิ่งต่างๆอย่างถูกต้องจะส่งผลดีต่อพัฒนาการที่ดีของเด็กในอนาคต (สุณีย์  ธีรดากร, 
2526) 

 
2.2 แนวคิดสวัสดิการสังคม 

 
1) ความเป็นมาของสวัสดิการสังคม  
สวัสดิการสังคมในอดีตไม่ได้จัดสรรโดยรัฐ แต่เป็นเรื่องของประชาสวัสดิการหรือสวัสดิการ

ชุมชนเป็นการที่ชุมชนมีปัจจัยสี่เป็นฐานรองรับการด าเนินชีวิต ทั้งเรื่องของอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่
อาศัย และยารักษาโรค ซึ่งสามารถหาได้จากธรรมชาติ โดยในยุคนั้นสิ่งเหล่านี้ยังไม่นิยามเป็นค าว่า
สวัสดิการ โดยแนวคิดสวัสดิการเริ่มเข้ามาในประเทศไทย จากแนวคิด “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ของ
พระราชาผู้มีทศพิธราชธรรม โดยในพระราชจริยวัตรตามทศพิธราชธรรม คือ “ทาน” หรือการให้ เพื่อ
ช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสหรือประสบกับปัญหาความเดือนร้อนที่ยากจะผ่านพ้นไปได้ด้วยตนเอง และ
มี “จาคะ” หรือการเสียสละแบ่งปันประโยชน์ไปยังผู้อื่นในสังคม (อภิญญา  เวชยชัย และศิริพร  ยอด
กมลศาสตร์, 2547: 43-44) 

ดังนั้น การจัดสวัสดิการของสังคมไทยในอดีต ถือเป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต เศรษฐกิจ และการเมือง (พรรณทิพย์  เพชรมาก, 2546: 7-8) ดังนั้นแต่ละประเทศ
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จะมีสวัสดิการในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป จนเข้าสู่การจัดสวัสดิการโดยรัฐ เพราะมีการปฏิรูป
ระบบราชการ ในสมัยรัชการที่ 5 ท าให้เกิดการก่อตั้งองค์กรสังคมสงเคราะห์แห่งแรกขึ้น “สภาอุณา
โลมแดง” เพ่ือช่วยเหลือรักษาพยาบาลทหารที่ท าสงคราม ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “สภากาชาดไทย” 
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้คนต่างให้ความสนใจกับแนวคิดสวัสดิการสังคม โดยเฉพาะประเทศสังคมนิยม 
สวัสดิการสังคมจึงถูกต่อต้านจากหลายๆประเทศที่มองว่าดูเป็นสังคมนิยมมากเกินไป หลังจากนั้นมา
สวัสดิการสังคมในสังคมไทยก็ถูกน ามาจัดสรรในรูปของประชาสงเคราะห์ (กรมประชาสงเคราะห์  อ้าง
ถึงใน  ณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ และพิทยา  ว่องกุล, 2545) 

2) ความหมายของสวัสดิการสังคม  
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมได้มีการให้ความหมายของสวัสดิการสังคม ไว้ดังนี้ 
จอห์น เทอร์เนอร์ (1974: 19  อ้างถึงใน  วันทนีย์  วาสิกะสิน, สุรางค์รัตน์  วศินารมณ์ และ

กิติพัฒน์  นนทปัทมะดุลย์, 2550: 1) ได้ให้ความหมายสวัสดิการสังคมไว้ว่าเป็นการสนับสนุนส่งเสริม
ความเป็นอยู่ของประชาชน เพ่ือให้เกิดความมีมาตรฐานการกินดีอยู่ดี รวมทั้งการให้บริการด้านการ
พัฒนาชุมชนแก่ประชาชน ให้ได้มีสุขอนามัยที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี พร้อมทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมั่นคง 

วิจิตร  รวิวงศ์ (2532: 1) ได้ให้ความหมายสวัสดิการสังคมไว้ว่าเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งด าเนินการให้การสนับสนุน
ไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐ หรือภาคเอกชน ล้วนมุ่งสร้างหลักประกัน เพ่ือให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชนเป็นหลัก สวัสดิการสังคมเป็นลักษณะของงานพัฒนาสังคมที่ไม่ใช่แค่การให้ความช่วยเหลือ
ในยามที่เกิดปัญหาเพียงอย่างเดียว  แต่เป็นส่งต่อวิธีการป้องกันเพ่ือไม่ให้ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต อีกทั้งอาจเป็นการก่อเกิดนโยบายโดยรัฐ เพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมี
องค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ คือ การประกันสังคม การประชาสงเคราะห์ และบริการสังคม 

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (อ้างถึงใน  ส านักมาตรฐานการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ , 2549) ได้ให้ความหมาย “สวัสดิการสังคม” ไว้ในแผนพัฒนางาน
สวัสดิการสังคมสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540-2544) ดังนี้ 

สวัสดิการสังคม คือ การสร้างมาตรฐานการด าเนินชีวิตให้กับคนในสังคม ด้วยการจัด
กระบวนการบริการทางสังคม เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม รวมทั้งการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้เกิดข้ึนโดยทั่วกัน 

สวัสดิการสังคม มีการให้ความหมายทั้งอย่างกว้างและอย่างแคบ อย่างกว้างคือ การที่
ประชาชนมีความพอใจในการด าเนินชีวิตของตนเอง มีความเป็นอยู่ที่ดีในทุกระดับปัจเจกบุคคล ระดับ
ครอบครัว และระดับสังคม ส่วนสวัสดิการสังคมในความหมายอย่างแคบนั้น คือ การด าเนินกิจกรรม
การกุศล เพ่ือบุคคลหรือสังคมที่ด้อยโอกาส โดยมีรัฐเป็นผู้ด าเนินกิจกรรม แต่ด้วยการด าเนินกิจกรรม
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เช่นนี้สร้างผลสะท้อนกลับในทางลบ สังคมบางส่วนมองว่าการกระท าเช่นนี้ส่งผลให้ผู้ด้อยโอกาสเกิด
ความเกียจคร้าน 

ดังนั้นอาจสรุปความหมายของค าว่าสวัสดิการทางสังคมได้ว่า เป็นการสร้างหลักประกันใน
สังคม ซึ่งอาจจะมาได้จากทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้ประชาชนในสังคมได้เข้าถึงกันอย่าง
ยุติธรรม โดยเฉพาะผู้ที่ด้อยโอกาสได้พัฒนาตนเองให้มีความกินดี อยู่ดี เป็นสุข ทั้งทาง ร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ เศรษฐกิจและสังคม โดยเป็นรูปแบบของการจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมในด้านต่างๆตามความ
ต้องการของแต่ละสังคมอย่างเหมาะสม อีกทั้งการเสริมสร้างการเตรียมความพร้อมและช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาที่ส่งผลให้ประชาชนในสังคมอยู่อย่างไม่เป็นสุขให้เบาบางหรือหมดลงไป  

3) ความหมายสวัสดิการชุมชน 
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมได้ให้ความหมายของสวัสดิการชุมชน ไว้ดังนี้ 
สวัสดิการชุมชนวางอยู่บนรากฐานของความเอ้ือเฟ้ือและการสร้างความร่วมมือในชุมชน ที่มี

มาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันสังคมได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก อีกทั้ง
การเข้ามาของทุนนิยมสู่ชุมชน น าพาวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปสู่บริโภคนิยมและการเข้าสู่สังคม
อุตสาหกรรม ส่งผลให้ความเป็นชุมชนดั้งเดิมเริ่มจางหายไป แต่มิใช่ว่าจะสูญหายไปเสียทั้งหมดในทุก
ชุมชนยังคงสามารถแสวงหาการสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นได้ด้วยการฟ้ืนฟูชุมชนและพัฒนา ภูมิ
ปัญญาน ามาประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบันก็สามารถสร้างความเป็นชุมชนให้กลับคืนมาได้ เพ่ือไม่ให้
ชุมชนและสังคมตกอยู่ภายใต้ระบบทุนนิยมที่มากจนเกินไป (อภิญญา  เวชยชัย และศิริพร  ยอดกมล
ศาสตร์, 2547: 69-70) 

4) รูปแบบของสวัสดิการชุมชน 
มีการจัดการใน 3 รูปแบบ ดังนี้ (ส านักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 

2549)  
(4.1) การจัดการสวัสดิการฐานทรัพยากร  
เป็นรูปแบบสวัสดิการความมั่นคงทางสังคมที่ชุมชนจัดให้แก่คนทั่วไป รวมทั้งผู้ที่ด้อย

โอกาสหรือคนยากจนในชุมชนด้วย ถือเป็นสวัสดิการของทุกคน โดยเน้นการสร้างความมั่นคงทางด้าน
อาหาร เพ่ือสร้างการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่เป็นแหล่งวัตถุดิบและน าไปสร้างรายได้ การจัด
สวัสดิการที่ส าคัญในที่นี้คือ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่เป็นสาธารณะ ทั้งทรัพยากรน้ า คือ น้ ามี
ความสัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันของมนุษย์ สามารถใช้ดื่มกินทั้งมนุษย์และสัตว์ ท าอาหาร และ
เพาะปลูก ซึ่งมีความส าคัญในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและการสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้ าน
ในชุมชน ป่าสาธารณะ เป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และเป็นแหล่งสร้างรายได้แก่คน
ชุมชน สามารถน าของป่ามาเป็นอาหาร ส่วนที่เกินจากความต้องการก็น ามาขายสร้างรายได้ อีกทั้ง
ของป่าใช้เป็นอาหารสัตว์และพ้ืนที่ป่าก็สามารถใช้เลี้ยงสัตว์ได้ ทรัพยากรทะเล เป็นปัจจัยส าคัญของ
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ชุมชนประมง ในการจะสร้างความอยู่รอดต้องสร้างความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล มี
ความส าคัญในการสร้างรายได้และความมั่นคงทางอาหารที่ส าคัญที่สุด และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรส่วนบุคคล เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สร้างสวัสดิการของความมั่นคงทางอาหาร การใช้ทรัพยากร
นี้ตั้งอยู่บนแนวคิดของการรวมหมู่ เกิดการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันของคนในชุมชน เช่น การที่คนใน
ชุมชนสามารถพ่ึงพาโดยหาเก็บผักกินตามไร่นาของบุคคลอ่ืนได้     

(4.2) การจัดการสวัสดิการฐานวัฒนธรรม 
เป็นการสร้างสวัสดิการผ่านศาสนา ความเชื่อ และโครงสร้างทางสังคม คือ สวัสดิการ

ครอบครัวกลุ่มเครือญาติ มีทั้งการเกื้อกูลของครอบครัวและกลุ่มเครือญาติ เช่น การช่วยเหลือส่งเสีย
ค่าเล่าเรียนของหลาน การเกื้อกูลของระบบอุปถัมภ์ เช่น ระบบการท านาบนที่ดินผืนเดียวกันแต่แบ่ง
กันท าได้ การจัดการของศาสนสถาน เช่น ชุมชนชาวพุทธใช้วัดเป็นสถานที่บวชเรียนขัดเกลาของ
ลูกหลาน และการจัดสรรที่ดินท ากินโดยชุมชนให้แก่ผู้ที่ยากไร้ 

(4.3) การจัดการสวัสดิการฐานงานพัฒนา  
ในส่วนมากแล้วจะเป็นความรู้จากภานนอกชุมชนที่จะต้องน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนา

หรือปัญหาภายในชุมชน ซึ่งมีทั้งรูปแบบที่เป็นกิจกรรมที่ชุมชนรวมตัวกันจัดท าขึ้นเอง และกิจกรรมที่
เรียนรู้มาจากภายนอก โดยบางกิจกรรมอาจได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือภาคเอกชน เช่น การ
จัดตั้งกลุ่มการออม การจัดตั้งกลุ่มพัฒนาอาชีพในชุมชน เป็นต้น  

การจัดสวัสดิการชุมชนในส่วนของฐานงานพัฒนา ส่วนใหญ่แล้วมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วม
และการรวมตัวเพ่ือสร้างเครือข่าย โดยสร้างให้สมาชิกภายในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมองให้เห็นถึง
ความต้องการและปัญหาของชุมชนร่วมกัน เช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาเด็กและเยาวชน เป็นต้น 
อีกท้ังถือเป็นการสร้างความเข้มแข็งภายในชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดสวัสดิการ
ชุมชน ส่วนใหญ่แล้วเป็นการกระท าอย่างไม่เป็นทางการ ไม่อยู่ในรูปแบบของระบบแบบแผนที่แน่นอน 
ส่งผลให้การด าเนินการส่งผ่านความรู้จากชุมชนหนึ่งไปยังอีกชุมชนหนึ่งอาจเกิดปัญหาได้ โดยสมาชิก
ภายในชุมชนคงยังไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงของการจัดสวัสดิการชุมชน เช่น เรื่องของกลุ่มออมทรัพย์ 
ประโยชน์ที่ได้รับนอกเหนือจากการมองเรื่องเงินปันผลคือหลักการส าคัญเหล่านี้ การให้ความร่วมมือ 
การเชื่อในสัจจะ การแบ่งปัน เป็นต้น  

5) การจัดสวัสดิการชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

 ในการจัดสวัสดิการชุมชน มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการชุมชนหลายภาคส่วน ดังนี้ 
สุรพล  ปธานวนิช (2545: 51-52) กล่าวไว้ว่า รัฐควรให้ความส าคัญ ในการส่งเสริม

ความสามารถขององค์กรภาคประชาชนให้เป็นผู้จัดสวัสดิการในรูปแบบที่ไม่ได้เป็นการค้าขาย เพราะ
รัฐไม่สามารถท าหน้าที่เป็นผู้จัดสวัสดิการได้ทั้งหมด จึงมีความจ าเป็นต้องให้การสนับสนุนองค์กรภาค
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ประชาชนได้ท าหน้าที่ ทั้งนี้องค์กรภาคประชาชนสามารถมีส่วนร่วมทั้งด้านการจัดหาทรัพยากรและ
ท าหน้าที่เป็นผู้จัดสวัสดิการ 

ทัศนีย์  ลักขณาภิชนชัช (2548  อ้างถึงใน  ระวิวรรณ  มนตรีพิลา, 2549: 15) กล่าวไว้ว่า 
การจัดสวัสดิการสังคมมีองค์กรที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ภาคส่วน ได้แก่  

(5.1) ส่วนองค์กรภาครัฐ เป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น เช่น กระทรวง จังหวัด และองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น 

(5.2) ส่วนองค์กรภาคเอกชน เช่น มูลนิธิ ชมรม สโมสร ส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรจากภายนอกท้ังภาครัฐ องค์กรเอกชนภายในประเทศ และองค์กรต่างประเทศ  

(5.3) ส่วนองค์กรภาคประชาชน เป็นองค์กรพ้ืนบ้านที่ เกิดจากการรวมตัวกันของ
ประชาชนที่พร้อมใจเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานด้วยความเสียสละ มีอุดมการณ์ ความสนใจและ
ผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น กลุ่มเกษตร กลุ่มประชาคม เป็นต้น 

6) การจัดสวัสดิการชุมชนแบบพหุนิยม 
 ตามความหมายของสวัสดิการที่ครอบคลุมวิธีการ เพ่ือให้เกิดเป้าหมายความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชนนั้น มีพัฒนาการของแนวคิดในการจัดสวัสดิการจากความรับผิดชอบในระดับปัจเจกบุคคล
มาสู่กลุ่มองค์กรหรือสถาบันต่างๆ ไปจนถึงเป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลตลอดจนการพัฒนาไปสู่นานา
ประเทศ ที่มีการร่วมมือกันให้เกิดสวัสดิการในภาพรวมที่ดีขึ้น Midgley (1986  อ้างถึงใน  พรรณวิภา 
สุวรรณชุมภู, 2557) ในการจัดสวัสดิการชุมชนมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ 5 กลุ่ม 
ดังนี้ 

(6.1) ภาครัฐ (Public Sector) ตั้งแต่รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น เช่น เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและต าบลโดยสวัสดิการที่เกิดขึ้นจากภาครัฐจะมีลักษณะที่เป็น
มาตรฐานแบบทั่วถึง (Universal Standards) อย่างน้อยที่สุดเป็นมาตรฐานขั้นต่ า (Minimum 
Standards) ที่ประชาชนทุกคนต้องได้รับ รวมถึงเป็นการจัดเตรียมสวัสดิการส าหรับประชาชนที่
ประสบปัญหา (Resident Provision) ในลักษณะของการสงเคราะห์ตลอดจนการจัดสวัสดิการของรัฐ 
เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นการควบคุมทางสังคม (Social Control) ให้อยู่
ร่วมกันอย่างมีปกติสุขได ้

(6.2) ภาคเอกชน (Private Sector) นักคิดกลุ่มเสรีนิยมเชื่อว่ากลไกตลาดเป็นวิธีที่ดีที่สุด
ในการกระจายทรัพยากรอย่างทั่วถึงน าไปสู่ทางเลือกของประชาชนที่สามารถสนองตอบความจ าเป็น
ของตนเองภายใต้ความสามารถในกระจาย รวมถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจะต่ ากว่าการจัดสวัสดิการ โดยรัฐ
เพราะการลดต้นทุนเปรียบเสมือนการเพ่ิมก าไร จึงท าให้ผู้จัดสวัสดิการในภาคเอกชนพยายามลด
ต้นทุนที่เกิดขึ้น ประกอบกับถ้าต้นทุนสูงก็จะท าให้ไม่สามารถแข่งขันกับภาคเอกชนรายอ่ืนได้ อย่างไร
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ก็ตามหากกลไกตลาดล้มเหลวโดยเฉพาะการรวมกลุ่มของภาคธุรกิจเอกชนกลายเป็นผูกขาดจะท าให้
ประชาชนไม่มีทางเลือกเช่นกัน 

(6.3) การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (Mutual Aid) เป็นสวัสดิการที่ เกิดขึ้น โดยความ
ช่วยเหลือจากกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง (Solidarity Groups) โดยผ่านการช่วยเหลือจากหลากหลายกลุ่ม 
เช่น สหภาพแรงงาน สมาคมวิชาชีพ และกลุ่มสังคมเพ่ือนฝูง ในรูปแบบของการเสนองานให้ท าการใช้
เงินอุดหนุนและการมีส่วนร่วมในการจัดการต่างๆ 

(6.4) ภาคอาสาสมัคร (Volunteer Sector) เป็นตัวแทนของกลุ่มนักวิชาชีพที่เข้ามามี
บทบาทในกระบวนการจัดสวัสดิการในหลายรูปแบบ ตั้งแต่การเข้าไปมีส่วนร่วมให้แนวคิดการพัฒนา 
รวมถึงการผลักดันให้เกิดการจัดการสวัสดิการในลักษณะของความเป็นผู้ช านาญการ (Specialist 
Expertise) 

(6.5) ภาคที่ไม่เป็นทางการ (Informal Sector) ประกอบด้วยชุมชน เพ่ือนบ้าน และเครือ
ญาติ โดยที่ภาคไม่เป็นทางการเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสามารถรับรู้ถึงสภาพความเป็นไปของ
ความจ าเป็นที่ต้องมีสวัสดิการได ้

ในการจัดสวัสดิการชุมชนจะเกิดขึ้นได้จะเป็นหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่วน ซึ่ง
จะต้องแสดงบทบาทให้ชุมชนเห็นในเชิงประจักษ์ในลักษณะของการสอดประสานกลมกลืนตามบริบท
ของชุมชนแต่ละแห่งที่มีลักษณะแตกต่างกัน บางแห่งภาคท่ีไม่เป็นทางการมีความเข้มแข็งอาจจะแสดง
บทบาทที่เด่นชัดในการจัดสวัสดิการของชุมชนเอง โดยที่ภาครัฐเป็นเพียงองค์ประกอบ เท่านั้น 
ในขณะที่บางชุมชนยังขาดความเข้มแข็งเพียงพอ โดยภาครัฐก็จ าเป็นต้องจัดการดูแลให้เกิดสวัสดิการ
ในชุมชนให้สามารถจัดการดูแลตนเองได้ ซึ่งแนวคิดในการจัดสวัสดิการที่หลากหลายนี้สอดคล้องกับ
แนวคิดในการจัดสวัสดิการแบบพหุนิยมเป็นแนวคิดที่พัฒนาขึ้นจากสถาบันสังคมที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ
องค์กรทางสังคมที่ไม่แสวงหาก าไรที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการสวัสดิการถึงแม้ว่าจะใช้ค่าใช้จ่าย
จากรัฐก็ตาม แต่ก็เป็นการเริ่มต้นของแนวคิดการจัดสวัสดิการแบบพหุนิยมที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
 อย่างไรก็ตามการจัดสวัสดิการภายในชุมชนจะมุ่งเน้นการริเริ่มจากการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ซึ่งเป็นผู้ที่รับรู้ถึงปัญหาภายในชุมชนอย่างแท้จริง และเป็นผู้รับประโยชน์จากการเกิดของ
สวัสดิการชุมชนในรูปแบบต่างๆ โดยภาคประชาชนมีบทบาทส าคัญในการร่วมมือกันท าหน้าที่
ด าเนินงานสวัสดิการให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีภาครัฐและภาคเอกชนคอยให้ค าแนะน าและการ
สนับสนุน เพ่ือให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และบริหารจัดการด้วยตนเองได้ เป็นการตอบสนองการ
แก้ไขปัญหาภายในชุมชนโดยการร่วมกันสร้างสวัสดิการชุมชนให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม  

7) หลักการส าคัญของสวัสดิการชุมชน  
มีการอธิบายถึงหลักการส าคัญของสวัสดิการชุมชนได้ ดังนี้ (พรรณทิพย์  เพชรมาก  และคณะ, 2547) 

(7.1) ท าจากสิ่งที่เป็นจริง ไม่ใช่ลอกเขามาท้ังชุด  
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สวัสดิการชุมชนต้องมีการประยุกต์ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของสมาชิกในแต่ละชุมชน ต้อง
มองถึงความต้องการและปัญหาที่ส าคัญของสมาชิกในชุมชนนั้นๆเป็นหลัก ต้องรู้ว่าบ้านเรามีวิถีชีวิต
ดั้งเดิมอย่างไรเพื่อท าการก าหนดทางแก้ไขด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น  

(7.2) เริ่มจากเล็กไปใหญ่ 
เป็นการจัดสวัสดิการอย่างค่อยเป็นค่อยไป พัฒนาไปตามความพร้อมของสมาชิกในชุมชน

อย่างไม่เร่งรีบ เพราะถ้าเกิดเร่งรีบในการจัดสวัสดิการมากจนเกินไป โดยที่สมาชิกในชุมชนยังไม่มี
ความพร้อม สวัสดิการนั้นๆจะเกิดขึ้นโดยขาดการมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในชุมชน ไม่อาจถือเป็น
สวัสดิการที่เกิดขึ้นโดยคนในชุมชนได้ 

(7.3) เงินเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมาย 
ให้มองเงินเป็นเพียงสิ่งที่เป็นเงื่อนไข เพ่ือให้คนเกิดความต้องการที่จะท างาน แต่ภายใต้

เงื่อนไขที่เป็นตัวเงินนั้น แฝงไปด้วยความมุ่งหมายต้องการให้สมาชิกภายในชุมชนเรียนรู้ที่จะพ่ึงพา
ตนเอง ด้วยการท างาน ท าความดี ด้วยความคิดที่เกิดจากสมาชิกในชุมชนเอง การที่หน่วยงาน
ภายนอกให้การสนับสนุนทางด้านการเงินควรเป็นเงินเท่าที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือการริเริ่มให้เกิดการ
พัฒนาชุมชน 

(7.4) ระบบสวัสดิการที่ดีต้องช่วยเหลือแบบไม่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกในชุมชน 
คือ สวัสดิการควรให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับอย่างยุติธรรม มุ่งเน้นที่คนยากจน

และผู้ด้อยโอกาสและมีการจัดระเบียบสร้างกฎที่ใช้ร่วมกัน 
(7.5) เป็นองค์รวมที่ท าทุกอย่างให้เชื่อมโยงเข้าหากัน 
สวัสดิการสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเรื่องกับทุกเพศทุกวัยในทุกๆกิจกรรม แต่ละช่วงวัยตั้งแต่

การเกิดไปถึงการตาย สวัสดิการเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆเข้าหากัน เช่น สมาชิกภายในชุมชน
ต้องการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สร้างให้เกิดความต้องการในการออมทรัพย์ โดยอาจจะมีการ
เกิดขึ้นของธุรกิจชุมชนที่เป็นสวัสดิการของสมาชิกทุกคนในชุมชนร่วมกัน เป็นต้น อีกทั้งเป็นการสร้าง
ความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกภายในชุมชน เช่น การที่วัยเด็กได้เรียนรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมจากวัย
ผู้สูงอายุในชุมชน ในทางกลับกันผู้สูงอายุในชุมชนก็ได้รับการดูแลจากเด็กๆ และสวัสดิการสามารถ
เกิดได้จากการเชื่อมโยงระหว่างคนกับธรรมชาติ โดยสมาชิกภายในชุมชนเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติอย่างเป็นมิตร เพราะธรรมชาติล้วนเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ 

(7.6) คนในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการต้องเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ 
     สมาชิกภายในชุมชนเรียนรู้ที่จะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับประโยชน์ ไม่เพียงแต่รอรับฝ่ายเดียว
เท่านั้น เสมือนเป็นการส่งต่อสิ่งดีๆที่ตนได้รับหรือได้เรียนรู้จนเกิดประโยชน์ ก็ส่งต่อสิ่งที่ดีที่ได้เรียนรู้
นั้นมาสู่สมาชิกภายในชุมชนให้เกิดการพัฒนาตนเองและชุมชนไปพร้อมกัน ทั้งสองบทบาทนั้นจะ
ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนสร้างความสัมพันธ์ที่มีความเท่าเทียม 
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(7.7) ต้องท าด้วยความรักและความอดทน 
 การเกิดขึ้นของสวัสดิการจะต้องมาจากความเชื่อมั่นที่ว่าสมาชิกภายในชุมชนสามารถสร้าง
สวัสดิการของตนเองได้ เป็นความศรัทธาที่จะเห็นสมาชิกภายในชุมชนร่วมกันท างานเพ่ือชุมชนด้วย
ความรัก มุ่งท าเพ่ือส่วนรวมและยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นการเห็นด้วยหรือเห็น
ต่าง เพ่ือน าความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเหล่านั้นมาพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขการท างานในครั้ง
ต่อไปให้ดีขึ้น 
 
2.3 แนวคิดการจัดสวัสดิการเด็ก 
 

1) ความหมายของสวัสดิการเด็ก 
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมได้มีการให้ความหมายของสวัสดิการเด็ก ไว้ดังนี้ 

 Liderman, et. al (1996, 327  อ้างถึงใน  รพีพรรณ  ค าหอม และเฉลิมชัย  โรจน์นครินทร์, 
2543) ได้ให้ความหมายสวัสดิการเด็กไว้ว่าเป็นการให้บริการรูปแบบหนึ่งแก่บุคคลในวัยเด็ก เพื่อความ
กินดีอยู่ดี โดยจะเน้นที่พัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม โดยบริการนี้จะถูก
จัดขึ้นจากหน่วยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาเรื่องเด็กในสังคม
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพแข็งแรง สามารถเรียนรู้และเติบโตอย่างมีพัฒนาการที่สมวัย 
 Cohen (1992, 242  อ้างถึงใน  รพีพรรณ  ค าหอม และเฉลิมชัย  โรจน์นครินทร์, 2543) ได้
ให้ความหมายสวัสดิการเด็กไว้ว่ามีรากศัพท์มาจากค าว่าความปลอดภัยของเด็ก (Child-Saving) และ
การช่วยเหลือเด็ก (Child-Rescuing) โดยเน้นที่จะกระท าการใดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเด็ก ทั้ง
ในด้านสิทธิและการสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียม 
 ศรีทับทิม  พานิชพันธ์ (2536: 35-37) ได้ให้ความหมายสวัสดิการเด็กไว้ว่าเป็นรูปแบบของ
งานสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงบทบาททางสังคม โดยเฉพาะบทบาทภายในครอบครัว 
โดยปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนมากมักมีจุดเริ่มต้นมาจากความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดา และบุตร จึงต้อง
ให้การสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้ง เด็กท่ีมีปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เด็กที่
บิดามารดาไม่มีเวลาเลี้ยงดู เด็กในครอบครัวยากจน เด็กที่ครอบครัวแตกแยก เด็กก าพร้า และเด็ก
พิการ เป็นต้น ซึ่งจะมีการให้ความช่วยเหลือใน 2 ระยะด้วยกัน 1) การให้ความช่วยเหลือในระยะ
เร่งด่วนหรือแบบเฉพาะหน้า เพ่ือแก้ไขปัญหาขั้นวิกฤตได้อย่างทันทีทันใด 2) การให้ความช่วยเหลือ
แบบระยะยาว เพ่ือท าการแก้ไขที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนานและมีกระบวนการที่ต่อเนื่องหวั งผลให้
ครอบครัวเกิดความมั่นคง โดยการช่วยเหลือนั้นมีหลายรูปแบบทั้งการให้ความรู้ สิ่งของ เงิน และการ
ให้บริการด้านต่างๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการ สภาพปัญหา และความเหมาะสม 
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 ดังนั้น สวัสดิการเด็กเป็นเรื่องของการให้ที่มีรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการให้ในสิ่งที่เป็นความรู้ 
การให้บริการ การให้สิ่งของ การให้เงินสนับสนุนในความต้องการ การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาที่
จะเกิดขึ้นกับตัวเด็ก โดยการให้เหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วจะมอบให้แก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เลี้ยง
เด็ก เพ่ือยังผลให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
และสังคม เพ่ือให้ได้รับความปลอดภัยตั้งแต่เกิดและมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นบุคคลที่ มี
ศักยภาพสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ โดยการให้นั้นจะมาจากหน่วยงานทางสังคม
ทีห่ลากหลายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องให้ความส าคัญแก่เด็กท่ีจะเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติ 

2) จุดมุ่งหมายของงานสวัสดิการเด็ก  
Maluccio, et.al (1986, 5  อ้างถึงใน  ศรีทับทิม  พานิชพันธ์ , 2536: 22) ได้กล่าวถึง

จุดมุ่งหมายของบริการสวัสดิการเด็กที่ส าคัญไว้ 6 ประการ ดังนี้ 
(2.1) การคุ้มครองและส่งเสริมสวัสดิภาพของเด็กทุกคนรวมทั้งเด็กผู้ด้อยโอกาส เช่น เด็ก

พิการ เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กครอบครัวยากจน เป็นต้น 
(2.2) การป้องกัน บ าบัดรักษา หรือช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ที่จะเป็นการสกัดไว้ก่อนที่

ปัญหาจะเกิดหรือถ้าปัญหานั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็หาวิธีเยียวยาให้หาย หาทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
ที่สุดในบริบทนั้นๆ เช่น การที่เด็กถูกกระท าความรุนแรง เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เป็นต้น 

(2.3) การป้องกันการพรากเด็กออกจากครอบครัวที่แท้จริงโดยไม่มีเหตุจ าเป็น โดยการ
ช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักให้เขามีโอกาสที่จะสามารถแก้ไขปัญหาครอบครัวด้วยตัว
เขาเอง และป้องกันการแยกเด็กออกจากครอบครัวเท่าที่จะมีความเป็นไปได้ 

(2.4) การฟ้ืนฟูครอบครัว เมื่อมีเด็กถูกแยกออกจากครอบครัวสามารถให้ความช่วยเหลือ
โดยการจัดบริการให้แก่เด็กและครอบครัว 

(2.5) การส่งเด็กไปอยู่ในครอบครัวบุญธรรมที่เหมาะสม ในกรณีแบบนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ
มีความจ าเป็นที่เด็กจะไม่สามารถกลับไปสู่ครอบครัวเดิมได้อีก  

(2.6) การให้การเลี้ยงดูแก่เด็กที่มีความจ าเป็นต้องออกจากบ้านเขาไปและในกรณีที่ไม่
สามารถกลับไปอยู่บ้านของเขาได้อีกหรือไม่สามารถถูกส่งไปเลี้ยงดูในครอบครัวบุญธรรมได้ 

ดังนั้นจุดมุ่งหมายของงานสวัสดิการเด็กที่เป็นงานบริการทางสังคมที่กล่าวนี้สามารถสะท้อน
ได้ถึงความครอบคลุมของการบริการที่มีทั้งการคุ้มครองเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งหาวิธี
ป้องกันก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นแก่เด็กท้ังในปัจจุบันและในอนาคต โดยดูจากบริบทความเหมาะสมของ
แต่ละปัญหาของเด็กแต่ละคน และถ้าปัญหาได้เกิดขึ้นมาแล้วงานสวัสดิการเด็กก็ได้มองถึงเรื่องการ
บ าบัดฟ้ืนฟูเด็กให้หลุดพ้นจากปัญหาต่างๆได้อย่างถูกวิธี ทั้งนี้แล้วปัญหาต่างๆจะไม่ต้องมีการแก้ที่
ปลายเหตุถ้าเรียนรู้ที่จะป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหาต่างๆ โดยให้ความส าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์
ภายในครอบครัวให้เข้มแข็ง อีกทั้งการเป็นหูเป็นตาของชุมชนร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กให้ดี 
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มีการหาวิธีป้องกัน มองให้ เห็นถึงปัญหาและหาวิธีแก้ไขร่วมกัน ทั้ งหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนอย่างเป็นองค์รวมร่วมเข้ามาให้การสนับสนุนครอบครัวในกลุ่มชุมชนหรือสังคมที่ยังขาด
โอกาส เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเด็กในทุกๆด้านตั้งแต่แรกเกิด เพราะเด็กล้วนเป็นบุคคลที่จะ
เติบโตไปเป็นทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติต่อไป 

3) ลักษณะของงานสวัสดิการเด็ก 
อภิรดี ธรรมาธิกุล (2541, 29-30) ได้แบ่งลักษณะของงานสวัสดิการเด็กไว้ 3 ประการ ดังนี้ 

(3.1) การให้บริการโดยตรง (Direct Services) 
 (3.1.1) การให้ความช่วยเหลือแก่เด็กในบ้านของตัวเอง มีทั้งการให้ความช่วยเหลือที่

เป็นวัตถุสิ่งของ การเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ การจัดบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาทั้งในระบบและนอนระบบเพ่ือรองรับความต้องการจ าเป็นของเด็ก การจัดกิจกรรมกีฬาและ
สันทนาการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของเด็ก การให้ความรู้ด้านวิชาชีพเพ่ือการมีงานท า และการ
ให้บริการของศูนย์เด็ก เป็นต้น 

 (3.1.2) การให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความจ าเป็นต้องออกจากบ้าน ซึ่งมีทั้งการ
เลี้ยงดูเด็กในสถานสงเคราะห์ การฝากศูนย์รับเลี้ยงเด็กแบบชั่วคราว และการเลี้ยงดูเด็กแบบ
ครอบครัวอุปถัมภ์ ทั้งนี้เรียกได้ว่าเป็น “บริการทดแทน” 

(3.2) การให้บริการโดยอ้อม (Indirect Services) 
 (3.2.1) การให้ความช่วยเหลือเป็นตัวเงิน เพ่ือน าไปตอบสนองในสิ่งที่ยังขาดแคลน 

เช่น ทุนการศึกษา ทุนเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การเรียน และทุนอาหารกลางวัน เป็นต้น 
 (3.2.2) การประสานงาน เพ่ือเป็นสื่อกลางในการส่งต่อความต้องการและเป็นการ

อ านวยความสะดวกในการบริการด้วย 
(3.3) การให้บริการแบบพิเศษ (Special Services)  

  เป็นการให้บริการส าหรับเด็กที่มีปัญหาพิเศษ เช่น เด็กที่ถูกใช้ความรุนแรง เด็ก
ก าพร้า เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กพิการทุพพลภาพ และเด็กที่กระท าผิด เป็นต้น โดยการให้บริการถูกแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

 (3.3.1) บริการสนับสนุน (Supportive Services) บริการประเภทนี้เป็นส่วนของ
การส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวระหว่างบิดามารดาและบุตร โดยจะช่วยลดความ
ตึงเครียดที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวและอาจส่งผลต่อการเกิดความแตกแยกในครอบครัว ด้วยการ
บริการด้านต่างๆ เช่น บริการให้ค าปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์ การให้ค าแนะน าการแก้ไขปัญหาชีวิต
ครอบครัว การป้องกันการใช้ความรุนแรงแก่เด็ก บริการสุขวิทยาจิต และบริการคุ้ มครองสวัสดิภาพ
เด็ก เป็นต้น 



29 
 

 

 (3.3.2) บริการเสริม (Supplementary Services) บริการประเภทนี้จะถูกจัดขึ้น
ให้กับเด็กที่ต้องเผชิญกับปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวอย่างรุนแรง โดยบริการนี้จะช่วย
ส่งเสริมให้เด็กสามารถอยู่อาศัยภายในบ้านของตัวเองต่อไปได้ เช่น บิดามารดาไม่สามารถท าหน้าที่
การเลี้ยงดูเด็กได้ ซึ่งอาจเกิดจากการสูญเสียบิดามารดาด้วยอุบัติเหตุต่างๆ เป็นต้น โดยมีบริการเสริม
ต่างๆ ดังนี้ บริการรับเลี้ยงเด็กช่วงกลางวัน บริการรักษาความมั่นคงทางการเงินทุกประเภทรวมทั้ง
การประกันสังคม และบริการแม่บ้าน เพ่ือเป็นบริการเสริมเติมเต็มการท าหน้าที่ของบิดามารดาในการ
เลี้ยงดูบุตรให้สามารถด าเนินต่อด้วยดี 

 (3.3.3) บริการทดแทน (Substitute Services) บริการประเภทนี้จะถูกจัดขึ้นให้กับ
เด็กที่ตกในสภาพที่เป็นอันตราย เช่น เด็กพิการทุพพลภาพ เด็กถูดทอดทิ้ง และเด็กก าพร้า เป็นต้น 
เพ่ือช่วยทดแทนในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวของเด็ก ซึ่งมีทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวร 
บริการทดแทนเป็นเหมือนการจัดหาครอบครัวทดแทนที่เหมาะสมกับเด็กคนนั้นๆเสมือนกับครอบครัว
ที่แท้จริงของเขา โดยมีบิดามารดาทดแทนมาท าหน้าที่ในการเลี้ยงดู บริการเหล่านี้ได้แก่ บริการเลี้ยงดู
เด็กตามบ้านทั้งแบบครอบครัวและแบบกลุ่ม บริการเลี้ยงดูเด็กในสถานสงเคราะห์  ครอบครัว
อุปการะและบริการบุตรบุญธรรม เป็นต้น  

4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสวัสดิการเด็ก 
นิตยา  เงินประเสริฐศรี (2529: 42-52) ได้ท าการสรุปถึงหน่วยงานที่มีบทบาทในการจัดสรร

สวัสดิการเด็กมีทั้งหน่วยงานของทางภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งแต่ละภาคส่วนมีหน้าที่รับผิดชอบที่
แตกต่างกันออกไป แต่จะเกิดความซ้ าซ้อนในหน้าที่กันบ้างเพราะการท างานของทุก ภาคส่วนไม่ได้
ท างานประสานกันทั้งระหว่างภาคเอกชนด้วยกัน และระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน อีกทั้งขาดการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน (สุพรรณี  ไชยอ าพร, 2545: 23-24) ส่งผลให้ทิศทางในการท างานไม่ตรงกัน 
ขาดข้อมูลพ้ืนในเชิงลึกของแต่ละพ้ืนที่ อีกทั้งกฎระเบียบขององค์กรไม่เอ้ือต่อระบบการปฏิบัติงาน ผล
การท างานจึงสะท้อนออกมาแบบงานเฉพาะหน้าเน้นการให้แบบสงเคราะห์โดยไม่เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ที่จะป้องกันและส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเกิดผลกระทบต่อ
ครอบครัวที่ยากจนและเด็กด้อยโอกาสซึ่งปัญหาก็ทวีความรุนแรงอย่างมาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดสวัสดิการเด็กทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีดังนี้  (รพีพรรณ  ค าหอม และเฉลิมชัย  โรจน์
นครินทร์, 2543: 40-41) 

(4.1) กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชนโดย
ด าเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 (2540-2544) ซึ่งเป็นเด็กในสภาวะยากล าบาก
พิเศษทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ โดยให้ได้รับการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา 
และสังคม บริการหลักส าคัญๆ ได้แก่ บริการด้านการศึกษา บริการด้านสาธารณสุข บริการด้านฝึก
อาชีพเพ่ือเสริมรายได้ 



30 
 

 

หน่วยงานที่ให้บริการของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ส านักสวัสดิการสังคม ส านักการศึกษา 
ส านักอนามัย ส านักพัฒนาชุมชน  

(4.2) กรมประชาสงเคราะห์ จัดสวัสดิการเด็กและเยาวชนอายุแรกเกิด  18 ปี ที่ประสบ
ปัญหาถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ประพฤติตนไม่สมควรแก่วัย ถูกกระท าทารุณ ถูกใช้แรงงาน ก าพร้า และ
ครอบครัวยากจน บริการที่จัด เช่น การสงเคราะห์เด็กยากจนให้ได้รับการศึกษาโดยให้ทุนการศึกษา 
อุปกรณ์การศึกษา หรือชุดนักเรียน การให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาของเด็ก โดยไม่คิดดอกเบี้ย และส่งใช้
คืนภายใน 3 ปี การให้เงินทุนประชาศึกษาสงเคราะห์ (ทปศ.1) การฝึกอาชีพและอบรมจริยธรรม การ
จัดบ้านพักเด็กและครอบครัว บริการสถานสงเคราะห์ บริการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และเด็ก และ
บริการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 

หน่วยงานที่ให้บริการ ได้แก่ กองสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น กองคุ้มครองสวัสดิภาพ
เด็ก ส านักงานประชาสงเคราะห์เขตต่างๆในกรุงเทพมหานคร 

(4.3) กระทรวงศึกษาธิการ จัดสวัสดิการด้านการจัดการศึกษาภาคบังคับให้เด็กใน
ครอบครัวยากจน การให้ทุนการศึกษา การให้เครื่องแบบนักเรียน การจัดโครงการอาหารกลางวันแก่
เด็กยากจนในโรงเรียน 

หน่วยงานที่ให้บริการ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)  
(4.4) กองก ากับการสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ด าเนินการตาม 

ป.ว.294 และ ปว.132 กรณีพบเห็นเด็กที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม เจ้าหน้าที่ต ารวจว่ากล่าวตักเตือน 
และน าเด็กให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมจากครอบครัวกรมประชาสงเคราะห์ต่อไป 

(4.5) ภาคเอกชน มีหน่วยงานที่ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเด็ก เช่น มูลนิธิเพ่ือ
การพัฒนาเด็ก สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิเด็ก ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก บ้านพักฉุกเฉิน มูลนิธิดวงประทีป มูลนิธิ
เด็กอ่อนในสลัม ฯลฯ 

5) แนวทางการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  
กองนโยบายและแผน ส านักงานพัฒนาสังคม (2555: 299-303) ได้กล่าวถึงการจัดตั้งศูนย์

พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนให้เป็นความคิดริเริ่มของประชาชนในชุมชน โดยด าเนินงานในรูปของ
คณะกรรมการภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการชุมชน และมีที่ตั้งอยู่ในชุมชน รับเด็กอายุ
ตั้งแต่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี เข้ารับการพัฒนาความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตาม
หลักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กเล็กทั้งนี้ ผู้ปกครองที่น าเด็กมาฝากดูแลจะต้องมีส่วนร่วมออกค่าสมทบ
ส าหรับเด็กตามความเหมาะสม 

(5.1) แนวคิดในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน 
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 (5.1.1) การจัดให้มีบริการสังคม โดยด าเนินการในลักษณะของ Day Care Service 
เพ่ือแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง และเพ่ือให้เด็กในชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้มีการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่โรงเรียน 

 (5.1.2) การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งในหลายๆ
กิจกรรมที่ด าเนินการโดยคณะกรรมการชุมชน 

5.2) วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
 (5.2.1) เพ่ือพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กเล็ก และลดอัตราทุพโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียน 
 (5.2.2) เพ่ือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูเด็กขณะออกไป

ประกอบอาชีพและเป็นการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ให้มีความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน 
 (5.2.3) เพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกระบวนการพัฒนาชุมชน 

5.3) เป้าหมาย 
 (5.3.1) กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กก่อนวัยเรียนที่มีอายุระหว่าง 2-6 ปี  
 (5.3.2) เป้าหมายของการด าเนินงาน 

(1) การด าเนินงานต้องไม่ซ้ าซ้อน แต่เป็นการรับช่วงต่อของส านักพัฒนา
สังคมและส านักการศึกษา ทั้งนี้อาจจะแบ่งเด็กก่อนวัยเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ช่วงอายุ 2-3 ปี และ 4-6 
ปี ส าหรับเด็กอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป จะต้องพัฒนาให้มีความพร้อมและสามารถเข้าเรียนต่อในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครได้ 

(2) ในการให้บริการเด็กก่อนวัยเรียน ควรค านึงถึงเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตั้งอยู่ และชุมชนใกล้เคียงที่ไม่มีศูนย์ฯ เป็นหลัก การพิจารณารับเด็ก
ก่อนวัยเรียนนอกเหนือจากนั้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน และส านักงานเขต ทั้งนี้เนื่องจากอาจท าให้มีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานสูงขึ้น และมีผลต่อการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร  

5.4) การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน 
(5.4.1) คณะกรรมการชุมชนส ารวจความต้องการจ านวนเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน

และจัดเตรียมสถานที่ซึ่งต้องอยู่ในชุมชนที่จะด าเนินการ 
 (1) กรณีสถานที่เป็นของเอกชน จะต้องมีเอกสารสิทธิ หรือหนังสือแสดง

ความยินยอมให้ใช้ประโยชน์ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ ซึ่งกรุงเทพมหานคร 
ได้ก าหนด 
  (2) การเช่าที่ดิน/อาคาร คณะกรรมการชุมชนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนจากการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน 
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 (3) สถานที่ที่ก าหนดให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน หากมี
อาคารอยู่แล้วให้พิจารณาถึงความสะอาด ปลอดภัย แสงแดดส่องถึง อากาศถ่ายเท ไม่อับชื้น กรณีที่
จะสร้างขึ้นใหม่ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องและควรจะมีพ้ืนที่ว่างส าหรับใช้
เป็นสนามเด็กเล่นด้วย 

 (5.4.2) การประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการชุมชนและผู้อยู่อาศัยในชุมชน ช่วย
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้ามาใช้บริการจากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ในชุมชน 

(5.4.3) คณะกรรมการชุมชนยื่นเรื่องพร้อมแจ้งความประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน และพร้อมการสนับสนุนเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อผู้อ านวยการเขต 
และผู้อ านวยการเขตเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม 

(5.4.4) ผู้อ านวยการเขตพิจารณาการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนและ
แต่งตั้งอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กประจ าศูนย์ โดยกรุงเทพมหานครสนับสนุนค่าตอบแทนอาสาสมัคร ผู้ดูแล
เด็ก อาหารเสริม และวัสดุอุปกรณ์ ตามความเหมาะสม 

(5.4.5) การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน ก าหนดให้อยู่ในการ
ควบคุมดูแลของคณะกรรมการชุมชน ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
สนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2536 ข้อ 4 โดยคณะกรรมการชุมชนแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน และเมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุมชน ให้คณะกรรมการ
ชุมชนพิจารณาการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนหากมี
ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการบริหารศูนย์ฯ ให้ผู้อ านวยการเขตเป็นผู้พิจารณาหาข้อยุติ โดยให้ค านึงถึง
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของศูนย์ เป็นหลักส าคัญ 

5.5) อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก 
ความหมายของค าว่าอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก 

(5.1) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนา
ชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 ก าหนดว่า อาสาสมัคร หมายความว่า บุคคลที่ปฏิบัติงานด้านการ
พัฒนาชุมชนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้อ านวยการเขต 

(5.2) จ านวนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ก าหนดตามสัดส่วนคือ เด็กจ านวน 10 คน ต่อ
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก 1 คน  

(5.3) คุณสมบัติของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก 
 (1) เพศหญิง 
 (2) อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 
 (3) คุณวุฒิตั้งแต่ ม.3 หรือเทียบเท่า 
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(4) มีภูมิล าเนา (อาศัย และหรือมีทะเบียนบ้าน) อยู่แล้วในชุมชนที่ตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง 

(5) มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
(6) มีความรักเด็ก สุภาพเรียบร้อย อ่อนโยน ร่าเริงแจ่มใส ซื่อสัตย์สุจริต ไม่

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
(7) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย มีความกระตือรือร้นและมี

ลักษณะเป็นผู้น า มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
5.6) การคัดเลือกอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก 

(5.6.1) ให้คณะกรรมการชุมชนหรือคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียนประกาศรับสมัครอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กอย่างน้อย 15 วัน เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ก าหนด มีความรู้ความสามารถและมีความตั้งใจจริงที่จะมาปฏิบัติงานในต าแหน่งอาสาสมัคร
ผู้ดูแลเด็ก 

(5.6.2) ให้คณะกรรมการชุมชนหรือคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กฯ ก าหนด
วันรับสมัคร วันสอบคัดเลือก และวันประกาศผลสอบให้ผู้สมัครได้รับทราบ 

(5.6.3) ผู้สมัครต้องส่งหลักฐาน เอกสารในวันรับสมัคร ดังนี้ 
(1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป หน้าตรงไม่สวมแว่นด า 
(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบับ 
(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
(4) ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา หรือใบรับรองการปฏิบัติงาน จ านวน 1 

ฉบับ 
(5) ใบรับรองแพทย์ จ านวน 1 ฉบับ 
(6) ใบรับรองความประพฤติ รับรองโดยประธานชุมชนหรือกรรมการชุมชน

หรือประธานกรรมการชุมชน หรือประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน
หรือข้าราชการไม่ต่ ากว่าระดับ 3 

5.7) วิธีการคัดเลือกอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน 
(5.7.1) คณะกรรมการคัดเลือก ประกอบด้วย คณะกรรมการชุมชนหรือคณะ

กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน อย่างน้อย 2 คน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฝ่าย
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของส านักงานเขตพ้ืนที่ 1 คน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก 

(5.7.2) ใช้วิธีสอบสัมภาษณ์ เพ่ือทดสอบความรู้ ทัศนคติที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตลอดจนทดสอบการสัมภาษณ์พ้ืนฐานอารมณ์ เพ่ือให้ได้ผู้มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด 
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(5.7.3) การสอบข้อเขียนเพ่ือทดสอบความรู้และการเขียนภาษาไทยที่ถูกต้อง อาจ
กระท าโดยการเขียนเรียงความ หัวข้อเรื่องให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการสอบคัดเลือก 

5.8) การฝึกอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก 
การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก

ประกอบด้วย หลักสูตรการฝึกอบรม ดังนี้ 
(5.8.1) หลักสูตรการปฐมนิเทศอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก (3 วัน)(ตารางที่ 1 และ 2) 

ส าหรับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กก่อนปฏิบัติงาน 
(5.8.2) หลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก (เพ่ิมพูนทักษะผู้ดูแลเด็ก)(5วัน)

(ตารางท่ี 3) ส าหรับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 1 ปี 
ส านักพัฒนาสังคมเป็นผู้ด าเนินการจัดอบรมสัมมนา ส าหรับหลักสูตรที่ 3 เป็นการคัดเลือก

ผู้ดูแลเด็กท่ีมีผลงานดีเด่น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในศูนย์

พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นจึงให้ทุกส านักงานเขตจัดอบรมอาสาสมัครผู้ดูแล
เด็กตามหลักสูตรที่ก าหนดให้คือ 1,2 และ 3 ตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้
งบประมาณประจ าปีของส านักงานเขต หรือขอรับการช่วยเหลือจากองค์การเอกชนในพื้นที่ 

คณะวิทยากร อาจพิจารณาได้ตามความเหมาะสมกับหลักสูตร โดยติดต่อขอรับการสนับสนุน
วิทยากรจากหน่วยงาน ดังนี้ 

1) หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษา กรุงเทพมหานคร  
2) สถาบันราชภัฏ และโรงเรียนสาธิตในเครือสถาบันราชภัฏทุกแห่ง 
3) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
4) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

 
2.4 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 นิตยา  เงินประเสริฐศรี (2529: 181-185) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ องค์การสวัสดิการเด็ก: การ
ประสานงานระหว่างองค์การของรัฐและเอกชน พบว่า การให้สวัสดิการแก่เด็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
(เด็กก าพร้าและเด็กที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ) มีความสอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กใน
ระดับปานกลาง โดยมีนโยบายด้านเด็กและเยาวชน ถูกน ามาใช้เป็นแนวทางด าเนินงาน โดยนโยบายที่
เกี่ ยวข้องคือ  น โยบายการสงเคราะห์ และคุ้ มครองสวัสดิภ าพ เด็ กและเยาวชนของกรม
ประชาสงเคราะห์ 2525 แต่การด าเนินงานด้านให้สวัสดิการแก่เด็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมายไม่ตรงกับ
นโยบายที่ก าหนดไว้ คือ ไม่มีการน านโยบายมาใช้อย่างจริงจัง และนโยบายเด็กมาเพ่ือพรรณนาสภาพ
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อันพึงประสงค์เท่านั้น และองค์การสวัสดิการในภาครัฐที่มีบทบาทส าคัญต่อการให้สวัสดิการเด็ก คือ 
กรมประชาสงเคราะห์ โดยมีองค์การสวัสดิการเด็กในภาคเอกชนร่วมสนับสนุนกับทางภาครัฐเพ่ือเป็น
การแบ่งเบาภาระ ซึ่งภาคเอกชนก็จะท าในส่วนของกิจกรรมหรือโครงการขนาดเล็ก เป็นงานสวัสดิการ
เด็กที่รัฐยังไม่ได้ด าเนินการ และจะช่วยสังคมชี้ปัญหา ภัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว ให้สังคม
ได้รับรู้ โดยปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการประสานงานระหว่างองค์การสวัสดิการเด็กในภาครัฐและ
ภาคเอกชน คือ โครงสร้าง ระบบบริหารและขั้นตอนในการปฏิบัติงานของรัฐ เป็นอุปสรรค์ที่ส าคัญ
ที่สุด โดยมีการประเมินจากผู้ถูกสัมภาษณ์ 2 กลุ่ม เกี่ยวกับการประสานงานทั้งภาคส่วนนี้ผลออกมา
อยู่ในระดับปานกลาง และการประสานงานในบางเรื่องยังอยู่ในระดับต่ า 

วิณี  ชิดเชิดวงศ์   และสมประสงค์  ประสงค์เงิน (2530 :171-175) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ 
การศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบการให้การศึกษาแก่บิดา มารดา ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัย
เรียน จังหวัดชลบุรี พบว่า บิดา มารดาของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีสภาพการท างาน ระดับการศึกษา 
และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแตกต่างกัน มีความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กด้าน
พัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาแตกต่างกัน 
 จิตราภรณ์  พัฒนาศิริ (2535: 29) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การอบรมเลี้ยงดูกับการพัฒนาการด้าน
นิสัยบุคคลและสังคมของเด็กปฐมวัยในอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า สภาพเศรษฐกิจของ
ครอบครัว และระดับการศึกษาของบิดา มารดามีผลต่อการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการให้แก่
เด็ก กล่าวคือ เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้สูงมีการอบรมเลี้ยงดูที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
ดีกว่า กลุ่มเด็กท่ีมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย และมารดาที่มีระดับการศึกษาสูงให้การอบรมเลี้ยงดู
และส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ ได้ดีกว่ามารดาที่มีระดับการศึกษาต่ า 
 อารีรัตน์  ข าอยู่  และคณะ (2540: 173) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ พัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรมพัฒนาชุมชนในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรีและจังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบว่า เด็กที่มีมารดาอายุมาก จะได้รับการพัฒนาด้านสังคม ด้านการช่วยเหลือตนเอง 
ด้านภาษาและการได้ยิน มากกว่าเด็กที่มีมารดาอายุน้อย นอกจากนี้เด็กที่มีมารดาที่ระดับการศึกษา
ต่ ากว่าประถมจะมีพัฒนาการที่ผิดปกติและล่าช้า 
 วรรณา  บุญนวน (2541: 47) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเอง และ
สังคมของเด็กวัย 2-5 ปี ในเขตชุมชนแออัดเทศบาลนคร พบว่า รูปแบบการเลี้ยงดูมีความสัมพันธ์กับ
พัฒนาด้านการช่วยเหลือตัวเอง โดยเด็กที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากบิดา มารดา แบบใช้อ านาจกึ่ง
ตามใจมีพฤติกรรมการช่วยเหลือตนเองสูงกว่าเด็กที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อ านาจและแบบ
ตามใจ 

ระพีพรรณ  ค าหอม และเฉลิมชัย  โรจน์นครินทร์ (2543: 138-139) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ                      
แนวทางการพัฒนาบริการสวัสดิการเด็กส าหรับเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ยากจน: ศึกษาเฉพาะกรณี
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กรุงเทพมหานคร พบว่า แนวทางการพัฒนาบริการสวัสดิการเด็ก ต้องมีการจัดบริการป้องกันปัญหา
เด็ก และบริการพัฒนาเด็ก บริการสนับสนุนเกื้อกูลที่รัฐต้องพัฒนาได้แก่ บริการให้ค าแนะน าปรึกษา
เด็ก บริการให้ความรู้ชีวิตครอบครัวศึกษา บริการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในชุมชน บริการเสริมที่รัฐ
ต้องพัฒนา ได้แก่ บริการเลี้ยงเด็กกลางวัน บริการทุนประกอบอาชีพ บริการทดแทนที่รัฐต้องพัฒนา 
คือ บริการของสถานสงเคราะห์และบริการรับฝากเลี้ยงเด็กตามบ้าน แนวทางการจัดบริการสวัสดิการ
เด็กในครอบครัวยากจน ควรเป็นการจัดบริการที่ส่งเสริมให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการคิด  
ทุกขั้นตอน เพ่ือให้บริการเข้าถึงเด็กทุกคน มีรูปแบบที่หลากหลายให้เลือก และมีการเปิดโอกาสให้
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน ภาคประชาชนและชุมชนจัดบริการ 
 ทิพวรรณ  อธิกุลสินธ์ (2547: 55-58) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การศึกษาสภาพและปัญหาการเลี้ยง
ดูเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองในอาคารสงเคราะห์คลองจั่นของการเคหะแห่งชาติ พบว่า ผู้ปกครองมีการ
ปฏิบัติในการเลี้ยงดูและส่งเสริมเด็กในทุกๆด้านเป็นประจ า โดยจะมีปัญหาปัญหาในการเลี้ยงดูเด็กทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคมอยู่บ้าง อีกทั้งผู้ปกครองที่มีจ านวนบุตร และล าดับการเกิด
ของบุตรที่ต่างกัน จะมีปัญหาในการเลี้ยงดูเด็กทางด้านสังคม 
 สมศักดิ์  อมรสิริพงศ์ (2555: 67) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ รูปแบบและวิธีการจัดสวัสดิการสังคมที่
เหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า รูปแบบการจัดสวัสดิการ
สังคมที่เหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชนโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ รูปแบบการจัด
สวัสดิการสังคมแบบ “พหุลักษณ์” ซึ่งเป็นการจัดสวัสดิการสังคมในลักษณะการบูรณาการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ภายในและภายนอกพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เชื่อมโยงเข้ากับทุนทางสังคม ภูมิปัญญา ทรัพยากร วัฒนธรรม 
ภายในท้องถิ่น อปท. ต้องให้ประสานงาน สนับสนุนและอ านวยความสะดวก ส่วนวิธีการจัดสวัสดิการ
สังคมที่เหมาะสม 8 ขั้นตอน ได้แก่ การส ารวจข้อมูลและสภาพปัญหาของเด็กและเยาวชน การจัดเวที
ระดมความคิด การร่วมวางแผน การระดมทุนและทรัพยากร การน าแผนสู่การปฏิบัติ การสร้างกลไก
ขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมกลุ่มเด็กและเยาวชน การติดตามประเมินผลและการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
 

2.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถน ามาสังเคราะห์เป็น
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา ได้ดังแผนภาพข้างล่างนี้ 
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ภาพที่ 2.1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

กล่าวโดยสรุปเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยเด็กตอนต้นนั้นมีความส าคัญอย่างมาก เพราะ
พัฒนาการในด้านต่างๆของช่วงวัยนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกหลักและ
ตอบสนองความต้องการที่ดีจะส่งผลต่อพัฒนาการในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับวัย โดย
ในแต่ละครอบครัวอาจมีข้อจ ากัดในการเลี้ยงดูเด็ก(โครงสร้างครอบครัว จ านวนบุตร การศึกษา รายได้ 
การประกอบอาชีพ สถานภาพ) ในบางครอบครัวมีการเลี้ยงดูโดยบิดามารดา ปู่ย่า ตายาย ญาติพ่ีน้อง 
รวมทั้งการฝากเลี้ยงดูเด็กตามสถานรับเลี้ยงเด็กท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งในแต่ละรูปแบบการ

ทางเลือกในการเลี้ยงดู 

- บิดามารดา 

- ญาติผู้ใหญ่ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน   

  (รัฐ) 

- สถานรับเลี้ยงเด็ก (เอกชน) 

ความสอดคล้องกับ 

บริบทของครอบครัว 

- โครงสร้างครอบครัว 

- จ านวนบุตร 

- การศึกษา 

- รายได ้

- การประกอบอาชีพ 

- สถานภาพ 

 สวัสดิการเด็ก 

- กินดีอยู่ดีส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

- พัฒนาทางด้านอารมณ์ให้มีวุฒิภาวะที่เหมาะสมตามวัย 

- โอกาสทางการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาทางด้านภาษา 

- พัฒนาทักษะและสติปัญญาในทุกด้าน 

- คุ้มครองสวัสดิภาพให้อยู่รอดปลอดภัย 

- บริการให้ความรู้เรื่องครอบครัวศึกษา 
 

การให้ความส าคัญ                      

มีส่วนร่วมและการ

สนับสนุน 

- ภาครัฐ 

- ภาคเอกชน 

- ภาคประชาชน                    

(CSO NGOs) 

 

เด็ก 

- วัยทารก (แรกเกิด- 2 สัปดาห์) 

- วัยทารกตอนปลาย (2 สัปดาห์- 2 ปี) 

- วัยเด็กตอนต้น (2 ปี- 6ปี) 
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เลี้ยงดูเด็กนั้นทุกภาคส่วนควรให้ความส าคัญ เข้ามามีส่วนร่วม และคอยให้การสนับสนุนผ่านรูปแบบ
สวัสดิการต่างๆที่ทุกฝ่ายควรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นองค์รวม โดยมองเงื่อนไขที่แตกต่างกันในแต่ละ
ชุมชนจึงจัดสรรสวัสดิการที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของชาวบ้านภายในชุมชน เพราะเด็กที่
เติบโตตามล าดับขั้นของพัฒนาการที่ดีจะเป็นอนาคตของชาติต่อไป 
 



 
 

 

บทท่ี 3 
 

วิธีการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัญหาการเลี้ยงดูเด็กและการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเมือง: ศึกษา
กรณี 4 ชุมชนในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการวิจัยโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

3.1 วิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
3.1.1 ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.2 เครื่องมือ 
3.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  

3.2 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 
3.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.2.4 การน าเสนอข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาแบบผสม โดยมีการรวบรวมข้อมูลเชิงส ารวจด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานของทุกหลังคาเรือนทั้ง 4 ชุมชน และวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเป็นวิธี
หลักในการวิจัยครั้งนี้  

โดยผู้วิจัยจะเข้าไปในชุมชนด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านก่อน มีการแสดงตัวตน
อย่างไม่ปิดบังสถานภาพ เพ่ือให้ชาวบ้านเกิดความไว้วางใจ ด้วยการเข้าไปช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆใน
ชุมชนผ่านการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนต่างๆที่ชาวบ้านกระท า 
โดยเฉพาะการเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญในแต่ละเดือน และกิจกรรมที่ชาวบ้านร่วมกันจัดขึ้นเพ่ือเป็น
สวัสดิการของชาวบ้านในชุมชน ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยทั้ง 2 วิธี จะถูกรวบรวมเป็นงานวิจัยที่
ครอบคลุมทั้งเนื้อหาในเชิงปริมาณและเนื้อหาเชิงลึก ในการน าไปวิเคราะห์เป็นข้อสรุป จนเกิดเป็น
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาที่เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านในชุมชนต่อไป 
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3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
 
 ในส่วนของวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้                          
 3.1.1 ประชากรส าหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ ชาวบ้านทั้ง 4 ชุมชน 1) ชุมชนคลองพลับพลา มี
จ านวน 282 หลังคาเรือน 2) ชุมชนร่วมสามัคคี มีจ านวน 98 หลังคาเรือน 3) ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา มี
จ านวน 420 หลังคาเรือน 4) ชุมชนทรัพย์สินเก่า มีจ านวน 550 หลังคาเรือน ส่วนกลุ่มตัวอย่าง
ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองที่มีบุตรในช่วงวัยแรกเกิดจนถึง 4 ปี ที่อาศัยอยู่ในชุมชนทั้ง 4 
ชุมชน  

3.1.2 เครื่องมือส าหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของแต่ละครัวเรือน ทั้ง 4 ชุมชน ประกอบไปด้วย สมาชิกทั้ งหมด 

จ านวนเด็กอายุต่ ากว่า 4 ปี อายุหัวหน้าครัวเรือน การนับถือศาสนา อาชีพของหัวหน้าครัวเรือน 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน สถานภาพของหัวหน้าครัวเรือน 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก จ านวนเด็กทั้งหมดในครัวเรือน จ านวนเด็กที่อายุต่ ากว่า 4 ปี 
อายุของเด็ก เด็กได้รับการเลี้ยงดูโดยใคร เลี้ยงดูในสถานที่ใด ความพึงพอใจต่อสถานที่ (กรณีน าเด็ก
เลี้ยงนอกบ้านตอนกลางวัน) ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดูแลเด็กในชุมชน  

3.1.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการข้อมูล
พ้ืนฐานของทุกหลังคาเรือนในชุมชน เพ่ือเป็นข้อมูลเชิงส ารวจจะมีผู้ช่วยวิจัยเพ่ือท าการเก็บข้อมูล
จ านวน 4 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มละ 2 คน แต่ละกลุ่มนั้นรับผิดชอบกลุ่มละ 2 ชุมชน ซึ่งก่อนการลง
พ้ืนที่เก็บข้อมูลนั้น เราจะมีการเตรียมตัวในการท าความเข้าใจแบบสอบถามให้ตรงกันก่อน จึงเข้า
ส ารวจและเก็บแบบสอบถามในทุกหลังคนเรือนที่มีคนอยู่ และท าการสอบถามข้อมูลทั่วไปใน
แบบสอบถามส่วนที่ 1 เมื่อในครอบครัวนั้นไม่มีบุตรในวัยแรกเกิดจนถึง 4 ปี ก็จะสิ้นสุดการท า
แบบสอบถาม แต่ถ้าในครัวเรือนนั้นมีบุตรในวัยแรกเกิดจนถึง 4 ปี จะท าแบบสอบถามในส่วนที่ 2 
เป็นเรื่องเก่ียวกับเด็กต่อไป  

3.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติเชิงพรรณนา ด้วยการหาร้อยละ
และการหาค่าเฉลี่ย 

 

3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

ในส่วนของวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้ 
3.2.1 ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ ประธานชุมชน ชุมชนละ 1 คน ผู้ที่

เลี้ยงดูเด็กโดยคนในครอบครัวชุมชนละ 2 คน ผู้เลี้ยงดูเด็กในบ้านรับเลี้ยงเด็ก 4 คน (ชุมชนคลอง
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พลับพลา) อาสาผู้เลี้ยงดูเด็กหรือครูพ่ีเลี้ยงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวันเรียน 4 คน (ชุมชนคลอง
พลับพลา) 1 คน (ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา) ผู้เลี้ยงดูเด็กในบ้านร่วมพัฒนาเด็ก 1 คน (ชุมชนร่วมสามัคคี) 4 
คน (ชุมชนทรัพย์สินเก่า) รวมจ านวนทั้งสิ้น 26 คน  

3.2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยวิธีต่างๆดังนี้ 
1) การค้นคว้าหาข้อมูลเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับชุมชนที่ศึกษา เช่น ประวัติชุมชน 

ผลงานวิจัยที่เคยศึกษาชุมชนเหล่านี้ แนวทางการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ฯลฯ  
2) การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้าน การเข้าร่วม

กิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ ท าให้ผู้วิจัยสามารถค้นหาผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ จากการที่ผู้ปกครองและเด็ก
มาเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน อีกทั้งการแนะน าผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญจากประธานชุมชน  

3) การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเตรียมแนวการสัมภาษณ์ล่วงหน้าไว้ในแต่ละประเด็นเป็น
ค าถามวิจัยแบบปลายเปิด ซึ่งการสัมภาษณ์จะเป็นไปอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือให้มีบรรยากาศที่ผ่อน
คลาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญทั้ง 4 ชุมชน การศึกษาครั้งนี้จะท าการสัมภาษณ์ประธาน
ชุมชน ผู้เลี้ยงดูเด็กในรูปแบบต่าง ทั้งเรื่องของปัญหาการเลี้ยงดู และสวัสดิการเด็กที่มีอยู่ในแต่ละ
ชุมชน โดยจะน ามาเปรียบเทียบเพ่ือให้เห็นข้อดีข้อเสียของการจัดสวัสดิการเด็กท่ีตอบสนองบริบทของ
แต่ละชุมชน โดยการเก็บรายละเอียดด้วยการขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญท าการอัดเสียง จดบันทึก 
สังเกตอวัจนภาษา และบริบทรอบข้างขณะสัมภาษณ์ 

3.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการอ่านท าความเข้าใจอย่างละเอียดใน
แต่ละบทสัมภาษณ์ ต่อด้วยการน ามาจัดประเภทของข้อมูลที่ได้มาเป็นหมวดหมู่ ใส่รหัสก ากับเพ่ือการ
ดึงข้อมูลต่างๆมาใช้ได้โดยง่าย ตรวจสอบข้อมูลว่าครบตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ต่อด้วยท าการทบทวน
ทฤษฎีต่างๆเพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยพิจารณาจากความสมเหตุสมผลในเชิงตรรกะและพิจารณา
ถึงความสอดคล้องกับหลักฐานข้อมูลที่ได้มาเป็นส าคัญ หลังจากนั้นท าการพรรณนาผลการศึกษาที่
ผ่านการวิเคราะห์เชื่อมโยงกับทฤษฎี ส่วนใดที่เป็นข้อค้นพบใหม่และมีประโยชน์กับงานวิจัยในอนาคต
ก็ท าการใส่ในข้อเสนอแนะจากงานวิจัยต่อไป 

3.2.4 การน าเสนอข้อมูล ในการน าเสนอข้อมูลจะใช้การพรรณนา เพ่ือให้เห็นถึงรายละเอียด
อย่างครบถ้วน และน ามาวิเคราะห์เข้ากับบริบทภายในชุมชน อีกทั้งมีการน าเสนอข้อมูลเป็นตาราง
และแผนภาพเพ่ือง่ายต่อการท าความเข้าใจในภาพรวม 



 

 

บทท่ี 4 
 

กรณีศึกษาชุมชนคลองพลับพลา 
 

 ในบทนี้น ำเสนอเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิกำรเด็ก และรูปแบบกำรเลี้ยงดูเด็กในชุมชนคลอง
พลับพลำ โดยในช่วงแรกกล่ำวถึงประวัติชุมชนโดยสังเขป จำกนั้นในส่วนที่สองได้น ำเสนอถึงข้อมูลเชิง
ส ำรวจเกี่ยวกับเด็กเบื้องต้น เพ่ือให้ทรำบถึงสภำวะปัญหำโดยรวมของกำรเลี้ยงดูเด็ก ส่วนที่สำมได้
วิเครำะห์เปรียบเทียบถึงสวัสดิกำรเด็ก และรูปแบบกำรเลี้ยงดูเด็กในชุมชนตำมล ำดับ   
 4.1 ประวัติควำมเป็นมำของชุมชนคลองพลับพลำ 

 4.2 ข้อมูลเชิงส ำรวจเกี่ยวกับเด็กในชุมชนคลองพลับพลำ 
4.3 วิเครำะห์กำรเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัว 
4.5 วิเครำะห์กำรเลี้ยงดูเด็กโดยศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 

4.6 วิเครำะห์เปรียบเทียบกำรเลี้ยงดูเด็กทั้ง 3 รูปแบบ 
 

4.1 ประวัติความเป็นมาของชุมชนคลองพลับพลา 
 

ชุมชนคลองพลับพลำในอดีตเป็นพ้ืนที่ส่วนหนึ่งที่เรียกว่ำ “ทุ่งบำงกะปิ” ชื่อนี้มีที่มำจำก
บริเวณพ้ืนที่กว่ำ 300 ไร่ มีต้นทองหลำงจ ำนวนมำก อีกทั้งมีท้องไร่ท้องนำโดยรอบ ชำวบ้ำนส่วนใหญ่
ในพ้ืนที่นิยม ท ำนำ ท ำสวนผลไม้ เช่น มะม่วง มะพร้ำว ขนุน และชมพู่ วิถีชีวิตของชำวบ้ำนส่วนใหญ่
อยู่บริเวณริมน้ ำ มีกำรปลูกสร้ำงบ้ำนริมคลองโดยใช้วัสดุจำกไม้ กำรตั้งถิ่นฐำนริมคลองสำมำรถเอ้ือต่อ
กำรด ำรงชีวิตอย่ำงพอเพียงหลำยประกำร กล่ำวคือ กำรปลูกผักสวนครัวโดยใช้น้ ำคลองในกำรรดให้
ผักเจริญเติบโต ผักที่ได้ใช้รับประทำนในครอบครัวและเพ่ือนบ้ำน เหลือจึงน ำไปจ ำหน่ำย สร้ำงรำยได้
เพ่ือกำรเก็บออม ชำวบ้ำนไปมำหำสู่ด้วยกำรพำยเรือไม่เร่งรีบ ไม่มีรำยจ่ำยค่ำเชื้อเพลิง เพ่ือนบ้ ำน
พ่ึงพำอำศัยทำงเดียวกันไปด้วยกันได้ เป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีเผื่อได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยำม
จ ำเป็น ชำวบ้ำนน้อยรำยที่มีเรือติดเครื่องยนต์ ส่วนมำกจะเป็นชำวบ้ำนที่มีฐำนะดี น้ ำในล ำคลองมี
ควำมสะอำดสำมำรถน ำมำใช้อุปโภคและบริโภค ชำวบ้ำนส่วนใหญ่ขุดบ่อเลี้ยงปลำ บ้ำงจับปลำใน
คลองมำประกอบอำหำร บ้ำงน ำไปขำยสร้ำงรำยได ้

ในปีพ.ศ. 2500-2510 มีชำวบ้ำนมำปลูกสร้ำงบ้ำนเรือนอยู่อำศัยประมำณ 100 หลังคำเรือน 
โดยตั้งอยู่อย่ำงกระจัดกระจำยแต่ละบ้ำนมีพ้ืนที่จ ำนวนมำก แต่กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อยู่ในรูปแบบ
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ของชุมชนชนบทที่มีควำมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในช่วงนั้นไฟฟ้ำยังเข้ำไม่ถึงชุมชน ชำวบ้ำนจึง
นิยมจุดตะเกียงเจ้ำพำยุและตะเกียงใส่น้ ำมันก๊ำด ส่วนน้อยที่เป็นชำวบ้ำนมีฐำนะดีจะใช้เครื่องปั่ นไฟ
และท ำกำรติดตั้งโทรทัศน์ขำวด ำเพ่ือรับชมข่ำวสำรบ้ำนเมือง นอกจำกนี้ตำมร้ำนค้ำและร้ำนกำแฟริม
คลองก็จะมีกำรติดตั้งโทรทัศน์เช่นกัน โดยชำวบ้ำนที่ไม่ได้ติดตั้งโทรทัศน์ไว้ที่บ้ำนแต่ต้องกำรรับชม
ข่ำวสำรผ่ำนทำงโทรทัศน์ก็จะมำนั่งรวมกันที่ร้ำนค้ำและร้ำนกำแฟในยำมเย็นและพบปะพูดคุยข่ำวสำร
กับเพ่ือนบ้ำนได้ เพียงแค่หยอดค่ำบริกำรโทรทัศน์ 50 สตำงค์ ให้กับทำงเจ้ำของร้ำน ส่วนเรื่องน้ ำ
ชำวบ้ำนรองน้ ำฝน เพ่ือใช้ในกำรบริโภคและใช้น้ ำในล ำคลองเพ่ือกำรอุปโภค เช่น กำรซักล้ำง ช ำระ
ล้ำงร่ำงกำย เป็นต้น แต่เมื่อเข้ำปลำยปีพ.ศ. 2510 มีกำรก่อตั้งโรงงำนอุตสำหกรรมแห่งหนึ่ง บริเวณ
ซอยลำดพร้ำว 80 ส่งผลให้เกิดกำรสร้ำงมลพิษท ำลำยชั้นบรรยำกำศ สภำพน้ ำในล ำคลองเน่ำเสียส่ง
กลิ่นเหม็น และสัตว์น้ ำในล ำคลองตำยเป็นจ ำนวนมำก จำกท่ีชำวบ้ำนเคยขุดบ่อเลี้ยงปลำ จับปลำเพ่ือ
ใช้ท ำเป็นอำหำร เคยสร้ำงรำยได้ด้วยกำรน ำปลำไปจ ำหน่ำย แต่เมื่อน้ ำเน่ำเสียปลำตำยก็ไม่สำมำรถท ำ
เช่นนั้นได้ เมื่อแหล่งอุตสำหกรรมเริ่มเข้ำมำในปีเดียวกันนั้น ควำมเจริญในเรื่องของไฟฟ้ำก็เข้ำมำสู่
ชุมชน ส่งผลให้จำกที่ชำวบ้ำนเคยใช้ตะเกียงเจ้ำพำยุและตะเกียงน้ ำมันก๊ำดสิ่งเหล่ำนี้ก็ค่อยๆจำง
หำยไปจำกชุมชน 
 จนมำถึงปีพ.ศ. 2531 เป็นปีที่กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยได้เกิดโครงกำรทำงด่วนยกระดับ
อำจณรงค์-รำมอินทรำ และกรุงเทพมหำนคร ตัดถนนสำยเอกมัย-รำมอินทรำ ซึ่งผ่ำนพ้ืนที่ชุมชน                    
ท ำให้พ้ืนที่ของชุมชนบำงส่วนสูญเสียไป ในฐำนะที่ส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ เป็น
เจ้ำของพ้ืนที่ ได้ลงมำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของชำวบ้ำนที่เป็นผู้เช่ำที่ดิน โดยมีนโยบำยในกำร
จัดระเบียบและพัฒนำชุมชนในรูปแบบของกำรแบ่งปันที่ดิน (Land Sharing) คือกำรเวนคืนที่ดินส่วน
หนึ่ง เพ่ือน ำไปใช้พัฒนำให้เกิดประโยชน์ และจัดสรรที่ดินอีกส่วนเพ่ือเป็นที่อยู่อำศัยให้แก่ชำวบ้ำนใน
ชุมชน  โดยมุ่งเน้นให้เกิดกำรจัดระเบียบที่อยู่อำศัยให้มีควำมมั่นคง ถูกสุขลักษณะ มีสำธำรณูปโภค
และสำธำรณูปกำรที่ครบครัน เพ่ือให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของชำวบ้ำน
ภำยในชุมชนอย่ำงยั่งยืน 
 เมื่อปีพ.ศ. 2535 กำรพัฒนำชุมชนพลับพลำ ตำมรูปแบบของกำรแบ่งปันที่ดินของส ำนักงำน
ทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ก็เริ่มต้นที่ชุมชนหมู่บ้ำนพลับพลำ น ำมำแบ่งออกเป็นแปลงเล็กๆ เพ่ือ
ปลูกสร้ำงบ้ำนเดี่ยวในหลำยขนำดด้วยกัน คือ 36,48,60,80,100 ตำรำงวำ อีกทั้งยังมีกำรปลูกสร้ำงใน
รูปแบบของทำวน์เฮ้ำส์ชั้นเดียว และทำวน์เฮ้ำส์สองชั้น ขนำด 18 ตำรำงวำ โดยมีกำรจัดท ำสัญญำเช่ำ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงเป็นระยะเวลำ 30 ปี ก ำหนดอัตรำค่ำเช่ำตำรำงวำละ 4 บำทต่อเดือน 
 ผลจำกกำรด ำเนินโครงกำรชุมชนหมู่บ้ำนพลับพลำ ส่งผลให้เกิดเรื่องรำวที่ท ำให้เข้ำใจไม่
ตรงกันสร้ำงควำมขัดแย้งระหว่ำงส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์และชำวบ้ำน ดังนั้นทำง
ส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์จึงได้แก้ไขปัญหำโดยกำรขยำยพ้ืนที่ส ำหรับจัดสร้ำงที่อยู่
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อำศัยเพ่ิมเติมบริเวณพ้ืนที่ที่อยู่ติดกัน คือ ชุมชนคลองพลับพลำ โดยมีส ำนักงำนทรัพย์สินส่วน
พระมหำกษัตริย์จัดกำรเรื่องกำรก่อสร้ำง เพ่ือให้เกิดกำรสร้ำงที่อยู่อำศัยที่มั่นคงและดูเป็นระเบียบ 
โดยมีกำรปรับพ้ืนที่ด้วยกำรถมดินจ ำนวนมำก เพรำะพ้ืนที่บริเวณนี้เป็นทุ่งนำพ้ืนที่ต่ ำมำก่อน กำรถม
ดินที่แน่นและสูงขึ้นมำให้เสมอกับพ้ืนที่ อ่ืนจะเป็นกำรป้องกันน้ ำท่วมที่อำจเกิดขึ้นได้ในอนำคต 
นอกจำกนี้ยังมีกำรสร้ำงสะพำนปูนเชื่อมระหว่ำงชุมชนหมู่บ้ำนพลับพลำ ไปสู่ชุมชนคลองพลับพลำ ทั้ง
กำรต่อระบบน้ ำประปำไปทุกหลังคำเรือน ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ลำนเอนกประสงค์กลำงชุมชนและ
สวนสำธำรณะท้ำยชุมชน (ทิตยำ  พ่ึงสุจริต, 2556: 73)  
 ในส่วนของกำรจ ำแนกสิทธิผู้เช่ำที่ดินของชำวบ้ำนในชุมชนคลองพลับพลำ มีกำรจ ำแนกสิทธิ
ออกเป็น 3 รูปแบบ ดังตำรำงข้ำงล่ำงนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงกำรจ ำแนกสิทธิผู้เช่ำที่ดินของชำวบ้ำนในชุมชนคลองพลับพลำ 
 

รูปแบบสิทธิ เงื่อนไข การได้รับสิทธิในบ้านและท่ีดิน 

1. สิทธิของแม่ผู้เช่ำ
ที่ดิน 

ผู้เช่ำเดิมมีสัญญำเช่ำที่ดินเกิน 1 ไร่  สิทธิบ้ำนหลักขนำด 80-100 
ตำรำงวำ 

2. สิทธิของบริวำรที่มี
บ้ำนเป็นของตนเอง 

สิทธิของลูกที่แต่งงำนแล้วและแยก
บ้ำนออกไปแล้ว 

สิทธิบ้ำนบนที่ดินขนำด 40 ตำรำง
วำ 

3. สิทธิของบริวำรที่ไม่
มีบ้ำนเป็นของตนเอง 

สิทธิของลูกที่แต่งงำนแล้ว มีครอบครัว 
แต่ยังไม่ได้แยกบ้ำนออกไป 

สิทธิบ้ำนบนที่ดินขนำด 20-25 
ตำรำงวำ 

 
รูปแบบของสิทธิทั้ง 3 รูปแบบดังตำรำงนั้น หำกมีชำวบ้ำนหลังคำเรือนใดมีควำมประสงค์จะ

ก่อสร้ำงบ้ำนเองก็สำมำรถท ำได้ โดยส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ จะมีกำรออกแบบแปลน
บ้ำนไว้ เพ่ือควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน แต่ชำวบ้ำนส่วนใหญ่เลือกที่จะให้ทำงส ำนักงำน
ทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ เป็นฝ่ำยจัดกำรในเรื่องกำรรับเหมำก่อสร้ำง ด้วยเหตุผลที่ว่ำเป็นกำร
แลกเปลี่ยนกับกำรไม่รับเงินสนับสนุนที่ส ำนักทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์จะมอบให้กับชำวบ้ำน 
เพ่ือใช้สนับสนุนในกำรสร้ำงบ้ำนเรือน โดยรูปแบบสิทธิทั้ง 3 รูปแบบ จะมีกำรท ำสัญญำเช่ำที่ดินกับ
ทำงส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ในอัตรำตำรำงวำละ 2 บำทต่อเดือน เป็นระยะเวลำ 30 
ปี  
 ชุมชนคลองพลับพลำในปัจจุบันมีสภำพคล้ำยหมู่บ้ำนจัดสรรที่แบ่งเป็นซอย มีทั้งหมด  18 
ซอย บ้ำนแต่ละหลังมีกำรจัดตั้งอย่ำงมีระเบียบ มีรั้วรอบขอบชิด รอบบ้ำนมีต้นไม้ให้ควำมร่มรื่น รอบ
พ้ืนที่และภำยในชุมชนมีควำมสะอำดตำ แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปภำยในชุมชนคือควำมสัมพันธ์ของ
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ชำวบ้ำนในชุมชน จำกในอดีตมีควำมสัมพันธ์ในรูปแบบชุมชนชนบทที่ยังมีควำมสนิทสนมช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน แต่ในปัจจุบันควำมสัมพันธ์ของชำวบ้ำนได้เปลี่ยนแปลงไป คือมีควำมสัมพันธ์ในรูปแบบ
ชุมชนเมือง ชำวบ้ำนเริ่มมีควำมเป็นปัจเจกชนมำกข้ึน บำงบ้ำนไม่มีกำรไปมำหำสู่กับเพ่ือนบ้ำน มักอยู่
อย่ำงโดดเดี่ยวไม่ข้องเกี่ยวกับบ้ำนอ่ืน บ้ำนบำงหลังท ำกำรกั้นเป็นห้องเช่ำ ผู้เช่ำต่ำงก็เป็นคนนอก
ชุมชนไม่คุ้นเคยกับชำวบ้ำนที่อยู่มำแต่ดั้งเดิม ผู้เช่ำกลุ่มนี้เวลำมีกิจกรรมชุมชนมักไม่ได้เข้ำร่วมด้วย 
ส่งผลให้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชำวบ้ำนยิ่งห่ำงเหินมำกข้ึน แต่อย่ำงไรก็ตำมชำวบ้ำนอีกส่วนหนึ่งก็ยังคง
รักษำควำมสัมพันธ์แบบชุมชนชนบทที่มีควำมใกล้ชิดช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ โดยมีกำรจัดระเบียบ
ชุมชนโดย คณะกรรมกำรชุมชนคลองพลับพลำ จ ำนวน 7 ท่ำน ที่ได้รับกำรเลือกตั้งในวันที่ 28 
ธันวำคม พ.ศ. 2557 มีรำยชื่อและกำรด ำรงต ำแหน่งดังตำรำงข้ำงล่ำงนี้ 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงรำยชื่อคณะกรรมกำรชุมชนคลองพลับพลำ 
 
ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1 นำยจรัญ  บุญแถว ประธำนชุมชน 
2 นำยวิชัย  สีดี รองประธำนชุมชน 
3 นำงสำวปิยำพัชร  สุขสงวน เลขำนุกำร 
4 นำยอ ำนวย  มำเหลน เหรัญญิก 
5 นำงสุวรรณี  ค ำสิริ นำยทะเบียน 
6 นำยวิเชต  แจ้งหงส์วงศ ์ ประชำสัมพันธ์ 
7 นำยนงค์  มีกรงำม ปฏิคม 

 
 ปัจจุบันชุมชนคลองพลับพลำ ตั้งอยู่ที่ซอยรำมค ำแหง 21 ถนนวนศรี แขวงวังทองหลำง เขต
วังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร มีเนื้อที่ทั้งหมด 46 ไร่ ประกอบไปด้วยซอยเล็กๆ จ ำนวน 18 ซอย                        
มีครัวเรือนทั้งหมด 282 หลังคำเรือน ประกอบไปด้วยประชำกรทั้งหมด 1,010 คน 
 

4.2 ข้อมูลเชิงส ารวจเกี่ยวกับเด็กในชุมชนคลองพลับพลา 
 

ในวันที่ 8-9 มีนำคม 2559 ทีมงำนวิจัยได้ลงพ้ืนที่ เพ่ือเก็บข้อมูลเชิงส ำรวจในชุมชนคลอง
พลับพลำ ซึ่งมีจ ำนวนทั้งหมด 282 หลังคำเรือน เก็บข้อมูลได้ จ ำนวน 128 หลังคำเรือน ในจ ำนวนนี้มี
เด็ก 80 หลังคำเรือน ประกอบด้วยเด็กที่มีช่วงอำยุตั้งแต่แรกเกิด- 4 ปี จ ำนวน 37 คน 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมในชุมชนคลองพลับพลำ 
 

ข้อมูลทั่วไป (80 หลังคาเรือน) จ านวน (คน) ร้อยละ 
สถานภาพของผู้ตอบ 
    หัวหน้ำครัวเรือน 
    ญำติ/ผู้อำศัย 
    แม่บ้ำน/พ่ีเลี้ยง 

 
51 
27 
2 

 
63.8 
33.8 
2.5 

ครัวเรือนมีสมาชิกท้ังหมด 
    1-3 คน 
    4-6 คน 
    7 คนข้ึนไป 

 
16 
40 
24 

 
20.0 
50.0 
30.0 

ครัวเรือนมีเด็กอายุต่ ากว่า 4 ปี 
    ไม่มี 
    1 คน 
    2 คน 
    3 คน 

 
51 
22 
6 
1 

 
63.7 
27.5 
7.5 
1.3 

อายุหัวหน้าครอบครัว    
    ต่ ำกว่ำ 41 ปี 
    41-50 ปี 
    51-60 ปี 
    มำกกว่ำ 60 ปี 

 
8 
21 
22 
29 

 
10.0 
26.2 
27.5 
36.3 

นับถือศาสนา 
    พุทธ 
    คริสต ์

 
79 
1 

 
98.8 
1.2 

อาชีพของหัวหน้าครอบครัว 
    รับรำชกำร 
    รัฐวสิำหกิจ 
    พนักงำนบริษัทเอกชน 
    รับจ้ำง 
    เจ้ำของธุรกิจขนำดเล็ก 
    อ่ืนๆ 

 
6 
1 
13 
24 
27 
9 

 
7.5 
1.2 
16.2 
30.0 
33.8 
11.3 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป (80 หลังคาเรือน) จ านวน (คน) ร้อยละ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน 
    ไม่มีรำยได้ 
    ต่ ำกว่ำ 5,001 บำท 
    5,001-10,000 บำท 
    10,001-15,000 บำท 
    15,001-20,000 บำท 
    20,001-25,000 บำท  
    25,001-30,000 บำท  
    30,001-35,000 บำท 
    35,001-40,000 บำท 
    40,001-45,000 บำท  
    45,001-50,000 บำท 
    มำกกว่ำ 50,000 บำท 

 
4 
4 
9 
12 
5 
10 
9 
7 
3 
5 
2 
10 

 
5.0 
5.0 
11.3 
15.0 
6.2 
12.5 
11.3 
8.7 
3.8 
6.2 
2.5 
12.5 

การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน 
    ไม่ได้รับกำรศึกษำ 
     ประถมศึกษำ 
     มัธยมต้น 
     มัธยมปลำย/ปวช. 
     อนุปริญญำ/ปวส. 
     ปริญญำตรี 
     สูงกว่ำปริญญำตรี 

 
4 
46 
13 
7 
2 
5 
3 

 
5.0 
57.5 
16.3 
8.7 
2.5 
6.2 
3.8 

สถานภาพของหัวหน้าครอบครัว 
    โสด 
    สมรส 
    แยกกันอยู่ 

 
11 
47 
8 

 
13.7 
58.8 
10.0 

    หย่ำร้ำง 
    หม้ำย     

4 
10 

5.0 
12.5 
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จำกตำรำงแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 80 ครัวเรือน จะเห็นได้ว่ำผู้ตอบ
มีสถำนภำพเป็นหัวหน้ำครอบครัวมำกที่สุด จ ำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 63.8 รองลงมำเป็นญำติ
และผู้อำศัยจ ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 และเป็นแม่บ้ำนที่เลี้ยงจ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.5 

ในครัวเรือนมีสมำชิก 4-6 คน คิดเป็นครึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกภำยในครัวเรือน มีจ ำนวน 
40 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมำมีสมำชิกตั้งแต่ 7 คน ขึ้นไป จ ำนวน 24 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 30.0 และมีสมำชิก 1-3 คน จ ำนวน 16 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.0  

ครอบครัวที่มีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 4 ปี มีจ ำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 โดยมีเด็กใน
ครอบครัวจ ำนวน 1 คนมำกที่สุด 22 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมำมีเด็กจ ำนวน 2 คน 6 
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 7.5 และมีเด็กจ ำนวน 3 คน 1 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 1.3 

 อำยุของหัวหน้ำครอบครัวมีอำยุมำกกว่ำ 60 ปีมำกที่สุด จ ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.3 รองลงมำมีอำยุระหว่ำง 51-60 ปี จ ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 และมีอำยุระหว่ำง 41-
50 ปี จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2  

 ส่วนมำกนับถือศำสนำพุทธจ ำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 98.8 และศำสนำคริสต์ จ ำนวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.2  

โดยหัวหน้ำครอบครัวประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจขนำดเล็กมีมำกที่สุด จ ำนวน 27 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.8 รองลงมำประกอบอำชีพรับจ้ำง จ ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 และพนักงำน
บริษัทเอกชน จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2   

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน 10,001-15,000 บำทมีมำกท่ีสุด จ ำนวน 12 ครัวเรือน คิด
เป็นร้อยละ 15.0 รองลงมำมีรำยได้ 20,001-25,000 บำท และรำยได้มำกกว่ำ 50,000 บำท มีจ ำนวน
เท่ำกันคือ 10 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 12.5 อีกท้ังรำยได้ 5,001-10,000 บำท และ 25,001-30,000 
บำท มีจ ำนวนเท่ำกัน คือ 9 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 11.3  

ระดับกำรศึกษำของหัวหน้ำครัวเรือนจบประถมศึกษำเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีจ ำนวน 46 คน คิด
เป็นร้อยละ 57.5 ครัวเรือน รองลงมำจบระดับชั้นมัธยมต้น จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 และ
จบระดับชั้นมัธยมปลำย/ปวช. จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7  

สถำนภำพของหัวหน้ำครัวเรือนมีกำรสมรสมำกที่สุด จ ำนวน 47 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
58.8 รองลงมำมีสถำนภำพโสด จ ำนวน 11 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 13.7 และเป็นหม้ำยจ ำนวน 10 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 12.5  
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ตารางท่ี 4.4 แสดงอำยุเด็กในชุมชนคลองพลับพลำ 
 

อายุเด็ก จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ 1 ปี 
1-2 ปี 
ตั้งแต่ 2-3 ปี 
ตั้งแต่ 3-4 ปี 

8 
10 
6 
13 

21.6 
27.0 
16.2 
35.2 

รวม 37 100 
 
จ ำนวนเด็กเล็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 4 ปี ในชุมชนมี 37 คน โดยมีอำยุตั้งแต่ 3-4 ปีมำกที่สุด 

จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 35.2  รองลงมำมีอำยุ 1-2 ปี จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 
และมีอำยุต่ ำกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6  

จำกตำรำงอำยุเด็กต่ ำกว่ำ 4 ปี แสดงให้เห็นว่ำในชุมชนมีเด็กในแต่ละวัยจ ำนวนใกล้เคียงกัน 
โดยมีเด็กในช่วงอำยุตั้งแต่ 3-4 ปี มำกที่สุด อำจเป็นเพรำะอัตรำกำรเกิดของเด็กภำยในชุมชนเริ่ม
ลดลง ท ำให้เด็กในวัยใกล้เข้ำโรงเรียนอนุบำลมีจ ำนวนมำกกว่ำเด็กวัยอื่นๆ 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงผู้เลี้ยงดูเด็กในชุมชนคลองพลับพลำ 
 

ผู้เลี้ยงดเูด็ก จ านวน (คน) ร้อยละ 
บิดำ มำรดำ 
บิดำฝ่ำยเดียว 
มำรดำฝ่ำยเดียว 
ปู่ ย่ำ ตำ ยำย 
ลุง ป้ำ น้ำ อำ 
พ่ีเลี้ยงเด็ก 
อ่ืนๆ  

11 
2 
1 
20 
1 
1 
1 

29.7 
5.4 
2.7 
54.1 
2.7 
2.7 
2.7 

รวม 37 100 
 
หมายเหตุ:  เด็กได้รับกำรเลี้ยงดู (อ่ืนๆ) คือ ศูนย์เลี้ยงเด็ก 
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มีเด็กมำกกว่ำครึ่งภำยในชุมชนได้รับกำรเลี้ยงดูโดย ปู่ ย่ำ ตำ ยำย จ ำนวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.1 รองลงมำได้รับกำรเลี้ยงดูโดยบิดำมำรดำ จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 และจำก
บิดำฝ่ำยเดียว จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 
 จำกตำรำงผู้เลี้ยงดูเด็ก แสดงให้เห็นว่ำเด็กภำยในชุมชนส่วนมำกได้รับกำรเลี้ยงดูโดย ปู่ ย่ำ 
ตำ ยำย อำจเป็นเพรำะผู้เลี้ยงดูเด็กกลุ่มนี้เป็นผู้สูงอำยุ เกษียณอำยุกำรท ำงำน มีเวลำว่ำง และ
ประสบกำรณ์กำรเลี้ยงดูเด็กที่เหมำะสมที่จะเลี้ยงดูหลำนได้เป็นอย่ำงดี อีกทั้งผู้เลี้ยงดูเด็กในกลุ่ม
รองลงมำ คือ บิดำ มำรดำ อำจสะท้อนให้เห็นถึงกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรเลี้ยงดูบุตร จึงต้องมีบิดำ
หรือมำรดำคนใดคนหนึ่งที่ต้องลำงำนหรือลำออกจำกงำนมำเพ่ือเลี้ยงดูบุตร 
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงสถำนที่เลี้ยงเด็กตอนกลำงวันของชุมชนคลองพลับพลำ 
 

เด็กได้รับการเลี้ยงดูตอนกลางวันในสถานที่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

บ้ำนในชุมชน 
บ้ำนรับเลี้ยงเด็กในชุมชน 
ศูนยพั์ฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนต่ำงชุมชน 

30 
3 
4 

81.1 
8.1 
10.8 

รวม 37 100 
 

ส่วนใหญ่เด็กได้รับกำรเลี้ยงดูตอนกลำงวันที่บ้ำนในชุมชน จ ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
81.1 รองลงมำเด็กได้รับกำรเลี้ยงดูที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนต่ำงชุมชน จ ำนวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.8 และบ้ำนรับเลี้ยงเด็กในชุมชน จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1   
 จำกตำรำงสถำนที่เลี้ยงดูเด็กตอนกลำงวัน แสดงให้เห็นว่ำบ้ำนในชุมชนเป็นสถำนที่หลัก ซึ่งมี
ควำมสอดคล้องกับตำรำงผู้ที่เลี้ยงดูเด็ก เพรำะกำรที่เด็กได้รับกำรเลี้ยงดูตอนกลำงวันที่บ้ำนภำยใน
ชุมชน แสดงว่ำผู้ที่เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ่จะต้องเป็นกลุ่มที่อยู่บ้ำนอย่ำงผู้สูงอำยุ ปู่ ย่ำ ตำ ยำย หรือบิดำ 
มำรดำที่ว่ำงงำน อีกทั้งกำรเลี้ยงดูเด็กที่บ้ำนภำยในชุมชนนั้น มีข้อดีในเรื่องของควำมปลอดภัย ควำม
ใกล้ชิดระหว่ำงผู้เลี้ยงดูกับเด็ก และภำวะโภชนำกำร เป็นต้น 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงควำมพึงพอใจต่อสถำนที่เลี้ยงเด็กตอนกลำงวันของชุมชนคลองพลับพลำ  
               (ตอบเฉพำะผู้ที่ส่งเด็กไปเลี้ยงนอกบ้ำนตอนกลำงวัน) 
 
ความพึงพอใจต่อสถานที่เลี้ยงเด็กตอน

กลางวัน 
พอใจ ไม่พอใจ รวม 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ด้ำนรำคำ 
ด้ำนควำมปลอดภัย 
ด้ำนกำรให้ควำมรู้แก่เด็ก 
ด้ำนอบรมพฤติกรรม 

7 
5 
4 
5 

100 
71.43 
57.14 
71.43 

0 
2 
3 
2 

0 
28.57 
42.86 
28.57 

100 
100 
100 
100 

ด้ำนโภชนำกำร 4 57.14 3 42.86 100 

 
ควำมพึงพอใจต่อสถำนที่เลี้ยงเด็กตอนกลำงวันในด้ำนต่ำงๆมีควำมใกล้เคียงกัน โดยมี

ผู้ปกครองเด็กทั้งหมด 7 คน ซึ่งเห็นได้ว่ำทั้ง 7 คน มีควำมพึงพอใจในด้ำนรำคำมำกที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 100 รองลงมำมีควำมพึงพอในสองด้ำนที่เท่ำกัน คือทั้งด้ำนควำมปลอดภัยและด้ำนกำรอบรม
พฤติกรรม จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 ด้ำนกำรให้ควำมรู้แก่เด็กและด้ำนโภชนำกำรมีควำม
พึงพอใจ จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14  

จำกตำรำงแสดงควำมพึงพอใจต่อสถำนที่เลี้ยงเด็กในตอนกลำงวัน แสดงให้เห็นว่ำผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจด้ำนรำคำ อำจเป็นเพรำะศูนย์เลี้ยงเด็กมีกำรสนับสนุนโดยรัฐบำล ท ำให้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูเด็กต่อวันมีรำคำที่ถูกมำก แต่ในด้ำนที่ผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจน้อยที่สุดจะ
เป็นทั้งด้ำนกำรให้ควำมรู้แก่เด็กและด้ำนโภชนำกำร อำจเป็นเพรำะผู้เลี้ยงดูเด็กในศูนย์เลี้ยงเด็กมี
ระดับกำรศึกษำไม่สูงมำก และไม่มีผู้ที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยมำโดยตรง อำจส่งผลต่อกำร
เตรียมแผนกำรเรียนกำรสอนและหลักโภชนำกำรที่ถูกสุขลักษณะ 

 
ตารางท่ี 4.8 แสดงปัญหำกำรเลี้ยงดูบุตรในชุมชนคลองพลับพลำ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
 

ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร   จ านวน (คน) ร้อยละ 
รำยได้ไม่เพียงพอต่อรำยจ่ำย  
ไม่มีเวลำอบรมเลี้ยงดูเอำใจใส่เท่ำท่ีควร 
ไม่มีเวลำท ำกิจกรรมร่วมกัน 
ขำดควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงดู 
สภำพแวดล้อมไม่เหมำะสมในกำรเลี้ยงดู 

7 
7 
7 
4 
1 

18.9 
18.9 
18.9 
10.8 
67.6 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ) 
 

ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร   จ านวน (คน) ร้อยละ 
อ่ืนๆ  25 2.7 
 
หมายเหตุ:  ผู้ปกครองมีปัญหำกำรเลี้ยงดูบุตรในเรื่องใด (อ่ืนๆ) คือ ไม่มี 

 
ผู้ปกครองเด็กมีปัญหำกำรเลี้ยงดูบุตรในเรื่องอ่ืนๆ (ไม่มี) มำกที่สุด จ ำนวน 25 คน คิดเป็น

ร้อยละ 67.6 รองลงมำรำยได้ไม่เพียงพอกับรำยจ่ำย ไม่มีเวลำอบรมเลี้ยงดูเอำใจใส่เท่ำท่ีควร ไม่มีเวลำ
ท ำกิจกรรมร่วมกัน เท่ำกัน จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 และขำดควำมรู้และประสบกำรณ์ใน
กำรเลี้ยงดู มีจ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8  
 จำกตำรำงปัญหำกำรเลี้ยงดูบุตร แสดงให้เห็นว่ำผู้ปกครองส่วนใหญ่มองว่ำไม่มีปัญหำ ซึ่งอำจ
เป็นเพรำะกำรมีบุตรอำจมองว่ำเป็นควำมรับผิดชอบ และกำรเตรียมควำมพร้อมของแต่ละครอบครัว 
มำกกว่ำจะมองเป็นปัญหำที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกผู้อ่ืน โดยปัญหำที่เกิดขึ้นรองลงมำจะกล่ำวถึง
เรื่องของรำยได้ เวลำในกำรอบรมเลี้ยงดู และเวลำในกำรท ำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งมีสอดคล้องกับชีวิตคน
เมืองในปัจจุบันที่มุ่งท ำงำนหำรำยได้ เพ่ือเลี้ยงตนเองและครอบครัวแข่งขันกับเวลำที่มีน้อยนิด ดังนั้น
ในปัจจุบันกำรที่ครอบครัวตัดสินใจจะมีบุตรต้องค ำนึงถึงกำรเลี้ยงดูบุตร และต้องมีกำรเตรียมควำม
พร้อมในหลำยๆด้ำน โดยเฉพะด้ำนเศรษฐกิจเป็นส ำคัญ 
 

4.3 วิเคราะห์การเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัว 
 
 กำรเลี้ยงดูเด็กภำยในชุมชนมีหลำยรูปแบบ จำกข้อมูลเชิงส ำรวจจะเห็นได้ว่ำภำยในชุมชนมี
กำรเลี้ยงดูเด็กโดยคนในครอบครัวมำกที่สุด เช่น ปู่ ย่ำ ตำ ยำย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอำยุที่มีเวลำอยู่บ้ำน 
รองลงมำเป็นบิดำ และมำรดำ แต่ที่ส ำคัญคือกำรเลี้ยงดูในเวลำกลำงวันที่บิดำ มำรดำ หรือทั้ง 2 ฝ่ำย
มีควำมจ ำเป็นต้องออกไปท ำงำนหำรำยได้ ดังนั้นจึงเกิดรูปแบบกำรเลี้ยงดูเด็กภำยในชุมชน 3 รูปแบบ 
เพ่ือท ำหน้ำที่กำรเลี้ยงดูเด็กในเวลำกลำงวัน คือ กำรเลี้ยงดูเด็กโดยคนในครอบครัว บ้ำนรับเลี้ยงเด็ก 
และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวันเรียน โดยกำรเลี้ยงดูเด็กทั้ง 3 รูปแบบ จะได้มีกำรวิเครำะห์ตำมล ำดับ  
 กำรเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัวในชุมชนคลองพลับพลำมีจ ำนวนมำก อำจเป็นเพรำะชุมชนนี้อยู่
กันเป็นครอบครัวขยำยที่มีปู่ ย่ำ ตำ ยำย ที่สำมำรถช่วยเหลือในเรื่องกำรดูแลบุตรหลำนได้ หรืออำจ
อยู่เป็นครอบครัวเดี่ยวที่มีเครือญำติอยู่ในละแวกบ้ำนเดียวกัน อีกท้ังพ้ืนที่ของชุมชนที่กว้ำงขวำง ท ำให้
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มีกำรสร้ำงบ้ำนมั่นคงที่มีพ้ืนที่กว้ำงขวำง และรั้วรอบขอบชิดมีควำมเหมำะสมในกำรเลี้ยงดูเด็ก โดยจะ
มีกำรยกกรณีกำรสัมภำษณ์บ้ำนที่มีกำรเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัว 2 กรณี ดังนี้ 
 ผู้เลี้ยงดูเด็กในบ้ำนหลังแรกนี้ คือ พี่นุ่น (นำงกุลธิดำ  ค ำสิริ) ผู้เป็นมำรดำของเด็ก มีอำยุ 30 
ปี สถำนะภำพสมรส จบกำรศึกษำระดับชั้นปริญญำตรี ประกอบอำชีพพนักงำนไปรษณีย์  ที่มีกำรเข้ำ
งำนและเลิกงำนได้เร็วกว่ำปกติ (เริ่มงำน 07.00น.-13.00 น.) รำยได้ต่อเดือนอยู่ที่ 8,000-10,000 
บำท มีบุตร 1 คนเป็นเพศหญิง อำยุ 2 ปี 1 เดือน ส่วนผู้เป็นพ่อมีรำยได้ต่อเดือนอยู่ที่ 15,000 บำท 
หลังจำกที่คลอดลูกแล้วนั้นก็ได้ใช้สิทธิลำคลอดบุตรเป็นเวลำ 3 เดือนได้เลี้ยงดูลูกแบบเต็มๆ และ
หลังจำกนั้นก็มีพ่ีสำวที่อยู่ในช่วงก ำลังรองำนใหม่จะขี่รถมอเตอร์ไซค์มำจำกคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนำที่
เป็นบ้ำนของแฟนพ่ีสำว เพรำะแต่ก่อนพ่ีสำวก็มีบ้ำนอยู่ภำยในชุมชนนี้แต่ได้ย้ำยบ้ำนไปอยู่กับแฟน
แล้วในปัจจุบัน พ่ีสำวก็จะมำช่วยคุณตำเลี้ยงดูลูกพ่ีนุ่น ในช่วงเวลำที่พ่ีนุ่นท ำงำน (07.00น.-13.00 น.) 
หลังเลิกงำนก็กลับมำเลี้ยงดูลูกด้วยตัวเอง  

กำรตัดสินใจเลี้ยงลูกเอง เพรำะมีควำมตั้งใจว่ำจะเลี้ยงดูลูกเองตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์อยู่แล้ว จึง
ไม่ได้มองไปถึงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้ำนพลับพลำที่อยู่ชุมชนใกล้เคียง พ่ีนุ่นมี
ควำมต้องกำรเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่เป็นระยะเวลำ 1 ปี และจะมีคุณตำและคุณยำยคอยให้ค ำแนะน ำ
ประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงดูเด็ก พ่ีนุ่นมีควำมคิดที่ว่ำจะเลี้ยงดูลูกเองไปจนถึง  3 ขวบ จนเข้ำโรงเรียน
เตรียมอนุบำล  

ปัญหำในกำรเลี้ยงดูบุตร ส่วนใหญ่แล้วเรื่องควำมรู้จะแสวงหำควำมรู้ใหม่ๆในกำรเลี้ยงดูบุตร
จำกทำงอินเตอร์เน็ต เช่น Youtube Facebook เป็นต้น ส่วนประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงดูนั้นจะขอ
ค ำปรึกษำจำกพ่อแม่ที่เคยเลี้ยงดูเรำมำก่อน ส่วนปัญหำเมื่อเด็กเริ่มหย่ำนมก็จะเป็นเรื่องค่ำนมผงที่เด็ก
จะต้องกินจ ำนวนมำกต่อวัน แต่ก่อนพ่ีนุ่นให้ลูกรับประทำนนมผงที่มีรำคำสูงตกเดือนละ 3,000 บำท 
ต่อมำจึงให้ลูกทำนนมผงในรำคำที่ถูกลง พ่ีนุ่นมองว่ำสิ่งแวดล้อมภำยในชุมชนมีควำมเหมำะสมในกำร
เลี้ยงเด็ก เพรำะบ้ำนพ่ีนั่นอยู่ใกล้สนำมเด็กเล่นด้วย ในช่วงเวลำเย็นก็สำมำรถพำลูกไปเล่นเครื่องเล่น
ได้ไม่ต้องเดินไกล  
 ผู้เลี้ยงดูเด็กๆในบ้ำนหลังที่สอง คือ พ่ีแหม่ม (นำงสำวกัลยำ  ทรงเจริญ) มีฐำนะเป็นคุณย่ำ                
อำยุ 48 ปี จบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 สถำนะภำพสมรส ภูมิล ำเนำอยู่ที่อยุธยำฯ และได้ย้ำย
มำอยู่ในชุมชนนี้ตอนอำยุ 21 ปี เพรำะครอบครัวของแฟนมีบ้ำนอยู่ที่นี่ ตอนเข้ำมำในพ้ืนที่นี้ใหม่ๆพ่ี
แหม่มประกอบอำชีพขำยน้ ำและของทอดอยู่บริเวณหน้ำบ้ำน จนลูกโตแยกย้ำยครอบครัวไป ใน
ปัจจุบันที่บ้ำนหลังนี้อยู่กัน 2 คน ซึ่งเป็นคุณปู่และคุณย่ำของเด็กๆ คุณปู่จะออกไปท ำงำนรับจ้ำงขับรถ
ตู้ ซึ่งรำยได้ในส่วนนี้ก็เพียงพอในกำรด ำเนินชีวิตของปู่และย่ำ ส่วนย่ำไม่ได้มีกำรประกอบอำชีพใดๆ 
อยู่บ้ำนว่ำงๆจึงได้รับอำสำเลี้ยงดูหลำนในช่วงอำยุประมำณ 6 เดือน หลังจำกเด็กๆเริ่มหย่ำนมแม่ก็
น ำมำเลี้ยงดูจนปัจจุบันมีหลำนที่เลี้ยงดูอยู่จ ำนวน 2 คน คนแรกเป็นผู้หญิงอำยุ 3 ปี คนที่สองเป็น
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ผู้ชำยอำยุ 2 ปี คุณย่ำจะเลี้ยงดูเด็กตลอดเวลำตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เพรำะพ่อแม่ของเด็กต้องท ำงำน
หำรำยได้เลี้ยงครอบครัว โดยพ่อแม่เด็กจะพักอำศัยอยู่นอกชุมชน บำงครั้งก็จะส่งเด็กๆให้เลี้ยงดูทั้ง 2 
คน พอวันเสำร์-วันอำทิตย์ พ่อแม่ก็จะมำรับไปเลี้ยงดูเอง ในช่วงนี้จะมำส่งเด็กคนเล็กให้เลี้ยงดูเพียงคน
เดียว เพรำะคนโตเริ่มรู้เรื่องก็จะให้คุณยำยแบ่งเบำไปเลี้ยงดู ส่วนเรื่องของค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในกำรเลี้ยงดู
เด็ก พ่อและแม่ของเด็กจะคอยซื้อนมและขนมมำติดไว้ที่บ้ำนย่ำไม่มีขำด ส่วนเงินจะให้เป็นรำยครั้งละ 
1,000-2,000 บำท ไม่มีกำรให้เป็นรำยเดือนเงินที่ให้ไว้ส ำหรับซื้อสิ่งของที่จ ำเป็นในกำรเลี้ยงดูหลำน 
 คุณแม่ของเด็กชื่อ นำงพิมมำดำ  มีกรงำม อำยุ 26 ปี สถำนะภำพสมรส ประกอบอำชีพ
รับจ้ำงเย็บผ้ำม่ำน ซึ่งเป็นธุรกิจของเครือญำติโดยท ำที่บ้ำนนอกชุมชน รำยได้ต่อเดือนอยู่ที่ 10,000-
13,000 บำท ส่วนคุณพ่อของเด็ก ประกอบอำชีพพนักงำนไปรษณีย์ สำขำพระโขนง รำยได้ต่อวันอยู่ที่
วันละ 300-400 บำท 
 เมื่อถำมคุณย่ำว่ำพอทรำบสำเหตุที่แม่ของเด็กไม่ส่งไปศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชน
หมู่บ้ำนพลับพลำ คุณย่ำให้เหตุผลที่ว่ำ “เพรำะแม่เขำเห็นว่ำย่ำอยู่บ้ำนว่ำงๆ สำมำรถรับเลี้ยงดูหลำน
ได้ อีกทั้งย่ำเองก็เป็นคนในเครือญำติจะให้กำรเลี้ยงดูที่ดีกว่ำไปเลี้ยงดูที่ศูนย์ฯที่มีเด็กจ ำนวนมำกและ
อำสำฯจ ำนวนน้อยเกรงว่ำจะดูแลได้ไม่ทั่วถึง” 
 สภำพแวดล้อมภำยในชุมชน มีควำมเหมำะสมในกำรเลี้ยงเด็กดีพอสมควร เพรำะด้วยกำรที่
ชุมชนคลองพลับพลำมีกำรสร้ำงบ้ำนมั่นคงที่มีเนื้อที่กว้ำงมีลำนหน้ำบ้ำนที่ร่มเย็น อำกำศถ่ำยเท
สะดวก และบ้ำนมีรั้วรอบขอบชิดปลอดภัยเด็กจะไม่สำมำรถวิ่งออกไปถนนได้ ฉะนั้นจึงมีควำม
เหมำะสมเป็นอย่ำงยิ่งในกำรน ำเด็กมำเลี้ยงดูบริเวณบ้ำนในช่วงเวลำกลำงวัน อีกทั้งบ้ำนย่ำอยู่ตรงข้ำม
กับสนำมกีฬำ และสนำมเด็กเล่น ในช่วงเวลำเย็นย่ำสำมำรถพำเด็กๆออกไปเดินเล่นได้ ถ้ำวันไหนที่
เด็กเยอะย่ำก็จะคอยดูแลอย่ำงใกล้ชิด 

จำกกรณีกำรสัมภำษณ์บ้ำนที่มีกำรเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัวทั้ง 2 กรณี ท ำให้เห็นถึงปัญหำใน
เรื่องของภำระค่ำใช้จ่ำย สิ่งของและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเลี้ยงดูเด็กมีรำคำสูง เช่น นมผง ขวดนม และ
แพมเพิส เป็นต้น อีกทั้งควรส่งเสริมในเรื่องของกำรให้ควำมรู้กำรเลี้ยงดูเด็กที่ถูกหลักเพ่ิมเติมให้กับ
บิดำ มำรดำ และญำติผู้ใหญ่ในกำรเลี้ยงดูบุตร ถึงแม้ว่ำผู้ปกครองจะมองว่ำไม่เป็นปัญหำและสำมำรถ
แสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง แต่ข้อดีของกำรเลี้ยงดูเด็กโดยคนในครอบครัวคือ กำรได้รับควำมรัก
ควำมอบอุ่น ไม่ต้องมีค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำรฝำกเลี้ยงดูเด็ก หรือค่ำเดินทำงไปรับไปส่งในกำรฝำก
เลี้ยงดูเด็ก (ในกรณีสถำนที่รับเลี้ยงเด็กอยู่คนละเส้นทำงกับที่ท ำงำน) และเกิดเป็นข้อสังเกตที่ว่ำใน
ครอบครัวที่มีบุตร บิดำมำรดำมีควำมจ ำเป็นในกำรท ำงำนหำรำยได้ แต่ในครอบครัวนั้นไม่มีปู่ ย่ำ ตำ 
ยำย หรือญำติพ่ีน้องช่วยในกำรเลี้ยงดูบุตรในเวลำกลำงวันจะมีกำรแก้ปัญหำอย่ำงไร  
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4.4 วิเคราะห์การเลี้ยงดูเด็กโดยบ้านรับเลี้ยงเด็ก 
 
 จำกกำรลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในชุมชนคลองพลับพลำ พบว่ำปัจจุบันมีบ้ำนรับเลี้ยงเด็กทั้งหมด 4 
หลัง ที่มีกำรรับเลี้ยงดูเด็กในเวลำกลำงวัน ตั้งแต่วัยเด็กอ่อนจนเมื่อเด็กเติบโตขึ้นไปเข้ำศูนย์พัฒนำเด็ก
ก่อนวัยเรียนหรือเข้ำโรงเรียนอนุบำลก็เปลี่ยนแปลงเป็นกำรเลี้ยงดูเด็กในช่วงเวลำเย็นหรือบำงบ้ำนก็
จะหยุดกำรรับเลี้ยงเด็กไปชั่วครำวจนกว่ำจะมีเด็กอ่อนมำส่งให้เลี้ยงดูอีก และอีก 1 หลัง ที่อดีตเคยรับ
เลี้ยงดูเด็กแต่ได้หยุดด ำเนินกำรไป เพรำะกำรมองถึงปัญหำในด้ำนต่ำงๆของกำรเลี้ยงดูเด็กที่มีควำม
ละเอียดอ่อน ผู้วิจัยจึงเลือกกรณีตัวอย่ำงจำกกำรสัมภำษณ์บ้ำนรับเลี้ยงเด็ก 3 หลัง ดังนี้  
 ในบ้ำนรับเลี้ยงเด็กหลังแรกนั้น ผู้เลี้ยงดูเด็ก คือ ยำยเปี๊ยก (นำงสุนีย์  แก้วมณี) อำยุ 60 ปี 
กำรศึกษำระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 จำกวัดเทพลีลำ สถำนภำพ สมรส มีบุตรจ ำนวน 4 คน พ้ืนเพ
ยำยเป็นคนในชุมชนนี้ แต่ก่อนชุมชนนี้ยังไม่เป็นซอย จนเมื่อยำยอำยุ 49 ปี จึงเกิดเป็นชุมชนคลอง
พลับพลำอย่ำงที่เห็นในทุกวันนี้ ในช่วงแรกที่ตัดสินใจรับเลี้ยงดูเด็ก เพรำะโดยปกติแล้วยำยเปี๊ยกต้อง
เลี้ยงดูหลำน 2 คน เมื่อชำวบ้ำนทั้งในชุมชนและต่ำงชุมชนรับรู้ก็ได้มำสอบถำมว่ำสนใจรับเลี้ยงดูเด็ก
หรือไม่ ซึ่งเป็นช่วงที่ยำยเปี๊ยกก ำลังต้องกำรหำรำยได้ เพ่ือมำเป็นค่ำใช้จ่ำยภำยในครอบครัว เพรำะใน
บ้ำนหลังนี้อยู่กันแค่ 2 คน ตำยำย ซึ่งตำเป็นผู้หำรำยได้โดยกำรประกอบอำชีพขับรถแท๊กซี่ รำยได้วัน
ละ 200-300 บำท ถ้ำวันไหนตำป่วยก็จะขำดรำยได้ ดังนั้นยำยเปี๊ยกจึงตัดสินใจรับเลี้ยงเด็ก โดย
ก ำหนดรับเลี้ยงเด็กในวัยตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป เด็กที่รับเลี้ยงคนแรกมำในวัย 3 เดือน เลี้ยงดูตั้งแต่วัน
จันทร์-วันเสำร์ ในช่วงเวลำ 07.00 น.-18.00 น. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดู 4,000 บำทต่อเดือน ส ำหรับ
กำรเลี้ยงดูตั้งแต่ วันจันทร์-วันศุกร์ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดู 3,500 บำทต่อเดือน กำรรับเลี้ยงเด็กของ
ยำยเปี๊ยกจะมีช่วงเวลำที่ยืดหยุ่นมำกทั้งรำยเดือน รำยวัน และช่วงเย็นหลังเด็กเลิกเรียน ส่วนรำยวัน
จะมีค่ำเลี้ยงดู 100 บำท และช่วงเย็นค่ำเลี้ยงดู 50 บำทต่อวัน  
 
ตารางท่ี 4.9 แสดงกิจกรรมในแต่ละวันของบ้ำนรับเลี้ยงเด็กยำยเปี๊ยก 
 

เวลา กิจกรรม 
07.00-09.00 น. ผู้ปกครองทยอยมำส่งเด็ก โดยเด็กโตที่หย่ำนมจะมีกำรรับประทำนอำหำรมำแล้ว 

ส่วนเด็กอ่อนที่ยังไม่หย่ำนมผู้ปกครองจะเตรียมนมผง และแพมเพิสมำให้ เช้ำมำ
เด็กคนไหนที่ยังไม่ได้อำบน้ ำมำยำยเปี๊ยกก็จะอำบให้ ส่วนเด็กที่อำบน้ ำมำแล้วก็จะ
ในนั่งเล่นไปเรื่อยๆบริเวณลำนหน้ำบ้ำนที่มีรั้วรอบขอบชิด จนช่วง 09.00 น. เด็ก
อ่อนก็จะกินนม และนอนหลับไป 

12.00-14.00 น. เด็กโตจะรับประทำนอำหำรกลำงวัน ซึ่งผู้ปกครองได้ฝำกเงินไว้ 40-100 บำท อยู ่ 
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ตารางท่ี 4.9 (ต่อ) 
 

เวลา กิจกรรม 
 ที่ว่ำฝำกเลี้ยงเด็กระยะเวลำนำนแค่ไหน เด็กก็จะได้รับประทำนอำหำรครบในทุกๆ

มื้อ โดยอำหำรจะสั่งจำกร้ำนอำหำรฝั่งตรงข้ำมบ้ำนเป็นพวกต้มจืดเต้ำหู้ เพรำะ
ยำยต้องดูแลเด็กๆไม่มีเวลำไปท ำอำหำรในครัว   

14.00-18.00 น. เด็กๆเริ่มตื่นก็จะมำเล่นของเล่น เล่นกันเอง อำจมีตีกันบ้ำง ยำยเปี๊ยกก็จะคอยดู
ไม่ให้เกิดอันตรำย และเตรียมอำบน้ ำให้เด็กก่อนผู้ปกครองมำรับกลับบ้ำน กำร
เลี้ยงดูแต่ละวันเหมือนยำยเลี้ยงหลำนทั่วไป 

 
ตั้งแต่ยำยรับเลี้ยงเด็กมำส่วนใหญ่จะเลี้ยงเขำตั้งแต่ 3 เดือน จนเริ่มเข้ำศูนย์ฯหรือโรงเรียน

อนุบำลเด็กที่เคยรับเลี้ยงมำโดยไม่นับหลำน 2 คน มีจ ำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 3 คน รวมทั้งหมด 6 คน แต่
เด็กบำงคนก็มำฝำกเลี้ยง 1-2 เดือนแล้วก็ไม่ได้มำฝำกเลี้ยงอีก ระหว่ำงกำรเลี้ยงเด็กอ่อนกับกำรเลี้ยง
เด็กโต ยำยเปี๊ยกมองว่ำกำรเลี้ยงเด็กอ่อนง่ำยกว่ำ เพรำะเด็กจะแค่กินและนอน ไม่วิ่งซนเหมือนกับเด็ก
โตที่อำจเกิดอันตรำยกับพวกเขำได้ง่ำย กำรรับเลี้ยงเด็กต้องดูแลเขำตลอดเวลำ ถ้ำยำยเปี๊ยกมีธุระก็จะ
เก็บไว้ท ำวันเสำร์-อำทิตย์ที่เด็กไม่อยู่ ส่วนของเล่นและเครื่องใช้เด็กท่ีเห็นบริเวณลำนบ้ำนบำงส่วนก็มำ
จำกผู้ปกครองของเด็กรุ่นก่อนๆที่ยำยเปี๊ยกเลี้ยงลูกเขำจนเข้ำโรงเรียนอนุบำล ผู้ปกครองก็จะให้ของ
พวกนี้ไว้ใช้เลี้ยงเด็กในรุ่นต่อๆไป  

ในอดีตยำยรับเลี้ยงเด็กเต็มวัน 3 คน มีรำยได้เดือนละประมำณ 10,000 บำท แต่ในปัจจุบัน
เด็กน้อยก็จะเหลือน้องเพลงจะมำหลังเลิกเรียน อำยุ 5 ขวบ เป็นหลำนไม่ได้คิดเงิน แต่ทำงย่ำจะเป็นผู้
ส่งนมและขนมมำให้น้องเพลง อีกทั้งมีเด็กผู้ชำยอำยุ 3 ขวบ จะมำหลังเลิกเรียนวันละ 50 บำท และ
เด็กอ่อน 1 คนที่พ่ึงมำใหม่ให้เลี้ยงเป็นรำยเดือน รำยได้จำกกำรรับเลี้ยงเด็กในปัจจุบันก็จะอยู่ที่ 
4,000-5,000 บำทต่อเดือน ปัญหำในกำรเลี้ยงดูเด็กของยำยเปี๊ยกมองว่ำไม่มี เพรำะเป็นกำรเลี้ยงดู
เด็กแบบยำยเลี้ยงหลำนไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรมำกมำย ไม่มีกำรเรียนกำรสอน แต่จะเป็นกำรอบรมสั่ง
สอนทั่วไป สถำนที่เลี้ยงเด็กก็เป็นบริเวณลำนร่มหน้ำบ้ำน ผู้ปกครองที่จะมำฝำกรับเลี้ยงเด็ก ยำยเปี๊ยก
จะบอกให้เข้ำใจในเงื่อนไขกำรรับเลี้ยงก่อน ถ้ำตกลงยำยก็จะรับเลี้ยงดู เรื่องค่ำใช้จ่ำยถ้ำผู้ปกครองจะ
ฝำกเลี้ยงเป็นรำยเดือนยำยจะขอเก็บเงินก่อน เพ่ือเป็นกำรป้องกันปัญหำกำรมำส่งให้เลี้ยงพอสิ้นเดือน
แล้วหำยไป เด็กทุกคนที่ยำยเปี๊ยกรับเลี้ยงเป็นเด็กนอกชุมชนทั้งหมด แต่ละรุ่นยำยเปี๊ยกจะรับเลี้ยงไม่
เกิน 3 คน เพรำะมองว่ำเด็กเยอะจะดูแลได้ไม่ทั่วถึง อย่ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชน
หมู่บ้ำนพลับพลำ (ชุมชนใกล้เคียง) เด็กเขำเยอะมำกเกินไปถ้ำเทียบกับจ ำนวนคนดูแล เพรำะยำย
เปี๊ยกก็เคยส่งน้องเพลงไปเลี้ยงที่นั่น น้องเพลงเป็นภูมิแพ้ก็จะรับโรคติดต่อจำกเด็กคนอ่ืนได้ง่ำย อีกทั้ง
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อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ของเล่นที่ใช้รวมกับเด็กจ ำนวนมำก ท ำให้น้องเพลงป่วยบ่อยยำยจึง
ตัดสินใจเลี้ยงดูน้องเพลงด้วยตนเอง  

ในบ้ำนรับเลี้ยงเด็กหลังที่สองนั้น ผู้เลี้ยงดูเด็ก คือ ป้ำเตือน (นำงสำวบุญเตือน  จันทร์
ประเสริฐ) อำยุ 56 ปี จบกำรศึกษำระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 จำกโรงเรียนสุเหร่ำ มำรดำนับถือ
ศำสนำอิสลำม แต่ป้ำเตือนนับถือศำสนำพุทธ สถำนภำพ โสด พ้ืนเพเป็นคนในชุมชนตั้งแต่เกิด แต่
ตอนนั้นชุมชนยังไม่พัฒนำเหมือนในปัจจุบัน ในอดีตป้ำเตือนประกอบอำชีพเป็นหัวหน้ำแม่บ้ำนที่
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนำ แต่เมื่อหมดสัญญำอำยุงำน 1 ปี ก็ได้ออกมำอยู่บ้ำนดูแลแม่อำยุ 80 ปี ที่เริ่ม
จะเดินไม่ค่อยไหว และเป็นโรคเบำหวำน จึงได้เริ่มรับเลี้ยงเด็กด้วยเหตุผล 2 ประกำร ประกำรแรก 
คือ เรื่องกำรดูแลแม่ที่สูงอำยุขึ้น และมีเวลำสำมำรถรับเลี้ยงดูเด็กจำกผู้ปกครองที่มีควำมจ ำเป็นต้อง
ออกไปท ำงำนหำรำยได้เลี้ยงครอบครัว 

ป้ำเตือนเริ่มรับเลี้ยงดูเด็กได้ระยะเวลำ 2 เดือนกว่ำ รับเลี้ยงเด็กตั้งแต่เวลำ 07.00 น.-18.00 
น. โดยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรรับเลี้ยงดูเด็ก คนละ 50 บำทต่อวันไม่ว่ำจะมำส่งให้รับเลี้ยงเวลำไหน มี
จ ำนวน 2 คน ที่รำคำถูกเพรำะเด็ก 2 คนนี้เป็นหลำน และรับเลี้ยงเด็กเล็กอีก 1 คน โดยมีค่ำใช้จ่ำย 
100 บำทต่อวัน โดยรำยชื่อเด็กท้ัง 3 คน มีดั้งนี ้

1) น้องพรรษำ เด็กผู้หญิงอำยุ 3 ขวบครึ่ง เรียนอยู่อนุบำลพระรำม 9 ในช่วงเวลำที่บ้ำนน้อง
เขำไม่มีคนก็จะเอำน้องมำฝำกไว้ 

2) น้องข้ำวโอ๊ต เด็กผู้ชำยอำยุ 3 ขวบ เป็นลูกของน้องสำว ยังไม่ได้เข้ำโรงเรียน ดังนั้นน้องจะ
มำให้เรำรับเลี้ยงดูทุกวัน ยกเว้นวันอำทิตย์หยุดให้เรำพักผ่อน 

3) น้องอ้วน เด็กผู้ชำยอำยุ 7-8 เดือน เป็นเด็กอ่อน ผู้ปกครองจึงมีกำรน ำนมผง และแพมเพิส
เตรียมมำให้เด็ก 
 กิจกรรมในแต่ละวันของบ้ำนรับเลี้ยงเด็กป้ำเตือน คือ ตั้งแต่เช้ำเวลำประมำณ 07.00 น. 
ผู้ปกครองก็จะทยอยมำส่งเด็กก่อนที่จะออกไปท ำงำน พอเด็กเริ่มมำกันจนครบป้ำเตือนจะพำเด็กไป
อำบน้ ำ และมำกินนมนอนบริเวณลำนบ้ำนที่พอมีพ้ืนที่ในกำรเลี้ยงดูเด็ก และมีรั้วรอบขอบชิด ส่วน
อำหำรป้ำเตือนก็จะเป็นคนท ำให้เด็กรับประทำนเอง เช่น ข้ำวผัดไข่ แต่จะท ำเฉพำะเวลำเด็กหิวเด็กจะ
มำบอก พอเวลำ 10.00 เด็กจะเริ่มนอน และทยอยกันตื่นเวลำ 13.00 น. ตื่นมำเด็กโตก็จะมำท ำ
กำรบ้ำนป้ำเตือนก็คอยสอน และเด็กเล็กก็นั่งเล่นของเล่น โดยของเล่นส่วนใหญ่จะมำจำกผู้ปกครอง
ของเด็กที่โตแล้วในชุมชนก็จะเอำมำให้ป้ำเตือนไว้เลี้ยงดูเด็ก ส่วนค่ำขนมผู้ปกครองจะให้เด็กติดตัวไว้
ซื้อกันเองตำมร้ำนค้ำใกล้ๆบ้ำน เมื่อถึงเวลำ 17.00-18.00 น. ผู้ปกครองก็จะมำรับเด็กกลับบ้ำน 
รำยได้ส่วนใหญ่ของป้ำเตือนจะมำจำกกำรรับเลี้ยงเด็ก และมีบำงส่วนมำจำกพ่ีสำว และน้องสำวที่ให้
เงินไว้ดูแลแม่  
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 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบ้ำนรับเลี้ยงเด็ก และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้ำน
พลับพลำ (ชุมชนใกล้เคียง) ป้ำเตือนมองว่ำถ้ำเป็นบ้ำนรับเลี้ยงเด็กที่มีญำติพ่ีน้องหรือยำยเลี้ยงหลำน 
เด็กจะได้รับควำมอบอุ่นมำกกว่ำ ด้วยจ ำนวนเด็กที่น้อยกำรดูแลจะทั่วถึงมำกกว่ำที่ศูนย์ฯ แต่ข้อดีของ
ทำงศูนย์ฯเขำก็จะมีกำรเรียนกำรสอนที่เยอะกว่ำบ้ำนรับเลี้ยงเด็ก 

ในบ้ำนรับเลี้ยงเด็กหลังที่สำมนั้น ผู้เลี้ยงดูเด็ก คือ ป้ำแต้ว (นำงลัดดำวัณ  วงศ์ศิลป์) อำยุ 57 
ปี จบกำรศึกษำระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 สถำนภำพ สมรส มีบุตร 3 คน พ้ืนเพเป็นคนสุรำษฎร์
ธำนี อำศัยอยู่ในชุมชนมำเป็นเวลำนำน แต่ก่อนบ้ำนอยู่ริมคลองก่อนที่จะมีกำรเปลี่ยนแปลงมำเป็น
บ้ำนมั่นคงในพ้ืนที่ของส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ ป้ำแต้วประกอบอำชีพค้ำขำยอำหำร
ตำมสั่งตอนเช้ำ และข้ำวรำดแกงตอนสำย ดั้งเดิมเคยขำยอยู่หน้ำมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง แต่ปัจจุบัน
ได้เปลี่ยนมำขำยบริเวณหน้ำบ้ำนของตนเอง  

มีช่วงเวลำหนึ่งในปี พ.ศ. 2555 ป้ำเคยรับเด็กมำเลี้ยง เพรำะมีคนในชุมชนเห็นว่ำป้ำอยู่บ้ำน
เฉยๆคงช่วยรับเลี้ยงลูกหลำนเขำได้ เนื่องจำกผู้ปกครองของน้องกำร์ฟิวต้องออกไปท ำงำนหำรำยได้ถ้ำ
ฝำกรับเลี้ยงกับบ้ำนรับเลี้ยงเด็กที่อ่ืนก็มีรำคำสูงจ่ำยไม่ไหว เพรำะท ำงำนได้เงินเพียงวันละ 200 บำท 
ป้ำแต้วเลยเกิดควำมสงสำรจึงรับเลี้ยงน้องกำร์ฟิว ตั้งแต่น้องอำยุได้ 3 เดือน จนอำยุ 4 ขวบเข้ำ
โรงเรียน โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรรับเลี้ยงดูเด็กตำมที่ผู้ปกครองจ่ำยไหว ในช่วงแรกก็ให้ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เลี้ยงดูจ ำนวน 2,500 บำทต่อเดือน แต่ซื้อพวกขนม นม อำหำร และของใช้ ทั้งขวดนมก็ล้ำงเตรียมไว้
ให้ ป้ำแต้วไม่ต้องเตรียมสิ่งของอะไรมำก พอน้องกำร์ฟิวโตขึ้นผู้ปกครองก็ได้เพ่ิมค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยง
ดูให้เป็น 3,000 บำทต่อเดือน และเดือนก่อนน้องจะเข้ำโรงเรียนก็ได้เพ่ิมให้เป็น 3,500 บำท ตลอด
สำมปีที่เลี้ยงน้องกำร์ฟิวมำผู้ปกครองกับป้ำแต้วรู้จักกันดีไม่เคยเรื่องมำก เพรำะก่อนรับเลี้ยงได้สร้ำง
ข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกันก่อนว่ำเลี้ยงดูแบบยำยเลี้ยงหลำนในสถำนที่ๆเป็นบ้ำนของป้ำแต้วเอง 

กำรที่ป้ำแต้วตัดสินใจเปิดบ้ำนรับเลี้ยงเด็กอีกครั้ง เพรำะลูกสำวคนโตที่ท ำงำนอยู่
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งมีลูกคนแรก จึงได้ลำออกจำกงำนมำเลี้ยงลูกไม่ได้ท ำงำนอะไรจนเกิดควำมคิดที่
จะเปิดบ้ำนรับเลี้ยงเด็ก โดยได้ชวนป้ำแต้วให้ช่วยกันเลี้ยง ส่วนรำยได้ที่ได้รับจำกกำรรับเลี้ยงเด็กก็จะ
เก็บไว้เป็นค่ำขนมหลำน ป้ำแต้วจึงตัดสินใจหยุดขำยอำหำร ในปีพ.ศ. 2558 จึงเปิดรับเลี้ยงเด็กทั้ง
แบบรำยวัน 150 บำท และรำยเดือน 3,500 บำท ในช่วงเวลำตั้งแต่ 07.00-17.00 น. โดยป้ำเตือนจะ
มีข้อตกลงในกำรรับเลี้ยงเด็กต้องเป็นคนที่รู้จักกัน ผู้ปกครองไม่เรื่องมำก ในตอนแรกเริ่มเลี้ยงเด็กคนที่
หนึ่งเลี้ยงมำได้เพียงเดือนเดียว เริ่มเห็นถึงปัญหำในกำรรับเลี้ยงเด็ก คือ ผู้ปกครองไม่ได้มำฝำกรับเลี้ยง
แบบสม่ ำเสมอ ท ำให้เด็กไม่คุ้ยเคย และเลี้ยงยำก อีกทั้งปัญหำจำกผู้ปกครองเด็กที่เรื่องมำก เจ้ำ
ระเบียบ และกำรขอให้รับเลี้ยงเด็กอ่อนที่อำยุประมำณ 2 เดือน ซึ่งป้ำแต้วมองว่ำกำรเลี้ยงเด็กอ่อนมั้น
มีควำมเสี่ยง สร้ำงควำมเครียด และต้องมีควำมรับผิดชอบสูง ทั้งเด็กจะโดนยุงกัด หกล้ม และท้องเสีย 
เป็นต้น จึงได้ตัดสินใจเลิกกำรรับเลี้ยงเด็กไป  
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ในปัจจุบันป้ำแต้วกับลูกสำวก็สลับกับขำยอำหำร เพรำะช่วงนี้ป้ำแต้วป่วยบ่อย เป็นโรคหัวใจ                    
เต้นอ่อน เจ็บหน้ำอก และเหนื่อยง่ำย ช่วงที่ลูกสำวขำยอำหำรป้ำแต้วและคุณปู่ก็จะเลี้ยงลูกของลูก
ชำยคนเล็ก โดยคุณปู่ก็อำยุมำกแล้วไม่ได้ประกอบอำชีพอะไร แต่จะมีอำชีพเสริมที่เขำรัก คือ กำร
เปิดรับเช่ำซื้อพระเครื่อง และชอบที่จะได้สนทนำกับเพ่ือนบ้ำนเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องในเวลำเย็น 
ดังนั้นกำรดูแลหลำนจึงเป็นหน้ำที่ของคุณปู่เป็นหลัก ภำยในชุมชนนี้ผู้ที่เลี้ยงดูเด็กจะเป็นปู่ย่ำ ตำยำย 
ญำติพ่ีน้องเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจำกผู้ปกครองมีรำยได้ต่ ำไม่สำมำรถน ำลูกไปฝำกเลี้ยงตำมบ้ำนได้เพรำะ
มีค่ำใช้จ่ำยที่สูง 

จำกกรณีกำรสัมภำษณ์บ้ำนรับเลี้ยงเด็ก ทั้ง 3 หลัง แสดงให้เห็นถึงปัญหำในกำรเลี้ยงดูเด็ก
โดยบ้ำนรับเลี้ยงเด็ก ปัญหำที่ส ำคัญที่สุด คือ ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับเลี้ยงดูเด็กของบ้ำนรับเลี้ยงเด็กมีรำคำ
สูง และเมื่อพิจำรณำจำกข้อมูลเชิงส ำรวจในด้ำนรำยได้จะเห็นได้ว่ำมีผู้ปกครองเด็กจ ำนวนไม่น้อยที่มี
รำยได้ต่ ำ ไม่สำมำรถฝำกเด็กให้เลี้ยงดูตำมบ้ำนได้ ปัญหำต่อมำจะเห็นได้ว่ำบ้ำนรับเลี้ยงเด็กส่วนใหญ่
จะเป็นผู้สูงอำยุที่รับเลี้ยงเด็ก ดังนั้นกำรเลี้ยงดูจะเป็นแบบยำยเลี้ยงหลำน ใช้ประสบกำรณ์ลองผิดลอง
ถูกในกำรเลี้ยงดูที่ตนเองมี อำจส่งผลต่อเด็กด้ำนพัฒนำกำร และโภชนำกำรเด็กได้ แต่ข้อดีของบ้ำนรับ
เลี้ยงเด็กนั้น คือ กำรที่เด็กได้รับควำมอบอุ่นเสมือนยำยเลี้ยงหลำน และกำรเลี้ยงดูที่ทั่วถึงกว่ำ เพรำะ
บ้ำนรับเลี้ยงเด็กส่วนใหญ่จะรับเลี้ยงเด็กจ ำนวนไม่มำก มีควำมยืดหยุ่นให้กับผู้ปกครองทำงด้ำนเวลำ
กำรรับเลี้ยงเด็ก คือ เปิดรับเลี้ยงเด็กตั้งแต่เช้ำสอดรับกับเวลำที่ผู้ปกครองต้องออกไปท ำงำน และรอ
เวลำจนกว่ำผู้ปกครองจะเลิกงำนถึงส่งเด็กกลับคืนให้แก่ผู้ปกครอง มีทั้งกำรเลี้ยงดูรำยเดือน รำยวัน 
และรำยชั่วโมง ที่ตอบสนองควำมต้องกำรฝำกเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครอง อีกทั้งยืดหยุ่นในเรื่องอำยุเด็ก
จะเริ่มรับเลี้ยงดูตั้งแต่ 3 เดือนไปจนถึงเข้ำโรงเรียนอนุบำล ตลอดจนกำรรับเลี้ยงดูหลังเลิกเรียนหรือ
ในช่วงที่ผู้ปกครองมีธุระ แต่ในปัจจุบันบ้ำนรับเลี้ยงเด็กเริ่มปิดตัวลง เพรำะอัตรำกำรเกิดของเด็กใน
สังคมมีน้อยลง และค่ำครองชีพที่สูงขึ้นผู้ปกครองจึงไม่สำมำรถฝำกเด็กให้รับเลี้ยงตำมสถำนที่รับเลี้ยง
รำคำสูง อำจต้องหำทำงเลือกอ่ืนๆที่จะแก้ไขปัญหำกำรเลี้ยงดูเด็ก 
 

4.5 วิเคราะห์การเลี้ยงดูเด็กโดยศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ก่อนวัยเรียน 
 
 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้ำนพลับพลำ ถือเป็นศูนย์เลี้ยงเด็กในชุมชน
ใกล้เคียง เพรำะชุมชนคลองพลับพลำยังไม่มีกำรก่อตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กภำยในชุมชน ซึ่งศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้ำนพลับพลำอยู่ห่ำงจำกชุมชนคลองพลับพลำประมำณ 200 เมตร 
เพียงแค่ข้ำมสะพำนเชื่อมระหว่ำง 2 ชุมชนเท่ำนั้น เมื่อได้เก็บข้อมูลท ำให้ทรำบว่ำมีผู้ปกครองภำยใน
ชุมชนคลองพลับพลำน ำเด็กมำฝำกเลี้ยงดูในช่วงเวลำกลำงวัน ภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ชุมชนหมู่บ้ำนพลับพลำ 
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 ประวัติควำมเป็นมำก่อนกำรก่อตั้งเป็นศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้ำน
พลับพลำ เริ่มต้นจำกปี พ.ศ. 2543 ใช้พ้ืนที่ส่วนกลำงของชุมชน โดยแบ่งส่วนหนึ่งน ำมำเป็นสถำนที่
เลี้ยงรับเลี้ยงเด็กของชุมชนที่เป็นลักษณะศำลำ 1 หลัง มีควำมกว้ำงขนำดเสำ 3 ต้น เป็นศำลำโล่งมี
หลังคำแค่พอกันแดดกันฝนได้เท่ำนั้น วันไหนที่ฝนตกหนักน้ ำท่วมบริเวณสถำนที่ก็ต้องท ำกำรประกำศ
หยุดด ำเนินกำร ในช่วงแรกนั้นทำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้ำนพลับพลำได้รับเลี้ยง
เด็กจ ำนวน 30-40 คน เพรำะแต่ก่อนยังไม่ค่อยมีกำรเปิดบ้ำนรับเลี้ยงเด็กในชุมชน และชุมชน
ใกล้เคียง ถึงจะมีบ้ำงแต่ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูเด็กก็มีรำคำสูงมำก ศูนย์เด็กของรัฐบำลก็ยังเกิดขึ้นน้อย 
ท ำให้ศูนย์ของเรำในตอนนั้นที่เก็บค่ำเลี้ยงดูเด็กแค่เพียงวันละ 10 บำท ไม่สำมำรถรองรับเด็กได้อย่ำง
เพียงพอ 
 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2547 ถือว่ำเป็นปีที่ก่อตั้งศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้ำน
พลับพลำอย่ำงเป็นทำงกำร โดยทำงศูนย์ฯได้รับกำรสนับสนุนจำกหลวงพ่อวิริยำ วัดธรรมมงคล                    
ซอยลำดพร้ำว 101 ด้วยกำรสร้ำงอำคำรชั้นเดียวส ำหรับเลี้ยงดูเด็ก บนพ้ืนที่ที่เคยเป็นสนำมเด็กเล่น
ของชุมชน แต่อำคำรที่สร้ำงขึ้นมำนั้นเกิดกำรทรุดตัว ท ำให้เกิดเป็นรอยร้ำวบริเวณตัวอำคำร จึงต้อง
รื้อและสร้ำงใหม่อีกครั้ง ซึ่งทำงศูนย์ฯอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนพัฒนำสังคม ส ำนักงำน
เขตวังทองหลำง ท ำให้กำรก่อสร้ำงในครั้งนี้ คณะกรรมกำรชุมชนต้องไปประสำนงำนและเขียนหนังสือ
ของบประมำณขึ้นไปที่ส ำนักงำนเขตวังทองหลำง ซึ่งต่อมำทำงส ำนักงำนเขตวังทองหลำงก็อนุมัติ
งบประมำณในกำรก่อสร้ำง โดยมีวัตถุประสงค์ของกำรก่อตั้ง “ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชน
หมู่บ้ำนพลับพลำ” เพ่ือแก้ไขปัญหำให้กับผู้ปกครองที่ต้องออกไปท ำงำน ดังนั้นจึงไม่มีเวลำในกำรเลี้ยง
ดูเด็ก ผู้ปกครองก็จะสำมำรถน ำเด็กมำฝำกเลี้ยงในเวลำกลำงวันกับทำงศูนย์ฯได้ อีกทั้งมีค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเลี้ยงเด็กที่ไม่สูงมำก 
 ในปัจจุบันศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้ำนพลับพลำ รับเลี้ยงเด็กจ ำนวน 65 
คน ซึ่งแต่ละปีทำงศูนย์ฯจะรับเลี้ยงดูเด็กไม่เกิน 70 คน โดยจะรับเด็กตั้งแต่ช่วงอำยุ 2 ขวบครึ่ง ถึง 4 
ขวบ แต่ในรำยชื่อเด็กที่มีทั้งหมดนั้น บำงคนมีรำยชื่อไว้แต่ผู้ปกครองจะมำฝำกให้เลี้ยงดูนำนๆครั้ง 
เพรำะทำงศูนย์ฯมีระบบกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยแบบรำยวัน วันละ 20 บำท ซึ่งขึ้นรำคำมำจำกปีพ.ศ. 2547 
เพียง 10 บำทเท่ำนั้น วันไหนที่ผู้ปกครองไม่ได้มำฝำกให้เลี้ยงดูก็ไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ ถ้ำผู้ปกครอง
มำฝำกเลี้ยงเด็กทุกวันที่ต้องออกไปท ำงำน ใน 1 เดือน ก็จะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรฝำกเลี้ยงดูเด็กกับทำง
ศูนย์ฯ เพียงเดือนละ 440 บำท (22 วัน วันละ 20 บำท) โดยรำยรับที่ได้จำกผู้ปกครองมำฝำกเลี้ยงนั้น 
จะไปเป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของ ค่ำน้ ำ ค่ำไฟ ค่ำอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ค่ำนมและค่ำอำหำรใน
บำงครั้ง เพรำะนมส่วนใหญ่ทำงส ำนักงำนเขตวังทองหลำงจะให้กำรสนับสนุนนมของรัฐบำลอย่ำง
เพียงพอ อีกทั้งเงินบำงส่วนจะถูกเก็บส ำรองไว้ส ำหรับดูแลเด็กไปทัศนศึกษำ ซึ่ งในส่วนของรำยรับ
รำยจ่ำยทั้งหมดนี้จะมีพ่ีนก (นำงสุชำดำ  สุวรรณเครือ) เป็นผู้ดูแล  
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 ทำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้ำนพลับพลำ มีกำรด ำเนินงำนตำมแนว
ทำงกำรจัดตั้งศูนย์ฯ ตำมที่ส ำนักงำนเขตวังทองหลำงก ำหนด โดยมีกำรก ำหนดอัตรำส่วนที่เหมำะสม 
คือ อำสำสมัครผู้ดูแลเด็ก 1 คน ต่อเด็ก 15 คน เนื่องจำกถ้ำเด็กมีจ ำนวนมำกเกินไปทั้งโต๊ะเรียน ที่
นอนจะไม่เพียงพอ และกำรดูแลจำกอำสำฯอำจเกิดควำมไม่ทั่วถึงได้ แต่ถ้ำเด็กมีจ ำนวนน้อยเกินไป 
ทำงศูนย์ฯจ ำเป็นต้องลดจ ำนวนอำสำฯลง เพรำะอำจส่งผลต่อค่ำใช้จ่ำยที่สมดุล ซึ่งจะมีกำรประเมิน
มำตรฐำนต่ำงๆ จำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(สมส.) เข้ำมำตรวจปี
ละ 1 ครั้งเป็นประจ ำ โดยจะมีกำรตรวจสอบ อัตรำส่วนอำสำฯต่อเด็ก สภำพห้องเรียน ห้องน้ ำ 
ห้องครัว และมุมที่ให้ควำมรู้ต่ำงๆ เป็นต้น แต่ผลที่ได้จำกกำรประเมินในปีพ.ศ. 2558 ที่ผ่ำนมำนั้น 
ทำงศูนย์ฯได้รับกำรประเมินให้ “ไม่ผ่ำน” เนื่องจำกหลำยสำเหตุ ดังนี้ ประกำรแรกอำสำทั้ง 4 ท่ำนยัง
ไม่มีใครที่เรียนจบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยมำโดยตรง มีแต่อำสำที่ก ำลังศึกษำต่ออยู่ 1 ท่ำน 
ประกำรที่สอง ศูนย์ฯยังไม่มีกำรท ำแผนกำรเรียนกำรสอน เพรำะยังไม่มีผู้ที่มีควำมรู้มำเป็นผู้น ำหลักใน
กำรท ำ ถึงแม้ว่ำจะเคยมีกำรพำอำสำฯไปอบรมในหลำยๆที่ แต่เมื่อกลับมำทดลองท ำเอง เมื่อท ำไปจน
เกิดปัญหำหรือข้อสงสัยก็ขำดผู้ให้ค ำปรึกษำที่ให้ค ำตอบได้อย่ำงแท้จริง อย่ำงไรก็ตำมทำง สมส . มี
ควำมยืดหยุ่นให้ด ำเนินกำรต่อไป เพรำะเข้ำใจในสภำพควำมเป็นจริงของศูนย์ฯ อำสำสมัครผู้ดูแลเด็ก 
(กำรสัมภำษณ์)  
 

แรกเริ่มเรำแค่เปิดรับเลี้ยงเด็กไปวันๆ กินนมเป็นเวลำ นอนเป็นเวลำ สอนให้เด็กรู้
กฎและปฏิบัติตำมกฎ เพ่ือให้สำมำรถอยู่ร่วมกับเพ่ือนในสังคมได้แค่นั้นเอง ซึ่งก็
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในช่วงเวลำแรกของกำรก่อตั้งศูนย์ คือ กำรเลี้ยงดูเด็กให้
กำรอบรมสั่งสอนเบื้องต้นแทนผู้ปกครองที่มีควำมจ ำเป็นต้องออกไปท ำงำนหำ
รำยได้ ไม่มีเวลำในกำรเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งในช่วงแรกไม่มีหน่วยงำนไหนเหลียวแล ไม่มี
หน่วยงำนไหนเข้ำมำตรวจ แต่ปัจจุบันสังคมได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรเลี้ยงดูเด็ก
อย่ำงมีมำตรฐำน สร้ำงพัฒนำกำรที่ดีที่สำมำรถวัดผลได้ โดยเวลำเข้ำมำตรวจจะมี
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณะสุข เข้ำมำร่วมด้วยในกำรลงมำตรวจมำตรฐำนศูนย์ฯ เช่น 
ส ำรวจกำรใช้อุปกรณ์รับประทำนอำหำร อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนของเด็ก เป็น
ต้น ซึ่งกำรตรวจมำตรฐำนเหล่ำนี้ก็จะมีตัวชี้วัด มีผลออกมำและมีกำรมอบ
ประกำศนียบัตรรับรองมำตรฐำนในระดับต่ำงๆ 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงกิจกรรมในแต่ละวันของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้ำนพลับพลำ 
 
เวลา กิจกรรม 
07.00 น. อำสำฯ 1 คน ที่เป็นเวรในแต่ละวันมำรอรับเด็กที่ผู้ปกครองเร่ิมทยอยมำส่ง  
07.30 น. อำสำฯคนอ่ืนมำช่วยกันรับเด็ก 
09.00 น. เด็กมำจนครบถ้วน เข้ำแถวเคำรพธงชำติ สวดมนต์ ดื่มนม 
09.30 น. กิจกรรมช่วงเช้ำที่ท ำขึ้นบริเวณลำนหน้ำศูนย์ฯ เล่ำนิทำน ออกก ำลังกำย กิจกรรมที่ศูนย์ฯ 

จะไม่มีกำรจัดแผนกำรเรียนกำรสอนไว้ล่วงหน้ำ อยู่ที่ว่ำในวันนั้นอำสำฯได้ตกลงกันว่ำจะท ำ
กิจกรรมใดให้กับเด็ก ในบำงครั้งที่อำสำฯไปอบรมกิจกรรมใหม่ๆมำก็จะน ำมำใช้กับเด็ก 

10.00 น. แบ่งเด็กออกเป็น 2 ห้อง ห้องแรกผู้รับผิดชอบเด็ก คือ พี่ผึ้ง (นำงจำรุวรรณ  เฉลิมญำติ) จะ
ดูแลห้องที่เป็นเด็กใหม่และเด็กเล็กๆ เพรำะเด็กจะงอแง ร้องกินนม ในห้องจะท ำ 
กิจกรรม เช่น เล่ำนิทำน จับมือลำกเส้น เล่นตัวต่อ วำดรูป และระบำยสี เป็นต้น กำรท ำ
กิจกรรมเหล่ำนี้เป็นกำรฝึกขยับกล้ำมเนื้อไม่ได้เน้นอะไรมำก เพรำะห้องนี้ยังเป็นเด็กเล็ก อีก
ทั้งไม่มีกำรเขียนแผนกำรเรียนกำรสอนไว้ ส่วนอีกห้องจะเป็นเด็กโตอำยุประมำณ  3 ขวบ ที่
ก ำลังจะเข้ำเรียนในระดับชั้นอนุบำล ในห้องจะท ำกิจกรรมให้เด็กๆได้เขียนหนังสือ มีกำร
สอนหนังสือ ระบำยสี ลงสมุด และจะมีกำรตรวจเพื่อให้ดำวซึ่งถือเป็นกำรให้รำงวัล มีกำร
เรียนกำรสอนให้เขำได้เรียนรู้จดจ ำ เด็กๆในศูนย์ฯจะท ำกิจกรรมทุกอย่ำงร่วมกัน ทั้งกำร
รับประทำนอำหำร กำรนอน ยกเว้นเมื่อถึงตอนกำรเรียนกำรสอนจะแยกห้อง เพรำเด็กมี
หลำยช่วยวัยและมีจ ำนวนมำกอำจดูแลได้ไม่ทั่วถึง ในบำงคร้ังมีพระอำจำรย์จำกวัดเทพลีลำ 
ท่ำนได้มำน ำเด็กๆสวดมนต์ สอนกำรไหว้ กำรกรำบ แต่ที่น่ำแปลกใจคือ เด็กๆให้ควำมสนใจ
และเชื่อฟังค ำสั่งสอนของพระอำจำรย์ ถึงแม้ว่ำในช่วงแรกๆเด็กผู้หญิงบำงคนจะเข้ำไปเล่น
กับพระท่ำนบ้ำง พระอำจำรย์ท่ำนจะมำอำทิตย์ละครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงครึ่ง โดยจะเริ่ม
กิจกรรมหลังจำกเด็กๆเข้ำแถวเสร็จ พร้อมทั้งของเล่นที่ท่ำนน ำมำแจกเด็กๆ ถ้ำในอำทิตย์
ไหนที่ท่ำนไม่ว่ำงก็จะเว้นไป  

10.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน โดยแม่บ้ำนเป็นคนท ำ อำหำรจะเป็นพวกมะกะโรนี ต้มจืด และ
อำหำรว่ำงเป็นพวงผลไม้ ขนมปัง หลังจำกรับประทำนอำหำรเสร็จ เด็กก็จะไปแปรงฟัน ซึ่ง
โดยปกติแล้วเด็กๆจะเดินไปแปรงฟันบริเวณรำงน้ ำด้ำนนอก แต่เนื่องด้วยกำรออกแบบตัว
อำคำรที่ท ำให้เด็กต้องเดินอ้อมไกล เด็กเดินไปก็ให้ควำมสนใจกับสิ่งที่อยู่นอกรั้วของศูนย์ฯ 
เช่นเดินไปทักทำยคนข้ำงรั้ว เด็กพิเศษก็จะวิ่งออกไปไม่สนใจใคร (ปัจจุบันที่ศูนย์ฯมีเด็กพิเศษ 
2 คน จะควบคุมยำกกว่ำเด็กปกติ) อีกทั้งเมื่อฝนตกจะมีควำมเฉอะแฉะ ทำงศูนย์ฯจึงให้เด็ก
ไปแปรงฟันในห้องน้ ำเด็กที่มีอยู่ 2 ห้อง เด็กก็จะต่อแถวยำวเพื่อรอแปรงฟัน 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
 
เวลา กิจกรรม 
11.30 น. เด็กเร่ิมนอนเป็นเวลำ 2 ชั่วโมง 
13.30 น. เด็กทยอยกันตื่น ล้ำงหน้ำแปรงฟัน ดื่มนมรอบที่ 2 เด็กๆจะดูกำร์ตูนระหว่ำงรอผู้ปกครอง

มำรับ (นมที่เด็กดื่มนั้นทำงศูนย์ฯได้รับกำรสนบัสนุนจำกส ำนักงำนเขตวังทองหลำง จะมีเด็ก
บำงกรณีที่ดื่มนมโรงเรียนไม่ได้ เช่น แพ้นมวัว ผู้ปกครองก็จะมีกำรจัดเตรียมนมมำให้) 

14.00 น. ทยอยส่งเด็กกลับบ้ำนเมื่อผู้ปกครองมำรับ 

 
       กำรเข้ำร่วมกิจกรรมภำยในชุมชน โดยปกติแล้วทำงศูนย์ฯจะไม่ค่อยได้เข้ำร่วมกิจกรรมใน
ชุมชน เพรำะทำงศูนย์ฯมีกำรจัดกิจกรรมขึ้นเอง เช่น วันเด็ก โดยจะมีส ำนักงำนทรัพย์สินส่วน
พระมหำกษัตริย์ที่ให้กำรสนับสนุนด้ำนของขวัญเด็ก อีกทั้งมีกำรส่งตัวแทนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรท ำ
กิจกรรมวันเด็ก 
 นอกจำกนี้ ส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ยังได้ให้กำรสนับสนุนทำงศูนย์ฯอีกหลำย
กิจกรรม อำทิ พำอำสำฯไปเข้ำรับกำรอบรมในโครงกำรต่ำงๆ กำรแข่งขันกีฬำสี และกำรทัศนศึกษำ
ของเด็กๆ เช่น เมื่อวันอังคำรที่ 21 พฤษภำคม 2559 มีกำรน ำเด็กๆไปทัศนศึกษำที่ Kidzanier สยำม
พำรำกอน โดยศูนย์ฯจะต้องคัดเลือกเด็กจ ำนวน 20 คน เป็นเด็กโตและมีวินัยสำมำรถพำออกไปนอก
สถำนที่ได้ ในวันนั้นทำงศูนย์จะประกำศหยุดกำรรับเลี้ยงเด็ก โดยกำรออกไปทัศนศึกษำจะมีอำสำฯ
และแม่บ้ำนตำมไปดูแลเด็กๆ จ ำนวน 5 คน ทำงส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ได้ให้กำร
สนับสนุน บัตรเข้ำชมงำนและงบประมำณจ ำนวน 2,000 บำท เพ่ือให้อำสำฯน ำไปเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเช่ำรถตู้เดินทำงไปทัศนศึกษำในที่ต่ำงๆ โดยสถำนที่ที่เด็กไปบ่อย เช่น ท้องฟ้ำจ ำลอง เพรำะที่นั่น
จะมีห้องส ำหรับกำรท ำกิจกรรม ทั้งกำรเล่น เต้น และดูละคร แต่ไม่ใช่กำรท ำกิจกรรมดูดำวเพรำะจะ
ใช้เวลำนำนเกินไป  
 ส ำนักงำนเขตวังทองหลำง ในช่วงประมำณ 4-5 ปีที่ผ่ำนมำได้ให้ควำมส ำคัญกับเด็กมำกขึ้น 
ได้ให้กำรสนับสนุนและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กมำกขึ้น เช่น กำรสนับสนุนอำหำร นม และกำรน ำ
อำสำฯไปอบรมเพ่ือพัฒนำควำมรู้ใหม่มำใช้ในกำรดูแลเด็ก อีกทั้งอำสำฯยังได้มีโอกำสเข้ำร่วมกำร
ประชุมนโยบำยต่ำงๆ เช่น ช่วงที่เกิดโรคระบำดต่ำงๆมีกำรเชิญอำสำฯไปร่วมอบรม เช่น โรคมือเท้ำ
ปำก โรคไข้เลือดออก และโรคระบำดที่มำกับเหตุกำรณ์น้ ำท่วม รวมทั้งกำรจัดอบรมให้อำสำฯสำมำรถ
คัดกรองเด็ก โดยมีกำรจดสมุดบันทึกเกี่ยวกับพัฒนำกำรของเด็กอย่ำงต่อเนื่อง และทำงส ำนักพัฒนำ
สังคมของกรุงเทพมหำนคร ก็จะมีรถโมบำยที่ภำยในจะประกอบไปด้วยหนังสือ นิทำน สื่อกำรเรียน
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กำรสอนต่ำงๆ และของเล่น โดยจะมีอำสำสมัครมำเป็นวิทยำกรในกำรให้ควำมรู้แก่เด็กๆในช่วงเช้ำ
หลังเข้ำแถวเสร็จ  
 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้ำนพลับพลำกับศูนย์เด็กอ่ืนๆ 
จะมีควำมเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ เช่น เวลำส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์มีกำรจัดกิจกรรม
กีฬำสี เขำจะรวมกลุ่มอำสำสมัครผู้ดูแลเด็ก ครูพี่เลี้ยง แต่ละศูนย์มำพบปะแลกเปลี่ยนควำมคิดในกำร
เลี้ยงดูเด็กกันอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 ปัญหำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้ำนพลับพลำ 
ปัญหำแรก คือ อำสำสมัครผู้ดูแลเด็กมีกำรลำออกบ่อยครั้ง เนื่องมำจำกกำรเป็นอำสำฯนั้นมีอัตรำ
เงินเดือนค่อนข้ำงต่ ำ ดังจะเห็นได้ว่ำในปัจจุบันอำสำฯที่จบกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มี
จ ำนวน 1 ท่ำน ได้รับเงินเดือนๆละ 7,500 บำท ส่วนผู้ที่จบมัธยมศึกษำตอนปลำย 1 ท่ำน และจบ 
ปวส. 1 ท่ำน ได้รับเงินเดือนๆละ 8,500 บำท และผู้ที่จบปริญญำตรี 1 คน ได้รับเงินเดือนๆละ 
15,000 บำท ซึ่งกำรที่อำสำฯลำออกบ่อย ส่งผลต่อควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำนของศูนย์ฯ อีกทั้ง
อัตรำส่วนอำสำฯต่อจ ำนวนเด็กมีไม่เพียงพอตำมมำตรฐำน และอีกปัญหำคือ อำสำฯยังไม่มีกำรวำง
แผนกำรเรียนกำรสอน เพรำะอำสำฯผู้ดูแลเด็กในศูนย์ฯ ไม่มีใครจบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยมำ
โดยตรง มีแต่ก ำลังศึกษำต่ออยู่ในปัจจุบัน ส่งผลให้ภำยในศูนย์ฯยังขำดบุคลำกรที่มีภำวะผู้น ำที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถในระดับสูงที่จะมำน ำพำศูนย์ฯขับเคลื่อนไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดระบบ
แผนกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงแท้จริง 
 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้ำนพลับพลำกับบ้ำนรับเลี้ยง
เด็ก พบว่ำบ้ำนรับเลี้ยงเด็กจะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูเด็กที่รำคำสูงกว่ำมำก แต่บ้ำนรับเลี้ยงเด็กมี
ข้อดีกว่ำตรงที่สำมำรถรองรับกำรรับเลี้ยงเด็กในเวลำที่ยืดหยุ่นกว่ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ชุมชนหมู่บ้ำนพลับพลำ คือ บ้ำนรับเลี้ยงเด็กเปิดรับเลี้ยงเด็กได้ตั้งแต่ช่วงเวลำเช้ำถึงเย็นซึ่งเป็น
ช่วงเวลำที่รองรับกำรท ำงำนของผู้ปกครอง อีกทั้งบ้ำนรับเลี้ยงเด็กจะมีกำรรับเลี้ยงเด็ กอ่อนที่มีอำยุ
น้อยกว่ำอำยุขั้นต่ ำที่ทำงศูนย์ฯจะรับเลี้ยงดูในเวลำกลำงวัน 

 
4.6 วิเคราะห์เปรียบเทียบการเลี้ยงดูเด็กทั้ง 3 รูปแบบ 
 
 จำกข้อมูลกำรเลี้ยงดูเด็กที่แตกต่ำงต่ำงกันทั้ง 3 รูปแบบ ท ำให้ทรำบว่ำแต่ละรูปแบบมีข้อดี
และข้อเสียที่อำจก่อให้เกิดปัญหำในกำรเลี้ยงดูเด็กที่แตกต่ำงกัน ในส่วนนี้จะได้วิเครำะห์เปรียบเทียบ
กำรเลี้ยงดูเด็กแต่ละรูปแบบตำมล ำดับ  
 กำรเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัว เป็นกำรเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบที่ดีที่สุด ทั้งด้ำนควำมปลอดภัย
เพรำะเลี้ยงบริเวณบ้ำนที่มีรั้วรอบขอบชิด เด็กมีแค่ 1-2 คน สำมำรถดูแลให้ควำมรักควำมอบอุ่นได้
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อย่ำงทั่วถึง ควำมไว้ใจเพรำะผู้เลี้ยงดูเป็นบุคคลในครอบครัวจะดูแลเด็กเป็นอย่ำงดี ลดปัญหำภำระ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝำกเลี้ยงดูเด็ก อย่ำงไรก็ตำมในกรณีของครอบครัวเดี่ยวที่ไม่มีผู้สูงอำยุ ในครอบครัว
หรือญำติพ่ีน้องมำช่วยดูแลเด็กในเวลำกลำงวันได้ แต่มีควำมจ ำเป็นที่ต้องออกไปท ำงำนหำรำยได้ทั้ง
บิดำและมำรดำ จึงต้องมองหำทำงเลือกในกำรฝำกเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบอ่ืน 
 กำรเลี้ยงดูเด็กโดยบ้ำนรับเลี้ยงเด็กในชุมชน มีข้อดีในส่วนของช่วงเวลำกำรรับเลี้ยงดูเด็กที่ มี
ควำมยืดหยุ่นอย่ำงมำก โดยจะเปิดรับเลี้ยงเด็กตั้งแต่เช้ำจนถึงเวลำที่ผู้ปกครองกลับจำกที่ท ำงำน                         
(07.00-18.00 น.) อีกท้ังมีควำมยืดหยุ่นเรื่องกำรรับเลี้ยงเด็กอ่อน โดยเริ่มรับตั้งแต่อำยุ 3 เดือน จนถึง
เข้ำโรงเรียนอนุบำล 3 ขวบครึ่ง ซึ่งถือเป็นข้อดีที่มำตอบสนองควำมต้องกำรจ ำเป็นของผู้ปกครองที่
ต้องท ำงำนหำรำยได้ทั้งบิดำและมำรดำ เพรำะเมื่อมำรดำตั้งครรภ์จนคลอดบุตรมำจะสำมำรถใช้สิทธิ
กำรลำคลอดได้ 3 เดือน ส ำหรับครอบครัวเดี่ยวที่ไม่มีผู้สูงอำยุในครอบครัวหรือญำติพ่ีน้องมำช่วยใน
กำรดูแลเด็กได้ ภำยหลังจำก 3 เดือน ที่ใช้สิทธิลำคลอดก็สำมำรถฝำกเด็กกับบ้ำนรับเลี้ยงเด็กดูแลต่อ
ได้ โดยสำมำรถเลือกบ้ำนรับเลี้ยงเด็กภำยในชุมชนที่ตนเองมีควำมคุ้นเคย สนิทสนม เพรำะเป็นบ้ำน
รับเลี้ยงเด็กภำยในชุมชน ท ำให้ผู้ปกครองสำมำรถรับส่งเด็กได้อย่ำงสะดวก ส่วนผู้ปกครองที่ท ำงำน
ใกล้ชุมชนในช่วงพักเที่ยงก็สำมำรถแวะไปหำลูกได้ ด้วยกำรที่ผู้รับเลี้ยงเด็กเป็นคนในชุมชนคนกันเอง
จะสำมำรถยืดหยุ่นกันได้ถ้ำหำกมีควำมจ ำเป็น เช่น กำรท ำงำนเลิกช้ำ กำรท ำงำนล่วงเวลำ เป็นต้น แต่
ข้อเสียของกำรเลี้ยงดูเด็กโดยบ้ำนรับเลี้ยงเด็ก คือ ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝำกเลี้ยงดูเด็กมีรำคำสูง ตั้งแต่
รำคำ 3,000-4,000 บำท ถ้ำผู้ปกครองที่มีรำยได้น้อยจะไม่สำมำรถฝำกลูกแก่บ้ำนรับเลี้ยงเด็กภำยใน
ชุมชนได้ จึงต้องมองหำทำงเลือกในกำรฝำกรับเลี้ยงเด็กรูปแบบอ่ืนที่มีควำมประหยัดกว่ำ 
 กำรเลี้ยงดูเด็กโดยศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้ำนพลับพลำ มีข้อดีในส่วนของ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูเด็กมีรำคำถูกกว่ำบ้ำนรับเลี้ยงเด็กถึง 1,000 บำทต่อเดือน (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้ำนพลับพลำมีค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูเด็กอยู่ที่ 440 บำทต่อเดือน และบ้ำนรับ
เลี้ยงเด็กมีค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูเด็กอยู่ที่ 3,000-4,000 บำทต่อเดือน) ท ำให้ผู้ปกครองที่มีรำยได้น้อย
สำมำรถน ำมำเป็นทำงเลือกหนึ่งในกำรฝำกเลี้ยงดูเด็กได้ แต่ข้อเสียของศูนย์ฯ คือ เรื่ องของควำม
ยืดหยุ่นทำงด้ำนเวลำ เพรำะศูนย์จะเปิดเวลำ 07.00-14.00 น. ซึ่งช่วงเวลำ 14.00 น. นั้น ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่ยังไม่เลิกงำน อำจท ำให้ผู้ปกครองต้องไปรับเด็กไปส่งตำมบ้ำนรับเลี้ยงเด็กเป็นรำยชั่วโมงเป็น
กำรเพ่ิมภำระค่ำใช้จ่ำยหรือต้องไปรบกวนฝำกญำติพ่ีน้องและเพ่ือนบ้ำนให้ดูแลเด็กจนกว่ำตนเองจะถึง
เวลำเลิกงำน สร้ำงควำมล ำบำกในชีวิตประจ ำวันให้กับผู้ปกครองอย่ำงมำก อีกทั้งข้อเสียที่สังเกตเห็ น
ได้อย่ำงชัดเจน คือ เด็กภำยในศูนย์ฯมีจ ำนวนมำกถ้ำเทียบกับอำสำสมัครผู้ดูแลเด็ก (อัตรำอำสำผู้ดูแล
เด็กต่อเด็กเท่ำกับ 1:17) อำจส่งผลให้ดูแลเด็กได้ไม่ทั่วถึง ภำยในศูนย์ฯควรให้ควำมส ำคัญกับอำสำ
ผู้ดูแลเด็ก โดยจะเห็นได้ว่ำในปัจจุบันยังไม่มีอำสำคนใดที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย (มีอำสำฯที่
ก ำลังศึกษำต่ออยู่ 1 ท่ำน) เพ่ือมำเป็นผู้น ำทำงด้ำนกำรด ำเนินงำน และกำรจัดแผนกำรเรียนกำรสอน



66 
 

 

ให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพไปอีกขั้น แต่อย่ำงไรก็ตำมควรสร้ำงแรงจูงใจให้กับอำสำฯด้วย
เงินเดือนที่สูงขึ้น เพรำะในปัจจุบันอำสำฯได้รับอัตรำเงินเดือนที่ค่อนข้ำงต่ ำอยู่ที่ 7,500-15,000 บำท 
ถ้ำอำสำฯมีแรงจูงใจในกำรพัฒนำตนเองจะส่งผลต่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนของศูนย์ฯขึ้นมำเป็น
ล ำดับ 

 



 

 

บทท่ี 5 
 

กรณีศึกษาชุมชนร่วมสามัคค ี
 

 ในบทนี้น ำเสนอเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิกำรเด็ก และรูปแบบกำรเลี้ยงดูเด็กในชุมชนร่วม
สำมัคคี โดยในช่วงแรกกล่ำวถึงประวัติชุมชนโดยสังเขป จำกนั้นในส่วนที่สองได้น ำเสนอถึงข้อมูล
เชิงส ำรวจเกี่ยวกับเด็กเบื้องต้น เพ่ือให้ทรำบถึงสภำวะปัญหำโดยรวมของกำรเลี้ยงดูเด็ก ส่วนที่
สำมได้วิเครำะห์เปรียบเทียบถึงสวัสดิกำรเด็ก และรูปแบบกำรเลี้ยงดูเด็กในชุมชนตำมล ำดับ   

5.1 ประวัติควำมเป็นมำของชุมชนร่วมสำมัคคี 
5.2 ข้อมูลเชิงส ำรวจเกี่ยวกับเด็กในชุมชนร่วมสำมัคคี 
5.3 วิเครำะห์กำรเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัว 
5.4 วิเครำะห์กำรเลี้ยงดูเด็กโดยบ้ำนร่วมพัฒนำเด็ก 
5.5 วิเครำะห์เปรียบเทียบกำรเลี้ยงดูเด็กทั้ง 2 รูปแบบ 

 

5.1 ประวัติความเป็นมาของชุมชนร่วมสามัคคี 
 
 ชุมชนร่วมสำมัคคีในช่วงปีพ.ศ. 2500-2510 เป็นพ้ืนที่ที่เป็นท้องไร่ท้องนำ โดยมีบิดำของ 
นำยกูล  ค ำสิริ ผู้เป็นเจ้ำของสัญญำเช่ำที่ดินที่มีกำรใช้ประโยชน์กว่ำ 100 ไร่ กับทำงส ำนักงำน
ทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ นำยกูล  ค ำศิริ ประกอบอำชีพท ำนำสืบต่อมำจำกรุ่นบิดำมำรดำ
ของตน โดยพ้ืนที่ดังกล่ำวจะประกอบด้วยบ้ำนครอบครัวของนำยกูล  ค ำศิริ และบ้ำนญำติจ ำนวน
ไม่ก่ีหลังที่ปลูกสร้ำงกระจำยอยู่บริเวณโดยรอบ 
 ในช่วงปีพ.ศ. 2509-2510 ปัจจัยแรกที่ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของพ้ืนที่ที่เป็น
ที่ตั้งชุมชนร่วมสำมัคคีเกิดขึ้นเนื่องจำกกำรก่อสร้ำงถนนประชำอุทิศ (เขตห้วยขวำง) หรือถนนที่
เรียกว่ำซอยรำมค ำแหง 39 มีกำรถมดินขึ้นสูงจำกพ้ืนที่เดิมอย่ำงมำก ส่งผลให้พ้ืนที่ท ำไร่นำ
กลำยเป็นพ้ืนที่ดินต่ ำและมีน้ ำขัง เปลี่ยนแปลงกลำยไปเป็นบึงขนำดใหญ่ จนชำวบ้ำนที่เคยท ำนำ
บริเวณนั้นไม่สำมำรถท ำนำต่อไปได้และปล่อยกลำยเป็นพ้ืนที่บึงขนำดใหญ่ที่รกร้ำง มีทั้งที่เป็น
พ้ืนที่ป่ำกก และพ้ืนที่กลำยเป็นบึงบัวกินบริเวณกว้ำงปัจจัยต่อมำที่ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงด้ำนควำมเจริญ คือ กำรก่อสร้ำงมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลำใกล้เคียงกับ
กำรสร้ำงถนนประชำอุทิศ (เขตห้วงขวำง) ควำมเจริญจำกกำรก่อสร้ำงมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง ได้
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กระจำยไปทั่วบริเวณพ้ืนที่โดยรอบอย่ำงเห็นได้ชัด เนื่องจำกมีทั้งผู้คนมำเช่ำที่พัก เพ่ือเรียนหนังสือ
และคนท ำงำน เมื่อมีคนอยู่อำศัยจ ำนวนมำกก็เกิดตลำดกำรค้ำขำยของกินของใช้จ ำนวนมำก แต่
พ้ืนที่บริเวณท่ีเป็นชุมชนร่วมสำมัคคีในขณะนั้นยังถูกปล่อยรกร้ำงว่ำงเปล่ำอยู่ติดถนนประชำอุทิศที่
ควำมเจริญเริ่มครอบคลุม 
 ในปี 2530-2532 กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนควำมเจริญก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อ มีชำวบ้ำนบำง
กลุ่มมองเห็นถึงโอกำสในควำมต้องกำรของผู้คนที่ต้องกำรที่ดินเพ่ือใช้ในกำรปลูกสร้ำงที่อยู่อำศัย
จ ำนวนมำก ชำวบ้ำนกลุ่มนั้นจึงด ำเนินกำรจัดสรรที่ดินเบื้องต้นด้วยตนเอง โดยกำรน ำไม้มำปักเขต
ขึงด้วยเชือกฟำง เพ่ือจัดสรรที่ดินให้เป็นแปลงเล็กๆ ขนำด 20-30 ตำรำงวำ ผลตอบรับคือมี
ชำวบ้ำนจ ำนวนหนึ่งมำจับจอง โดยจ่ำยเงินค่ำเช่ำให้กับผู้จัดสรรที่ดินดังกล่ำวเป็นจ ำนวนเงิน 
10,000-20,000 บำทต่อแปลง ผู้ที่มำเช่ำพ้ืนที่ดินจัดสรรดังกล่ำวนั้น ยกตัวอย่ำงเช่น นำงนันทิกำ 
ค ำโสภำ (ป้ำป้อม) ได้เข้ำมำจับจองพ้ืนที่ในปีพ.ศ. 2534 เพ่ือกำรอยู่อำศัยและท ำกำรค้ำขำยอยู่บน
พ้ืนที่ดินจ ำนวน 20 ตำรำงวำ เป็นจ ำนวนเงิน 20,000 บำท และนำงประจวบ  วงษ์รำศ (ป้ำจวบ) 
เข้ำมำเป็นผู้จับจองที่ดินประมำณ 15 ไร่ ในปีพ.ศ. 2536 เป็นจ ำนวนเงิน 18,000 บำท เป็นต้น 
ชำวบ้ำนที่เข้ำมำจับจอง เช่ำที่ดิน เพ่ือใช้ในกำรก่อสร้ำงที่อยู่อำศัยบริเวณนี้ต่ำงรับรู้ในเรื่องที่ว่ำ 
พ้ืนที่ที่ตนเองมำเช่ำอยู่นั้นเป็นพ้ืนที่ดินของทำงส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ แต่พวก
เขำมองเพียงว่ำยังดีกว่ำกำรที่ไม่มีผู้ใดเข้ำมำท ำประโยชน์ในที่ดินผืนนี้ ขณะเดียวกันพวกเขำก็มี
ควำมเดือนร้อนในเรื่องของที่อยู่อำศัยและกำรท ำมำหำกิน ฉะนั้นพวกเขำจึงตัดสินใจปลูกสร้ำงที่
อยู่อำศัย โดยสร้ำงบ้ำนในรูปแบบที่ปลูกสร้ำงง่ำย ใช้วัสดุเก่ำๆ พวกเสำไม้เก่ำประมำณ 6 ต้น มำ
ปักลงไปในน้ ำ กั้นผนังด้วยไม้อัดเก่ำ และท ำกำรมุงหลังคำด้วยสังกะสีเก่ำ เพ่ือกำรอยู่อำศัย
เพียงชั่วครำว อีกทั้งต้องท ำกำรยกพ้ืนสูงเพ่ือป้องกันน้ ำท่วมด้วยไม้กระดำนเก่ำ ชำวบ้ำนใช้เวลำ
สร้ำงบ้ำนเพียง 1-2 วันต่อหลัง นำนวันเข้ำผู้ที่อยู่อำศัยแต่ดั้งเดิมได้มีควำมรู้สึกว่ำบริเวณนี้ก็
สำมำรถอยู่อำศัยได้ไม่มีปัญหำอะไร จึงเกิดกำรชักชวนญำติพ่ีน้องที่อำศัยอยู่ในต่ำงจังหวัด เข้ำมำ
ปลูกสร้ำงที่อยู่และท ำมำหำกินในพ้ืนที่นี้ ส่งผลให้มีผู้คนอพยพย้ำยถิ่นฐำนมำปลูกสร้ำงที่อยู่อำศัย
จ ำนวนมำก จนเกิดกำรขยำยตัวของชุมชนอย่ำงรวดเร็วในปีพ.ศ. 2532-2536 โดยผู้คนที่อพยพ
ย้ำยถิ่นฐำนเข้ำมำนั้น ส่วนมำกเป็นคนที่มำจำกเกือบทุกจังหวัดของภำคอีสำน นอกจำกนั้นมี
บำงส่วนมำจำกภำคกลำงและภำคใต้อีกจ ำนวนหนึ่ง ซึ่งผู้คนเหล่ำนี้ส่วนใหญ่มีแบบแผนในกำรเข้ำ
มำตั้งถ่ินฐำน คือ กำรเข้ำมำท ำงำนในเขตห้วยขวำงและประตูน้ ำ จำกกำรมีผู้คนเข้ำมำอยู่ก่อนจนมี
กำรสร้ำงที่อยู่อำศัย ส่วนบ้ำนที่อพยพมำทีหลังก็จะอยู่ลึกเข้ำไปในซอย โดยจะเชื่อมต่อบ้ำนแต่ละ
หลังด้วยกำรท ำสะพำนไม้จำกหน้ำบ้ำนของตนเอง เพ่ือเชื่อมกับสะพำนไม้ที่ใช้ในกำรเดินสัญจร
ออกจำกชุมชนไปหน้ำปำกซอย ในระยะแรกกำรสร้ำงบ้ำนของผู้คนในชุมชน คือ กำรก่อสร้ำงบ้ำน
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เพ่ืออยู่อำศัยเพียงชั่วครำว แต่นำนวันเข้ำบ้ำนไหนที่พอมีก ำลังทรัพย์ก็จะค่อยๆต่อเติมเสริมสร้ำง
ควำมแข็งแรงให้กับตัวบ้ำนให้มีขนำดใหญ่และใช้วัสดุที่แข็งแรงขึ้นตำมก ำลังของแต่ละบ้ำน 
 กำรสัมภำษณ์ นำยภวัต  นุขันธ์ (ลุงสิน) ได้ให้สัมภำษณ์ว่ำ ลุงสินเป็นคนร้อยเอ็ดได้อพยพ
เข้ำมำอยู่ในกรุงเทพมหำนครโดยมีอำชีพเป็นช่ำงท ำเฟอร์นิเจอร์ ในตอนนั้นลุงสินยังไม่มีที่อยู่อำศัย
เป็นหลักแหล่ง แต่ลุงสินได้รู้จักกับชำวบ้ำนผู้ที่มีควำมคิดในกำรจัดสรรที่ดินของชุมชนตั้งแต่ตอน
เป็นที่ดินว่ำงเปล่ำ ชำวบ้ำนผู้นั้นได้ชักชวนให้ลุงสินเข้ำมำปลูกบ้ำนบนที่ดินจัดสรรนั้น ซึ่งปัจจุบัน
เป็นที่ตั้งของชุมชนร่วมสำมัคคี ในปีพ.ศ. 2532 ลุงสินได้เข้ำมำจับจองที่ดินจ ำนวน 30 ตำรำงวำ 
เป็นจ ำนวนเงิน 8,000 บำท เนื่องจำกลุงสินเป็นคนมีฐำนะดี จึงท ำให้กำรก่อสร้ำงบ้ำนด้วยวัสดุที่มี
คุณภำพ ลุงสิน (กำรสัมภำษณ์) 
 

ชุมชนแต่ดั้งเดิมสำมำรถเข้ำออกได้ 3 ทำง แต่ละทำงจะมีสะพำนไม้ทอดยำวเข้ำ
ไปสู่ชุมชน เมื่อมองเข้ำไปจะมีบ้ำนเรือนหลังเล็กๆก่อสร้ำงแบบอยู่อำศัยชั่วครำว
สร้ำงอยู่ริมสะพำนไม้ทั้งสองข้ำง ในตอนนั้นไฟฟ้ำยังเข้ำไม่ถึงชุมชน ชำวบ้ำนต้อง
ใช้ตะเกียงน้ ำมันก๊ำดเพ่ือให้แสงสว่ำง ต่อมำชำวบ้ำนได้แก้ไขปัญหำเรื่องแสง
สว่ำงในชุมชน ด้วยกำรต่อกระแสไฟฟ้ำออกมำจำกบ้ำนที่อยู่ภำยนอกชุมชน ซึ่ง
จะมีค่ำใช้จ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำในอัตรำที่สูงกว่ำปกติ ในช่วงที่มีกำรต่อ
สำยไฟฟ้ำเข้ำบ้ำนทุกหลัง ส่งผลให้ช่วงเย็นและหัวค่ ำเป็นช่วงเวลำที่จ่ำย
กระแสไฟฟ้ำไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของบ้ำนทุกหลัง เพรำะในช่วงนั้นผู้คน
เลิกงำนกลับมำบ้ำน หุงหำอำหำรท ำกับข้ำวพร้อมๆกัน จึงต้องมีกำรแก้ไขปัญหำ
โดยกำรสลับกันหุงข้ำวเป็นโซนๆภำยในชุมชน 
 

 ส่วนเรื่องน้ ำประปำ ชำวบ้ำนภำยในชุมชนก็อำศัยกำรต่อท่อไปรับน้ ำจำกบ้ำนภำยนอก
ชุมชนอีกต่อหนึ่ง จึงจ ำเป็นต้องยอมเสียค่ำน้ ำประปำในรำคำที่สู งกว่ำปกติ อีกทั้งกำรต่อท่อ
น้ ำประปำเข้ำสู่ชุมชนต้องมีกำรแยกย่อยท่อส่งน้ ำประปำไปแต่ละบ้ำนจ ำนวนหลำยหลัง ส่งผลให้
น้ ำประปำไหลช้ำโดยเฉพำะช่วงเวลำเย็นที่ชำวบ้ำนกลับมำบ้ำนหลังจำกกำรท ำงำนมีควำม
จ ำเป็นต้องใช้น้ ำพร้อมกันจ ำนวนมำก ท ำให้กำรจ่ำยน้ ำในช่วงนั้นไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำน 
 วิถีชีวิตของชำวบ้ำนในชุมชนที่มำจำกหลำกหลำยท้องถิ่นเกิดกำรมำรวมตัวกันภำยใน
ชุมชนเล็กๆ กลำงเมืองกรุงเทพมหำนคร ด้วยกำรที่ เป็นคนต่ำงจังหวัดพวกพ้องเดียวกัน มี
วัฒนธรรมและกำรใช้ภำษำถิ่นร่วมกัน ส่งผลให้ชำวบ้ำนในพ้ืนที่นี้มีรูปแบบควำมสัมพันธ์เชิงชนบท 
กล่ำวคือ ชำวบ้ำนมีควำมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ในบำงครั้งก็ยังคงมีควำมขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่
บ้ำนเล็กๆน้อยๆ แต่ไม่สำมำรถท ำให้เกิดปัญหำใหญ่ได้ เนื่องจำกชำวบ้ำนทุกคนต่ำงเป็นญำติสนิท
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มิตรสหำยกันมำนำน รู้จักนิสัยใจคอของแต่ละคน เมื่อเกิดปัญหำก็จะมีคนกลำงคอยไกล่เกลี่ยให้
เกิดควำมประนีประนอมกันได้ในที่สุด 
 ในพ.ศ. 2535 ชำวบ้ำนในชุมชนได้รับค ำแนะน ำจำกส ำนักงำนเขตวังทองหลำงในเรื่อง
เกี่ยวกับกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรชุมชน เพ่ือให้มำเป็นตัวแทนของชำวบ้ำนในกำรบริหำรจัดกำร
และติดต่อประสำนงำนเรื่องต่ำงๆของชุมชนกับทำงส ำนักงำนเขตวังทองหลำง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน
กำรร่วมพัฒนำคุณภำพชีวิตของชำวบ้ำนในชุมชน จำกแนวคิดในกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรชุมชน
ดังกล่ำว จึงน ำไปสู่กำรรวมตัวจัดกำรประชุมของชำวบ้ำนเพ่ือท ำกำรเลือกคณะกรรมกำรชุมชน ซึ่ง
ได้ผลออกมำว่ำ นำยภวัต  นุขันธ์ (ลุงสิน) เป็นประธำนชุมชน พร้อมทั้งคณะกรรมกำรชุมชนแต่ละ
ต ำแหน่งในชุดแรก 
 คณะกรรมกำรชุมชนชุดแรกได้เริ่มด ำเนินงำนในกำรพัฒนำชุมชนหลำกหลำยกิจกรรมที่
น่ำสนใจ โดยเฉพำะกิจกรรมกำรระดมก ำลังของชำวบ้ำนในชุมชนร่วมกันเก็บขยะที่ทับถมเป็น
เวลำนำน แต่ละบ้ำนจะเริ่มจำกบริเวณใต้ถุนบ้ำนของตนเองก่อนและถ้ำใครพอมีก ำลังก็ จะอำสำ
ช่วยบริเวณโดยรอบของชุมชน เพรำะในอดีตเมื่อชำวบ้ำนแต่ละหลังเริ่มมำปลูกสร้ำงบ้ำนบน
บริเวณพ้ืนที่เดิมเป็นท้องไร่ท้องนำต้องยกใต้ถุนสูงหนีน้ ำ แต่ละบ้ำนต่ำงทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงใต้
ถุนบ้ำน ท ำให้เกิดกำรสะสมปนกับน้ ำคร ำเกิดกำรเน่ำเหม็นและตื้นเขิน พอถึงช่วงที่ฝนตกขยะใต้
ถุนบ้ำนจะส่งกลิ่นคละคลุ้งไปทั่วทั้งชุมชน ดังนั้นทำงคณะกรรมกำรชุมชนได้มองเห็นถึงปัญหำ จึง
ประชำสัมพันธ์และระดมชำวบ้ำนให้ช่วยกันเก็บขยะในน้ ำคร ำ จนสำมำรถเก็บขยะได้ขึ้นมำหลำย
ร้อยตันตั้งเป็นกองสูงอยู่ข้ำงถนน เนื่องจำกควำมร่วมมือของชำวบ้ำนในชุมชนมีจ ำนวนมำก ส่งผล
ให้มีกำรพบเห็นพลังชุมชนจำกหน่วยงำนทั้งภำครัฐและภำคเอกชน จึงได้เข้ำมำให้กำรสนับสนุน
ควำมช่วยเหลือดูแลในทุกๆโครงกำรที่ชุมชนร่วมสำมัคคีจัดท ำขึ้นเพ่ือพัฒนำชุมชน ตัวอย่ำงเช่นใน
ปีพ.ศ. 2537 ชุมชนได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอกในกำรสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ 
เพ่ือเป็นศูนย์รวมให้คณะกรรมกำรชุมชนหรือชำวบ้ำนได้ใช้ในกำรประชุมหรือท ำกิจกรรมต่ำงๆ
ร่วมกัน แต่ในช่วงนี้กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรชุมชนยังไม่มีกำรจัดตั้งชุมชนอย่ำงเป็น
ทำงกำรจนเมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2550 ทำงชุมชนได้รับกำรจัดตั้งเป็นชุมชนอย่ำงเป็นทำงกำร 
จำกทำงส ำนักงำนเขตวังทองหลำง ทำงคณะกรรมกำรชุมชนก็ได้ด ำเนินงำนในกำรพัฒนำชุมชน
อย่ำงเต็มก ำลังในกำรพัฒนำที่ถือว่ำเป็นก้ำวที่ส ำคัญของชุมชนร่วมสำมัคคี คือ กำรจัดตั้งกองทุน
ออมทรัพย์ของชุมชนร่วมสำมัคคี ซึ่งเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2538-2539 โดยในช่วงนั้นเริ่มมีข่ำวลือและ
กำรติดใบปลิวเรื่องกำรไล่ที่ ส่งผลให้ชำวบ้ำนที่มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่แล้วยิ่งหันหน้ำเข้ำหำกัน
ร่วมต่อสู้กับปัญหำ ท ำให้ควำมสัมพันธ์ยิ่งแน่นเฟ้นมำกขึ้นกว่ำเดิม โดยชำวบ้ำนมีกำรนัดพบปะ
ปรึกษำหำรือกันบ่อยครั้ง จนได้ข้อสรุปในกำรแก้ไขปัญหำเบื้องต้น คือ กำรจัดตั้งกองทุนกลุ่มออม
ทรัพย์ขึ้นในปีพ.ศ. 2539 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ชำวบ้ำนในชุมชนได้มีกำรออมเงิน และคำดว่ำจะ
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รวบรวมเงินออมนั้นไปหำซื้อที่ดินแปลงใหม่ เพื่อปลูกสร้ำงที่อยู่อำศัยอย่ำงถำวรร่วมกัน ซึ่งผลตอบ
รับที่ได้ในช่วงนั้นชำวบ้ำนให้ควำมร่วมมือดีมำก โดยส่งเงินออมแต่ละงวดอย่ำงสม่ ำเสมอ ถึงมีงวด
ใดที่ขำดส่งก็จะตำมส่งย้อนหลังจนครบ เมื่อเวลำผ่ำนไปกองทุนออมทรัพย์ของชุมชนได้เติบโต
อย่ำงมำก จนกระทั่งมีสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (พอช.) ที่ก ำลังด ำเนินโครงกำรบ้ำนมั่นคง โดย
ริเริ่มมำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (พอช.) จึงได้เข้ำมำแนะน ำรำยละเอียด
เกี่ยวกับโครงกำรบ้ำนมั่นคง ทำงชุมชนร่วมสำมัคคีจึงสมัครเข้ำร่วมโครงกำรทันที ทำงสถำบัน
พัฒนำองค์กรชุมชน (พอช.) จึงได้มีกำรส่งเจ้ำหน้ำที่มำตรวจควำมพร้อมของชุมชน โดยมีเงื่อนไข
ต่ำงๆดังนี ้

1) มีเงินออมเพียงพอ คือ มีเงินออมไว้มำกกว่ำ 10 เปอร์เซ็นต์ ของเงินที่จะกู้ 
2) ชำวบ้ำนทั้งหมดมีควำมประสงค์ร่วมกันที่จะเข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนมั่นคง 

ในที่สุดชุมชนร่วมสำมัคคีก็ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 10 โครงกำรบ้ำนมั่นคงในรอบแรกที่สถำบัน
พัฒนำองค์กรชุมชน (พอช.) คัดเลือกเป็น “10 หมู่บ้ำนต้นแบบ” กำรด ำเนินโครงกำรบ้ำนมั่นคงนี้ 
ได้รับกำรสนับสนุนจำกทำงส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ซึ่งเป็นเจ้ำของที่ดิน โดยให้
ชำวบ้ำนเช่ำที่ดินในระยะยำว รำคำถูก และมีกำรถมที่ดินให้กลำยเป็นพ้ืนที่สูงเท่ำกับระดับของ
ถนน 
 ระยะเวลำกำรก่อสร้ำงบ้ำนในโครงกำรบ้ำนมั่นคง เริ่มขึ้นเมื่อต้นปีพ.ศ. 2547 และส ำเร็จ
ลุล่วงในปีพ.ศ. 2552 รวมทั้งสิ้น 3 เฟส กับ 1 โครงกำรอำคำรชุด ดังตำรำงข้ำงล่ำงนี้ 
 
ตารางท่ี 5.1 แสดงระยะเวลำกำรก่อสร้ำงบ้ำนในโครงกำรบ้ำนมั่นคงของชุมชนร่วมสำมัคคีปีพ.ศ.    
                2547-2551 
 

เฟส ปีท่ีก่อสร้าง (ปี) จ านวน(หลัง) 
1 2547 31 
2 2548 52 
3 2548 24 
4 2551 18 

รวม รวมระยะเวลา 5 ปี 125 
 
 ในเวลำต่อมำชุมชนร่วมสำมัคคีได้มีกำรพัฒนำกองทุนออมทรัพย์ไปเป็นสหกรณ์ โดยรับ
กำรจดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภำคม 2548 โดยให้ชื่อว่ำ “สหกรณ์
เคหสถำนชุมชนร่วมสำมัคคี จ ำกัด” นับตั้งแต่นั้นมำสหกรณ์จึงมีหน้ำที่เก็บออมเงินจำกสมำชิก
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ภำยในชุมชน เพ่ือน ำเงินออมไว้ใช้จ่ำยค่ำบ้ำนและค่ำเช่ำที่ดิน แต่โครงกำรบ้ำนมั่นคงในระยะยำว
นั้นส่งผลต่อควำมสัมพันธ์ของชำวบ้ำนที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจำกกำรด ำเนินงำนในบ้ำนมั่นคง
ไม่ ใช่ชำวบ้ำนทุกคนจะมีควำมคิดเห็นที่ตรงกันในทุกเรื่อง ส่งผลให้ เกิดควำมขัดแย้งขึ้น 
ควำมสัมพันธ์ที่เคยแน่นแฟ้นกลับกลำยเป็นกำรหวำดระแวงกัน ไม่ไว้วำงใจซึ่งกันและกัน ท ำให้มี
ชำวบ้ำนบำงส่วนเริ่มไม่ยอมช ำระเงินแก่สหกรณ์ฯ จนต้องหยุดกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ฯไปใน
ทีสุ่ด 
 ชุมชนร่วมสำมัคคีนั้นมีคณะกรรมกำรชุมชน จ ำนวน 7 ท่ำน ที่ได้รับกำรเลือกตั้งในวันที่ 7 
มกรำคม 2557 มีรำยชื่อและกำรด ำรงต ำแหน่งดังตำรำงข้ำงล่ำงนี้ 
 
ตารางท่ี 5.2 แสดงรำยชื่อคณะกรรมกำรชุมชนร่วมสำมัคคี 
 
ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1 นำยภวัต  นุขันธ ์ ประธำนชุมชน 
2 นำงประจวบ  วงษ์รำศ รองประธำนชุมชน 
3 นำยสมศักดิ์  วุฒิธรรม เลขำนุกำร 
4 นำงสำวนันทิกำ  ค ำโสภำ เหรัญญิก 
5 นำงนิภำ  กล่ ำประทุม นำยทะเบียน 
6 นำยสมศักดิ์  ค ำใบ ประชำสัมพันธ์ 
7 นำงเพ็ญศิริ  เชิดชัยภูมิ ปฏิคม 

 
 ปัจจุบันชุมชนร่วมสำมัคคีตั้งอยู่ที่ถนนซอยรำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1) แขวงพลับพลำ 
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร มีเนื้อที่ทั้งหมด 4 ไร่ 3 งำน 53 ตำรำงวำ ประกอบด้วยบ้ำน 
126 หลังคำเรือน 131 ครอบครัว มีประชำกรรวมทั้งสิ้น 464 คน 
  

5.2 ข้อมูลเชิงส ารวจเกี่ยวกับเด็กในชุมชนร่วมสามัคคี 
 

วันที่ 6 และ 26 มีนำคม 2559 ทีมงำนวิจัยได้ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลเชิงส ำรวจชุมชนร่วม
สำมัคคี ซึ่งมีจ ำนวนทั้งหมด 98 หลังคำเรือน เก็บข้อมูลได้ จ ำนวน 59 หลังคำเรือน ในจ ำนวนนี้มี
เด็ก จ ำนวน 30 หลังคำเรือน ประกอบด้วยเด็กท่ีมีช่วงอำยุตั้งแต่แรกเกิด-4 ปี จ ำนวน 11 คน 
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ตารางท่ี 5.3 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมในชุมชนร่วมสำมัคคี 
 

ข้อมูลทั่วไป (30 หลังคาเรือน) จ านวน (คน) ร้อยละ 
สถานภาพของผู้ตอบ 
   หัวหน้ำครัวเรือน 
   ญำติ/ผู้อำศัย 

 
19 
11 

 
63.3 
36.7 

ครัวเรือนมีสมาชิกท้ังหมด 
     1-3 คน 
   4-6 คน 
   7 คนข้ึนไป 

 
6 
17 
7 

 
20.0 
56.7 
23.3 

ครัวเรือนมีเด็กอายุต่ ากว่า 4 ปี 
   ไม่มี 
   1 คน 
   3 คน 

 
21 
8 
1 

 
70 

26.7 
3.3 

อายุหัวหน้าครอบครัว 
   ต่ ำกว่ำ 41 ปี 
   41-50 ปี 
   51-60 ปี 
   มำกกว่ำ 60 ปี 

 
7 
6 
7 
10 

 
23.3 
20.0 
23.3 
33.4 

นับถือศาสนา 
   พุทธ 

 
30 

 
100 

อาชีพของหัวหน้าครอบครัว 
   รับรำชกำร 
   รัฐวิสำหกิจ 
   พนักงำนบริษัทเอกชน 
   รับจ้ำง 
   เจ้ำของธุรกิจขนำดเล็ก 

 
1 
1 
6 
16 
6 

 
3.3 
3.3 
20.0 
53.4 
20.0 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน 
    ต่ ำกว่ำ 5,001 
    5,001-10,000 บำท 
    10,001-15,000 บำท 

 
2 
6 
4 

 
6.7 
20.0 
13.3 
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ตารางท่ี 5.3 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป (30 หลังคาเรือน) จ านวน (คน) ร้อยละ 
    15,001-20,000 บำท 
    20,001-25,000 บำท  
    25,001-30,000 บำท  
    30,001-35,000 บำท 
    35,001-40,000 บำท 
    40,001-45,000 บำท  
    45,001-50,000 บำท 
    มำกกว่ำ 50,000 บำท 

8 
2 
4 
1 
0 
1 
1 
1 

26.7 
6.7 
13.3 
3.3 
0 

3.3 
3.3 
3.3 

การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน 
    ไม่ได้รับกำรศึกษำ 
    ประถมศึกษำ 
    มัธยมต้น 
    มัธยมปลำย/ปวช. 
    อนุปริญญำ/ปวส. 
    ปริญญำตรี 
    สูงกว่ำปริญญำตรี 

 
1 
15 
4 
7 
1 
1 
1 

 
3.3 
50.0 
14.3 
23.3 
3.3 
3.3 
3.3 

สถานภาพของหัวหน้าครอบครัว 
    โสด 
    สมรส 
    แยกกันอยู่ 
    หย่ำร้ำง 
    หม้ำย   

 
2 
21 
2 
1 
4 

 
6.7 
70.0 
6.7 
3.3 

13.3 
 
จำกตำรำงแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 30 หลังคำเรือน จะเห็นได้ว่ำ

ส่วนใหญ่ผู้ที่ตอบมีสถำนภำพเป็นหัวหน้ำครอบครัว จ ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 และเป็น
ญำติ/ผู้อำศัย จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7  
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ในครัวเรือนมีสมำชิก 4-6 คนมำกที่สุด จ ำนวน 17 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 56.7 
รองลงมำมีสมำชิกตั้งแต่ 7 คน ขึ้นไปมีจ ำนวน 7 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 23.3 และมีสมำชิก 1-3 
คน มีจ ำนวน 6 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.0  

ครอบครัวที่มีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 4 ปี มีจ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 30 โดยส่วนใหญ่มีเด็ก
ในครอบครัวจ ำนวน 1 คน 8 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 26.7 และมีเด็กจ ำนวน 3 คน 1 ครอบครัว 
คิดเป็นร้อยละ 3.3  

อำยุของหัวหน้ำครอบครัวมีอำยุมำกกว่ำ 60 ปีมำกที่สุด จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.4 รองลงมำมีอำยุต่ ำกว่ำ 41 ปี และ 51-60 ปีที่เท่ำกัน จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 
และมีอำยุระหว่ำง 41-50 ปี มีจ ำนวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 20.0   

มีผู้นับถือศำสนำพุทธทั้งหมด จ ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
มีหัวหน้ำครอบครัวเกินครึ่งทีป่ระกอบอำชีพรับจ้ำง มีจ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.4 

รองลงมำอำชีพพนักงำนบริษัทเอกชนและเจ้ำของธุรกิจขนำดเล็กเท่ำกัน จ ำนวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.0 รับรำชกำรและรัฐวิสำหกิจเท่ำกัน จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3   

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน 15,001-20,000 บำท มีมำกที่สุด 8 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 26.7 รองลงมำมีรำยได้ 5,001-10,000 บำท 6 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.0 มีรำยได้ 
10,001-15,000 บำท และรำยได้ 25,001-30,000 บำท จ ำนวนเท่ำกัน 4 ครัวเรือน คิดเป็นร้อย
ละ 13.3  

กำรศึกษำของหัวหน้ำครัวเรือนครึ่งหนึ่งจบระดับชั้นประถมศึกษำ จ ำนวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.0 รองลงมำมัธยมปลำย/ปวช. จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 และมัธยมต้น 
จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3  

สถำนภำพของหัวหน้ำครัวเรือนส่วนใหญ่มีสถำนภำพสมรส จ ำนวน 21 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 70.0 รองลงมำเป็นหม้ำย จ ำนวน 4 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 13.3 โสดและแยกกันอยู่
จ ำนวนเท่ำกัน 2 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 6.7 

 
ตารางท่ี 5.4 แสดงอำยุเด็กในชุมชนร่วมสำมัคคี 
 

อายุเด็ก จ านวน (คน) ร้อยละ 
  ต่ ำกว่ำ 1 ปี 
  1-2 ปี 
  ตั้งแต ่2-3 ปี 
  ตั้งแต ่3-4 ปี 

3 
2 
3 
3 

27.3 
18.1 
27.3 
27.3 
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ตารางท่ี 5.4 (ต่อ) 
 

อายุเด็ก จ านวน (คน) ร้อยละ 
รวม 11 100 

 
จ ำนวนเด็กเล็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 4 ปี ในชุมชนมี 11 คน โดยมีอำยุต่ ำกว่ำ 1 ปี ตั้งแต่2-3 ปี 

และตั้งแต่ 3-4 ปีเท่ำกัน จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 และอำยุ 1-2 ปี จ ำนวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.1  

จำกตำรำงอำยุเด็กต่ ำกว่ำ 4 ปี แสดงให้เห็นว่ำในชุมชนมีเด็กในแต่ละวัยมีจ ำนวน
ใกล้เคียงกัน โดยเด็กที่มีอำยุ 1-2 ปี มีจ ำนวนน้อยที่สุด อำจเป็นเพรำะอัตรำกำรเกิดของเด็กใน
ชุมชนมีจ ำนวนลดลง สังเกตได้จำกในชุมชนนี้มีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 4 ปี รวมทั้งหมดเพียง 11 คน 
   
ตารางท่ี 5.5 แสดงผู้เลี้ยงดูเด็กในชุมชนร่วมสำมัคคี 
 

ผู้เลี้ยงดูเด็ก จ านวน (คน) ร้อยละ 
  บิดำ มำรดำ 
  ปู่ ย่ำ ตำ ยำย 
   ลุง ป้ำ น้ำ อำ 

4 
6 
1 

36.4 
54.5 
9.1 

รวม 11 100 
 
เด็กได้รับกำรเลี้ยงดูจำก ปู่ ย่ำ ตำ ยำย เกินครึ่ง จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 

รองลงมำจำก บิดำมำรดำ จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 และลุง ป้ำ น้ำ อำ จ ำนวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.1  
 จำกตำรำงผู้เลี้ยงดูเด็ก แสดงให้เห็นว่ำเด็กภำยในชุมชนส่วนมำกได้รับกำรเลี้ยงดูโดย ปู่ 
ย่ำ ตำ ยำย อำจเป็นเพรำะภำยในชุมชนส่วนใหญ่ด ำรงชีวิตกันแบบครอบครัวขยำย มีผู้ สูงอำยุใน
ครอบครัวหรืออยู่บ้ำนใกล้เคียงภำยในชุมชน โดยผู้เลี้ยงดูเด็กกลุ่มนี้เป็นผู้สูงอำยุ เกษียณอำยุกำร
ท ำงำน มีเวลำว่ำง และประสบกำรณ์กำรเลี้ยงดูเด็กที่เหมำะสมที่จะเลี้ยงดูหลำนได้เป็นอย่ำงดี อีก
ทั้งผู้เลี้ยงดูเด็กในกลุ่มรองลงมำ คือ บิดำ มำรดำ อำจสะท้อนให้ เห็นถึงกำรให้ควำมส ำคัญกับกำร
เลี้ยงดูบุตร จึงต้องมีบิดำหรือมำรดำคนใดคนหนึ่งที่ต้องลำงำนหรือลำออกจำกงำนมำเพ่ือเลี้ยงดู
บุตร 
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ตารางท่ี 5.6 แสดงสถำนที่เลี้ยงเด็กตอนกลำงวันของชุมชนร่วมสำมัคคี 
 

สถานที่เลี้ยงเด็กตอนกลางวัน จ านวน (คน) ร้อยละ 
  บ้ำนในชุมชน 
  บ้ำนร่วมพัฒนำเด็ก 

9 
2 

81.8 
18.2 

รวม 11 100 
 
ส่วนใหญ่บุตรได้รับกำรเลี้ยงดูตอนกลำงวันในบ้ำนในชุมชน จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 

81.8 และบ้ำนร่วมพัฒนำเด็ก จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2  
 จำกตำรำงสถำนที่เลี้ยงเด็กตอนกลำงวัน แสดงให้เห็นว่ำบ้ำนในชุมชนเป็นสถำนที่หลัก ซึ่ง
มีควำมสอดคล้องกับตำรำงผู้ที่เลี้ยงดูเด็ก เพรำะกำรที่เด็กได้รับกำรเลี้ยงดูตอนกลำงวันที่บ้ำน
ภำยในชุมชน แสดงว่ำผู้ที่เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ่จะต้องเป็นกลุ่มที่อยู่บ้ำนอย่ำงผู้สูงอำยุ ปู่ ย่ำ ตำ 
ยำย หรือบิดำ มำรดำ ญำติพ่ีน้องที่ว่ำงงำน อีกทั้งกำรเลี้ยงดูเด็กที่บ้ำนภำยในชุมชนนั้น มีข้อดีใน
เรื่องของควำมปลอดภัย ควำมใกล้ชิดระหว่ำงผู้เลี้ยงดูกับเด็ก ภำวะโภชนำกำรและประหยัด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น 
 
ตารางท่ี 5.7 แสดงควำมพึงพอใจต่อสถำนที่เลี้ยงเด็กตอนกลำงวันของชุมชนร่วมสำมัคคี                             
                 (ตอบเฉพำะผู้ที่ส่งเด็กไปเลี้ยงนอกบ้ำนตอนกลำงวัน) 
 
ความพึงพอใจต่อสถานที่เลี้ยงเด็ก
ตอนกลางวัน 

พอใจ ไม่พอใจ รวม 
จ านวน  ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้ำนรำคำ 
ด้ำนควำมปลอดภัย 
ด้ำนกำรให้ควำมรู้แก่เด็ก 
ด้ำนอบรมพฤติกรรม 
ด้ำนโภชนำกำร 

2 
2 
2 
2 
0 

100 
100 
100 
100 
0 

0 
0 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 

100 

100 
100 
100 
100 
100 

 
ควำมพึงพอใจต่อสถำนที่เลี้ยงเด็กตอนกลำงวันในด้ำนต่ำงๆ โดยมีผู้ปกครองเด็กทั้งหมด 

2 คน ทั้ง 2 คน มีควำมพึงพอใจในด้ำนรำคำ ด้ำนควำมปลอดภัย ด้ำนกำรให้ควำมรู้แก่เด็ก ด้ำน
กำรอบรมด้ำนพฤติกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 แต่ทั้ง 2 คน ไม่พอใจในด้ำนด้ำนโภชนำกำร คิดเป็น
ร้อยละ 100    



78 
 

 

จำกตำรำงแสดงควำมพึงพอใจต่อสถำนที่เลี้ยงเด็กในตอนกลำงวัน แสดงให้เห็นว่ำ
ผู้ปกครองทั้ง 2 คน มีควำมพึงพอใจด้ำนรำคำ ด้ำนควำมปลอดภัย ด้ำนกำรให้ควำมรู้แก่เด็ก และ
ด้ำนอบรมพฤติกรรม แต่ผู้ปกครองเด็กทั้ง 2 คน ไม่พึงพอใจในด้ำนโภชนำกำร อำจเป็นเพรำะกำร
ฝำกเลี้ยงเด็กในสถำนที่เลี้ยงของเอกชน มีกำรรับเด็กจ ำนวนมำกเมื่อเทียบกับอัตรำส่วนของพ่ีเลี้ยง
เด็ก ท ำให้กำรดูแลเรื่องโภชนำกำรที่ถูกสุขลักษณะไม่สำมำรถท ำได้อย่ำงทั่วถึง 
 
ตารางท่ี 5.8 แสดงปัญหำในกำรเลี้ยงดูบุตรในชุมชนร่วมสำมัคคี (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
 

ปัญหาในการเลี้ยงดูบุตร จ านวน (คน) ร้อยละ 
รำยได้ไม่เพียงพอต่อรำยจ่ำย 
ไม่มีเวลำอบรมเลี้ยงดูเอำใจใส่เท่ำท่ีควร 

  ไม่มีเวลำท ำกิจกรรมร่วมกัน 
ขำดควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงดู 

6 
3 
4 
1 

54.5 
27.3 
36.4 
9.1 

สภำพแวดล้อมไม่เหมำะสมในกำรเลี้ยงดู 
  อ่ืนๆ 

1 
3 

9.1 
27.3 

 
 หมายเหตุ:  ผู้ปกครองมีปัญหำกำรเลี้ยงดูบุตรในเรื่องใด (อ่ืนๆ) คือ ไม่มีปัญหำ   
 

ผู้ปกครองเด็กมีปัญหำกำรเลี้ยงดูบุตรในเรื่องรำยได้ไม่เพียงพอกับรำยจ่ำยมำกที่สุด 
จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมำไม่มีเวลำท ำกิจกรรมร่วมกัน จ ำนวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.4 และไม่มีเวลำอบรมเลี้ยงดูเอำใจใส่เท่ำที่ควรและไม่มีปัญหำเท่ำกัน จ ำนวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.3  

จำกตำรำงปัญหำกำรเลี้ยงดูบุตร แสดงให้เห็นว่ำผู้ปกครองส่วนใหญ่มองปัญหำในกำร
เลี้ยงดูบุตรว่ำเกี่ยวกับเรื่องรำยได้ไม่เพียงพอกับรำยจ่ำยและรองลงมำเป็นเรื่องกำรไม่มีเวลำท ำ
กิจกรรมร่วมกัน อำจเป็นเพรำะรูปแบบกำรใช้ชีวิตในเมือง ด้วยค่ำครองชีพที่สูงแต่ท ำงำนรำยได้
น้อย ไม่เพียงพอต่อกำรซื้อสิ่งของเครื่องใช้ในกำรเลี้ยงดูเด็กท่ีมีรำคำสูง เมื่อต้องกำรหำรำยได้เพ่ิมก็
มีควำมจ ำเป็นในกำรท ำงำนล่วงเวลำ กำรจรำจรที่ติดขัดในเมือง ท ำให้เวลำส่วนใหญ่อยู่กับกำร
ท ำงำนและกำรเดินทำง ส่วนเวลำที่อยู่กับครอบครัวก็มีควำมต้องกำรอยำกจะพักผ่อน ไม่ได้มีกำร
วำงแผนท ำกิจกรรมร่วมกันภำยในครอบครัว 
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5.3 วิเคราะห์การเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัว 
 
 กำรเลี้ยงดูเด็กภำยในชุมชนมีหลำยรูปแบบ จำกข้อมูลเชิงส ำรวจจะเห็นได้ว่ำภำยในชุมชน
มีกำรเลี้ยงดูเด็กโดยคนในครอบครัวมำกที่สุด เช่น ปู่ ย่ำ ตำ ยำย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอำยุที่มีเวลำอยู่
บ้ำน รองลงมำเป็นบิดำ และมำรดำ แต่ที่ส ำคัญคือกำรเลี้ยงดูในเวลำกลำงวันที่บิดำ มำรดำ หรือ
ทั้ง 2 ฝ่ำยมีควำมจ ำเป็นต้องออกไปท ำงำนหำรำยได้ ดังนั้นจึงเกิดรูปแบบกำรเลี้ยงดูเด็กภำยใน
ชุมชน 2 รูปแบบ เพ่ือท ำหน้ำที่กำรเลี้ยงดูเด็กในเวลำกลำงวัน คือ กำรเลี้ยงดูเด็กโดยคนใน
ครอบครัว และบ้ำนร่วมพัฒนำเด็ก โดยกำรเลี้ยงดูเด็กทั้ง 2 รูปแบบ จะได้มีกำรวิเครำะห์
ตำมล ำดับ  

กำรเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัวของชุมชนร่วมสำมัคคีมีจ ำนวนไม่น้อยถึงแม้ว่ำจะมีบ้ำนร่วม
พัฒนำเด็กครูปูอยู่บริเวณหน้ำชุมชน และในอดีตเคยมีบ้ำนร่วมพัฒนำเด็กอีกหลังหนึ่งอยู่บริเวณ
ท้ำยชุมชน แต่บำงครอบครัวก็เลือกที่จะเลี้ยงดูลูกด้วยคนในครอบครัว อำจเป็นเพรำะเหตุผลดัง
กรณีท่ีได้ยกเป็นตัวอย่ำงดังนี้ 

ในครอบครัวแรกมีกำรเลี้ยงดูเด็กโดยพ่ีจอย (นำงสำวปำริฉัตร  อ้วนศรี) ผู้มีฐำนะเป็นแม่
ของเด็ก อำยุ 28 ปี จบกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 สถำนภำพ สมรส ภูมิล ำเนำเกิดใน
ชุมชนร่วมสำมัคคี ในช่วงแรกก่อนคลอดบุตรประกอบอำชีพเป็นพนักงำนขำยภำยในร้ำนสะดวก
ซื้อเซเว่น แต่เมื่อคลอดบุตรและไม่สำมำรถหำคนเลี้ยงดูในเวลำกลำงวันได้ เนื่องจำกต้องมีผู้หำ
รำยได้เลี้ยงครอบครัว ส่วนศูนย์รับเลี้ยงเด็กในชุมชนใกล้เคียงจะเปิดรับเลี้ยงเด็กตั้งแต่อำยุ 2 ขวบ
ครึ่งขึ้นไป เด็กอ่อนก็จะหำคนเลี้ยงดูยำก พ่ีจอยจึงต้องลำออกจำกงำน เพ่ือมำเลี้ยงดูลูกด้วยตนเอง 
โดยพี่จอยมีบุตรทั้งหมด 3 คน ลูกชำยคนโตมีควำมพิกำรทำงหูอำยุ 8 ปี ลูกชำยคนกลำงอำยุ 5 ปี 
ลูกสำวคนเล็กอำยุ 3 ปี ในปัจจุบันลูกสำวคนเล็กเข้ำโรงเรียนเตรียมอนุบำลของชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ 
ตั้งแต่เลี้ยงดูลูกทั้ง 3 คนมำก็ไม่ได้ท ำงำนมำเป็นเวลำนำน ในบำงครั้งที่พ่ีจอยพอมีเวลำว่ำงจะขำย
ลูกชิ้นทอดบริเวณหน้ำบ้ำน เพ่ือเป็นรำยได้เสริม แต่รำยได้หลักในกำรเลี้ยงดูครอบครัวมำจำกผู้
เป็นพ่อของเด็กๆ โดยมีรำยได้ 15,000 บำทต่อเดือน ใช้เป็นค่ำเลี้ยงดูเด็กทั้ง 3 คน ประมำณ 
5,000-6,000 บำทต่อเดือน ด้วยรำยได้ที่ไม่สูงมำกนัก ดังนั้นพ่ีจึงไม่สำมำรถน ำเด็กไปฝำกเลี้ยงที่
บ้ำนรับเลี้ยงเด็กท้ำยชุมชนได้ เพรำะเขำจะคิดค่ำเลี้ยงดูวันละ 150 บำท พอเลี้ยงไปเลี้ยงมำจะขึ้น
เป็น 200 บำท ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูเด็กที่สูง ปัจจุบันบ้ำนร่วมพัฒนำเด็กหลังนั้นได้หยุด
ด ำเนินกำรไปแล้ว ส่วนบ้ำนร่วมพัฒนำเด็กครูปูมีผู้เลี้ยงดูเด็กเพียงแค่ 2 คน แต่เด็กมีจ ำนวนมำก 
พ้ืนที่บ้ำนเพียงหลังเดียวพ่ีจอยรู้สึกว่ำมันดูคับแคบเกินไป จึงตัดสินใจเลี้ยงดูลูกทั้ง 3 คน ด้วย
ตนเอง  
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ปัญหำในกำรเลี้ยงดูบุตร พ่ีจอยมองว่ำเรื่องค่ำใช้จ่ำยไม่มีปัญหำ เพรำะพ่ีจอยจะใช้เงินใน
กำรเลี้ยงดูเด็กๆอย่ำงประหยัด สภำพแวดล้อมภำยในชุมชนก็ไม่เป็นปัญหำ พ่ีจอยพำเด็กๆเข้ำร่วม
กิจกรรมภำยในชุมชนอย่ำงสม่ ำเสมอ เพรำะภำยในชุมชนมีแต่ญำติพ่ีน้องกันมีควำมรักใคร่เอ็นดู
เด็ก แต่จะมีช่วงหนึ่งลูกชำยคนโตที่มีควำมพิกำรทำงหู เวลำไปเล่นกับเพ่ือนในชุมชนเพ่ือนก็จะไม่
ค่อยเล่นด้วย เพรำะเด็กอำจไม่รู้ว่ำลูกพ่ีจอยไม่ได้ยิน พ่ีจอยต้องพำลูกคนโตไปพบแพทย์ที่
โรงพยำบำลเด็กที่อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิทุกเดือน บำงครั้งนั่งรถเมล์ไปเอง หรือบำงครั้งพ่อเด็กว่ำงก็
จะขับรถไปส่งแต่เช้ำมืด เพรำะโรงพยำบำลเด็กคนเยอะมำก พี่จอยคิดว่ำถ้ำมีโครงกำรที่ช่วยเหลือ
เด็กพิกำรก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่ำงมำก 

ในครอบครัวที่สองมีผู้เลี้ยงดูเด็กคือ ยำยแมว (นำงสำวศรีจันทร์  เกตุอุไร) มีฐำนะเป็นคุณ
ยำยทวดของเด็กๆ อำยุ 69 ปี จบกำรศึกษำระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 พ้ืนเพอยู่ทุ่งวังทองหลำง
แห่งนี้ ก่อนที่จะเลี้ยงดูลูกหลำน ยำยแมวเคยประกอบอำชีพค้ำขำยมำก่อน เมื่อน้องมอส (นำงสำว
พลอย  ถำวรชีพ) อำยุ 23 ปี จบกำรศึกษำระดับชั้นปวส. หลำนสำวพ่ึงคลอดบุตรได้ไม่นำน ยำย
แมวก็จะสลับหน้ำที่กำรค้ำขำยให้หลำนไปขำยแทน และยำยแมวมำเลี้ยงดูเหลน เป็นเด็กผู้ชำย
อำยุ 1 เดือน โดยน้องมอสให้นมแม่เป็นเวลำเพียง 15 วัน ด้วยควำมจ ำเป็นที่ต้องท ำงำนหำรำยได้
เข้ำสู่ครอบครัว หลังจำกนั้นเด็กจึงรับประทำนนมผงแทน ยำยแมวมีประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงดู
เด็กมำหลำยรุ่น ตั้งแต่รุ่นลูก รุ่นหลำน จนปัจจุบันมำเลี้ยงรุ่นเหลน โดยมีวิธีกำรสลับหน้ำที่ยำย
แมวมำเลี้ยงเด็กและให้ผู้เป็นแม่เด็กไปค้ำขำยเหมือนกันในทุกรุ่น ส่วนกำรค้ำขำยจะมีก ำไร
ประมำณวันละ 300 บำท แต่ที่ต้องเลี้ยงดูเด็กแต่ละรุ่นด้วยตนเองนั้น ยำยแมว (กำรสัมภำษณ์) 
“สถำนที่รับเลี้ยงรำคำแพงกว่ำไม่ว่ำ แต่เขำจะไม่เลี้ยงดูเด็กดีเหมือนเรำ” ส่วนน้องมอส (กำร
สัมภำษณ์ ) “จ ำนวนเด็กต่อพ่ีเลี้ยงไม่น่ำจะดูแลเด็กได้อย่ำงทั่วถึง และเรื่องอำหำรที่ให้ เด็ก
รับประทำนเรำก็ยังไม่ไว้ใจ” ครอบครัวจึงตัดสินใจให้ยำยแมวเลี้ยงดูเด็กในทุกๆรุ่นที่ผ่ำนมำ โดยใน
เรื่องของค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูเด็กก็จะมำจำกลูกชำย 2 คน ของยำยแมวที่ยังไม่มีครอบครัว ให้
เงินยำยแมวไว้ใช้จ่ำยเป็นเงิน 10,000 บำทต่อเดือน มำใช้จ่ำยภำยในครอบครัวใหญ่ มีน้อยใช้น้อย
มีมำกก็กินมำก  

ปัญหำในกำรเลี้ยงดูเด็กในเรื่องค่ำใช้จ่ำยยำยแมวจึงมองว่ำไม่เป็นปัญหำ ส่วนเรื่องกำร
เลี้ยงดู เด็กจะใช้ประสบกำรณ์ที่ เคยเลี้ยงดู เด็กมำหลำยรุ่นอบรมสั่ งสอนกันไป ส่วนเรื่อง
สภำพแวดล้อมภำยในชุมชน ยำยแมวกล่ำวว่ำ เรำอยู่กับเพ่ือนบ้ำนเหมือนญำติมิตรช่วยเป็นหูเป็น
ตำในกำรดูแลเด็กภำยในชุมชน  

จำกกรณีกำรสัมภำษณ์บ้ำนที่มีกำรเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัวทั้ง 2 กรณี ท ำให้เห็นถึง
ปัญหำในเรื่องของทำงเลือกในกำรฝำกเลี้ยงดูเด็กในเวลำกลำงวันที่มีทำงเลือกไม่มำกนัก หนึ่งใน
ทำงเลือกที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มั่นใจ คือ บ้ำนร่วมพัฒนำเด็กที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรรับเลี้ยงดูเด็กที่
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สูงถึงวันละ 150-200 บำทต่อวัน อีกทั้งผู้ปกครองยังไม่สำมำรถมั่นใจได้ว่ำจะเลี้ยงดูลูกหลำนของ
เขำเป็นอย่ำงดี เพรำะกำรสังเกตจำกบ้ำนที่เป็นพ้ืนที่เลี้ยงเด็กท่ีมีควำมคับแคบ ผู้เลี้ยงดูเด็กมีเพียง 
1-2 คน แต่เด็กมีจ ำนวนมำก อีกทั้งยังไม่มั่นใจในเรื่องโภชนำกำรอำหำรที่ครบถ้วน ดังนั้นภำยใน
ครอบครัวที่มีปู่ย่ำ ตำยำย พอมีประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงดูเด็กก็จะเป็นผู้เลี้ยงดูหลำนในเวลำกลำง
วันที่ผู้เป็นบิดำและมำรดำเด็กต้องออกไปท ำงำนหำรำยได้ แต่ในบำงครอบครัวที่ไม่มีปู่ย่ำ ตำยำย 
หรือมีปู่ย่ำ ตำยำย แต่ไม่สำมำรถเลี้ยงดูลูกหลำนได้ อำจจะต้องออกไปท ำงำนหำรำยได้เช่นกัน ผู้
เป็นมำรดำจะตัดสินใจลำออกจำกงำนมำเพ่ือมำเลี้ยงดูลูกด้วยตนเอง เป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจใน
กำรเลี้ยงดูว่ำลูกจะปลอดภัย มีโภชนำกำรที่ดี มีพัฒนำกำรที่เหมำะสมตำมวัย และที่ส ำคัญคือ
ได้รับควำมรักควำมอบอุ่นอย่ำงใกล้ชิดจำกผู้เป็นมำรดำ อย่ำงไรก็ตำมแต่ละครอบครัวก็มีเงื่อนไข
ควำมจ ำเป็นที่แตกต่ำงกันออกไป โดยบำงครอบครัวกำรหำรำยได้เข้ำสู่ครอบครัวจำกผู้เป็นบิดำ
เพียงทำงเดียวอำจจะไม่เพียงพอ ดังนั้นกำรเลี้ยงดูบุตรในเวลำกลำงวันจะมีกำรแก้ปัญหำควำม
จ ำเป็นของแต่ละครอบครัวได้อย่ำงไร 
 

5.4 วิเคราะห์การเลี้ยงดูเด็กโดยบ้านร่วมพัฒนาเด็ก 
  

5.4.1 บ้านร่วมพัฒนาเด็กครูปู 
 ชุมชนร่วมสำมัคคีมีบ้ำนร่วมพัฒนำเด็กอยู่เพียงแห่งเดียว คือ บ้ำนร่วมพัฒนำเด็กครูปู อยู่
บริเวณต้นซอยภำยในชุมชน โดยมีผู้เลี้ยงดูเด็ก คือ ครูปู  (นำงจันทร์เพ็ญ  ค ำสิริ) อำยุ 44 ปี จบ
กำรศึกษำระดับชั้น ปวส. จำกมหำวิทยำลัยรัตนบัณฑิต ซอยลำดพร้ำว 107 สถำนภำพหย่ำร้ำง                  
มี บุ ต ร เป็ นผู้ หญิ ง  1 คน  อำยุ  21 ปี  ก ำลั งศึ กษ ำในชั้ นปี ที่  3 คณ ะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน ครอบครัวของครูปูอำศัยอยู่ภำยในชุมชนตั้งแต่รุ่นปู่ย่ำตำยำย
ที่ในช่วงนั้นที่ดินยังเป็นนำทอดยำวไปจนสุดซอย 
 ในปีพ.ศ. 2543 ครูปูได้เริ่มกำรท ำงำนเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กท่ีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวันเรียน
ชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ ที่ถือเป็นศูนย์ฯแรกของซอยรำมค ำแหง 39 โดยมีจุดเริ่มต้นจำกกำรก่อสร้ำง
อำคำรโดยส ำนักงำนเขตวังทองหลำง เพ่ือใช้เป็นศูนย์ฯ อีกทั้งมีควำมต้องกำรคนในชุมชนและ
ละแวกชุมชนมำสมัครเป็นครูพ่ีเลี้ยงเด็กและเข้ำรับกำรอบรมเรื่องเกี่ยวกับเด็กจำกหลำกหลำย
หน่วยงำน โดยจุดเปลี่ยนของครูปูคือกำรอบรมจำกมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม รุ่นที่ 12 (รุ่นเดียวกับครู
เครือวัลย์ เจ้ำของบ้ำนร่วมพัฒนำเด็กครูเครือ ภำยในชุมชนทรัพย์สินเก่ำ) เป็นหลักสูตรอบรมทุก
วันอำทิตย์ จ ำนวนทั้งหมด 300 ชั่วโมง ระยะเวลำในกำรอบรม 1 ปี ซึ่งครูปูได้เข้ำรับกำรอบรม
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 ซึ่งทำงมูลนิธิฯได้ให้ค ำแนะน ำและกำรสนับสนุนกับครูพ่ีเลี้ยงที่จะออกมำท ำ
บ้ำนร่วมพัฒนำเด็กด้วยตนเอง  
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 ในช่วงของกำรอบรมกับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนั้น ครูปูได้มีโอกำสรู้จักกับครูส้ม (ผู้เป็น
เจ้ำของบ้ำนร่วมพัฒนำเด็กภำยในชุมชนทรัพย์สินเก่ำ) เพรำะเมื่อครูส้มเลี้ยงดูเด็กจนถึงช่วงอำยุ
เข้ำสู่เตรียมอนุบำลก็จะน ำเด็กไปส่งต่อกำรเลี้ยงดูที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณี
พัฒนำ จนเกิดควำมสนิทสนมคุ้นเคยกับครูปู เมื่อครูส้มได้ทรำบว่ำครูปูมีบ้ำนอยู่ภำยในชุมชนร่วม
สำมัคคีจึงได้ให้ค ำแนะน ำให้เปิดบ้ำนร่วมพัฒนำเด็กเป็นของตนเอง ดังที่ครูปู (กำรสัมภำษณ์)  
 

หำกเปิดบ้ำนร่วมพัฒนำเด็กของตนเองได้ก็จะท ำให้มีรำยได้สูงกว่ำมำท ำงำนกิน
เงินเดือนจำกศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ เพรำะกำรเป็น
ลูกจ้ำงได้รับเงินเดือนเพียงไม่กี่พัน…ตอนแรกก็ไม่มั่นใจ แต่พอเรำได้เข้ำรับกำร
อบรมกับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ซึ่งเขำได้ให้ควำมรู้ และสอนเรื่องกำรใช้ชีวิตใน
หนึ่งวันกับเด็กหลำยๆคน โดยที่ไม่มีคนสนับสนุนเรำเลย ทั้งครูส้มและมูลนิธิฯจึง
มีควำมส ำคัญ เพรำะเป็นผู้ให้ก ำลังใจและท ำให้ได้ข้อมูลจนเกิดเป็นแรงบันดำลใจ
ที่จะเปิดบ้ำนร่วมพัฒนำเด็กของตนเองจำกนั้นเป็นต้นมำ  

 
จนเมื่อครูปูได้ผ่ำนกำรอบรมจนครบหลักสูตร 1 ปี ในปลำยปีพ.ศ. 2551 ครูปูจึงตัดสินใน

เปิดบ้ำนรว่มพัฒนำเด็กของตนเอง ในรุ่นแรกนั้นมีผู้ปกครองมำฝำกเลี้ยงเด็กจ ำนวน 5 คน ซึ่งเป็น
เด็กที่มำจำกหลำกหลำยชุมชน เช่น ชุมชนร่วมสำมัคคี ชุมชนน้อมเกล้ำ ชุมชนทรัพย์สินใหม่ และ
ชุมชนรุ่งมณีพัฒนำโดยส่วนมำกเด็กจำกชุมชนรุ่งมณีพัฒนำจะมำในช่วงวัยเด็กอ่อน เนื่องจำกศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนำเปิดรับเลี้ยงเด็กตั้งแต่อำยุ 3 ขวบขึ้นไป แต่บ้ำนร่วม
พัฒนำเด็กครูปูรับเลี้ยงเด็กอำยุต่ ำกว่ำ ดังนั้นเด็กที่ครูปูรับเลี้ยงเมื่อมีอำยุประมำณ 3 ขวบ ก็จะ
ย้ำยไปอยู่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ  
 ในปัจจุบันบ้ำนครูปูรับเลี้ยงเด็กทั้งหมด 16 คน เป็นเด็กชำยจ ำนวน 10 คน และ
เด็กผู้หญิงจ ำนวน 6 คน ซึ่งภำยในบ้ำนร่วมพัฒนำเด็กครูปูจะมีผู้เลี้ยงดูเด็กจ ำนวน 2 คน คือ ครูปู 
และแม่ของครูปูที่ขำยอำหำรอยู่บ้ำนตรงข้ำมจะมำเป็นผู้ช่วยครูปูเลี้ยงดูเด็กเป็นบำงเวลำ เช่น 
ช่วงเวลำเช้ำที่พำเด็กๆอำบน้ ำ และช่วงรับประทำนอำหำรที่ต้องคอยช่วยป้อนอำหำรเด็กที่ยัง
รับประทำนเองไม่ได้ แต่ใน 1 เดือน แม่ของครูปูจะต้องไปพบแพทย์เพ่ือตรวจสุขภำพ ในช่วงนั้น
ครูปูก็จะเหนื่อย เพรำะต้องดูแลเด็กคนเดียวตั้งแต่เช้ำยันเย็น ดังนั้นครูปูจะรับเลี้ยงเด็กมำกที่สุดไม่
เกิน 20 คน ครูปู (กำรสัมภำษณ์) 
 

พ่ีจะไม่รับเลี้ยงเด็กเยอะ เพรำะเขำอยู่รวมกันจะสอนยำก ดูแลไม่ทั่วถึง เด็กเขำ
จะไม่อยู่นิ่ง มีเด็กร้องหนึ่งคน เด็กคนอื่นก็จะร้องตำม…เวลำพ่ีรับเด็กใหม่มำก็จะ
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รับมำทีละคน และพ่ีก็จะคอยดูแลเด็กใหม่อย่ำงใกล้ชิดในช่วงแรก เพื่อให้เขำเกิด
ควำมไว้วำงใจว่ำเขำสำมำรถอยู่กับเรำได้ไม่มีปัญหำ พ่ีจะเปิดรับเด็ก 1 ขวบขึ้น
ไป จนถึง 3 ขวบครึ่ง ต่ ำสุดคือ 1 ขวบกับอีก 2 เดือน เด็กที่รับอำยุสูงสุดตอนนี้
คือ 3 ขวบ เขำจะเริ่มเข้ำโรงเรียนประมำณปีหน้ำ เมื่อตอนต้นปีพ.ศ. 2559 พ่ีจะ
มีเด็กมำกสุดอยู่ที่ 20 คน ช่วงเดือนมกรำคม-เมษำยนจะเหนื่อยหน่อย แต่ไม่กี่
เดือนเหมือนเขำจะน ำเด็กมำให้เรำฝึกก่อนเข้ำโรงเรียน พอเดือนเมษำยน -
พฤษภำคม เด็กเขำก็ไปเข้ำโรงเรียน และย้ำยไปอยู่ศูนย์ พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัย
เรียน ทั้งในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำและชุมชนหมู่บ้ำนพลับพลำ เป็นต้น 
 

 บ้ำนร่วมพัฒนำเด็กครูปูเป็นสมำชิกของบ้ำนร่วมพัฒนำเด็กในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม โดย
มูลนิธิฯจะมีกำรเปิดอบรมให้แก่สมำชิกปีละ 2 ครั้ง เรื่องที่น ำมำอบรมทำงมูลนิธิจะเป็นผู้ก ำหนด
ขึ้น กำรเป็นสมำชิกในบ้ำนร่วมพัฒนำเด็กนั้น ทำงมูลนิธิฯจะมีพ่ีเลี้ยงประจ ำบ้ำนคอยตรวจบ้ำน
ร่วมพัฒนำเด็ก ดูแลสุขภำพเด็ก และกำรจัดสิ่งแวดล้อมรอบๆบ้ำน ปีละ 1 ครั้ง และมีเจ้ำหน้ำที่
จำกมูลนิธิมำตรวจ 3 เดือนต่อครั้ง ซึ่งจะสุ่มตรวจโดยไม่มีกำรบอกก่อนล่วงหน้ำ เขำจะเข้ำมำ
ตรวจดูว่ำสภำพแวดล้อมภำยในบ้ำนร่วมพัฒนำเด็กจัดได้เหมำะสมหรือไม่ สิ่งไหนที่ต้องมีกำร
ปรับปรุงก็จะคอยให้ค ำแนะน ำและกำรสนับสนุนอยู่เสมอ ส่วนกิจกรรมหลักๆของมูลนิธิฯที่มีต่อ
บ้ำนร่วมพัฒนำเด็ก คือ ให้สมำชิกผู้เลี้ยงดูเด็กได้รับกำรอบรม เพ่ือให้เกิดกำรน ำควำมรู้ใหม่ๆที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรเลี้ยงดูเด็กได้อย่ำงดี 
 พ้ืนที่ภำยในบ้ำนร่วมพัฒนำเด็กครูปู จำกกำรสังเกตพบว่ำ พ้ืนที่ภำยในบ้ำนมีขนำดกว้ำง 
พ้ืนบ้ำนปูด้วยเสื่อน้ ำมันลำยกำร์ตูน ทำงฝั่งซ้ำยของตัวบ้ำนมีห้องน้ ำ 2 ห้อง เป็นห้องน้ ำส ำหรับ
ผู้ใหญ่ และห้องน้ ำส ำหรับเด็ก บริเวณหน้ำห้องน้ ำมีที่แขวนผ้ำเช็ดตัวของเด็กๆแต่ละคน ครูปูจะ
สอนให้เด็กแต่ละคนจ ำชื่อและสัญลักษณ์บนผ้ำของแต่ละคน เพ่ือให้เด็กแต่ละคนจดจ ำสิ่งของ
เครื่องใช้ของตนเองได้และเป็นกำรป้องกันกำรใช้สิ่งของปะปนกัน ส่วนพ้ืนที่ฝั่งขวำของตัวบ้ำนจะ
เป็นพ้ืนที่ห้องครัว พ้ืนที่รับประทำนอำหำร และพ้ืนที่ส ำหรับล้ำงสิ่งของเครื่องใช้ ในส่วนของพ้ืนที่
กลำงตัวบ้ำนส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ในกำรเลี้ยงดูเด็กที่มีบริเวณกว้ำง ซึ่งมีข้อดีคือเด็กอยู่กันอย่ำงไม่
แออัด สำมำรถไปนั่งเล่นนอนเล่นได้รอบพ้ืนที่  
 ในบ้ำนร่วมพัฒนำเด็กครูปูจะมีเด็กหลำกหลำยรูปแบบ ทั้งเด็กที่ครอบครัวมีปัญหำ และ
เด็กพิเศษ ทั้งนี้ครูปูก็จะใส่ใจพัฒนำกำรของเด็กเหล่ำนั้นเป็นพิเศษ อย่ำงกรณีเด็กพิเศษคนหนึ่งหู
ไม่ได้ยินและพูดไม่ได้ เขำจะพยำยำมท ำเสียงดังเคำะโน่นนี่อยู่ในโลกของเขำคนเดียว แต่ถ้ำไปห้ำม
เขำจะร้องไห้เสียใจ ครูปู (กำรสัมภำษณ์)  
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เดี๋ยวนี้น้องเขำดีขึ้นเยอะแล้ว แต่ก่อนไปจับเขำ เขำจะเอำหัวมุดพ้ืนก้มหน้ำก้ม
ตำ นอกจำกนี้ยังมีเด็กสมำธิสั้นอีกหนึ่งคน พ่ีคิดว่ำคงเกิดมำจำกท่ีบ้ำนพ่อกับแม่
เขำแยกทำงกัน และแม่ก็ติดสำรเสพติดแม้กระทั่งตอนท้องน้องก็อำจส่งผล
กระทบต่อเด็ก แต่ก่อนเขำจะจ้ำงคนรู้จักเลี้ยงประเภทแบบกินนอน พึ่งมำอยู่กับ
พ่ีเมื่อตอนต้นเดือน พ่ีก็จะเลี้ยงดูเขำในตอนกลำงวัน และในตอนกลำงคืนก็จะมี
พ่ีเลี้ยงอีกคนหนึ่ง แม่เขำจะมำรับน้องบ้ำงนำนๆที แต่เงินเขำก็ส่งให้อยู่ตลอด 
เพียงแต่เขำไม่ได้มีเวลำเลี้ยงดูสั่งสอนด้วยตนเอง ส่วนเรื่องระเบียบไม่ได้เกิดจำก
ตัวเด็ก เพรำะมำอยู่ที่นี่เริ่มสอนเขำให้เขำปรับตัวดีขึ้น ตอนมำใหม่ๆ เหมือนจับ
ลิงปีนป่ำย ฉีกบอร์ดพังหมด เด็กที่มีอยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่เขำมำอยู่กับเรำ 1 ปีครึ่ง
แล้ว แต่มี 3 คนที่เพ่ิงมำอยู่เดือนกว่ำๆ  
 

 กำรเลี้ยงดูเด็กในบ้ำนร่วมพัฒนำเด็กครูปู เปิดรับเลี้ยงเด็กตั้งแต่วันจันทร์-วันเสำร์ เวลำ 
06.30-17.00 น. ในวันอำทิตย์จะเป็นวันพักผ่อนและจัดกำรธุระของครูปู ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำร
เลี้ยงดูเด็ก ครูปู (กำรสัมภำษณ์)  
 

ส ำหรับเด็กอำยุ 1 ขวบกว่ำๆ พี่จะเก็บอยู่ที่รำคำ 2,500 บำท แต่ถ้ำโตขึ้นอำยุ 2 
ขวบขึ้นไป เก็บอยู่ที่รำคำ 2,000 บำท แต่ถ้ำเด็กคนไหนที่มำบ้ำงไม่มำบ้ำง หยุด
บ่อย พ่ีก็จะลดรำคำให้ จำก 2,500 บำท เหลือเพียง 2,000 บำทนั้น นอกจำกนี้ก็
ยังมีค่ำอำหำรจ่ำยเพ่ิมอีกวันละ 10 บำท เวลำพ่ีจะรับเด็กพ่ีจะดูผู้ปกครองด้วย 
เพรำะบำงรำยมำ 4 วัน และไม่จ่ำยเงิน แต่พำลูกไปฝำกเลี้ยงต่อที่บ้ำนครูเครือก็
มี และครูปูยังเล่ำให้ฟังเกี่ยวกับกำรรับเลี้ยงเด็กไว้ว่ำ “ก่อนรับเด็ก ครูก็จะให้
กรอกประวัติ กรอกใบสมัคร ขอส ำเนำใบแจ้งเกิด ทะเบียนบ้ำน บัตรประชำชน 
ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ครูจัดท ำตำมรูปแบบอย่ำงเป็นระเบียบมำจำกที่ครูเคยเลี้ยงเด็กที่
ศูนย์ พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณี พัฒนำมำก่อน ท ำให้ครู ได้
ประสบกำรณ์ จึงน ำมำใช้กับที่นี่ 

 
ตารางท่ี 5.9 แสดงกิจกรรมในแต่ละวันของบ้ำนร่วมพัฒนำเด็กครูป ู 
 

เวลา กิจกรรม 
06.30-08.30 น. ผู้ปกครองทยอยมำส่งเด็ก พร้อมกับนม ขวดนม แพมเพิสส ำหรับเด็กเล็ก และ

นมกล่องส ำหรับเด็กโต อีกท้ังเด็กบำงส่วนที่ผู้ปกครองมำส่งทั้งท่ียังไม่ได้ 



85 
 

 

ตารางท่ี 5.9 (ต่อ) 
 

เวลา กิจกรรม 
 
 
 
08.30-11.30 น. 

อำบน้ ำเปลี่ยนแพมเพิส ครูปูก็จะเป็นคนท ำหน้ำที่นั้นแทน (บ้ำนครูปูจะมีกำร
เตรียมแพมเพิสและนมไว้ส ำหรับผู้ปกครองที่ลืมน ำมำ) พอทยอยรับเด็กมำจน
ครบก็จะน ำเด็กมำนั่งรวมกันบริเวณกลำงบ้ำน 
รับประทำนอำหำรเช้ำ ส่วนเด็กที่ยังรับประทำนเองไม่ได้ครูปูและแม่ครูปูจะ
ทยอยป้อนทีละคน หลังจำกนั้นก็จะล้ำงไม้ล้ำงมือ เริ่มท ำกิจกรรมกลุ่มต่อไป 
เช่น พำเด็กมำล้อมวงเล่ำนิทำน ร้องเพลง น ำของเล่นมำต่อแข่งกัน โดยให้ต่อที
ละคนใครที่ต่อได้สูงที่สุดจะได้รับค ำชมเชยจำกครูปูและเพ่ือนๆ ครูปูได้กว่ำวไว้
ว่ำ “เด็กในช่วงนี้ยังเล็กมำก ดังนั้นจึงยังไม่มีทักษะในกำรเล่นกับเพื่อนๆ ถ้ำเรำ
ไม่คอยดูเขำเล่น ของเล่นก็จะกระจำยเกลื่อนกลำดเต็มไปหมด เพรำะเขำยัง
เล็ก ขนำดพ่ีนั่งมองเขำต่อของเล่นให้เป็นบล็อค โดยเล่นทีละ 2 คน เพ่ือฝึก
ทักษะกำรเล่น ได้เป็นกองๆเรียบร้อยแล้ว บังเอิญพ่ีมีธุระ เช่น มีคนมำหำหรือ
ละสำยตำไปเพียงครู่เดียว ของเล่นก็จะกระจำยเต็มพ้ืนภำยใน 5 นำที เพรำะ
เด็กเขำยังสมำธิสั้น จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ไม่นำน”   

11.30-12.00 น. หยุดกิจกรรมทุกอย่ำง ครูปูและเด็กๆช่วยกันเก็บของเล่น สมุดระบำยสี 
เพ่ือที่จะเปิดทีวีให้เด็กๆนั่งดูอย่ำงเป็นระเบียบ ในช่วงเวลำนี้ครูปูจะเข้ำครัวไป
เตรียมอำหำรกลำงวัน เป็นอำหำรพวก ข้ำวต้ม แกงจืด ข้ำวผัด ข้ำวมันไก่ และ
ไส้กรอกทอด เป็นต้น แต่ก่อนกำรรับประทำนอำหำรครูปูจะพำเด็กไปล้ำงมือ
ให้สะอำดก่อน และล้ำงมืออีกครั้งภำยหลังจำกรับประทำนอำหำรเสร็จ 

12.00-14.00 น. เด็กๆนั่งเรียงเป็นแถว เพ่ือรอครูปูจัดเรียงผ้ำปูที่นอนลงบนพ้ืน หลังจำกนั้นชง
นม ก่อนที่เด็กๆจะนอนครูปูจะน ำสวดมนต์และนั่งสมำธิ โดยก ำหนดลมหำยใจ
เข้ำ-ออกประมำณ 2-3 นำที พอเด็กเริ่มนอนหลับครูปูก็จะต้องนั่งเฝ้ำต่อ 
มิฉะนั้นเด็กบำงคนที่ยังไม่หลับจะลุกขึ้นมำชวนเพ่ือนเล่นซน ซึ่งครูปูจะนั่งเฝ้ำ
เด็กๆประมำณ 1 ชั่วโมง จนกว่ำจะนอนหลับครบทุกคน  

14.00-15.00 น. เด็กๆเริ่มทยอยตื่น ครูปูก็จะค่อยๆไล่เก็บที่นอน เปลี่ยนเป็นพ้ืนที่นั่ง เล่น
เช่นเดิม ช่วงนี้ครูปูจะปล่อยให้เด็กนั่งเล่นอย่ำงอิสระ 

15.00-16.00 น. ช่วงของอำหำรว่ำง เช่น มักกะโรนี สปำเกตตี้ผัดไข่ ข้ำวเหนียวไก่ปิ้ง ข้ำวและ 
 ขนม เป็นต้น 
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ตารางท่ี 5.9 (ต่อ) 
 

เวลา กิจกรรม 
16.00-17.00 น. ทยอยน ำเด็กมำอำบน้ ำทีละคน โดยใช้เวลำอำบจนครบทุกคนประมำณครึ่ง

ชั่วโมง และจะปล่อยให้เด็กเล่นอย่ำงอิสระอีกรอบ แต่จะไม่มีกำรน ำของเล่น
ออกมำ เพรำะเมื่อถึงเวลำ 17.00 น. ผู้ปกครองจะทยอยมำรับเด็กกลับบ้ำน 
(แต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะมำรับช่วง 18.00 น.) แต่ครูปูจะไม่เก็บเงินที่เกิน
เวลำหรือในกรณีที่ผู้ปกครองมำรับเด็กเกินเวลำมำก เขำก็จะให้เงินมำเอง 20 
บำท ครูปู (กำรสัมภำษณ์) “เคยมีเด็กรุ่นก่อนมำรับเกินเวลำมำกที่สุด 21.00 
น. เพรำะเขำท ำงำนไม่เป็นเวลำและเห็นว่ำเด็กอยู่ที่นี่จะปลอดภัย เขำจึงฝำก
เรำเลี้ยงไว้ก่อน แล้วเมื่อเขำมำรับเด็กเขำจะให้เงิน 50 บำท” 

 
 ปัญหำในกำรด ำเนินงำนของบ้ำนร่วมพัฒนำเด็กครูปู ส่วนมำกจะเป็นปัญหำเกี่ยวกับ
ผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองแต่ละคนก็จะมีปัญหำที่แตกต่ำงกันออกไป ครูปู (กำรสัมภำษณ์)  
 

ตอนอยู่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ ผู้ปกครองเขำจะ
เกรงใจ เพรำะเรำเป็นครูที่ขึ้นกับเขต เวลำพูดอะไรเขำก็จะเชื่อฟังเรำ จึงไม่ค่อย
เกิดปัญหำต่ำงจำกบ้ำนร่วมพัฒนำเด็กที่ เป็นของเรำเอง ผู้ปกครองเป็นคน
จ่ำยเงินเขำจึงวำงตัวเป็นนำยจ้ำงคอยชี้นิ้วสั่ง เช่น เปลี่ยนแพมเพิสให้ด้วยนะ ลูก
โดนยุงกัดจัดกำรด้วยนะ ป้อนข้ำวให้ด้วย เป็นต้น ควำมเกรงใจจะเหลือครึ่งเดียว 
เรำก็มีหน้ำที่แค่ตอบรับและท ำตำม มีผู้ปกครองบำงรำยไม่จ่ำยเงินค่ำเลี้ยงดู เมื่อ
ทวงมำกๆเขำก็มำด่ำถึงหน้ำบ้ำนและจะพำเพ่ือนมำตบ เวลำพ่ีเจออะไรแบบนี้ก็
จะจิตตก เพรำะเวลำเรำอยู่กับเด็กเรำต้องกำรก ำลังใจสูง เรำจึงจะคุมเด็กอยู่ ถ้ำ
เจอเรื่องที่ท ำให้จิตตก 2-3 วัน พ่ีจะไม่มีสมำธิในกำรคุมเด็ก เพรำะมัวแต่คิดเรื่อง
ข้ำงนอก แต่คนนอกเขำไม่รับรู้ว่ำในวันหนึ่งพ่ีอยู่กับเด็กต้องล ำบำกล ำบนอย่ำงไร 
คนนอกเขำคิดแค่ว่ำฉันจ่ำยเงินจะต้องดูแลลูกเขำให้ดีอย่ำงไม่มีข้ออ้ำง 

 
 ในส่วนของภำคีภำยนอกที่เข้ำมำให้กำรสนับสนุนบ้ำนร่วมพัฒนำเด็กครูปู หน่วยงำนที่
ส ำคัญที่สุด คือ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ครูปู (กำรสัมภำษณ์)  
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เคยมีบริษัทใจดีก่อนหน้ำนี้จะน ำของมำบริจำค เช่น ค่ำยมวยน ำอุปกรณ์กำร
เรียน พวกดินสอ ดินสอสี ยำงลบ และขนม มำแจก พ่ีก็จะน ำขนมให้เด็กๆเขำ
เอำกลับบ้ำน ส่วนพวกอุปกรณ์กำรเรียนถ้ำไม่เยอะมำกก็จะไว้ใช้ที่นี่ แต่สิ่งของที่
เขำน ำมำบริจำคตำมบ้ำนส่วนใหญ่ๆจะเป็นพวกตุ๊กตำ หุ่นยนต์…พวกสื่อกำร
เรียนกำรสอนพ่ีจะมีไว้ 2 ชุด ทั้งสื่อที่สำมำรถฉีกขำดได้ และสื่อที่ใช้ได้นำน…เด็ก
ของพ่ีเป็นเด็กเล็ก เวลำจัดแนวกำรเรียนกำรสอนพ่ีจะเป็นคนจัดเอง บ่อยครั้งก็
จะปริ้นภำพลำยเส้นมำให้เด็กได้ระบำยสี 
 

 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรเลี้ยงดูเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนกับบ้ำนร่วม
พัฒนำเด็ก ครูปูได้เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงไว้ดังนี้ ครูปู (กำรสัมภำษณ์) 
 

ตอนอยู่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนำจะถูกเรียกว่ำครู 
เพรำะท ำหน้ำที่ดูแลและอบรมสั่งสอนเด็กเล็ก แต่อยู่บ้ำนร่วมพัฒนำเด็ก เรำคือ
พ่ีเลี้ยง เพรำะต้องท ำงำนด้วยตนเองทุกอย่ำง ทั้งล้ำงห้องน้ ำ ท ำครัว ท ำควำม
สะอำด และเด็กแต่ละคนสอนด้วยหนังสือไม่ได้ต้องสอนด้วยเกมส์ ต้องดูแลป้อน
อำหำร ไล่จับ เป็นต้น โดยควำมซนของเด็กทั้ง 2 ที่จะพอๆกัน แต่เด็กโตที่ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ เขำจะรู้เรื่องมำกกว่ำเด็กเล็กที่
บ้ำนร่วมพัฒนำเด็กของเรำ แต่บ้ำนร่วมพัฒนำเด็กของเรำมีช่วงเวลำที่เหมำะสม
และเอ้ือต่อกำรท ำงำนของผู้ปกครองมำกกว่ำ นอกจำกนี้ผู้ปกครองต้องหำรำยได้ 
ซึ่งต้องตื่นตั้งแต่ฟ้ำยังไม่สว่ำง โดยเฉพำะคนกรุงเทพฯจะไม่ค่อยมีปู่ย่ำตำยำย
คอยเลี้ยงหลำนให้ ถึงบำงครอบครัวมีปู่ย่ำตำยำยก็ยังต้องออกไปท ำงำน แต่ถ้ำ
เขำน ำลูกมำให้บ้ำนร่วมพัฒนำเด็กเขำสำมำรถไปท ำงำนแต่เช้ำและกลับมืดได้ 
เท่ำกับว่ำบ้ำนร่วมพัฒนำเด็กช่วยเติมเต็มให้แก่ผู้ปกครองที่มีรำยได้ไม่สูงมำก  

 

5.5 วิเคราะห์เปรียบเทียบการเลี้ยงดูเด็กทั้ง 2 รูปแบบ 
 
 จำกข้อมูลกำรเลี้ยงดูเด็กที่แตกต่ำงกันทั้ง 2 รูปแบบ ท ำให้ทรำบว่ำแต่ละรูปแบบมีข้อดี
และข้อเสียที่อำจก่อให้เกิดปัญหำในกำรเลี้ยงดูเด็กที่แตกต่ำงกัน ในส่วนนี้จะได้วิเครำะห์
เปรียบเทียบกำรเลี้ยงดูเด็กแต่ละรูปแบบตำมล ำดับ  
 กำรเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัว เป็นกำรเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบที่ดีที่สุด เนื่องจำกเป็นบุคคลใน
ครอบครัว ผู้ปกครองสำมำรถมั่นใจในเรื่องของกำรอบรมเลี้ยงดูเป็นอย่ำงดี กำรดูแลเรื่องควำม
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ปลอดภัย โภชนำกำรที่ดี และกำรให้ควำมรักควำมอบอุ่นอย่ำงเต็มที่ ลดปัญหำภำระค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฝำกเลี้ยงดูเด็กที่มีรำคำสูง ควำมกังวลใจที่ให้ผู้ อ่ืนเลี้ยงดูเด็ก อย่ำงไรก็ตำมในกรณีของ
ครอบครัวเดี่ยวที่ไม่มีผู้สูงอำยุในครอบครัวหรือญำติพ่ีน้องมำช่วยดูแลเด็กในเวลำกลำงวันได้ และ
เป็นผู้มีรำยได้ไม่สูงมำกนักจึงควำมจ ำเป็นที่ต้องออกไปท ำงำนหำรำยได้ทั้งบิดำและมำรดำ จึงต้อง
มองหำทำงเลือกในกำรฝำกเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบอ่ืน 

กำรเลี้ยงดูเด็กโดยบ้ำนร่วมพัฒนำเด็กในชุมชน มีข้อดีในส่วนของช่วงเวลำกำรรับเลี้ยงดู
เด็กที่มีควำมยืดหยุ่นอย่ำงมำก โดยจะเปิดรับเลี้ยงเด็กตั้งแต่เช้ำจนถึงเวลำที่ผู้ปกครองกลับจำกที่
ท ำงำน (06.30-18.00 น.) อีกทั้งมีควำมยืดหยุ่นเรื่องกำรรับเลี้ยงเด็กอำยุน้อยกว่ำศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กก่อนวัยเรียน โดยเริ่มรับตั้งแต่อำยุ 1 ขวบขึ้นไปจนถึงเข้ำโรงเรียนอนุบำล 3 ขวบครึ่ง ซึ่งถือ
เป็นข้อดีที่มำตอบสนองควำมต้องกำรจ ำเป็นของผู้ปกครองที่ต้องท ำงำนหำรำยได้ทั้งบิดำและ
มำรดำ เพรำะศูนย์ฯส่วนใหญจะเปิดรับเลี้ยงเด็กตั้งแต่ช่วงอำยุ 2 ขวบครึ่งขึ้นไป โดยบ้ำนร่วม
พัฒนำเด็กภำยในชุมชนก็มีควำมควำมคุ้นเคย สนิทสนม ท ำให้ผู้ปกครองสำมำรถรับส่งเด็กได้อย่ำง
สะดวก ส่วนผู้ปกครองที่ท ำงำนใกล้ชุมชนในช่วงพักเที่ยงก็สำมำรถแวะไปหำลูกได้ ด้วยกำรที่ผู้รับ
เลี้ยงเด็กเป็นคนในชุมชนคนกันเองจะสำมำรถยืดหยุ่นกันได้ถ้ำหำกมีควำมจ ำเป็น เช่น กำรท ำงำน
เลิกช้ำ กำรท ำงำนล่วงเวลำ เป็นต้น แต่ข้อเสียของกำรเลี้ยงดูเด็กโดยบ้ำนร่วมพัฒนำเด็ก คือ บ้ำน
ร่วมพัฒนำเด็กในชุมชนร่วมสำมัคคีนี้ต่ำงจำกบ้ำนร่วมพัฒนำเด็กในชุมชนคลองพลับพลำตรงที่ไม่
อยู่ในรูปแบบของบ้ำนที่รับเลี้ยงเด็กจ ำนวนไม่มำกเสมือนยำยเลี้ยงหลำน แต่เป็นบ้ำนร่วมพัฒนำ
เด็กที่เป็นบ้ำนร่วมพัฒนำเด็กจึงมีเด็กประมำณ 20 คน แต่ผู้เลี้ยงดูเด็กมีเพียง 2 คน ซึ่งผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่จะมองว่ำไม่สำมำรถเลี้ยงดูเด็กได้อย่ำงทั่วถึง อีกทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรฝำกเลี้ยงดูเด็กมีรำคำ
สูง ตั้งแต่รำคำ 100-200 บำทต่อวัน ถ้ำผู้ปกครองที่มีรำยได้ไม่สูงมำกจะไม่สำมำรถฝำกลูกแก่บ้ำน
ร่วมพัฒนำเด็กภำยในชุมชนได้ จึงต้องมองหำทำงเลือกในกำรฝำกรับเลี้ยงเด็กรูปแบบอ่ืน 
 



 
 

 

บทท่ี 6 
 

กรณีศึกษาชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 
 

ในบทนี้น ำเสนอเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิกำรเด็ก และรูปแบบกำรเลี้ยงดูเด็กในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ 
โดยในช่วงแรกกล่ำวถึงประวัติชุมชนโดยสังเขป จำกนั้นในส่วนที่สองได้น ำเสนอถึงข้อมูลเชิงส ำรวจ
เกี่ยวกับเด็กเบื้องต้น เพ่ือให้ทรำบถึงสภำวะปัญหำโดยรวมของกำรเลี้ยงดูเด็ก ส่วนที่สำมได้วิเครำะห์
เปรียบเทียบถึงสวัสดิกำรเด็ก และรูปแบบกำรเลี้ยงดูเด็กในชุมชนตำมล ำดับ   

6.1 ประวัติควำมเป็นมำของชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ 
6.2 ข้อมูลเชิงส ำรวจเกี่ยวกับเด็กในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ 
6.3 วิเครำะห์กำรเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัว 
6.4 วิเครำะห์กำรเลี้ยงดูเด็กโดยศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
6.5 วิเครำะห์เปรียบเทียบกำรเลี้ยงดูเด็กทั้ง 2 รูปแบบ 
 

6.1 ประวัติความเป็นมาของชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 
 
 ชุมชนรุ่งมณีพัฒนำในปีพ.ศ. 2500-2505 มีพ้ืนที่โดยรวมเป็นนำข้ำว หนองน้ ำ และบึงบัว 
โดยมีชำวบ้ำนก่อสร้ำงบ้ำนเรือนอยู่จ ำนวนไม่ก่ีหลัง สร้ำงห่ำงๆกันบนพื้นที่ดินกว่ำ 1,000 ไร่ ชำวบ้ำน
ส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตริมคลอง โดยนิยมปลูกสร้ำงบ้ำนเรือนบริเวณคลองวัดตึกเป็นจ ำนวนมำก แต่บริเวณ
ล ำรำงตำป่วนมีกำรปลูกสร้ำงบ้ำนเรือนเพียงไม่กี่หลัง รวมทั้งสองพ้ืนที่มีบ้ำนเรื่องประมำณ 100 
หลังคำเรือน โดยบ้ำนแต่ละหลังบ้ำงก็ปลูกสร้ำงใกล้กัน บ้ำงก็กระจำยตัวห่ำงกัน ถ้ำมีกำรพำยเรือมอง
ในภำพรวมจะมองเห็นบ้ำนเรือนเป็นกลุ่มๆ 
 ในตอนนั้นไฟฟ้ำยังเข้ำไม่ถึงชุมชน ชำวบ้ำนจึงใช้เพียงตะเกียงน้ ำมันก๊ำดเพ่ือให้แสงสว่ำง แต่
บ้ำนหลังที่มีฐำนะดีจะใช้เครื่องปั่นกระแสไฟฟ้ำที่มีเสียงดัง ท ำให้เกิดแสงสว่ำงไปทั่วทั้งชุมชน บำงบ้ำน
ก็มีกำรติดตั้งโทรทัศน์ขำวด ำเพ่ือรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร วิถีชีวิตของชำวบ้ำนริมคลองในตอนนั้น ท ำให้บ้ำน
เกือบทุกหลังมีเรือพำย บ้ำนเพียงไม่ก่ีหลังที่มีฐำนะก็จะใช้เรือติดเครื่องยนต์ เพ่ือใช้ในกำรสัญจรทั้งไป
มำหำสู่กันระหว่ำงเพ่ือนบ้ำน กำรใช้เรือไปจับจ่ำยสินค้ำที่ร้ำนช ำภำยในชุมชน กำรใช้เรือเข้ำสู่ตัวเมือง 
และกำรใช้เรือรับส่งลูกหลำนไปโรงเรียน โดยส่วนใหญ่แล้วลูกหลำนของชำวบ้ำนที่ศึกษำในระดับชั้น
ประถมศึกษำจะส่งเข้ำโรงเรียนวัดเทพลีลำ และเมื่อถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำจะส่งเข้ำโรงเรียนเทพลีลำ 
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กำรสัญจรโดยใช้ถนนในช่วงยังเป็นถนนดินลูกรังยังไม่มีกำรรำดยำงบนถนนที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน คือ 
ซอยรำมค ำแหง 39 ในช่วงนั้นกำรขนส่งทำงถนนจึงใช้เกวียนขนสินค้ำพวกข้ำว เพ่ือน ำออกไปค้ำขำย
ภำยนอกชุมชม กำรประกอบอำชีพของชำวบ้ำนภำยในชุมชน ส่วนใหญ่ล้วนท ำเกษตรกรรม เช่น ท ำ
นำข้ำว ท ำสวนผลไม้ และกำรเปิดร้ำนขำยของช ำ เมื่อมองโดยรอบของชุมชนชำวบ้ำนมีกำรสร้ำงบ้ำน
ด้วยไม้ที่ตัวบ้ำนยกสูง เพ่ือป้องกันน้ ำท่วม ในขณะที่น้ ำในล ำคลองยังคงใสสะอำดชำวบ้ำนใช้เพ่ือกำร
อุปโภคได้ อีกทั้งยังมีสิ่งมีชีวิตในน้ ำ เช่น ปลำ พืชน้ ำที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ผักบุ้ง ผักกระเฉด เป็นต้น 
ชำวบ้ำนจึงสำมำรถน ำแหล่งอำหำรจำกธรรมชำตินั้นมำบริโภคได้อย่ำงไม่ขำดแคลน และเป็นกำร
ประหยัดค่ำใช้จ่ำย 
 ควำมสัมพันธ์ภำยในชุมชนเป็นไปในรูปแบบชุมชนชนบท ที่ชำวบ้ำนมีควำมสนิทสนมคุ้นเคย
เสมือนเป็นญำติมิตร ด้วยกำรที่ด ำรงชีวิตริมคลองด้วยกันเป็นเวลำยำวนำน บำงบ้ำนก็เป็นเครือญำติ
โดยผ่ำนกำรแต่งงำนภำยในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง ด้วยบริบทดังกล่ำวนั้นส่งผลให้ภำยในชุมชน
เกิดกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพำะงำนประเพณีหรือวันส ำคัญต่ำงๆ ชำวบ้ำน
ภำยในชุมชนจะให้ควำมร่วมมือช่วยเหลือกันเป็นอย่ำงดี งำนพิธีกรรม เช่น งำนแต่งงำน งำนบวช และ
งำนศพ งำนวันส ำคัญ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก วันลอยกระทง และวันสงกรำนต์ เป็นต้น  
 ในปีพ.ศ. 2510-2519 ควำมเจริญได้เข้ำสู่ชุมชน โดยเริ่มจำกกำรก่อสร้ำงถนนประชำอุทิศ 
(เขตห้วยขวำง) และมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง แต่อย่ำงไรก็ตำมในปีนี้ชำวบ้ำนยังคงมีกำรใช้ประโยชน์
จำกพ้ืนที่ คือ กำรท ำนำและท ำสวนผลไม้ ส่งผลให้ในช่วงนั้นยังไม่มีผู้บุกรุกมำปลูกสร้ำงที่อยู่อำศัยบน
พ้ืนที่และยงัคงรักษำสภำพพ้ืนที่นำสลับบึงบัวคงเดิม 
 เมื่อเข้ำสู่ปีพ.ศ. 2520 ควำมเจริญขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลจำกกำรเกิดขึ้นของ
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้สร้ำงโอกำสใหม่ๆในกำรประกอบอำชีพของ
ชำวบ้ำน คือ ชำวบ้ำนเลิกจำกกำรท ำนำและสวนผลไม้ไปประกอบอำชีพอ่ืนๆ เช่น พนักงำนบริษัท 
พนักงำนสถำบันกำรศึกษำ และค้ำขำยบริเวณหน้ำมหำวิทยำลัย เป็นต้น ส่วนชำวบ้ำนที่อพยพย้ำยถิ่น
ฐำนจำกต่ำงจังหวัดได้เข้ำมำปลูกสร้ำงที่อยู่อำศัยบนพ้ืนที่ที่เคยเป็นท้องนำและบึงบัว กำรปลูกสร้ำง
บ้ำนเรือนของชำวบ้ำนเป็นรูปแบบอย่ำงง่ำย โดยใช้วัสดุส่วนใหญ่ที่เป็นของเก่ำ คือ กำรปักโครงบ้ำน
ด้วยเสำไม้ 6 ต้น ตอกลงพื้นที่น้ ำขัง เพื่อยกพ้ืนบ้ำนให้สูงป้องกันน้ ำท่วม มุงหลังคำด้วยสังกะสี กั้นห้อง
ด้วยไม้อัดเก่ำ และปูพ้ืนด้วยไม้กระดำน เมื่อชำวบ้ำนอยู่อำศัยได้ระยะหนึ่งแล้วก็เริ่มชักชวนญำติพ่ีน้อง
เข้ำมำจับจองพ้ืนที่ เพ่ือปลูกสร้ำงบ้ำนเรือน จนมีจ ำนวนเพ่ิมมำกขึ้นทุกสัปดำห์ โดยส่วนใหญ่แล้วจะ
เป็นผู้คนที่มำจำกทำงภำคอิสำนในหลำยจังหวัด เช่น อุดรธำนี ยโสธร หนองคำย อุบลรำชธำนี             
ศรีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และมหำสำรคำม เป็นต้น อีกทั้งผู้คนที่มำจำกภำคกลำงและภำคใต้อีก
จ ำนวนหนึ่งที่อพยพเข้ำมำอยู่อำศัยบนพ้ืนที่แห่งนี้ เรื่องของกำรเดินทำงภำยในชุมชนจะเป็นสะพำนไม้
เชื่อมจำกถนนหลักไปยังแต่ละบ้ำนภำยในชุมชน โดยบ้ำนที่เข้ำมำอยู่ใหม่จะต้องรับผิดชอบในกำร
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สร้ำงสะพำนไม้ จำกหน้ำบ้ำนของตนเองเชื่อมไปยังปลำยสะพำนไม้ที่มีอยู่ กำรปลูกสร้ำงบ้ำนหลังใหม่
บนพ้ืนที่ ส ำหรับผู้ที่ไม่มีญำติพ่ีน้องที่อำศัยอยู่ในชุมชนจะต้องช ำระเงินให้กับชำวบ้ำนที่อำศัยอยู่ตั้งแต่
ดั้งเดิมเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 2,000-5,000 บำทต่อหลัง ภำยในชุมชนมีบ้ำนบำงหลังใช้โอกำสจำก
ควำมเจริญที่เข้ำมำท ำกำรกั้นห้องพักให้พวกนักศึกษำหรือคนท ำงำนมำเช่ำอยู่อำศัย ส่งผลให้ชุมชน
เกิดกำรเติบโตขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด 
 กำรพัฒนำโดยรวมที่เกิดขึ้น เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2520 เกิดควำมเปลี่ยนแปลงภำยในชุมชนจำก
ทุ่งนำเขียวขจีกลำยเป็นชุมชนแออัดภำยในระยะเวลำ 10 ปี จนถึงปีพ.ศ. 2530 ชุมชนมีควำม
หนำแน่นไปดูบ้ำนที่ถูกปลูกสร้ำงในรูปแบบง่ำยๆ จ ำนวน 300 หลังคำเรือน วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน
ที่หนำแน่นแต่ละบ้ำนทิ้งสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน้ ำ ส่งผลให้น้ ำในล ำคลองเกิดกำรเน่ำเสียส่งกลิ่นเหม็น 
สิ่งมีชีวิตในน้ ำก็ไม่สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ได้ ด้วยควำมหนำแน่นของชำวบ้ำนอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง
ได ้อีกทั้งปัญหำเรื่องกำรพนันและยำเสพติดที่ขยำยตัวเข้ำสู่ชุมชน 
 จนปีพ.ศ. 2534 ชุมชนได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุมชนที่ได้รับกำรแนะน ำจำกส ำนักงำน
เขตวังทองหลำง โดยเริ่มต้นจำกกำรรวมกลุ่มจัดกำรประชุมของชำวบ้ำนเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรชุมชน คือ กำรมีผู้น ำร่วมบริหำรงำนและพัฒนำชุมชน 
เสริมสร้ำงควำมสำมัคคีและกำรมีส่วนร่วมกับสมำชิกในชุมชนได้มีกิจกรรมท ำร่วมกัน ได้ใช้สิทธิในกำร
เลือกคณะกรรมกำรชุมชนขึ้นมำเป็นตัวแทนของตนเอง โดยแบ่งกำรเลือกตั้งตัวแทนตำมควำม
หนำแน่นของประชำกรในแต่ละซอย ซอยที่มีประชำกรหนำแน่นมำกก็จะมีตัวแทนมำกกว่ำ 1 คน 
ประธำนชุมชนรุ่งมณีพัฒนำคนแรก ชื่อ นำยวินัย สิงห์ค ำ และชุมชนรุ่งมณีพัฒนำได้ถูกประกำศตั้งให้
เป็นชุมชนอย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2535 ตำมระเบียบของกรุงเทพมหำนคร 
 แต่อย่ำงไรก็ตำมชุมชนรุ่งมณีพัฒนำในตอนนั้นเป็นชุมชนแออัด มีสภำพควำมเป็นอยู่ที่ไม่ถูก
สุขลักษณะ ประชำกรมีควำมหนำแน่นและบ้ำนเรือนมีควำมทรุดโทรม ดังนั้นในปีพ .ศ. 2547 ได้มี
หน่วยงำนส ำคัญอย่ำงส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ ซึ่งเป็นเจ้ำของในที่ดินเข้ำมำดูแลและ
ได้มีนโยบำยพัฒนำชุมชนตำมแนวทำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ในควำมร่วมมือของสถำบันพัฒนำ
องค์กรชุมชน (พอช.) โดยเกิดกำรพัฒนำตำมแนวทำงโครงกำรบ้ำนมั่นคงขึ้นในปีพ.ศ. 2549 อย่ำงเป็น
รูปธรรม โดยมีขั้นตอนกำรพัฒนำ 8 ขั้น ดังนี้ 

1) กำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำตำมโครงกำรบ้ำนมั่นคง พร้อมๆกับปรับ
กระบวนกำรคิดของชำวบ้ำน 

2) กำรจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ (ตำมหลักเกณฑ์ในกำรกู้เงินจำก สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน
(องค์กำรมหำชน)(พอช.)) เพ่ือให้ชำวบ้ำนออมเงินส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงบ้ำนมั่นคง 

3) เตรียมควำมพร้อมโดยแบ่งบทบำทและหน้ำที่ 
4) กำรส ำรวจข้อมูลของชำวบ้ำนแต่ละบ้ำนภำยในชุมชน 
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5) กำรจัดระบบสิทธิกำรเช่ำ 
6) กำรจัดตั้งสหกรณ์ 
7) กำรวำงผัง ออกแบบบ้ำน 
8) กำรพัฒนำที่อยู่อำศัย เป็นชุมชนเข้มแข็งให้มีควำมม่ันคงและยั่งยืน 

 จำกกำรส ำรวจข้อมูลระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำรบ้ำนมั่นคงในช่วงปีพ.ศ. 2549-2550 พบว่ำ
ชุมชนรุ่งมณีพัฒนำมีเนื้อที่โดยรวม 74 ไร่ มีผู้อยู่อำศัยรวม 529 หลังคำเรือน (1,920 ครัวเรือน) โดย
แบ่งออกเป็นผู้อยู่อำศัยที่มีสัญญำเช่ำจ ำนวน 286 หลังคำเรือน (1,488 ครัวเรือน) และผู้อยู่อำศัยที่ไม่
มีสัญญำเช่ำจ ำนวน 243 หลังคำเรือน (432 ครัวเรือน)  
 ในกำรด ำเนินโครงกำรกำรบ้ำนมั่นคง เริ่มต้นก่อสร้ำงขึ้นเมื่อชำวบ้ำนบำงส่วนสำมำรถออม
เงินกับกลุ่มออมทรัพย์ได้ครบตำมเงื่อนไขขั้นต่ ำ 10 เปอร์เซ็นต์ (ตำมข้อก ำหนดของทำงสถำบันองค์กร
ชุมชน(องค์กำรมหำชน)(พอช.)) จึงได้มีกำรอนุมัติเงินกู้อีก 90 เปอร์เซ็นต์ ในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง
บ้ำนมั่นคง 
 
ตารางท่ี 6.1 แสดงกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงบ้ำนมั่นคงในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ (2552-2561) 
 

เฟส ปีท่ีเริ่ม
ก่อสร้าง 

ปีท่ีสร้างเสร็จ จ านวน(หลัง) ราคาบ้าน
แฝด/บ้าน

แถว 

ราคาบ้าน
เดี่ยว 

1 2552 2555 50 280,000 310,000 
2 2557 2559 117 320,000 350,000 
3 2560 2561 130 

(ประมำณ) 
Na Na 

รวม - - 297 Na Na 
 
 ปัจจุบันชุมชนรุ่งมณีพัฒนำมีกำรปลูกสร้ำงบ้ำนเรือนจ ำนวน 420 หลังคำเรือน และมี
ประชำกรอำศัยอยู่จ ำนวน 1,500 คน ส่วนใหญ่มีกำรประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป ค้ำขำย ธุรกิจส่วนตัว 
และรับรำชกำร โดยรวมถือว่ำเศรษฐกิจภำยในชุมชนอยู่ในเกณฑ์ดี อีกทั้งมีบ้ำนบำงหลังได้ท ำกำรแบ่ง
พ้ืนที่อยู่อำศัยท ำเป็นห้องเช่ำ ท ำให้เกิดรำยได้ท่ีเพ่ิมมำกข้ึน 
 ควำมสัมพันธ์ภำยในชุมชนเป็นไปในรูปแบบเชิงชนบท กล่ำวคือถึงแม้ว่ำจะเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่
ในเมือง แต่ชำวบ้ำนในชุมชนที่อำศัยอยู่ร่วมกันมำนำนมีควำมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่หยิบยื่นน้ ำใจให้กันอยู่
เสมอเช่นเดียวกับชำวบ้ำนในชุมชนชนบท ซึ่งถือเป็นลักษณะทำงวัฒนธรรมถูกสืบทอดจำกพ้ืนฐำนของ
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ผู้คนที่อำศัยอยู่ในต่ำงจังหวัด และมีกำรอพยพย้ำยถิ่นฐำนมำอยู่ในกรุงเทพมหำนคร ชำวบ้ำนยังคงยึด
ควำมสัมพันธ์ทำงสังคมและวัฒนธรรมที่บ่มเพำะมำจำกชนบทเป็นวิถีทำงในกำรด ำเนินชีวิต แต่
อย่ำงไรก็ตำมยังมีชำวบ้ำนบำงกลุ่มที่ใช้ชีวิตแบบสันโดษตำมล ำพังโดยไม่มีกำรปฏิสังสรรค์หรือเข้ำร่วม
กิจกรรมภำยในชุมชน อำจเป็นเพรำะวิถีชีวิตวัยท ำงำนที่ต้องออกไปท ำงำนแต่เช้ำตรู่และเลิกจำกกำร
ท ำงำนในเวลำค่ ำ จึงเป็นรูปแบบควำมสัมพันธ์ในเมืองใหญ่ อย่ำงไรก็ตำมในภำพรวมเมื่อชุมชนมีกำร
จัดกิจกรรมไม่ว่ำจะเป็นวันส ำคัญหรือประเพณีต่ำงๆ ชำวบ้ำนส่วนใหญ่ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี 

ในปัจจุบันชุมชนรุ่งมณีพัฒนำนั้นมีคณะกรรมกำรชุมชน จ ำนวน 14 ท่ำน ที่ได้รับกำรเลือกตั้ง
ในวันที่ 7 มกรำคม 2557 มีรำยชื่อและกำรด ำรงต ำแหน่งดังตำรำงข้ำงล่ำงนี้  

 
ตารางท่ี 6.2 แสดงรำยชื่อคณะกรรมกำรชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ 
 
ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1 นำยไพศำล  สำรทสุทธิ ประธำนชุมชน 
2 นำยสมบูรณ์  จันทร์ชัย รองประธำนชุมชน 
3 นำยสุรินทร์  ศรีทัย รองประธำนชุมชน 
4 นำยชัยกฤษณ์  นำวงษ์ รองประธำนชุมชน 
5 นำงศุภพฤกษำ  ดิลกศรี รองประธำนชุมชน 
6 นำงกัลยำศรี  หมอกมณี เลขำนุกำร 
7 นำยสุวิทย์  แก้วกัณหำ เหรัญญิก 
8 นำยสุทิน  ยศสมบัติ ประชำสัมพันธ์ 
9 นำยภำวิช  พุ่มโมรำภำกร ปฏิคม 
10 นำยมำนิตย์  กำระเกตุ ปฏิคม 
11 นำงสำวสมหมำย  สุขเกษม ปฏิคม 
12 นำงปรำณี  ระสำสม ปฏิคม 
13 นำงละเมียด  ยินดีประเสริฐ             ปฏิคม 
14 นำงสำวพิมสิริ  ขันทอง             ปฏิคม 

 
 ปัจจุบันชุมชนรุ่งมณีพัฒนำตั้งอยู่ที่ถนนซอยรำมค ำแหง 39 ซอยเทพลีลำ เขตวังทองหลำง 
โดยพ้ืนที่ของชุมชนเริ่มตั้งแต่ซอยเทพลีลำแยก 3 ถึงซอยเทพลีลำแยก 15 มีครัวเรือนทั้งหมด 420 
หลังคำเรือน มีประชำกรรวมทั้งสิ้น 1,500 คน โดยชุมชนตั้งอยู่บนพ้ืนที่ของส ำนักงำนทรัพย์สินส่วน
พระมหำกษัตริย์ 
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6.2 ข้อมูลเชิงส ารวจเกี่ยวกับเด็กในชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 
 

ในวันที่ 8-9 มีนำคม 2559 ทีมงำนวิจัยลงได้พ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลเชิงส ำรวจชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ 
ซึ่งมีจ ำนวนทั้งหมด 420 หลังคำเรือน เก็บข้อมูลได้ จ ำนวน 152 หลังคำเรือน ในจ ำนวนนี้มีเด็ก 95 
หลังคำเรือน ประกอบด้วยเด็กที่มีช่วงอำยุตั้งแต่แรกเกิด - 4 ปี จ ำนวน 41 คน      
 
ตารางท่ี 6.3 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ 
 
ข้อมูลทั่วไป (95 หลังคาเรือน) จ านวน (คน)   ร้อยละ 

สถานภาพของผู้ตอบ  
หัวหน้ำครัวเรือน 
ญำติ/ผู้อำศัย 
แม่บ้ำน/พ่ีเลี้ยง 

ครัวเรือนมีสมาชิกท้ังหมด 
1-3 คน 
4-6 คน 
7 คนข้ึนไป 

 
58 
34 
3 
 

31 
45 
19 

 
61.0 
35.8 
3.2 

 
32.6 
47.3 
21.1 

ครัวเรือนมีเด็กอายุต่ ากว่า 4 ปี 
ไม่มี 
1 คน 
2 คน 
3 คน 

อายุหัวหน้าครอบครัว 
ต่ ำกว่ำ 41 ปี 
41-50 ปี 

 
61 
28 
5 
1 
 

25 
16 

 
64.2 
29.4 
5.3 
1.1 

 
26.3 
16.8 

   51-60 ปี 
มำกกว่ำ 60 ปี 

                  20 
34 

                21.1 
35.8 

นับถือศาสนา 
พุทธ 
อิสลำม 

 
91 
1 

 
95.8 

4 
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ตารางท่ี 6.3 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป (95 หลังคาเรือน) จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาชีพของหัวหน้าครอบครัว 

รับรำชกำร 
รัฐวิสำหกิจ 
พนักงำนบริษัทเอกชน 
รับจ้ำง 
เจ้ำของธุรกิจขนำดเล็ก 
อ่ืนๆ (ไม่ได้ท ำงำน) 

 
5 
1 
18 
36 
32 
3 

 
5.3 
1.1 
18.9 
37.8 
33.7 
3.2 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน 
ไม่มีรำยได้ 
ต่ ำกว่ำ 5,001 บำท 
5,001-10,000 บำท 
10,001-15,000 บำท 
15,001-20,000 บำท 

 
1 
1 
12 
16 
32 

 
1.1 
1.1 
12.6 
16.8 
33.6 

    20,001-25,000 บำท 
25,001-30,000 บำท  
30,001-35,000 บำท 
35,001-40,000 บำท 
40,001-45,000 บำท  
45,001-50,000 บำท 
มำกกว่ำ 50,000 บำท 

4 
5 
9 
3 
6 
2 
4 

4.2 
5.3 
9.5 
3.2 
6.3 
2.1 
4.2 

การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน 
ไม่ได้รับกำรศึกษำ 
ประถมศึกษำ 
มัธยมต้น 
มัธยมปลำย/ปวช. 
อนุปริญญำ/ปวส. 
ปริญญำตรี 
สูงกว่ำปริญญำตรี 

 
1 
54 
11 
14 
1 
1 
3 

 
1.1 
56.8 
11.6 
14.7 
1.1 
11.6 
3.2 
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ตารางท่ี 6.3 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป (95 หลังคาเรือน) จ านวน (คน) ร้อยละ 
สถานภาพของหัวหน้าครอบครัว 

โสด 
สมรส 
แยกกันอยู่ 
หย่ำร้ำง 
หม้ำย     

 
16 
65 
2 
3 
9 

 
16.8 
68.3 
2.1 
3.2 
9.5 

 
จำกตำรำงแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 95 หลังคำเรือน จะเห็นได้ว่ำผู้ที่

ตอบมีสถำนภำพเป็นหัวหน้ำครอบครัว จ ำนวน 58 คนคิดเป็นร้อยละ 61.0 เป็นญำติ/ผู้อำศัย จ ำนวน 
34 คนคิดเป็นร้อยละ 35.8 และเป็นแม่บ้ำนที่เลี้ยงจ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 

ในครัวเรือนมีสมำชิก 4-6 คนมำกที่สุด จ ำนวน 45 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 47.3 รองลงมำ
มีสมำชิก 1-3 คน จ ำนวน 31 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 32.6 และมีสมำชิกตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป จ ำนวน 
19 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 21.1  

ครอบครัวที่มีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 4 ปี มีจ ำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 โดยมีเด็กใน 
ครอบครัว 1 คนมำกที่สุด จ ำนวน 28 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 29.4 รองลงมำมีเด็กจ ำนวน 2 คน 
จ ำนวน 5 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 5.3 และมีเด็กจ ำนวน 3 คน 1 ครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 1.1 

อำยุของหัวหน้ำครอบครัวมีอำยุมำกกว่ำ 60 ปี มำกที่สุดมีจ ำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.8 รองลงมำมีอำยุต่ ำกว่ำ 41 ปี จ ำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 และมีอำยุระหว่ำง 51-60 ปี 
จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1  

ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ จ ำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 95.8 และนับถือศำสนำอิสลำม 
จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2  

โดยหัวหน้ำครอบครัวประกอบอำชีพรับจ้ำงมำกที่สุด จ ำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 
รองลงมำอำชีพเจ้ำของธุรกิจขนำดเล็ก จ ำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 และพนักงำน
บริษัทเอกชน จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9   

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน 15,001-20,000 บำท มีมำกที่สุดจ ำนวน 32  ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 33.6 รองลงมำรำยได้ 10,001-15,000 บำท จ ำนวน 16 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ16.8 
และรำยได้ 5,001-10,000 บำท จ ำนวน 12 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 12.6  
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ระดับกำรศึกษำของหัวหน้ำครัวเรือนเกินครึ่งจบประถมศึกษำมีจ ำนวน 54 คน คิดเป็นร้อย
ละ 56.8 ครัวเรือน รองลงมำจบมัธยมปลำย/ปวช. จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 จบมัธยมต้น
และปริญญำตรีมีจ ำนวนมีจ ำนวนเท่ำกัน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.6  

สถำนภำพของหัวหน้ำครัวเรือนส่วนใหญ่มีสถำนภำพสมรส จ ำนวน 65 ครัวเรือน คิดเป็นร้อย
ละ 68.3 รองลงมำโสด จ ำนวน 16 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 16.8 และเป็นหม้ำยจ ำนวน 9 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 9.5  
 
ตารางท่ี 6.4 แสดงอำยุเด็กในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ 
 

อายเุด็ก จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ 1 ปี 
1-2 ปี 
ตั้งแต่ 2-3 ปี 
ตั้งแต่ 3-4 ปี 

7 
11 
22 
1 

17.1 
26.8 
53.7 
2.4 

รวม 41 100 
 
จ ำนวนเด็กเล็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 4 ปี ในชุมชนมี 41 คน โดยมีอำยุตั้งแต่ 2- 3 ปีเกินครึ่ง มี

จ ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 53.7 รองลงมำอำยุ 1-2 ปี จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 และ
อำยุต่ ำกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1  
 จำกตำรำงอำยุเด็กต่ ำกว่ำ 4 ปี แสดงให้เห็นว่ำในชุมชนมีเด็กวัย 2-3 ปี จ ำนวนมำก แต่เด็กที่
อำยุต่ ำกว่ำ 1 ปี และอำยุ 3-4 ปี มีจ ำนวนน้อย อำจเป็นเพรำะอัตรำกำรเกิดของเด็กในปัจจุบันมี
จ ำนวนลดลงแต่เด็กแต่ละคนใช้ระยะเวลำในกำรเลี้ยงดูกว่ำจะเติบโตเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำในโรงเรียน
นั้นใช้ระยะเวลำนำน 
   
ตารางท่ี 6.5 แสดงผู้เลี้ยงดูเด็กในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ 
 

ผู้เลี้ยงดูเด็ก จ านวน (คน) ร้อยละ 
บิดำ มำรดำ 
บิดำฝ่ำยเดียว 
มำรดำฝ่ำยเดียว 
ปู่ ย่ำ ตำ ยำย 

19 
2 
4 
12 

46.3 
4.9 
9.8 
29.3 
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ตารางท่ี 6.5 (ต่อ) 
 

ผู้เลี้ยงดูเด็ก จ านวน (คน) ร้อยละ 
ลุง ป้ำ น้ำ อำ 
อ่ืนๆ 

3 
1 

7.3 
2.4 

รวม 41 100 
 
หมายเหตุ:  เด็กได้รับกำรเลี้ยงดู (อ่ืนๆ) คือ เนอร์สเซอรี่ 
 

เด็กได้รับกำรเลี้ยงดูจำกบิดำมำรดำมำกที่สุด จ ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 รองลงมำ
จำกปู่ ย่ำ ตำ ยำย จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 และจำกมำรดำฝ่ำยเดียว จ ำนวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.8  

จำกตำรำงผู้เลี้ยงดูเด็ก แสดงให้เห็นว่ำเด็กภำยในชุมชนส่วนมำกได้รับกำรเลี้ยงดูโดย บิดำ 
มำรดำ อำจสะท้อนให้เห็นถึงกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรเลี้ยงดูบุตร จึงต้องมีบิดำหรือมำรดำคนใดคน
หนึ่งที่ต้องลำงำนหรือลำออกจำกงำนมำเพ่ือเลี้ยงดูบุตร ผู้เลี้ยงดูในกลุ่มรองลงมำ คือ ปู่ ย่ำ ตำ ยำย 
อำจเป็นเพรำะภำยในชุมชนส่วนใหญ่ด ำรงชีวิตกันแบบครอบครัวขยำย มีผู้สูงอำยุในครอบครัวหรืออยู่
บ้ำนใกล้เคียงภำยในชุมชน โดยผู้เลี้ยงดูเด็กกลุ่มนี้เป็นผู้สูงอำยุ เกษียณอำยุกำรท ำงำน มีเวลำว่ำง และ
ประสบกำรณ์กำรเลี้ยงดูเด็กท่ีเหมำะสมที่จะเลี้ยงดูหลำนได้เป็นอย่ำงดี 
 
ตารางท่ี 6.6 แสดงสถำนที่เลี้ยงเด็กตอนกลำงวันของชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ 
 

สถานที่เลี้ยงเด็กตอนกลางวัน จ านวน (คน) ร้อยละ 
บ้ำนในชุมชน 
 ส่งไปให้ญำติเลี้ยงที่ภูมิล ำเนำเดิม 
 ศูนยพั์ฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในชุมชน 
 ศูนยพั์ฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนต่ำงชุมชน 
 บ้ำนร่วมพัฒนำเด็กต่ำงชุมชน 

33 
1 
3 
2 
2 

80.5 
2.4 
7.3 
4.9 
4.9 

รวม 41 100 
 
กำรเลี้ยงดูเด็กเล็กตอนกลำงวันส่วนใหญ่จะเลี้ยงที่บ้ำนในชุมชน จ ำนวน 33 คน คิดเป็นร้อย

ละ 80.5 รองลงมำท่ีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในชุมชน จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 ศูนย์
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พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนต่ำงชุมชนและบ้ำนร่วมพัฒนำเด็กต่ำงชุมชน มีจ ำนวนเท่ำกัน สถำนที่ละ 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.9      

จำกตำรำงสถำนที่เลี้ยงเด็กตอนกลำงวัน แสดงให้เห็นว่ำบ้ำนในชุมชนเป็นสถำนที่หลัก ซึ่งมี
ควำมสอดคล้องกับตำรำงผู้ที่เลี้ยงดูเด็ก เพรำะกำรที่เด็กได้รับกำรเลี้ยงดูตอนกลำงวันที่บ้ำนภำยใน
ชุมชน แสดงว่ำผู้ที่เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ่จะต้องเป็นกลุ่มที่อยู่บ้ำนอย่ำงผู้สูงอำยุ ปู่ ย่ำ ตำ ยำย หรือบิดำ 
มำรดำ ญำติพ่ีน้องที่ว่ำงงำน อีกทั้งกำรเลี้ยงดูเด็กที่บ้ำนภำยในชุมชนนั้น มีข้อดีในเรื่องของควำม
ปลอดภัย ควำมใกล้ชิดระหว่ำงผู้เลี้ยงดูกับเด็ก ภำวะโภชนำกำรและประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดู
บุตร เป็นต้น 
 
ตารางท่ี 6.7 แสดงควำมพึงพอใจต่อสถำนที่เลี้ยงเด็กตอนกลำงวันของชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ                                    
                (ตอบเฉพำะผู้ที่ส่งเด็กไปเลี้ยงนอกบ้ำนตอนกลำงวัน) 
 
ความพึงพอใจต่อสถานที่เลี้ยงเด็ก
ตอนกลางวัน 

พอใจ ไม่พอใจ รวม 
จ านวน  ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้ำนรำคำ 
ด้ำนควำมปลอดภัย 
ด้ำนกำรให้ควำมรู้แก่เด็ก 
ด้ำนอบรมพฤติกรรม 

6 
7 
7 
7 

81.71 
100 
100 
100 

1 
0 
0 
0 

14.29 
0 
0 
0 

100 
100 
100 
100 

ด้ำนโภชนำกำร 7 100 0 0 100 
 

ควำมพึงพอใจต่อสถำนที่เลี้ยงเด็กตอนกลำงวันในด้ำนต่ำงๆ โดยมีผู้ปกครองเด็กทั้งหมด 7 
คน มีควำมพึงพอใจในด้ำนรำคำ จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 81.71 และไม่พอใจ 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.29 ส่วนด้ำนควำมปลอดภัย ด้ำนกำรให้ควำมรู้แก่เด็ก ด้ำนกำรอบรมด้ำนพฤติกรรม และด้ำน
โภชนำกำร มีควำมพึงพอใจทั้งหมด 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

จำกตำรำงแสดงควำมพึงพอใจต่อสถำนที่เลี้ยงเด็กในตอนกลำงวัน แสดงให้เห็นว่ำผู้ปกครอง
ทั้ง 7 คน มีควำมพึงพอใจด้ำนควำมปลอดภัย ด้ำนกำรให้ควำมรู้แก่เด็ก ด้ำนอบรมพฤติกรรม และ
ด้ำนโภชนำกำร แต่มีผู้ปกครองเด็ก 1 คน ไม่พึงพอใจในด้ำนรำคำอำจเป็นเพรำะสถำนที่เลี้ยงเด็กของ
เอกชนบำงแห่งอำจมีคุณภำพดีในทุกด้ำน แต่ก็แปรผันตรงกับรำคำที่สูงข้ึนตำมไปด้วย 
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ตารางท่ี 6.8 แสดงปัญหำในกำรเลี้ยงดูบุตรในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
 

ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร จ านวน (คน) ร้อยละ 
รำยได้ไม่เพียงพอต่อรำยจ่ำย 
ไม่มีเวลำอบรมเลี้ยงดูเอำใจใส่เท่ำท่ีควร 
ไม่มีเวลำท ำกิจกรรมร่วมกัน 

10 
3 
3 

24.4 
7.3 
7.3 

ขำดควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงดู    
สภำพแวดล้อมไม่เหมำะสมในกำรเลี้ยงดู 
 อ่ืนๆ 

2 
6 
21 

4.9 
14.6 
51.2 

 
หมายเหตุ:  ผู้ปกครองมีปัญหำกำรเลี้ยงดูบุตรในเรื่องใด (อ่ืนๆ) คือ ไม่มีปัญหำ 
 

ผู้ปกครองเด็กมีปัญหำกำรเลี้ยงดูบุตรในเรื่องอ่ืนๆ (ไม่มี) มำกที่สุด จ ำนวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.2 รองลงมำรำยได้ไม่เพียงพอกับรำยจ่ำย จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4 และ
สภำพแวดล้อมไม่เหมำะสมในกำรเลี้ยงดู จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6  

จำกตำรำงปัญหำกำรเลี้ยงดูบุตร แสดงให้เห็นว่ำผู้ปกครองส่วนใหญ่มองว่ำไม่มีปัญหำ ซึ่งอำจ
เป็นเพรำะกำรมีบุตรอำจมองว่ำเป็นควำมรับผิดชอบ และกำรเตรียมควำมพร้อมของแต่ละครอบครัว 
มำกกว่ำจะมองเป็นปัญหำที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกผู้อื่น โดยปัญหำรองลงมำเป็นเรื่องของรำยได้
ไม่เพียงพอต่อรำยจ่ำย และสภำพแวดล้อมไม่เหมำะสมในกำรเลี้ยงดูอำจเป็นเพรำะกำรใช้ชีวิตในเมือง 
มีค่ำครองชีพที่สูง แต่รำยได้น้อยไม่เพียงพอต่อกำรซื้อสิ่งของเครื่องใช้ในกำรเลี้ยงดูเด็กที่มีรำคำแพง 
อีกทั้งภำยในชุมชนเมืองมีควำมเป็นซอยแออัดรถมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้ำมำด้วยควำมเร็ว ผู้ปกครอง
บำงส่วนจึงมองว่ำสภำพแวดล้อมไม่เหมำะสมในกำรเลี้ยงดูเด็ก  
 

6.3 วิเคราะห์การเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัว 
 
 กำรเลี้ยงดูเด็กภำยในชุมชนมีหลำยรูปแบบ จำกข้อมูลเชิงส ำรวจจะเห็นได้ว่ำภำยในชุมชนมี
กำรเลี้ยงดูเด็กโดยคนในครอบครัวมำกท่ีสุด เช่น บิดำ และมำรดำ รองลงมำเป็นปู่ ย่ำ ตำ ยำย ซึ่งเป็น
กลุ่มผู้สูงอำยุที่มีเวลำอยู่บ้ำน แต่ที่ส ำคัญคือกำรเลี้ยงดูในเวลำกลำงวันที่บิดำ มำรดำ หรือทั้ง 2 ฝ่ำยมี
ควำมจ ำเป็นต้องออกไปท ำงำนหำรำยได้ และในบำงครอบครัวอำจเป็นครอบครัวเดี่ยวที่ไม่มีปู่ ย่ำ ตำ 
ยำย อำศัยในครัวเรือนเดียวกัน ดังนั้นจึงเกิดรูปแบบกำรเลี้ยงดูเด็กภำยในชุมชน 2 รูปแบบ เพ่ือท ำ
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หน้ำที่กำรเลี้ยงดูเด็กในเวลำกลำงวัน คือ กำรเลี้ยงดูเด็กโดยคนในครอบครัว และบ้ำนรับเลี้ยงเด็ก โดย
กำรเลี้ยงดูเด็กทั้ง 2 รูปแบบ จะได้มีกำรวิเครำะห์ตำมล ำดับ  

กำรเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัวของชุมชนรุ่งมณีพัฒนำมีจ ำนวนมำก โดยเฉพำะกำรเลี้ยงดูเด็ก
โดยบิดำ มำรดำ ปู่ย่ำ ตำยำย และญำติพ่ีน้อง ถึงแม้ว่ำจะมีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนอยู่ภำยใน
ชุมชน แต่บำงครอบครัวก็เลือกที่จะเลี้ยงดูลูกด้วยคนในครอบครัว อำจเป็นเพรำะเหตุผลดังกรณีกำร
สัมภำษณ์บ้ำนที่มีกำรเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัว 2 กรณี ดังนี้ 
 ผู้เลี้ยงดูเด็กในบ้ำนหลังแรกนี้ คือ พ่ีเชียง (นำยเชียง  จีนประโพน) ผู้เป็นบิดำของเด็ก อำยุ 
50 ปี สถำนภำพ สมรส จบกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ภูมิล ำเนำเดิมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
และเมื่ออำยุได้ 24 ปี เข้ำมำกรุงเทพมหำนครเพ่ือหำงำนท ำ ในตอนนั้นพี่เชียงประกอบอำชีพพนักงำน
บริษัท และไม่นำนมำนี้ก็พ่ึงลำออกจำกงำนเพ่ือมำกเลี้ยงดูลูก โดยเป็นช่วงเดียวกับที่บ้ำนมั่นคงสร้ำง
เสร็จ ภรรยำจึงเปิดบ้ำนเพ่ือขำยอำหำรตำมสั่งเป็นรำยได้หลักใช้จ่ำยร่วมกันในครอบครัว สร้ำงรำยได้ 
9,000 บำทต่อเดือน พ่ีเชียง มีบุตรทั้งหมด 5 คน (จำกภรรยำ 2 คน) มีเด็กท่ีอำยุต่ ำกว่ำ 4 ปี เพียงคน
เดียวเป็นเด็กผู้หญิงมีอำยุ 1 ปี 3 เดือน ที่ไม่ส่งศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนภำยในชุมชน เพรำะ
เด็กยังมีอำยุไม่ถึงเกณฑ์ของศูนย์ฯ ท ำให้คนในครอบครัวตัดสินใจให้ผู้เป็นบิดำเลี้ยงดูเด็กเป็นหลักก่อน
เด็กจะถึงวัยที่สำมำรถเข้ำศูนย์ฯได้ พ่ีเชียง (กำรสัมภำษณ์) “ถ้ำศูนย์รับเลี้ยงเด็กเปิดรับเลี้ยงเด็กเล็กที่
มีอำยุน้อยกว่ำเกณฑ์ปกติที่ตั้งไว้ก็จะดี ถือเป็นกำรแบ่งเบำภำระพ่อแม่เด็กที่เขำต้องท ำมำหำกิน”  
 ปัญหำในกำรเลี้ยงดูบุตรพี่เชียงมองว่ำสภำพอำกำศส่งผลกระทบต่อสุขภำพของเด็ก เนื่องจำก
ภำยในชุมชนก ำลังมีกำรก่อสร้ำงบ้ำนมั่นคง ท ำให้มีฝุ่นและเสียงรบกวนอยู่บ่อยครั้ง ส่วนปัญหำเรื่อง
ค่ำใช้จ่ำยในขณะนี้เด็กยังเล็กยังไม่มีในส่วนของค่ำเล่ำเรียนค่ำใช้จ่ำยก็ยังเพียงพอ แต่เมื่อเด็กโตขึ้นทำง
ครอบครัวอำจจะต้องหำอำชีพเสริม เพ่ือหำรำยได้เข้ำสู่ครอบครัวมำกขึ้น 
 ผู้เลี้ยงดูเด็กในบ้ำนหลังที่สองนี้ คือ ย่ำน้อย (นำงสำวบุญมี  ยศศักดิ์ศรี) อำยุ 62 ปี จบ
กำรศึกษำระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ภูมิล ำเนำอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ เมื่ออำยุ 24 ปี ได้ย้ำยเข้ำมำ
กรุงเทพมหำนครเพ่ือมำรับจ้ำงก่อสร้ำง เมื่ออำยุมำกข้ึนย่ำน้อยเลิกท ำงำนก่อสร้ำงมำท ำขนมไทย พวก
ข้ำวต้มมัด ขนมเทียน โดยเข็นรถเข็นไปขำยอยู่บริเวณหน้ำปำกซอย ในช่วงนั้นมีรำยได้วันละ 100-
200 บำท ส่วนแม่ของเด็กชื่อ นำงเบญจมำศ ยศศักดิ์ศรี อำยุ 32 ปี สถำนภำพสมรส จบกำรศึกษำ
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 พ่ึงไปสมัครงำนเป็นยำมของบริษัท ส่วนพ่อของเด็กประกอบอำชีพขับรถ
ของบริษัท ทั้ง 2 คนนี้พ่ึงเริ่มท ำงำนได้ไม่นำน เพรำะแต่ก่อนก็รับจ้ำงก่อสร้ำงทั้งคู่ รำยได้ทั้ง 2 คน 
รวมกันอยู่ เดือนละ 1,5000-25,000 บำท ในส่วนที่ให้ย่ำใช้เลี้ยงดูหลำนจะเป็นกำรซื้อพวกนม              
แพมเพิส และสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆมำเตรียมไว้ให้ ครอบครัวลูกชำยของย่ำน้อยมีบุตรทั้งหมด 3 คน  
 ปัญหำในกำรเลี้ยงดูเด็ก ย่ำน้อยมองว่ำเรื่องค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูเด็กก็เป็นปัญหำใหญ่
ส ำหรับผู้ปกครองที่มีรำยได้น้อย ดังนั้นครอบครัวย่ำน้อยจึงตัดสินใจให้คนในครอบครัวเลี้ยงดูลูกหลำน
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เอง เพรำะเป็นกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูไปได้มำก อีกทั้งปัญหำเกี่ยวกับสภำพแวดล้อม
ภำยในชุมชนที่ก ำลังมีกำรเปลี่ยนแปลงจำกบ้ำนชุมชนแออัดเป็นบ้ำนมั่นคง ท ำให้ในปัจจุบันมีกำร
ก่อสร้ำงบ้ำนทั่วบริเวณชุมชน เกิดฝุ่นและเสียงรบกวนอำจส่งผลต่อสุขภำพเด็กได้ 

จำกกรณีกำรสัมภำษณ์บ้ำนที่มีกำรเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัวทั้ง 2 กรณี ท ำให้เห็นถึงปัญหำใน
เรื่องของภำระค่ำใช้จ่ำย โดยเฉพำะส ำหรับผู้ปกครองที่มีรำยได้น้อย จึงไม่สำมำรถฝำกลูกให้บ้ำนรับ
เลี้ยงเด็กหรือศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้ ถึงแม้ว่ำในบำงครอบครัวจะพอมีรำยได้ที่จะส่งลูกเข้ำ
ศูนย์ฯ แต่เนื่องด้วยทำงศูนย์ฯเปิดรับเด็กตั้งแต่อำยุ 2 ขวบครึ่งขึ้นไป ท ำให้คนในครอบครัวต้องลำออก
จำกงำนมำเพ่ือเลี้ยงดูลูก ท ำให้เสียรำยได้มำเลี้ยงครอบครัวไปอีกทำงหนึ่ง แต่ข้อดีของกำรเลี้ยงดูเด็ก
โดยคนในครอบครัวคือ กำรได้รับควำมรักควำมอบอุ่น ไม่ต้องมีค่ำใช้จ่ ำยในส่วนของกำรฝำกเลี้ยงดู
เด็ก โดยเฉพำะบ้ำนที่มีเด็กจ ำนวนมำกถ้ำให้ญำติผู้ใหญ่เป็นผู้เลี้ยงดูก็จะช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำร
เลี้ยงดูเด็กไปได้มำก อีกท้ังพบปัญหำในเรื่องสภำพแวดล้อมภำยในชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อสุขภำพเด็ก 
ทั้งมลภำวะฝุ่นและเสียง แต่ยังคงเกิดเป็นข้อสงสัยที่ว่ำภำยในครอบครัวที่มีบุตร บิดำมำรดำมีควำม
จ ำเป็นในกำรท ำงำนหำรำยได้ทั้งคู่ แต่ในครอบครัวนั้นไม่มีปู่ ย่ำ ตำ ยำย หรือญำติพ่ีน้องช่วยในกำร
เลี้ยงดูบุตรในเวลำกลำงวันจะมีทำงเลือกในกำรเลี้ยงดูบุตรรูปแบบใด 
 

6.4 วิเคราะห์การเลี้ยงดูเด็กโดยศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ก่อนวัยเรียน 
 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ ก่อตั้งขึ้นมำได้จำกกำรริเริ่มของส ำนักงำน
ทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนภำยในชุมชน 
และพบว่ำทำงชุมชนมีพ้ืนที่ว่ำงเพียงพอที่จะก่อตั้งศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของชุมชนขึ้นมำ                          
ในปีพ.ศ. 2542 ได้จัดให้มีกำรร่วมประชุมหำรือกับคณะกรรมกำรชุมชนรุ่งมณีพัฒนำถึงประโยชน์ของ
กำรก่อตั้งศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของชุมชน เพ่ือมุ่งเน้นให้เด็กเล็กได้รับกำรเลี้ยงดูและอบรม
สั่งสอนอย่ำงถูกวิธี พร้อมทั้งส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนสติปัญญำให้แก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียน อันเป็นกำร
เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่โรงเรียนประถม อีกท้ังเป็นกำรช่วยเหลือผู้ปกครองให้ได้มีเวลำประกอบอำชีพ
ได้อย่ำงเต็มที่มำกขึ้น หลังจำกมีกำรประชุมกับส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์แล้ว ทำง
คณะกรรมกำรชุมชนฯ จึงได้ริเริ่มผลักดันทำงควำมคิดในกำรก่อตั้งศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ของชุมชนขึ้น โดยจัดให้มีกำรประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำรชุมชนกับตัวแทนสมำชิกหลำยครั้ง  เพ่ือ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมจ ำเป็นในกำรก่อตั้งศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เมื่อ
คณะกรรมกำรชุมชนและตัวแทนสมำชิกมีมตเิห็นด้วย จึงเริ่มประชำสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของกำรก่อตั้ง
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้แก่สมำชิกภำยในชุมชนได้รับทรำบ โดยสมำชิกต่ำงให้กำรสนับสนุน
กำรจัดตั้งศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนกันอย่ำงกว้ำงขวำง 
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กำรก่อตั้งศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเป็นไปได้ด้วยดี เนื่องจำกทำงชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ
ได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงจริงจังจำกหลำยหน่วยงำน กล่ำวคือ ด้ำนกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนทรัพย์สิน
ส่วนพระมหำกษัตริย์ได้เข้ำมำร่วมจัดหำสถำนที่ ร่วมวำงแผน และจัดท ำระเบียบข้อบังคับของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียน อีกท้ังเข้ำมำแนะแนวทำงกำรก่อตั้งศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่ถูกวิธี
อย่ำงเป็นขั้นตอน ส่วนด้ำนงบประมำณในกำรก่อสร้ำงนั้น ชุมชนรุ่งมณีพัฒนำได้รับงบประมำณ
สนับสนุนกำรก่อสร้ำงจำก ดร.สืบแสง  พรหมบุญ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนจึงได้เกิดขึ้นเมื่อปี
พ.ศ. 2543 ซึ่งในระยะเวลำใกล้เคียงกันนั้น ได้จัดให้มีกำรประชุมเพ่ือลงมติเลือกตั้งคณะกรรมกำร
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของชุมชนรุ่งมณีพัฒนำขึ้น โดยสภำพพ้ืนที่ศูนย์ฯมีเนื้อที่รวมทั้งหมด 
504 ตำรำงเมตร จ ำนวนอำคำรเรียน 2 หลัง มีห้องเรียนทั้งหมด 5 ห้อง มีสนำมเด็กเล่น มีพ้ืนที่
รับประทำนอำหำร 50 ตำรำงเมตร พ้ืนที่ส ำหรับกำรจัดกิจกรรม 80 ตำรำงเมตร และพ้ืนที่ส ำหรับกำร
ให้เด็กนอน 150 ตำรำงเมตร (ใช้พ้ืนที่ในส่วนที่เป็นห้องเรียน) 

วัตถุประสงค์ในกำรก่อตั้งศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ เพ่ือส่งเสริม
และสร้ำงควำมพร้อมในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็กเล็กทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สติปัญญำ พร้อมที่
จะรองรับกำรเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภำพในอนำคต อีกทั้งยังช่วยลดภำระของผู้ปกครองเด็ก
เล็กที่ต้องท ำงำนนอกบ้ำนให้มีเวลำประกอบอำชีพได้อย่ำงเต็มที่  อีกทั้งมีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้ 
เพ่ือให้นักเรียนพัฒนำควำมพร้อมทั้ง 4 ด้ำน คือ กำรมีร่ำงกำยแข็งแรง กำรมีสุขภำพจิตที่ดี มีควำม
รับผิดชอบ และกำรมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด รักธรรมชำติ รักสิ่งแวดล้อม มีกำรแสดงออก
ตำมประเพณีวัฒนธรรม และมีควำมเป็นไทย มีควำมสำมำรถในกำรคิด กำรแก้ปัญหำ และช่วยเหลือ
ตนเองได้เหมำะสมกับวินัย มีนิสัยรักกำรอ่ำน รักกำรเรียนรู้ ใช้ภำษำสื่อสำรในชีวิตประจ ำวันได้ ปฏิบัติ
ตนเป็นสมำชิกที่ดี และอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข โดยมีเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนของศูนย์ 7 
ประกำร 1) เด็กทุกคนมีควำมพร้อม กล้ำแสดงออก 2) เด็กทุกคนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและรักกำรอ่ำน 
3) เด็กทุกคนมีร่ำงกำยแข็งแรง มีสุขภำพจิตที่ดี 4) เด็กทุกคนมีควำมรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มี
ควำมซื่อสัตย์ 5) เด็กทุกคนได้รับกำรปลูกฝังให้มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม 6) เด็กทุกคนมีมำรยำท และปฏิบัติตนตำมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย 7) 
เด็กทุกคนมีทักษะในกำรใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน นอกจำกนี้ ทำงศูนย์ฯยังได้ก ำหนด
พันธกิจเอำไว้ 11 ประกำรดังนี้ 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพกำย สุขภำพจิต 2) จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และกำรอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข 3) จัดกิจกรรมส่งเสริมรักกำรอ่ำน และ
กำรใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน 4) จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงส ำนึกในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 5) จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะกระบวนกำรคิด 
กำรแก้ปัญหำ และกำรช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ ำวัน 6) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำง
หลำกหลำยโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 7) จัดบรรยำกำศ และสภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้                
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8) พัฒนำครูและบุคลำกรที่จัดกำรศึกษำปฐมวัย 9) พัฒนำสื่อ แหล่งเรียนรู้ให้เหมำะสม ปลอดภัย 
และส่งเสริมพัฒนำกำรของผู้เรียน 10) พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพโดยชุมชน 
และผู้ปกครองมีส่วนร่วม 11) ส่งเสริมและให้โอกำสทำงกำรศึกษำให้ครอบคลุมแก่ผู้เรียนทุกประกำร 

ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรภำยในของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ จะ
อยู่ภำยใต้กำรดูแลของ “คณะกรรมกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ” ซึ่งในแต่
ละปีจะมีกำรประชุมใหญ่สำมัญของคณะกรรมกำรศูนย์ฯ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมกำร
ศูนย์ฯ มีจ ำนวน 6 คน ซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้ง โดยมีเกณฑ์ในกำรด ำรงต ำแหน่ง 2 ปี แต่ไม่เกิน 2 วำระ
ติดต่อกัน คณะกรรมกำรจะพ้นจำกต ำแหน่งต่อเมื่อเสียชีวิต ลำออก กระท ำควำมผิดและถูกลงโทษ
ตำมกฎหมำย หรือขำดคุณสมบัติในกำรเป็นผู้น ำ ทุจริต ยักยอก และมีกำรด ำเนินงำนที่ไม่โปร่งใส จำก
ข้อมูลในกำรสัมภำษณ์ พบว่ำมีคณะกรรมกำรจ ำนวน 6 ท่ำน โดยแต่ละฝ่ำยมีกำรด ำรงต ำแหน่งตำม
ตำรำงข้ำงล่ำงนี้ 

 
ตารางท่ี 6.9 แสดงกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณ ี
               พัฒนำ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1 นำงศุภมำศ  ดิลกศรี ประธำนกรรมกำร 
2 นำยมำนิต  กำระเกต ุ รองประธำนกรรมกำร 
3 นำงสำวปำริชำติ  แซ่อ้วง เลขำนุกำร 
4 นำงสำวกันยำ  รำชสงค์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
5 นำงสำวพิมสิริ  ขันทอง เหรัญญิก 
6 นำยปรำโมท  จิงบำงป่ำ กรรมกำร 

 
จำกข้อมูลกำรสัมภำษณ์เกี่ยวกับกำรจัดวำงโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

ก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ พบว่ำผู้ที่มีบทบำทส ำคัญในกำรก ำหนดนโยบำย ติดตำม ก ำกับดูแล 
และตัดสินใจในกิจกรรมต่ำงๆของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ คือ คณะกรรมกำร
ชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก คือ ส ำนักงำนเขตวังทองหลำงทีใ่ห้
กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรจ่ำยเงินเดือนให้แก่ครูพ่ีเลี้ยง อีกทั้งให้กำร
สนับสนุนนมผงแก่เด็กในทุกเดือน ส่วนทำงส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์จะเป็นผู้สนับสนุน
ด้ำนงบประมำณในกำรจัดกิจกรรมและวันส ำคัญต่ำงๆ รวมทั้งเข้ำร่วมเป็นเจ้ำภำพในกำรจัดกิจกรรม
อย่ำงสม่ ำเสมอทุกปี  
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คณะกรรมกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ ปฏิบัติงำนอยู่ภำยใต้กำร
ก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ โดยกำรด ำเนินกิจกรรม และปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรชุมชนฯโดยตรง และเรื่องบัญชีรำยรับรำยจ่ำย และกิจกรรมต่ำงๆ ของ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนำจะมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ทรำบตลอด
ทุกสัปดำห์ พร้อมทั้งถ่ำยทอดค ำสั่งที่ได้รับจำกคณะกรรมกำรชุมชนรุ่งมณีพัฒนำให้แก่ครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือ
ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร และกิจกรรมต่ำงๆให้แก่ผู้ปกครองของเด็กได้รับทรำบ โดยได้มีกำรจัดวำง
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯไว้ ดังแผนภำพข้ำงล่ำงนี้ 

 
            
               
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6.1 แสดงโครงสร้างการบริหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 
 

กำรด ำเนินงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ ทำงศูนย์ฯเปิดท ำกำร
วันจันทร์-วันศุกร์ โดยก ำหนดให้มีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่เวลำ 08.00-15.30 น. โดยแบ่งกำร
เรียนกำรสอนออกเป็น 2 เทอม คือ เทอมที่ 1 เดือนพฤษภำคม-ตุลำคม และเทอมที่ 2 เดือน

คณะกรรมกำรชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ 

ส ำนักงำนเขตวังทองหลำง ส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ 

คณะกรรมกำรศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 

ครูพ่ีเลี้ยงห้อง A ครูพ่ีเลี้ยงห้อง C 
ครูพ่ีเลี้ยงห้อง B 
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พฤศจิกำยน- เมษำยน เมื่อเรียนครบ 2 เทอม เด็กจะได้เลื่อนชั้นเรียน โดยต้องให้ผู้ปกครองมำท่ีศูนย์ฯ
เพ่ือรับสมุดพกจำกครูพี่เลี้ยง  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเรียนส ำหรับเด็กแรกเข้ำนั้นจะมีกำรเรียกเก็บค่ำลงทะเบียนจ ำนวน 3,000 
บำท โดยเงินจ ำนวนดังกล่ำวถือเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำชุดนักเรียน ค่ำหนังสือ ค่ำที่นอน และค่ำ
ประกันอุบัติเหตุ จ่ำยเพียงครั้งเดียวในตอนแรกเข้ำเท่ำนั้น ในเทอมต่อไปจะเสียแค่ส่วนของค่ำหนังสือ 
และค่ำชุดนักเรียนเด็กในกรณีที่ผู้ปกครองต้องกำรซื้อเพ่ิมเติม โดยผู้ปกครองต้องช ำระค่ำบ ำรุง
กำรศึกษำเดือนละ 1 ครั้ง ก ำหนดจ่ำยตั้งแต่วันที่  1-10 ของเดือน ในส่วนของกำรคิดค่ำบ ำรุง
กำรศึกษำของเด็กในชุมชน และเด็กนอกชุมชนจะมีรำคำแตกต่ำงกัน คือ เด็กในชุมชนจะเสียค่ำบ ำรุง
กำรศึกษำเดือนละ 500 บำท ส่วนเด็กนอกชุมชนจะเสียค่ำบ ำรุงกำรศึกษำเดือนละ 700 บำท 

ในปัจจุบันศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ มีจ ำนวนเด็กทั้งหมด 83 คน 
โดยเป็นเด็กภำยในชุมชน 31 คน และเด็กนอกชุมชน 52 คน โดยมีครูพ่ีเลี้ยงทั้งหมด 6 คน ศูนย์ฯ
เปิดรับเด็กที่มีอำยุตั้งแต่ 2 ขวบครึ่ง ถึง 4 ขวบ โดยจัดให้มีกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียม
อนุบำลถึงระดับอนุบำล 3 มีกำรแบ่งห้องเรียนจะแบ่งออกเป็น 3 ห้องโดยแบ่งตำมอำยุของเด็ก คือ 
ห้อง A, B, C ซ่ึงแต่ละห้องเรียนจะมีครูพ่ีเล้ียงดูแลห้องละ 2 คน ดังตำรำงข้ำงล่ำงนี้ 
 
ตารางท่ี 6.10 แสดงกำรแบ่งเด็กแต่ละห้องเรียนตำมล ำดับชั้นและครูพ่ีเลี้ยงที่ดูแลเด็ก 
 
ห้อง ระดับชั้น จ านวน (คน) ครูพี่เลี้ยง 2 ท่าน 
A เตรียมอนุบำล 26 ครูอ ำไพ  รำชสงค์ (ครูเตี้ย) และครูเกษสุดำ  เครือพันธ์ 

(ครูเกษ) 
B อนุบำล 1 27 ครูกันยำ  รำชสงค์ (ครูแอ๋ว) และครูศรีจันทร์  ใจมิภักดิ์ 

(ครูจันทร์) 
C อนุบำล 2 30 ครูบำนเย็น  ปุรุชิน (ครูนก) และครูกัญญำภัส  โภธิ

ประสำท (ครูดอกไม้) 
 
ตารางท่ี 6.11 แสดงกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของเด็กในแต่ละวัน 
 

เวลา กิจกรรม 
08.30 น. เข้ำแถวเคำรพธงชำติ สวดมนต์ และร่วมกิจกรรมเข้ำจังหวะ และแยกย้ำยเข้ำ

ห้องเรียน 
09.00-10.30 น. เริ่มกำรเรียนกำรสอน สลับกับกำรท ำกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงทักษะทำง 
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ตารางท่ี 6.11 (ต่อ) 
 

เวลา กิจกรรม 
 ควำมคิดให้แก่เด็ก 
10.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน ด่ืมนม และแปรงฟัน 
11.30 น. พำเด็กเข้ำนอน 
14.30-15.30 น. ผู้ปกครองมำรับเด็กกลับบ้ำน 
 

หลักสูตรที่ใช้กำรเรียนกำรสอนมีด้วยกันทั้งหมด 6 หลักสูตร ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นให้เด็กร่วมท ำ
กิจกรรม โดยกิจกรรมเหล่ำนั้นจะสอดแทรกไปด้วยควำมรู้ และคุณธรรม ดังตำรำงข้ำงล่ำงนี้  
 
ตารางท่ี 6.12 แสดงหลักสูตรที่ใช้กำรเรียนกำรสอน 
 

หลักสูตร กิจกรรม 
1. กิจกรรมด้ำนกำรเคลื่อนไหว กำรออกก ำลังกำย กำรร้องเพลงและท ำท่ำทำงประกอบ ซึ่งกิจกรรม

นี้จะช่วยให้เด็กพัฒนำกล้ำมเนื้อส่วนต่ำงๆของร่ำงกำย เช่น แขน มือ 
ขำ เอว อีกทั้งยังท ำให้เด็กเกิดควำมสนุกสนำนในกำรร่วมกิจกรรม
อีกด้วย 

2. กิจกรรมสร้ำงสรรค์ กำรปั้นดินน้ ำมัน กำรระบำยสีรูปภำพหรือกำรวำดภำพตำม
จินตนำกำร ซึ่งจะช่วยพัฒนำควำมคิด จินตนำกำร ท ำให้เด็กมี
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 

3. กิจกรรมกำรเล่นตำมมุม มุมต่ำงๆของเล่นในห้อง พัฒนำกำรด้ำนสังคม มุมบ้ำน มุมบล็อก 
มุมหนังสือ มุมนิทำน มุมตุ๊กตำ มุมวิทยำศำสตร์ มุมดนตรี มุมต่ำงๆ 
ต้องมีส่วนส่งเสริมในกำรให้เด็กเล่นร่วมกันเป็นกลุ่ม เมื่อเล่นเสร็จ
แล้วก็ต้องเก็บของเข้ำที่ด้วย และเมื่อเด็กเล่นแล้วต้องรู้จักมุมแต่ละ
มุมว่ำมุมแต่ละมุมแตกต่ำงกันอย่ำงไร 

4. กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ ใน 1 สัปดำห์จะท ำกำรสอนเป็นหน่วย เช่น สัปดำห์นี้เรียนหน่วยตัว
เรำ ก็จะแยกย่อยออกเป็นเรื่องๆ ด้วยกำรเล่ำนิทำน เช่น หน่วยนก 
จะมีค ำถำมให้เด็กตอบค ำถำมถึงสีของนก รูปร่ำงของนก นกมีกี่ขำ 
โดยกำรใช้ค ำถำมกับเด็กเพ่ือให้เด็กตอบค ำถำม จะท ำให้เด็กมี
พัฒนำกำรทำงควำมคิดและท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 6.12 (ต่อ) 
 

หลักสูตร กิจกรรม 
5. กิจกรรมกลำงแจ้ง เพ่ือให้เด็กได้วิ่งออกก ำลังกำย พัฒนำกำรกล้ำมเนื้อ ท ำให้เด็กรู้สึก

ผ่อนคลำยจำกควำมเครียด 
6. กิจกรรมเกมศึกษำ กำรจับคู่ภำพ เรียงล ำดับเหตุกำรณ์ เช่น ภำพต้นไม้ เหตุกำรณ์ที่ 1 

ปลูกต้นไม้ เหตุกำรณ์ที่ 2 ต้นไม้โตขึ้น โดยกำรน ำภำพให้เด็กดูและ
รอเด็กเรียงล ำดับเหตุกำรณ์ และกำรจับคู่ภำพเหมือน เช่น ภำพแม่
แมวคู่กับภำพลูกแมว ซึ่งกิจกรรมนี้จะท ำให้เด็กรู้จักกำรประสำน
สัมพันธ์กล้ำมเนื้อตำกับมือให้สัมพันธ์กัน 

 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนและชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ มีกำรเชื่อมโยง

กันด้วยกิจกรรมวันส ำคัญของศูนย์ฯ ภำยใน 1 ปี จะมีทั้งหมด 5 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมงำนวันพ่อ                   
2) กิจกรรมงำนวันแม่ (โดยในทั้งสองวันจะมีกำรคัดเลือกเด็กเข้ำร่วมกิจกรรมที่ทำงชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ 
และศูนย์ฯจัดขึ้นร่วมกัน เพ่ือเป็นตัวแทนในกำรแสดงในงำน) 3) กิจกรรมงำนกีฬำสี จัดร่วมกันหลำย
ชุมชน เพ่ือให้แต่ละชุมชนร่วมกันแข่งขันกีฬำสี และกำรประกวดขบวนพำเหรด โดยทำงส ำนักงำน
ทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์เป็นผู้สนับสนุนหลักในกิจกรรมนี้ 4) กิจกรรมงำนวันคริสต์มำส จัดขึ้นที่
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของชุมชน โดยจะมีกำรจับสลำกของขวัญ เล่นเกมและกิจกรรมต่ำงๆ                   
5) กิจกรรมวันเด็ก คือ กิจกรรมในกำรพำน้องเที่ยว โดยส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์เป็น
ผู้สนับสนุนหลักในกิจกรรมนี้ 

ปัญหำกำรด ำเนินงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ ปัญหำที่ได้พบ
จำกกำรสัมภำษณ์ คือ เงินเดือนของครูพ่ีเลี้ยงมีอัตรำที่ต่ ำ ซึ่งได้รับเงินเดือนประมำณ 9,700 บำท 
และได้มีกำรมีกำรปรับฐำนเงินเดือนให้ครูพ่ีเลี้ยงใหม่ตำมวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรีจะได้รับ
เงินเดือน 15,000 บำท และมีค่ำเบี้ยเลี้ยงเป็นเงิน 100 บำทต่อเดือน ดังที่ครูพ่ีเลี้ยงท่ำนหนึ่งได้กล่ำว
ไว้ว่ำ “ท ำงำนที่นี่ไม่มีสวัสดิกำรอะไรซักอย่ำง เบี้ยเลี้ยงก็ไม่มี เงินเดือนก็พ่ึงปรับขึ้นส ำหรับครูพี่เลี้ยงที่
จบปริญญำตรี นี่ขนำดปรับเงินเดือนขึ้นแล้วนะ ยังคิดว่ำไม่ค่อยจะพอใช้ เมื่อเทียบกับค่ำครองชีพที่สูง
ในปัจจุบันนี้” และครูอีกท่ำนหนึ่งได้กล่ำวไว้ว่ำ “พ่ียังไม่มีวุฒิปริญญำอะไรกับเค้ำหรอก เลยได้
เงินเดือนไม่ถึงหมื่น ถำมว่ำพอกินไหมก็ตอบเลยว่ำพอกินพอดีแบบไม่มีเงินเหลือเก็บ ถ้ำพ่ีอำยุน้อยกว่ำ
นี้ก็อยำกไปหำงำนที่อ่ืนท ำนะบอกเลยเงินเดือนน้อยมำก แล้วไม่คุ้มเลยเมื่อเทียบกับภำระที่พวกพ่ีต้อง
ดูแล” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกำรขำดแรงจูงใจในกำรท ำงำนของครูพ่ีเลี้ยงและอำจส่งผลต่อกำรลำออก
ของครูพ่ีเลี้ยงในอนำคต 
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ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรด ำเนินงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ
กับบ้ำนรับเลี้ยงเด็ก พบว่ำศูนย์ฯถือเป็นสวัสดิกำรหนึ่งของชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ ซึ่งจะช่วยท ำให้เด็กเล็ก
ได้เตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่วัยเรียนอย่ำงเต็มรูปแบบและเป็นเสมือนศูนย์รวมกิจกรรมของชุมชน 
ดังเช่นในงำนวันส ำคัญต่ำงๆที่จะจัดขึ้นบริเวณศูนย์ฯ และกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำงๆ
คณะกรรมกำรชุมชนก็จะมอบหมำยครูพ่ีเลี้ยงให้ประชำสัมพันธ์ไปถึงผู้ปกครองเด็ก ส่งผลให้สมำชิก
ภำยในชุมชนได้มีควำมสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น เกิดกำรแลกเปลี่ยนข่ำวสำร ทั้งเรื่องกิจกรรมภำยในชุมชน
และกำรเลี้ยงดูลูกหลำนกับผู้ปกครองของเด็กด้วยกัน อีกทั้งทำงศูนย์ฯมีค่ำใช้จ่ำยในกำรรับเลี้ยงเด็กที่
รำคำถูกกว่ำบ้ำนรับเลี้ยงเด็ก โดยเฉพำะเด็กภำยในชุมชนที่จะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูเด็กที่ถูกกว่ำ
เด็กนอกชุมชน ท ำให้เป็นผลดีต่อผู้ปกครองที่อำศัยอยู่ในชุมชนที่น ำบุตรหลำนมำเข้ำเรียนที่ศูนย์ฯ จะ
ได้รับประโยชน์จำกกำรช่วยแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยและกำรเลี้ยงดูบุตรหลำนของตนเองในเวลำ
กลำงวัน เพ่ือที่ผู้ปกครองจะได้ประกอบอำชีพได้อย่ำงเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลใจในด้ำนควำมปลอดภัย
ของเด็กหรือกำรปล่อยเด็กไว้ที่บ้ำนคนเดียวเพียงล ำพัง แต่บ้ำนรับเลี้ยงเด็กมีข้อดีตรงที่สำมำรถรองรับ
กำรรับเลี้ยงเด็กในเวลำที่ยืดหยุ่นกว่ำศูนย์ฯ คือ บ้ำนรับเลี้ยงเด็กเปิดรับเลี้ยงเด็กได้ตั้งแต่ช่วงเวลำเช้ำ
ถึงเย็นซึ่งเป็นช่วงเวลำที่รองรับกำรท ำงำนของผู้ปกครอง อีกทั้งบ้ำนรับเลี้ยงเด็กจะมีกำรรับเลี้ยงเด็ก
อ่อนที่มีอำยุน้อยกว่ำอำยุขั้นต่ ำที่ทำงศูนย์ฯจะรับเลี้ยงดูในเวลำกลำงวัน 

 

6.5 วิเคราะห์เปรียบเทียบการเลี้ยงดูเด็กทั้ง 2 รูปแบบ 
 
 จำกข้อมูลกำรเลี้ยงดูเด็กที่แตกต่ำงต่ำงกันทั้ง 2 รูปแบบ ท ำให้ทรำบว่ำแต่ละรูปแบบมีข้อดี
และข้อเสียที่อำจก่อให้เกิดปัญหำในกำรเลี้ยงดูเด็กที่แตกต่ำงกัน ในส่วนนี้จะได้วิเครำะห์เปรียบเทียบ
กำรเลี้ยงดูเด็กแต่ละรูปแบบตำมล ำดับ 
 กำรเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัว เป็นกำรเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบที่ดีที่สุด เนื่องจำกเป็นบุคคลใน
ครอบครัว ผู้ปกครองสำมำรถมั่นใจในเรื่องของกำรอบรมเลี้ยงดูเป็นอย่ำงดี กำรดูแลเรื่องควำม
ปลอดภัย โภชนำกำรที่ดี และกำรให้ควำมรักควำมอบอุ่นอย่ำงเต็มที่ ลดปัญหำภำระค่ำใช้จ่ำยในกำร
เลี้ยงดูเด็กที่มีรำคำสูง แต่อย่ำงไรก็ตำมในบำงครอบครัวผู้ปกครองต้องลำออกจำกงำนเพ่ือมำเลี้ยงดู
บุตร อำจส่งผลกระทบต่อรำยได้ภำยในครอบครัวที่น้อยลง ซึ่งถ้ำเป็นครอบครัวที่มีรำยได้น้อยจึงมี
ควำมจ ำเป็นที่ต้องออกไปท ำงำนหำรำยได้ทั้งบิดำและมำรดำ ท ำให้ต้องมองหำทำงเลือกในกำรฝำก
เลี้ยงดูเด็กในรูปแบบอื่น 
 กำรเลี้ยงดูเด็กโดยศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ มีข้อดีในส่วนของ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูเด็กมีรำคำถูก โดยเด็กในชุมชนจะเสียค่ำบ ำรุงกำรศึกษำเพียงเดือนละ 500 
บำท ส่วนเด็กนอกชุมชนจะเสียค่ำบ ำรุงกำรศึกษำเพียงเดือนละ 700 ท ำให้ผู้ปกครองที่มีรำยได้น้อย
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ต้องท ำงำนหำรำยได้ทั้งบิดำและมำรดำสำมำรถน ำมำเป็นทำงเลือกหนึ่งในกำรฝำกเลี้ยงดูเด็กได้ อีกท้ัง
ทำงศูนย์ฯเป็นของรัฐ ท ำให้ได้รับกำรสนับสนุนในเรื่องของสิ่งของเครื่องใช้ส ำหรับเด็ก อุปกรณ์กำร
เรียนกำรสอน และนม อย่ำงสม่ ำเสมอ แต่ข้อเสียของศูนย์ฯ คือ เรื่องของควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนเวลำ 
เพรำะศูนย์ฯจะเปิดรับเลี้ยงดูเด็กในช่วงเวลำ 08.00-15.30 น. ซึ่งช่วงเวลำ 15.30 น.นั้น ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่ยังไม่เลิกงำน อำจท ำให้ผู้ปกครองต้องน ำเด็กไปฝำกต่อตำมบ้ำนรับเลี้ยงเด็กเป็นรำยชั่วโมง
เป็นกำรเพ่ิมภำระค่ำใช้จ่ำยหรือต้องไปรบกวนฝำกญำติพ่ีน้องและเพ่ือนบ้ำนให้ดูแลเด็กจนกว่ำตนเอง
จะถึงเวลำเลิกงำน สร้ำงควำมล ำบำกในชีวิตประจ ำวันให้กับผู้ปกครองอย่ำงมำก อีกทั้งเด็กภำยใน
ศูนย์ฯมีจ ำนวนมำกถ้ำเทียบกับครูพ่ีเลี้ยง (ครูพ่ีเลี้ยงต่อเด็กเท่ำกับ 1:14) อำจส่งผลให้ดูแลเด็กได้ไม่
ทั่วถึง ภำยในศูนย์ฯควรให้ควำมส ำคัญกับครูพ่ีเลี้ยง โดยจะเห็นได้ว่ำในปัจจุบันครูพ่ีเลี้ยงก ำลังขำด
แรงจูงใจในกำรท ำงำน อำจส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนที่ดีและกำรขำดครูพ่ีเลี้ยงภำยในศูนย์ฯได้ใน
อนำคต ดังนั้นควรสร้ำงแรงจูงใจให้กับครูพ่ีเลี้ยงด้วยเงินเดือนที่สูงขึ้นหรืออำจเป็นกำรสร้ำงควำม
ภำคภูมิใจในอำชีพ เพ่ือส่งผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ครูพี่เลี้ยงที่มีศักยภำพต่อไป 
 



 

 

บทท่ี 7 
 

กรณีศึกษาชุมชนทรัพย์สินเก่า 
 

 ในบทนี้น ำเสนอเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิกำรเด็ก และรูปแบบกำรเลี้ยงดูเด็กในชุมชนทรัพย์สินเก่ำ 
โดยในช่วงแรกกล่ำวถึงประวัติชุมชนโดยสังเขป จำกนั้นในส่วนที่สองได้น ำเสนอถึงข้อมูลเชิงส ำรวจ
เกี่ยวกับเด็กเบื้องต้น เพ่ือให้ทรำบถึงสภำวะปัญหำโดยรวมของกำรเลี้ยงดูเด็ก ส่วนที่สำมได้วิเครำะห์
เปรียบเทียบถึงสวัสดิกำรเด็ก และรูปแบบกำรเลี้ยงดูเด็กในชุมชนตำมล ำดับ   

7.1 ประวัติควำมเป็นมำของชุมชนทรัพย์สินเก่ำ 
7.2 ข้อมูลเชิงส ำรวจเกี่ยวกับเด็กในชุมชนทรัพย์สินเก่ำ 
7.3 วิเครำะห์กำรเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัว 
7.4 วิเครำะห์กำรเลี้ยงดูเด็กโดยบ้ำนร่วมพัฒนำเด็ก 
7.5 วิเครำะห์เปรียบเทียบกำรเลี้ยงดูเด็กทั้ง 2 รูปแบบ 

 

7.1 ประวัติความเป็นมาของชุมชนทรัพย์สินเก่า 
 
 ชุมชนทรัพย์สินเก่ำเป็นชุมชนเก่ำแก่ที่มีกำรตั้งถิ่นฐำนมำเป็นเวลำนำน โดยเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 
2500-2510 สภำพชุมชนโดยทั่วไปเป็นท้องทุ่งสลับบึงบัว ส่วนใหญ่เป็นบัวหลวงและป่ำกก สถำนที่
หลักแถวนั้น คือ วัดเทพลีลำซึ่งมีศำลำวัดขนำดใหญ่ที่ถูกสร้ำงด้วยไม้ ถนนเส้นหลักเป็นดินลูกรัง โดย
ชำวบ้ำนในชุมชนจะมีกำรสัญจรภำยในชุมชนด้วยสะพำนไม้เก่ำต่อเข้ำมำจำกถนนลูกรัง และเชื่อมเข้ำ
สู่บ้ำนเรือนของชำวบ้ำน ในขณะนั้นมีบ้ำนเรือนจ ำนวน 10 หลังโดยประมำณ ตั้งอยู่อย่ำงกระจัด
กระจำย  
 กำรปลูกสร้ำงบ้ำนเรือนเป็นไปในลักษณะบ้ำนไม้ยกสูงอยู่เหนือระดับน้ ำ โดยชำวบ้ำนสร้ำง
บ้ำนเรือนกันเองตำมอัตภำพ สิ่งแวดล้อมภำยในชุมชนมีควำมน่ำอยู่อำศัยเป็นอย่ำงมำก เพรำะน้ ำใส
จนมองเห็นตัวปลำ พืชผักต่ำงๆสำมำรถปลูกให้งอกงำมได้โดยง่ำย จนชำวบ้ำนส่ วนใหญถึงแม่จะมี
รำยได้น้อยก็สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ได้ ด้วยกำรเก็บผักและจับปลำไปประกอบอำหำร  พ่ีสมยศ              
(กำรสัมภำษณ์) 
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ในสมัยนั้นกับข้ำวไม่ต้องซื้อบ่อย เพรำะสำมำรถจับปลำ เก็บผักบุ้ง ผักน้ ำ จับกุ้ง 
และจับปูมำกินได้ จะจับมำกเท่ำไหร่ก็ได้ อำหำรมีอยู่ทั่วไป อุดมสมบูรณ์มำก 
ชำวบ้ำนแม้ไม่ค่อยมีเงิน แต่ไม่เดือดร้อน เพรำะใช้ชีวิตอย่ำงเรียบง่ำย อยู่อย่ำง
พอเพียง เมื่อสมัยที่นำยสมยศยังเป็นเด็ก กลับมำจำกโรงเรียนก็สำมำรถหย่อนเบ็ด
ตกปลำบริเวณใต้ถุนบ้ำน เพ่ือน ำมำประกอบอำหำรได้โดยง่ำยในช่วงฤดูฝนน้ ำขึ้น
สูงสำมำรถตกปลำได้จ ำนวนมำก ก็จะน ำปลำไปท ำปลำร้ำ ส่วนที่เหลือจำกกำร
น ำมำประกอบอำหำรก็จะแบ่งปันให้แก่เพ่ือนบ้ำน ชำวบ้ำนด ำรงชีพแบบพ่ึงพำ
อำศัยระหว่ำงกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน ซึ่งไม่เหมือนกับในปัจจุบันนี้ที่ต่ำงคนต่ำง
อยู่ เน้นกำรแข่งขันและจะเป็นกำรซื้อขำยในทุกๆสิ่งทุกๆอย่ำง ดังที่ปรำกฏอยู่ใน
ปัจจุบันนี้ 
 
กำรเดินทำงสัญจรภำยในชุมชน ด้วยพ้ืนที่โดยรอบเป็นล ำคลองในแต่ละบ้ำนจะมีเรือพำยหลัง

ละ 1 ล ำ เพื่อใช้ในกำรไปมำหำสู่กันระหว่ำงญำติพ่ีน้องและเพ่ือนบ้ำน กำรออกไปท ำธุระในพื้นที่ต่ำงๆ 
เป็นต้น ในช่วงนั้นระบบสำธำรณูปโภค อย่ำงไฟฟ้ำและน้ ำประปำยังเข้ำไม่ถึง ดังนั้นชำวบ้ำนจะใช้
เพียงตะเกียงน้ ำมันก๊ำดในกำรให้แสงสว่ำง อีกทั้งมีกำรใช้ภำชนะรองรับน้ ำฝนเพ่ือใช้ในกำรบริโภค 
และใช้น้ ำในล ำคลองเพ่ือกำรอุปโภค  

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมภำยในชุมชนทรัพย์สินเก่ำและพ้ืนที่โดยรอบ ได้เริ่มต้นขึ้นใน
ปีพ.ศ. 2509 มีกำรก่อสร้ำงถนนซอยรำมค ำแหง 39 และในปีพ.ศ. 2514 มีกำรก่อสร้ำงมหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง ส่งผลให้ควำมเจริญได้เข้ำมำสู่ชุมชนและพ้ืนที่โดยรอบ ชุมชนขยำยตัวเพ่ิมมำกขึ้นเพรำะ
กำรอพยพย้ำยถิ่นฐำนเข้ำมำจับจองพ้ืนที่ เพ่ือปลูกสร้ำงที่อยู่อำศัย ส่วนใหญ่เป็นผู้คนที่มำจำกภำค
อีสำน ภำคเหนือ และภำคใต้ ที่เข้ำมำหำงำนท ำในกรุงเทพมหำนครอยู่แล้ว แต่อำศัยกำรเช่ำที่พักหรือ
อำศัยอยู่กับญำติพ่ีน้อง เมื่อได้พบเห็นที่ดินว่ำงเปล่ำจึงมำจับจองปลูกสร้ำงบ้ำนเรือนในลักษณะง่ำยๆ 
คือ กำรน ำเสำไม้ตอกเป็นโครงลงไปในน้ ำ กั้นห้องด้วยไม่อัด ยกพ้ืนด้วยไม้กระดำน และมุงหลังคำด้วย
สังกะสี โดยวัสดุที่น ำมำสร้ำงบ้ำนนั้นล้วนแต่เป็นของเก่ำ ชำวบ้ำนล้วนแสวงหำโอกำสจำกกำรขยำยตัว
ของเมือง ชำวบ้ำนในชุมชนมีอำชีพแรกเริ่มเป็นกำรค้ำขำย หำบเร่แผงลอย และกำรรับจ้ำงทั่วไป  

ในช่วงปีพ.ศ. 2529-2530 เมื่อมีผู้คนจ ำนวนมำกอพยพเข้ำมำปลูกสร้ำงที่อยู่อำศัย ชุมชนก็
เริ่มขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให้สภำพแวดล้อมภำยในชุมชนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงจำกที่ในอดีตเคย
เป็นท้องนำและบึงบัวเปลี่ยนไปเป็นชุมชนแออัด สิ่งแวดล้อมโดยรอบถูกท ำลำยจำกโรงงำน
อุตสำหกรรมที่ก่อให้เกิดมลภำวะต่ำงๆ อีกท้ังกำรใช้ชีวิตประจ ำวันประจ ำวันของชำวบ้ำนภำยในชุมชน
ที่มีกำรทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงแหล่งน้ ำ น้ ำที่เคยใสสะอำดจึงกลำยเป็นน้ ำคร ำ กำรสัญจรโดยเรือเริ่ม
จำงหำยไปเมื่อมีกำรตัดถนนและต่อเติมสะพำนไม้ เพ่ือใช้ในกำรเดินทำงเข้ำสู่ชุมชน โดยสะพำนไม้ที่
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ท ำขึ้นในช่วงแรกนั้นควำมกว้ำงขนำดคนเดินได้เพียง 1 คน เวลำต้องเดินสวนกัน 2 ฝ่ำยต่ำงต้องชลอ
และหลีกทำงให้กันและกันเพ่ือไม่ให้เดินชนกันจนตกน้ ำ บ้ำนเรือนโดยรวมที่ถูกปลูกสร้ำงในช่วงนั้นมี
ประมำณ 300 หลัง ซึ่งส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงภำยในชุมชนขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  

ควำมสัมพันธ์ภำยในชุมชนมีรูปแบบเชิงชนบท ถึงแม้ว่ำชุมชนจะตั้งอยู่ในเมืองแต่ด้วยผู้คนที่
อพยพย้ำยถิ่นฐำนเข้ำมำจำกแต่ละภูมิภำคท้ัง ภำคอีสำน ภำคเหนือ และภำคใต้ ส่งผลให้วิถีชีวิตควำม
เป็นอยู่ของผู้คนยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีในรูปแบบคนชนบท อีกทั้งผู้คนที่อพยพเข้ำมำไม่
ได้มำเพียงคนเดียวมีทั้ งญำติ พ่ีน้อง คนบ้ำนเดียวกันที่ชักชวนกันมำปลูกสร้ำงบ้ำนในพ้ืนที่นี้ 
ควำมสัมพันธ์จึงมีควำมแน่นแฟ้นช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่ำงดี อำจมีควำมคิดเห็นที่ขัดแย้งกันบ้ำงใน
บำงครั้งแต่เม่ือมีเหตุกำรณ์ที่ต้องร่วมมือร่วมใจก็จะมีกำรปรึกษำหำรือกันอยู่เสมอ 

ชุมชนทรัพย์สินเก่ำได้รับจัดตั้งขึ้นเป็นชุมชนอย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม พ.ศ. 
2535 และได้จดทะเบียนกับทำงส ำนักงำนเขตบำงกะปิ โดยมีผู้ที่ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นประธำนชุมชน
สมัยนั้น คือ นำยประวิทย์  ขำวสุวรรณศรี ได้เข้ำมำบริหำรจัดกำรชุมชน 

ในช่วงปีพ.ศ. 2535-2540 ประชำกรเพ่ิมมำกขึ้น สภำพพ้ืนที่ภำยในชุมชนมีควำมแออัดขึ้น
เรื่อยๆ บ้ำนเรือนถูกปลูกสร้ำงต่อเติมขึ้นอย่ำงไม่เป็นระเบียบ โดยในพ้ืนที่ที่มีกำรปลูกสร้ำงบ้ำนเรือน
นั้น มีผู้ที่มีสัญญำเช่ำเพียงแค่ 10 เปอร์เซ็นต์ และมีผู้ที่ไม่มีสัญญำเช่ำถึง 90 เปอร์เซ็นต์ บ้ำนเรือนใน
ชุมชนถูกปลูกสร้ำงในรูปแบบง่ำยๆใช้วัสดุพวกไม้ สังกะสี และไม้ อัดเก่ำๆ มีทั้งที่เป็นบ้ำนอยู่อำศัย 
บ้ำนให้เช่ำ และบ้ำนที่ถูกกั้นห้องเป็นหอพัก เมื่อควำมเป็นอยู่มีควำมหนำแน่นขึ้น ชีวิตประจ ำวันของ
ชำวบ้ำนก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ ำที่เคยใสสะอำดต้องกลำยเป็นน้ ำคร ำ เพรำะกำรทิ้งสิ่งปฏิกูล
ลงสู่แหล่งน้ ำท ำให้น้ ำเน่ำเสียส่งกลิ่นเหม็น ทั้งนี้ยังมีปัญหำสังคมเกิดขึ้นภำยในชุมชนอีก เช่น ปัญหำ    
ยำเสพติด ปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว และปัญหำกำรพนัน  

ต่อมำในช่วงปลำยปีพ.ศ. 2540-2549 ส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ได้เกิดแนวคิด
ในกำรพัฒนำชุมชนทรัพย์สินเก่ำในรูปแบบของโครงกำรบ้ำนมั่นคงขึ้น เพรำะปัญหำภำยในชุมชนที่
เกิดขึ้น ทั้งระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร กำรจัดระเบียบชุมชน ปัญหำมลภำวะ และปัญหำ
สังคมภำยในชุมชน ด้วยปัญหำต่ำงๆเหล่ำนี้จึงเกิดนโยบำยสนับสนุนโครงกำรบ้ำนมั่นคง โดยส ำนักงำน
ทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ และควำมร่วมมือกับสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน)
(พอช.) เป็นหน่วยงำนภำคีในกำรก ำหนดรูปแบบของตัวบ้ำนและเรื่องกำรออกเงินกู้ในกำรก่อสร้ำง
บ้ำนให้แก่ชำวบ้ำนสำมำรถสรุปเป็นตำรำงกำรด ำเนินกิจกรรมของชุมชนทรัพย์สินเก่ำได้ดังตำรำง
ข้ำงล่ำงนี้ 
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ตารางท่ี 7.1 แสดงกำรด ำเนินกิจกรรมของชุมชนทรัพย์สินเก่ำ (พ.ศ. 2549-2557) 
 

ปีพ.ศ. การด าเนินงาน 
2549 ส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ สถำบัน

พัฒนำองค์กรชุมชน(องค์กำรมหำชน)(พอช.) และ
แกนน ำชำวบ้ำนพยำยำมสร้ำงควำมเข้ำใจในควำม
จ ำเป็นที่ต้องด ำเนินโครงกำรบ้ำนมั่นคง เพ่ือให้เกิด
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และจัดระเบียบชุมชน 

2550 มีกำรจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อให้ชำวบ้ำนมีเงินออม
ตำมเงื่อนไขกำรกู้เงินจำกพอช. (ออมเงินครบ 10 
เปอร์เซ็นต์ของยอดเงินกู้จะเป็นผู้มีสิทธิกู้เงินไปเข้ำ
ร่วมโครงกำรสร้ำงบ้ำนมั่นคง) แต่อย่ำงไรก็ตำม
ในช่วงนั้นชำวบ้ำนยังขำดควำมเข้ำใจที่ตรงกัน ท ำให้
กำรจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ไม่ประสบควำมส ำเร็จและ
ปิดตัวลงในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2554 

2551 คณะกรรมกำรชุมชนทรัพย์สินเก่ำได้ระดมสมำชิก
เข้ำร่วมด ำเนินกิจกรรมที่เรียกว่ำ “Big Cleaning 
Day” โดยสมำชิกร่วมกันเก็บขยะในน้ ำคร ำที่สะสม
อยู่ใต้ถุนและสะพำนไม้ในชุมชนมำเป็นเวลำนำน 
เพรำะชำวบ้ำนได้ทิ้ งสิ่ งปฏิกูลลงสู่แหล่งน้ ำ ซึ่ ง
กิจกรรมนี้ได้รับควำมร่วมมือจำกชำวบ้ำนจ ำนวน
มำก ถือเป็นจุดเริ่มต้นในกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นและ
สะท้อนให้เห็นถึงพลังควำมสำมัคคีภำยในชุมชน 

2552 คณ ะกรรมกำรชุ มชนทรัพย์ สิ น เก่ ำ ได้ รับกำร
สนับสนุนจำกส ำนักงำนเขตวังทองหลำง ในกำรจัด
กิจกรรมอบรมกำรป้องกันและบรรเทำอัคคีภัย โดยผู้
ที่เข้ำรับกำรอบรมจะได้เข้ำร่วมสถำนกำรณ์จ ำลอง
เวลำเกิดอัคคีภัยและเรียนรู้วิธีกำรรับมืออย่ำงถูกต้อง 
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ตารางท่ี 7.1 (ต่อ) 
 

ปีพ.ศ. การด าเนินงาน 
2553 คณะกรรมกำรชุมชนทรัพย์สินเก่ำได้รับกำรสนับสนุนจำก

ภำคี เครือข่ำยต่ำงๆในกำรด ำเนินกำรส ำรวจระบบ
สำธำรณูปโภคชุมชน เพ่ือเสนอของบสำธำรณูปโภคจำก
สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน 

 (องค์กรมหำชน)(พอช.) 
คณะกรรมกำรชุมชนทรัพย์สินเก่ำได้รับกำรสนับสนุนจำก
องค์กรภำคีเครือข่ำยต่ำงๆด ำเนินกำรส ำรวจสิ่งปลูกสร้ำง
ภำยชุมชน และมีกำรจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ขึ้นใน
ชุมชน 
คณะกรรมกำรชุมชนทรัพย์สินเก่ำได้รับกำรสนับสนุนจำก
ส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ด ำเนินกำร
ส ำรวจและพิจำรณำสิทธิของชำวบ้ำนที่จะได้รับตำม
โครงกำรบ้ำนมั่นคง โดยส ำรวจจนเสร็จสิ้นในปีพ.ศ. 
2556 

2554 โครงกำรบ้ำนมั่นคงได้เริ่มขึ้นโดยไม่รับกำรสนับสนุนจำก
ภำคีเครือข่ำย ทั้งกำรจัดจ้ำงสถำปนิก และวำงผังชุมชน 
คณะกรรมกำรชุมชนทรัพย์สินเก่ำ ได้จัดตั้งกลุ่มออม
ทรัพย์ขึ้นอีกครั้ง เพ่ือให้ชำวบ้ำนออมเงิน และสำมำรถมี
สิทธิตำมเงื่อไขกำรกู้ยืมเงินของสถำบันพัฒนำองค์กร
ชุมชน(องค์กำรมหำชน)(พอช.) 

2555 สถำปนิกออกแบบวำงผังชุมชนในภำพรวม ตำมโครงกำร
ก่อสร้ำงบ้ำนมั่นคงได้ส ำเร็จ 

2556 สถำปนิกออกแบบวำงผังรำยโซน และบ้ำนตำมโครงกำร
ก่อสร้ำงบ้ำนมั่นคง พร้อมกัยมีกำรอ ำนวยสินเชื่อ โซน I-J 
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ตารางท่ี 7.1 (ต่อ) 
 

ปีพ.ศ. การด าเนินงาน 
2557 ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ เริ่มมีกำรรื้อย้ำยบ้ำน

และถมดิน เฟสที่ 1 โซน J 
 

ในปัจจุบันชุมชนทรัพย์สินเก่ำนั้นมีคณะกรรมกำรชุมชน จ ำนวน 15 ท่ำน ที่ได้รับกำรเลือกตั้ง
ในวันที่ 13  ตุลำคม 2556 (ด ำรงต ำแหน่งจนหมดวำระในวันที่ 12 ตุลำคม พ.ศ. 2559) มีรำยชื่อและ
กำรด ำรงต ำแหน่งดังตำรำงข้ำงล่ำงนี้ 
 
ตารางท่ี 7.2 แสดงรำยชื่อคณะกรรมกำรชุมชนทรัพย์สินเก่ำ 
 
ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1 นำยสมยศ  เอี่ยมวิจิตร ประธำนชุมชน 
2 นำงสุวรัตน์  กะนะวงศ์ รองประธำนชุมชน 
3 นำยสมคิด  ปำนนพภำ รองประธำนชุมชน  
4 นำงสำวสุนันท์  เลำะศิริ เลขำนุกำร 
5 นำงคณิตำ  โสมภีร์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
6 นำงสมจิตร  ด้วงสุวรรณ เหรัญญิก 
7 นำงสำวเครือวรรณ  เหมือนเพ็ชร ผู้ช่วยเหรัญญิก 
8 นำยสมใจ  เอี่ยมวิจิตร นำยทะเบียน 
9 นำยมำนพ  วินิจสุวรรณ ผู้ช่วยนำยทะเบียน 
10 นำงสำวประวีณำ  วินิจตรำนุวัฒนำ ประชำสัมพันธ์ 
11 นำงชิญำณี  กระต่ำยรัก ผู้ช่วยประชำสัมพันธ์ 
12 นำงสมจิตร  บุญยะศิลปะ ปฏิคม 
13 นำงรัชดำภรณ์  พิมพิพิสัย ผู้ช่วยปฏิคม 
14 นำงสนิท  สนกนก กรรมกำร 
15 นำยรุ่งโรจน์  ดวงบัว กรรมกำร 
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 ปัจจุบันชุมชนทรัพย์สินเก่ำ ตั้งอยู่ที่ซอยรำมค ำแหง 39 ถนนรำมค ำแหง แขวงวังทองหลำง 
ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ของส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ มีเนื้อที่ประมำณ 40 ไร่ โดยมีจ ำนวน
ครัวเรือนทั้งหมด 550 หลังคำเรือน และมีประชำกรทั้งหมด 3,000 คน  
 

7.2 ข้อมูลเชิงส ารวจเกี่ยวกับเด็กในชุมชนทรัพย์สินเก่า 
 

วันที่ 14 มีนำคม 2559 ทีมงำนวิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลชุมชนทรัพย์สินเก่ำ ซึ่งมีจ ำนวน
ทั้งหมด 550 หลังคำเรือน เก็บข้อมูลได้ จ ำนวน 170 หลังคำเรือน ในจ ำนวนนี้มีเด็กจ ำนวน 101 
หลังคำเรือน ประกอบด้วยเด็กที่มชี่วงอำยุตั้งแต่แรกเกิด- 4 ปี จ ำนวน 45 คน 
 
ตารางท่ี 7.3 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมในชุมชนทรัพย์สินเก่ำ 
 

ข้อมูลทั่วไป (101 หลังคาเรือน) จ านวน (คน) ร้อยละ 
สถานภาพของผู้ตอบ 
   หัวหน้ำครัวเรือน 
   ญำติ/ผู้อำศัย 
   แม่บ้ำน/พ่ีเลี้ยง 

 
73 
27 
1 

 
72.3 
26.7 
1.0 

ครัวเรือนมีสมาชิกท้ังหมด 
   1-3 คน 
   4-6 คน 
   7 คนข้ึนไป 

 
27 
46 
28 

 
26.7 
45.6 
27.7 

ครัวเรือนมีเด็กอายุต่ ากว่า 4 ปี 
   ไม่มี 
   1 คน 
   2 คน 
   4 คน 

 
66 
27 
7 
1 

 
65.4 
26.7 
6.9 
1.0 

   อายุหัวหน้าครอบครัว 
   ต่ ำกว่ำ 41 ปี 

 
14 

 
13.9 

      41-50 ปี 
   51-60 ปี 
   มำกกว่ำ 60 ปี 

21 
17 
49 

20.8 
16.8 
48.5 
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ตารางท่ี 7.3 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป (101 หลังคาเรือน) จ านวน (คน) ร้อยละ 
   นับถือศาสนา 

   พุทธ 
   อิสลำม 

   อาชีพของหัวหน้าครอบครัว 
   รับรำชกำร 
   รัฐวิสำหกิจ 
   พนักงำนบริษัทเอกชน 

       รับจ้ำง 

 
91 
10 
 
4 
1 
9 
27 

 
90.1 
9.9 

 
4.0 
1.0 
8.9 
26.7 

   เจ้ำของธุรกิจขนำดเล็ก  60 59.4 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน 
   ไม่มีรำยได้ 
   ต่ ำกว่ำ 5,001 
   5,001-10,000 บำท 
   10,001-15,000 บำท 
   15,001-20,000 บำท 
   20,001-25,000 บำท  
   25,001-30,000 บำท  
   30,001-35,000 บำท 
   35,001-40,000 บำท 
   40,001-45,000 บำท  
   45,001-50,000 บำท 

       มำกกว่ำ 50,000 บำท 

 
16 
15 
18 
19 
13 
12 
2 
1 
1 
0 
1 
3 

 
15.8 
14.9 
17.8 
18.8 
12.9 
11.9 

2 
2.0 
1.0 
0 

1.0 
3.0 

การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน 
   ไม่ได้รับกำรศึกษำ 
   ประถมศึกษำ 
   มัธยมต้น 
   มัธยมปลำย/ปวช. 
   อนุปริญญำ/ปวส. 

 
8 
64 
13 
9 
1 

 
7.9 
63.4 
12.9 
8.9 
1.0 
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ตารางท่ี 7.3 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป (101 หลังคาเรือน) จ านวน (คน) ร้อยละ 
   ปริญญำตรี 
   สูงกว่ำปริญญำตรี 
   อ่ืนๆ 

4 
0 
2 

4.0 
0 

2.0 
สถานภาพของหัวหน้าครอบครัว 
  โสด 
  สมรส 
  แยกกันอยู่ 
  หย่ำร้ำง 
  หม้ำย 

 
12 
61 
5 
2 
21 

 
11.9 
60.4 
5.0 
2.0 
20.8 

 
จำกตำรำงแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 101 หลังคำเรือน จะเห็นได้ว่ำผู้

ที่ตอบเกินครึ่งมีสถำนภำพเป็นหัวหน้ำครอบครัว จ ำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 72.3 รองลงมำเป็น
ญำติและผู้อำศัย จ ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 และเป็นแม่บ้ำนที่เลี้ยงจ ำนวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.0 

ในครัวเรือนมีสมำชิก 4-6 คนมำกที่สุด จ ำนวน 46 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 45.6 รองลงมำ
มีสมำชิกตั้งแต่ 7 คน ขึ้นไปมีจ ำนวน 28 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 27.7 และมีสมำชิก 1-3 คน 
จ ำนวน 27 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 26.7  

ครอบครัวที่มีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 4 ปี ส่วนใหญ่มีเด็กในครอบครัว จ ำนวน 1 คน 27 ครอบครัว 
คิดเป็นร้อยละ 26.7 รองลงมำมีเด็กจ ำนวน 2 คน 7 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 6.9 และมีเด็กจ ำนวน 
4 คน 1 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 1.0 

อำยุของหัวหน้ำครอบครัวมีอำยุมำกกว่ำ 60 ปีมำกที่สุด จ ำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 
รองลงมำมีอำยุระหว่ำง 41-50 ปี มีจ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 และอำยุระหว่ำง 51-60 ปี มี
จ ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8  

ส่วนมำกนับถือศำสนำพุทธจ ำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 90.1 และศำสนำอิสลำม จ ำนวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9  

โดยหัวหน้ำครอบครัวประกอบอำชีพเจ้ำของุรกิจขนำดเล็กมำกที่สุด จ ำนวน 60 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.4 รองลงมำอำชีพรับจ้ำง จ ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 และพนักงำนเอกชน 
จ ำนวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 8.9  
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รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน 10,001-25,000 บำท มีมำกที่สุด 19 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 18.8 รองลงมำรำยได้ 5,001-10,000 บำท 18 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 17.8 และไม่มีรำยได้ 
จ ำนวน 16 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 15.8  

ระดับกำรศึกษำของหัวหน้ำครัวเรือนส่วนมำกจบประถมศึกษำ มีจ ำนวน 64 คน คิดเป็นร้อย
ละ 63.4 ครัวเรือน รองลงมำจบมัธยมต้น จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 และมัธยมปลำย/ปวช. 
จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9  

สถำนภำพของหัวหน้ำครัวเรือน สมรสมีจ ำนวนมำกที่สุด 61 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 60.4  
รองลงมำเป็นหม้ำยจ ำนวน 21 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.8 และโสด จ ำนวน 12 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 11.9  
 
ตารางท่ี 7.4 แสดงอำยุเด็กในชุมชนทรัพย์สินเก่ำ 
 

อายเุด็ก จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ 1 ปี 
1-2 ปี 
ตั้งแต ่2-3 ปี 
ตั้งแต ่3-4 ปี 

7 
19 
8 

11 

15.6 
42.2 
17.8 
24.4 

รวม 45 100 
 

จ ำนวนเด็กเล็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 4 ปี ในชุมชนมี 45 คน โดยมีอำยุ 1-2 ปีมำกที่สุด จ ำนวน 19 
คนคิดเป็นร้อยละ 42.2 รองลงมำมีอำยุ 3-4 ปี จ ำนวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 24.4 และอำยุตั้งแต่ 2- 
3 ปี จ ำนวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 17.8  

จำกตำรำงอำยุเด็กต่ ำกว่ำ 4 ปี แสดงให้เห็นว่ำในชุมชนมีเด็กวัย 1-2 ปี จ ำนวนมำก แต่เด็กที่
อำยุต่ ำกว่ำ 1 ปี มีจ ำนวนน้อย อำจเป็นเพรำะอัตรำกำรเกิดของเด็กในปัจจุบันมีจ ำนวนลดลง ด้วยค่ำ
ครองชีพที่สูงขึ้นกำรมีบุตรหนึ่งคนต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรเลี้ยงดูจนเติบโต ท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเลี้ยงดูที่สูง 
 
 
 
 
 



121 
 

 

ตารางท่ี 7.5 แสดงผู้เลี้ยงดูเด็กในชุมชนทรัพย์สินเก่ำ 
 

ผู้เลี้ยงดูเด็ก จ านวน (คน) ร้อยละ 
บิดำ มำรดำ 26 57.9 
บิดำฝ่ำยเดียว 
มำรดำฝ่ำยเดียว 
ปู่ ย่ำ ตำ ยำย 
ลุง ป้ำ น้ำ อำ 

    เพ่ือนบ้ำน 

2 
5 
10 
1 
1 

4.4 
11.1 
22.2 
2.2 
2.2 

รวม 45 100 
 

เด็กเกินครึ่งได้รับกำรเลี้ยงดูจำกบิดำมำรดำ จ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 57.9 รองลงมำ
จำกปู่ ย่ำ ตำ ยำย จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 และจำกมำรดำฝ่ำยเดียว จ ำนวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.1  

จำกตำรำงผู้เลี้ยงดูเด็ก แสดงให้เห็นว่ำเด็กภำยในชุมชนส่วนมำกได้รับกำรเลี้ยงดูโดย บิดำ 
มำรดำ อำจสะท้อนให้เห็นถึงกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรเลี้ยงดูบุตร จึงต้องมีบิดำหรือมำรดำคนใดคน
หนึ่งที่ต้องลำงำนหรือลำออกจำกงำนมำเพ่ือเลี้ยงดูบุตร ผู้เลี้ยงดูในกลุ่มรองลงมำ คือ ปู่ ย่ำ ตำ ยำย 
อำจเป็นเพรำะภำยในชุมชนส่วนใหญ่ด ำรงชีวิตกันแบบครอบครัวขยำย มีผู้สูงอำยุในครอบครัวหรืออยู่
บ้ำนใกล้เคียงภำยในชุมชน โดยผู้เลี้ยงดูเด็กกลุ่มนี้เป็นผู้สูงอำยุ เกษียณอำยุกำรท ำงำน มีเวลำว่ำง และ
ประสบกำรณ์กำรเลี้ยงดูเด็กท่ีเหมำะสมที่จะเลี้ยงดูหลำนได้เป็นอย่ำงดี 
 
ตารางท่ี 7.6 แสดงสถำนที่เลี้ยงเด็กตอนกลำงวันของชุมชนทรัพย์สินเก่ำ 
 

สถานที่เลี้ยงดูเด็กตอนกลางวัน จ านวน (คน) ร้อยละ 
บ้ำนในชุมชน 
บ้ำนร่วมพัฒนำเด็กในชุมชน 
ศูนยพั์ฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนต่ำงชุมชน 

40 
4 
1 

      88.9 
      8.9 
      2.2 

รวม 45                100 
 



122 
 

 

กำรเลี้ยงดูเด็กเล็กตอนกลำงวันส่วนใหญ่จะเลี้ยงที่บ้ำนในชุมชน จ ำนวน 40 คน คิดเป็นร้อย
ละ 81.9 รองลงมำที่ศูนย์เลี้ยงเด็กชุมชน จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9 และศูนย์เลี้ยงเด็กต่ำง
ชุมชน จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2   

จำกตำรำงสถำนที่เลี้ยงเด็กตอนกลำงวัน แสดงให้เห็นว่ำบ้ำนในชุมชนเป็นสถำนที่หลัก ซึ่งมี
ควำมสอดคล้องกับตำรำงผู้ที่เลี้ยงดูเด็ก เพรำะกำรที่เด็กได้รับกำรเลี้ยงดูตอนกลำงวันที่บ้ำนภำยใน
ชุมชน แสดงว่ำผู้ที่เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ่จะต้องเป็นกลุ่มที่อยู่บ้ำนอย่ำงผู้สูงอำยุ ปู่ ย่ำ ตำ ยำย หรือบิดำ 
มำรดำ ญำติพ่ีน้องที่ว่ำงงำน อีกทั้งกำรเลี้ยงดูเด็กที่บ้ำนภำยในชุมชนนั้น มีข้อดีในเรื่องของควำม
ปลอดภัย ควำมใกล้ชิดระหว่ำงผู้เลี้ยงดูกับเด็ก ภำวะโภชนำกำรและประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดู
บุตร เป็นต้น 
 
ตารางท่ี 7.7 แสดงควำมพึงพอใจต่อสถำนที่เลี้ยงเด็กตอนกลำงวันของชุมชนทรัพย์สินเก่ำ  
                (ตอบเฉพำะผู้ที่ส่งเด็กไปเลี้ยงนอกบ้ำนตอนกลำงวัน) 
 
ความพึงพอใจต่อสถานที่เลี้ยงเด็กตอน
กลางวัน 

พอใจ ไม่พอใจ รวม 
จ านวน  ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้ำนรำคำ 
ด้ำนควำมปลอดภัย 
ด้ำนกำรให้ควำมรู้แก่เด็ก 
ด้ำนอบรมพฤติกรรม 
ด้ำนโภชนำกำร 

5 
5 
5 
5 
5 

100 
100 
100 
100 
100 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

100 
100 
100 
100 
100 

 
ผู้ปกครองทั้งหมด 5 คน มีควำมพึงพอใจต่อสถำนที่เลี้ยงเด็กตอนกลำงวัน ด้ำนรำคำ ด้ำน

ควำมปลอดภัย ด้ำนกำรให้ควำมรู้แก่เด็ก ด้ำนกำรอบรมพฤติกรรม และด้ำนโภชนำกำร คิดเป็นร้อย
ละ 100 

จำกตำรำงแสดงควำมพึงพอใจต่อสถำนที่เลี้ยงเด็กในตอนกลำงวัน แสดงให้เห็นว่ำผู้ปกครอง
ทั้ง 5คน มีควำมพึงพอใจในทุกทั้งด้ำนรำคำ ด้ำนควำมปลอดภัย ด้ำนกำรให้ควำมรู้แก่เด็ก ด้ำนอบรม
พฤติกรรม และด้ำนโภชนำกำร อำจเป็นเพรำะชำวบ้ำนภำยในชุมชนเห็นถึงควำมจ ำเป็นในกำรมีสถำน
รับเลี้ยงเด็กในตอนกลำงวัน อีกทั้งผู้ที่รับเลี้ยงดูเด็กก็เป็นชำวบ้ำนภำยในชุมชนที่มีควำมคุ้นเคยสนิท
สนมกันจึงเลี้ยงดูเด็กเป็นอย่ำงดี 
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ตารางท่ี 7.8 แสดงควำมพึงพอใจต่อสถำนที่เลี้ยงเด็กตอนกลำงวันในชุมชนทรัพย์สินเก่ำ  
                (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
 

ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร จ านวน (คน) ร้อยละ 
รำยได้ไม่เพียงพอต่อรำยจ่ำย 
ไม่มีเวลำอบรมเลี้ยงดูเอำใจใส่เท่ำท่ีควร 

5 
0 

         11.1 
0.0 

ไม่มีเวลำท ำกิจกรรมร่วมกัน 
ขำดควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงดู 
สภำพแวดล้อมไม่เหมำะสมในกำรเลี้ยงดู 
      อ่ืนๆ 

0 
0 
1 
 6 

           0.0 
0.0 
2.2 

         13.3 
 
หมายเหตุ:  ผู้ปกครองมีปัญหำกำรเลี้ยงดูบุตรในเรื่องใด (อ่ืนๆ) คือ ไม่มีปัญหำ 
 

ผู้ปกครองเด็กมีปัญหำกำรเลี้ยงดูบุตรในเรื่อง (อ่ืนๆ) คือ ไม่มีปัญหำมำกที่สุด จ ำนวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.3 รองลงมำรำยได้ไม่เพียงพอกับรำยจ่ำย จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 และ 
สภำพแวดล้อมไม่เหมำะสมในกำรเลี้ยงดู จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2  

จำกตำรำงปัญหำกำรเลี้ยงดูบุตร แสดงให้เห็นว่ำผู้ปกครองส่วนใหญ่มองว่ำไม่มีปัญหำ ซึ่งอำจ
เป็นเพรำะกำรมีบุตรอำจมองว่ำเป็นควำมรับผิดชอบ และกำรเตรียมควำมพร้อมของแต่ละครอบครัว 
มำกกว่ำจะมองเป็นปัญหำที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกผู้อื่น โดยปัญหำรองลงมำเป็นเรื่องของรำยได้
ไม่เพียงพอต่อรำยจ่ำย และสภำพแวดล้อมไม่เหมำะสมในกำรเลี้ยงดูอำจเป็นเพรำะกำรใช้ชีวิตในเมือง 
มีค่ำครองชีพที่สูง แต่รำยได้น้อยไม่เพียงพอต่อกำรซื้อสิ่งของเครื่องใช้ ในกำรเลี้ยงดูเด็กที่มีรำคำแพง 
อีกทั้งภำยในชุมชนเมืองมีควำมเป็นซอยแออัดรถมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้ำมำด้วยควำมเร็ว ผู้ปกครอง
บำงส่วนจึงมองว่ำสภำพแวดล้อมไม่เหมำะสมในกำรเลี้ยงดูเด็ก  

 

7.3 วิเคราะห์การเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัว 
 

กำรเลี้ยงดูเด็กภำยในชุมชนมีหลำยรูปแบบ จำกข้อมูลเชิงส ำรวจจะเห็นได้ว่ำภำยในชุมชนมี
กำรเลี้ยงดูเด็กโดยคนในครอบครัวมำกท่ีสุด เช่น บิดำ และมำรดำ รองลงมำเป็นปู่ ย่ำ ตำ ยำย ซึ่งเป็น
กลุ่มผู้สูงอำยุที่มีเวลำอยู่บ้ำน แต่ที่ส ำคัญคือกำรเลี้ยงดูในเวลำกลำงวันที่บิดำ มำรดำ หรือทั้ง 2 ฝ่ำยมี
ควำมจ ำเป็นต้องออกไปท ำงำนหำรำยได้ และในบำงครอบครัวอำจเป็นครอบครัวเดี่ยวที่ไม่มีปู่ ย่ำ ตำ 
ยำย อำศัยในครัวเรือนเดียวกัน ดังนั้นจึงเกิดรูปแบบกำรเลี้ยงดูเด็กภำยในชุมชน 2 รูปแบบ เพ่ือท ำ
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หน้ำที่กำรเลี้ยงดูเด็กในเวลำกลำงวัน คือ กำรเลี้ยงดูเด็กโดยคนในครอบครัว และบ้ำนรับเลี้ยงเด็ก โดย
กำรเลี้ยงดูเด็กทั้ง 2 รูปแบบ จะได้มีกำรวิเครำะห์ตำมล ำดับ 

กำรเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัวในชุมชนทรัพย์สินเก่ำมีจ ำนวนมำก อำจเป็นเพรำะชุมชนนี้อยู่กัน
เป็นครอบครัวขยำยที่มีปู่ ย่ำ ตำ ยำย ที่สำมำรถช่วยเหลือในเรื่องกำรดูแลบุตรหลำนได้หรืออำจอยู่
เป็นครอบครัวเดี่ยวที่มีเครือญำติอยู่ในละแวกบ้ำนเดียวกันก็อำจมีกำรฝำกเพ่ือนบ้ำนเลี้ยงดูในเวลำ
กลำงวัน ทั้งที่ภำยในชุมชนมีบ้ำนรับเลี้ยงเด็กถึง 3 แห่ง แต่ส่วนใหญ่ในหลำยครอบครัวยังคงตัดสินใจ
เลี้ยงดูลูกโดยคนในครอบครัว ซึ่งอำจมีเหตุผลดังกรณีกำรสัมภำษณ์บ้ำนที่มีกำรเลี้ยงดูเด็กโดย
ครอบครัว 2 กรณี ดังนี้ 

ผู้เลี้ยงดูเด็กในบ้ำนหลังแรก คือ น้องอ้ิง (นำงสำวสุชญำ  สมนึก) ผู้เป็นมำรดำของเด็ก อำยุ 
20 ปี สถำนภำพ สมรส พ้ืนเพเป็นคนภำยในชุมชนทรัพย์สินเก่ำ จบกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ 6 ก ำลังรอศึกษำต่อระดับชั้นปริญญำตรี น้องอ้ิงมีบุตรเพศชำย 1 คน อำยุ 8 เดือน ตั้งแต่แรกคลอด
บุตรน้องอ้ิงตัดสินใจที่จะเลี้ยงดูด้วยตนเองให้นมแม่จบครบ  1 ปี และเลี้ยงดูจนกว่ำเขำจะถึงวัยที่
สำมำรถเข้ำโรงเรียนอนุบำลได้ จึงไม่มีควำมสนใจในกำรฝำกเลี้ยงดูเด็กไว้ตำมบ้ำนรับเลี้ยงเด็กหรือ
ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนอนุบำลที่มองไว้เป็นโรงเรียนใกล้ๆชุมชนจะได้ดูแลง่ำยไม่ต้อง
คอยกังวล ส่วนค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในกำรเลี้ยงดูบุตรผู้เป็นคุณย่ำของเด็กเป็นผู้ส่งเสีย เพรำะผู้เป็นพ่อเด็ก
ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ไม่ได้พักอำศัยอยู่ภำยในชุมชนนี้ แต่พักอำศัยอยู่ในหอพัก
ใกล้สถำนศึกษำของเขำ  

ปัญหำในกำรเลี้ยงดูบุตร น้องอ้ิงมองว่ำเรื่องค่ำใช้จ่ำยยังไม่ใช่ปัญหำ เพรำะมีคุณย่ำให้กำร
สนับสนุนเรื่องนี้ อีกอย่ำงคือในตอนนี้น้องยังกินนมแม่อยู่จึงยังมีค่ำใช้จ่ำยในส่วนของนมผง จึงยังมี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูไม่สูงมำกนัก ส่วนในเรื่องของประสบกำรณ์ ในกำรเลี้ยงดูเด็ก น้องอ้ิงกล่ำวว่ำ 
“มีกำรปรึกษำผู้ใหญ่และบำงเรื่องก็ค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเองในอินเตอร์เน็ต” กำรที่น้องอ้ิงผู้เป็น
มำรดำเลี้ยงดูลูกเอง ท ำให้มีกำรสร้ำงควำมรักควำมผูกพันได้อย่ำงเต็มที่ โดยผ่ำนกิจกรรมกำรใช้เวลำ
ร่วมกันในแต่ละวัน ส่วนเรื่องท่ีน้องอ้ิงมองว่ำเป็นปัญหำน้องอ้ิง (กำรสัมภำษณ์)  

 
สภำพแวดล้อมภำยในชุมชนมีควำมแออัด มีน้ ำคร ำที่ส่งกลิ่นเหม็น รถมอเตอร์ไซค์
วิ่งเร็วบนสะพำนปูนแคบๆ อีกทั้งผู้คนจ ำนวนมำก ซึ่งในปัจจุบันเริ่มจะเป็นคนนอก
ไม่คุ้นหน้ำคุ้นตำมำเช่ำที่พักอำศัย สภำพสังคมไม่ดีเพรำะส่วนใหญ่เด็กภำยในชุมชน
นี้ก็จะเป็นแบบนี้ คือ เรียนไม่จบบ้ำงอยู่ที่สภำพสังคม  
 
ผู้เลี้ยงดูเด็กในบ้ำนหลังที่สอง คือ น้ำศรี (นำงสำวกรณภัส  เจนหัส) ผู้เป็นคุณย่ำของเด็ก อำยุ 

48 ปี สถำนภำพ หย่ำร้ำง มีบุตร 3 คน คนโตเป็นผู้ชำย อำยุ 26 ปี มีบุตรผู้หญิง 1 คน อำยุ 9 ปี ที่
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ก ำลังศึกษำระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 คนกลำงเป็นผู้หญิงยังไม่มีครอบครัว และคนเล็กผู้หญิง มีบุตร 
2 คน เป็นผู้ชำยอำยุ 2 ปี และผู้ชำยอำยุ 8 เดือน น้ำศรีจบกำรศึกษำระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 พ้ืน
เพเป็นคนจังหวัดอุทัยธำนี แต่มำโตที่ชุมชนทรัพย์สินเก่ำ เพรำะตำมคุณแม่ ที่เข้ำมำหำงำนท ำใน
กรุงเทพมหำนคร ในอดีตก่อนจะมำเลี้ยงหลำนๆเคยประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป รำยได้อยู่ที่วันละ 
300-500 บำท แต่ปัจจุบันก็ไม่ได้ประกอบอำชีพแล้ว เพรำะลูกสำวคนเล็กขอให้เลี้ยงดูหลำนๆ โดยลูก
สำวคนเล็กและแฟนลูกสำวจะให้เงินเพ่ือใช้เป็นค่ำเลี้ยงดูหลำน 2 คน เดือนละ 8,000 บำท ส่วนพี่ชำย
คนโตจะเป็นผู้ให้ค่ำเลี้ยงดูหลำนคนโตเดือนละ 2,000 บำท น้ำศรี (กำรสัมภำษณ์) “กำรเลี้ยงดูเด็กเล็ก
จะใช้ค่ำใช้จ่ำยสูง แค่ค่ำนม ค่ำแพมเพิสก็ไปเกือบครึ่งของเงินที่เขำให้มำแล้ว” ส่วนลูกสำวคนเล็กผู้
เป็นมำรดำของเด็กเล็กทั้ง 2 คน ชื่อนำงสำวณัชญำ  พิพิศจันทร์ อำยุ 23 ปี จบกำรศึกษำระดับชั้น
ปวช. ประกอบอำชีพพนักงำนโรงงำนแคนนอน มีรำยได้เดือนละ 12,000 บำท ส่วนแฟนลูกสำวเป็น
ทหำรเกณฑ์ ได้รับเงินเดือน 8,000 บำท ส่วนเรื่องของกำรตัดสินใจของลูกสำวคนเล็กที่ให้น้ำศรีเลี้ยงดู
เด็กน้ำศรี (กำรสัมภำษณ์) “เรำเลี้ยงเองดีกว่ำ คุ้มกว่ำ เรำก็สละจำกกำรท ำงำนของเรำให้เขำไปท ำงำน
แทน…กำรฝำกเลี้ยงอย่ำงน้อยค่ำเลี้ยงดูเด็กก็ 3,000 บำทแล้ว ค่ำนม ค่ำแพมเพิสของเรำเองอีก พอดี
เป็นหมื่น ถ้ำให้แม่เลี้ยง 2 คน กินอยู่คุ้มจะตำย”  

ปัญหำในกำรเลี้ยงดูเด็ก น้ำศรีมองว่ำเรื่องค่ำใช้จ่ำยจะมองว่ำเป็นปัญหำก็ได้ เพรำะควำมเป็น
จริงแล้วก็ไม่เพียงพอ แต่สำมำรถจัดสรรมีแค่ไหนก็ใช้เท่ำนั้นประหยัดได้ ในเรื่องของประสบกำรณ์กำร
เลี้ยงดูเด็ก น้ำศรีจะใช้ประสบกำรณ์ดั้งเดิมจำกกำรเลี้ยงลูกทั้ง 3 คน มำใช้ในกำรเลี้ยงดูหลำนๆจึงมอง
ว่ำไม่น่ำจะเป็นปัญหำ ส่วนเรื่องของสภำพแวดล้อมภำยในชุมชน ด้วยบ้ำนของน้ำศรีอยู่ต้นซอยมีบ้ำน
ไม่กี่หลัง มีพ้ืนที่เป็นลำนกว้ำง มีต้นไม้ ลมเย็นอำกำศถ่ำยเทสะดวกเหมำะสมแก่กำรนั่งเลี้ยงดูเด็กใน
เวลำกลำงวันได้โดยไม่ร้อน และแออัดเหมือนคนที่มีบ้ำนอยู่ในซอยเข้ำไปจะมีพ้ืนที่น้อย  

จำกกรณีกำรสัมภำษณ์บ้ำนที่มีกำรเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัวทั้ง 2 กรณี ท ำให้เห็นถึงปัญหำใน
เรื่องของภำระค่ำใช้จ่ำย สิ่งของและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเลี้ยงดูเด็กมีรำคำสูง เช่น นมผง ขวดนม และ
แพมเพิส เป็นต้น อีกทั้งควรส่งเสริมในเรื่องของกำรให้ควำมรู้กำรเลี้ยงดูเด็กที่ถูกหลักเพ่ิมเติมให้กับ
บิดำ มำรดำ และญำติผู้ ใหญ่ในกำรเลี้ยงดูบุตร โดยเฉพำะมำรดำที่มีอำยุน้อยอำจจะยังขำด
ประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงดูบุตรและเมื่อแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกทำงอินเตอร์เน็ตอำจมีทั้งที่ถูก
หลักและไม่ถูกหลัก แต่ข้อดีของกำรเลี้ยงดูเด็กโดยคนในครอบครัวคือ ถ้ำมำรดำเป็นผู้เลี้ยงดูและให้นม
แม่แก่เด็ก เขำจะได้รับสำรอำหำรอย่ำงครบถ้วน ส่งผลต่อพัฒนำกำรของเด็กในอนำคต เด็กจะได้รับ
ควำมรักควำมอบอุ่น อีกทั้งไม่ต้องมีค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำรฝำกเลี้ยงดูเด็กที่แพง โดยเฉพำะบ้ำนที่มี
เด็กจ ำนวนมำกถ้ำให้ญำติผู้ใหญ่เป็นผู้เลี้ยงดูก็จะช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูเด็กไปได้มำก อีก
ทั้งพบปัญหำในเรื่องสภำพแวดล้อมภำยในชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อกำรเลี้ยงดูเด็ก ทั้งมลภำวะ 
อันตรำยจำกควำมแออัดของผู้คนมำกหน้ำหลำยตำ และรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งเร็ว แต่ยังคงเกิดเป็นข้อ
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สงสัยที่ว่ำภำยในครอบครัวที่มีบุตร บิดำมำรดำมีควำมจ ำเป็นในกำรท ำงำนหำรำยได้ทั้งคู่ แต่ใน
ครอบครัวนั้นไม่มีปู่ ย่ำ ตำ ยำย หรือญำติพ่ีน้องช่วยในกำรเลี้ยงดูบุตรในเวลำกลำงวันจะมีทำงออก
ของปัญหำนี้อย่ำงไร  

 

7.4 วิเคราะห์การเลี้ยงดูเด็กโดยบ้านร่วมพัฒนาเดก็ 
 
 จำกกำรลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในชุมชนทรัพย์สินเก่ำ พบว่ำปัจจุบันมีบ้ำนรับเลี้ยงเด็กทั้งหมด 4 
หลัง ซึ่งเป็นสมำชิกในบ้ำนร่วมพัฒนำเด็กของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมที่จะคอยให้ค ำแนะน ำ กำรอบรม
ควำมรู้ใหม่ๆ และสนับสนุนเรื่องกำรเลี้ยงดูเด็ก โดยบ้ำนรับเลี้ยงเด็กเหล่ำนี้จะเปิดรับเลี้ยงดูเด็กใน
เวลำกลำงวัน ตั้งแต่วัยเด็กอ่อนจนเมื่อเด็กเติบโตขึ้นไปเข้ำศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียนหรือเข้ำ
โรงเรียนอนุบำล ในส่วนถัดไปจะน ำเสนอเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบ้ำนรับเลี้ยงเด็กทั้ง  4 หลัง 
ตำมล ำดับ 
 

7.4.1 บ้านร่วมพัฒนาเด็กครูเครือ  
มีผู้เลี้ยงดูเด็ก คือ นำงสำวเครือวัลย์  เหมือนเพ็ชร อำยุ 42 ปี จบกำรศึกษำระดับชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 6 ภูมิล ำเนำอยู่ที่ปรำจีนบุรี มีบุตรจ ำนวน 2 คน คนโตเป็นผู้ชำย อำยุ 21 ปี คนเล็ก
เป็นผู้หญิงก ำลังศึกษำอยู่ในหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นต้นปีที่2 ครูเครือได้ย้ำยตำมแม่เข้ำมำ
อำศัยอยู่ในกรุงเทพฯ เมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และได้เริ่มท ำงำนในโรงงำนเย็บผ้ำที่หมู่บ้ำน
นักกีฬำ ถนนศรีนครินทร์ ส่วนแม่ของครูเครือหรือที่ชำวบ้ำนเรียกกันว่ำ “ยำยหนู” ได้เริ่มประกอบ
อำชีพรับเลี้ยงเด็กเมื่อปี พ.ศ. 2548 ในขณะนั้นพ้ืนที่ชุมชนยังไม่มีสิ่งก่อสร้ำงมำกนัก ยำยหนูจึงสร้ำง
เพิงขึ้นมำเป็นพ้ืนที่ในกำรเลี้ยงเด็ก มีสะพำนไม้ใช้ในกำรสัญจรไปมำ แต่เมื่อมำถึงช่วงเวลำที่ยำยหนู
อำยุมำกขึ้นเริ่มมีอำกำรป่วยในหลำยโรค ทั้งควำมดัน เบำหวำน และโรคหัวใจ จนกระทั่งต้องนอน
รักษำตัวที่โรงพยำบำลอยู่บ่อยครั้ง ท ำให้เด็กๆที่ยำยหนูได้รับเลี้ยงไว้ไม่มีคนดูแล ดังนั้นครูเครือซึ่งใน
ตอนนั้นเป็นเพียงผู้ช่วยยำยหนูเลี้ยงเด็กในเวลำหลังเลิกงำนจึงตัดสินใจลำออกจำกงำนที่โรงงำนเย็บผ้ำ 
เพ่ือมำช่วยยำยหนูเลี้ยงดูเด็กๆ  
 ในปี พ.ศ. 2551 เป็นช่วงแรกที่ครูเครือเปิดบ้ำนรับเลี้ยงเด็ก เริ่มรับเลี้ยงเด็กครั้งแรกมีเด็ก
จ ำนวน 3 คน ซึ่งเป็นเด็กภำยในชุมชน โดยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูเด็กเดือนละ 1,500 บำท ในช่วง
นั้นครูเครือจึงมีรำยได้เดือนละ 4,500 บำท ครูเครือ (กำรสัมภำษณ์) “มีรำยได้เดือนละ 4,500 บำท 
แต่ก็สำมำรถเลี้ยงดูได้ทั้งบ้ำนและรู้สึกดี ต้องอำศัยควำมอดทนเดี๋ยวจ ำนวนเด็กก็จะมีมำเพ่ิม เพรำะใน
ตอนเริ่มแรกคนยังไม่รู้จักเรำเท่ำไร อีกอย่ำงศูนย์เด็กก็เปิดเยอะ” ครูเครือเป็นคนรักเด็ก ขยันท ำงำน 
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และมีควำมอดทนสูง ประกอบกับเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ เพ่ือกำรพัฒนำตนเองอยู่เสมอ จนได้รับควำม
ไว้วำงใจจำกผู้ปกครอง ครูเครือ (กำรสัมภำษณ์)  
 

กำรเลี้ยงดูเด็กอ่อนก็เหนื่อยนะ ควำมรับผิดชอบต้องสูง แล้วคนต้องมีควำมอดทน
จริงถึงจะท ำงำนตรงนี้ได้ เปิดมำจนปีที่ 2 บ้ำนรับเลี้ยงเด็กครูเครือเริ่มเป็นที่รู้จัก
ของผู้ปกครอง มีกำรบอกปำกต่อปำกมำกขึ้นเรื่อยๆ เมื่อผู้ปกครองได้เห็นว่ำลูกเขำ
มำอยู่กับเรำแล้วร่ำยกำยแข็งแรง ปลอดภัยกลับไป และได้เรียนรู้อะไรกลับไป จึงมี
กำรน ำมำฝำกเลี้ยงเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จนบำงช่วงมีเด็กมำฝำกให้เลี้ยงมำกสุดถึง 50 คน   
 

 จนเมื่อปี พ.ศ. 2552 เด็กมีจ ำนวนกำรฝำกเลี้ยงดูที่เพ่ิมมำกขึ้น ครูเครือจึงแบ่งพ้ืนที่บ้ำนที่ตน
พักอำศัยมำรับเลี้ยงเด็ก โดยยำยหนูจะรับเลี้ยงเด็กอ่อนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอำยุ 1 ขวบครึ่งส่วนครู
เครือรับช่วงต่อจำกแม่เมื่อเด็กเริ่มโตตั้งแต่อำยุ 1 ขวบครึ่งถึง 4 ขวบ ท ำให้กำรเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน
เด็กท ำได้อย่ำงเป็นระบบมำกขึ้น อีกทั้งบ้ำนรับเลี้ยงเด็กครูเครือได้เข้ำเป็นสมำชิกบ้ำนร่วมพัฒนำเด็ก
กับทำงมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิก ทำงมูลนิธิฯได้สนับสนุนให้
สมำชิกเข้ำร่วมกำรอบรมครู เพ่ือให้สมำชิกได้เรียนรู้กำรเลี้ยงดูเด็กอย่ำงถูกวิธี ทั้งเรื่องกำรเลี้ยงดูเด็ก
เบื้องต้น กำรปฐมพยำบำลเด็ก กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก และหลักโภชนำกำรส ำหรับเด็ก             
ครูเครือ (กำรสัมภำษณ์)  
 

เพรำะควำมรู้ที่เรำมีอยู่มันเป็นควำมรู้แบบโบรำณ มันอำจจะผิดวิธีที่เขำเลี้ยง เช่น 
กำรชงนมให้ถูกวิธีเขำก็จะมีพ่ีเลี้ยงมำฝึกสอนเรำ เมื่อเรำเก่งเรื่องเด็กแล้วเขำจะ
เสริมเรื่องของกำรเรียนรู้ กำรฝึกทักษะให้กับเด็กๆ กำรเล่ำนิทำน กำรปฐม
พยำบำล เมื่อเด็กชัก อำเจียน กำรดับเพลิง โภชนำกำร เรำต้องมีควำมรู้และควำม
พร้อมในทุกด้ำน 

 
 กำรอบรมมีลักษณะเป็นกำรอบรมระยะยำว โดยกำรอบรมมีขึ้นเฉพำะวันอำทิตย์ เพ่ือเอ้ือส ำหรับคน
ที่ท ำงำนในวันธรรมดำและวันอำทิตย์ต้องกำรเสริมสร้ำงควำมรู้พัฒนำตนเอง ส่วนใหญ่จัดอบรมที่
มูลนิธิเสือใหญ่ ช่วง 09.00-16.00 น. รวมทั้งสิ้น 300 ชั่วโมง มีกำรมอบประกำศนียบัตรที่ผ่ำนกำร
อบรม ครูเครือ (กำรสัมภำษณ์) 
 

กำรอบรมของมูลนิธิฯก็จะมีอย่ำงต่อเนื่อง แต่จะเปลี่ยนหัวข้อกำรอบรมไปเรื่อยๆ 
ทั้งเรื่องกำรสื่อสำรกับเด็ก ศิลปะกำรวำดรูป ในบำงครั้งก็จะมีกำรเชิญวิทยำกรที่



128 
 

 

เป็นแพทย์มำอบรมในเรื่องกำรปฐมพยำบำลโรคใหม่ๆที่เกิดขึ้น เมื่อเรำอบรมครบ 
300 ชั่วโมง ที่เป็นควำมรู้พ้ืนฐำนจนครบแล้ว หลังจำกนั้นเรำสำมำรถเลือกเข้ำรับ
กำรอบรมในเรื่องที่สนใจได้ โดยเขำจะไม่บังคับในหมวดถัดไป ใครอยำกได้ควำมรู้ก็
เข้ำร่วมอบรมได้ โดยมูลนิธิฯจะติดต่อมำว่ำครูว่ำหรือไม่ ขณะนี้ก ำลังจะมีกำรอบรม
เรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้ำสนใจก็มำร่วมได้ เรำได้ควำมรู้หลำยอย่ำงจำกมูลนิธิฯ ซึ่ง
สำมำรถน ำมำปรับใช้กับบ้ำนร่วมฯของเรำได้โดยตรง ท ำให้บ้ำนร่วมฯมีกำรพัฒนำ
คุณภำพเพ่ิมข้ึนตำมล ำดับ  
 

นอกจำกนี้ทำงมูลนิธิยังมีกำรประกวดบ้ำนร่วมฯ ที่เป็นสมำชิกของมูลนิธิฯทั้งหมด 107 หลัง ซึ่งผล
กำรประกวดบ้ำนของครูเครือวัลย์มีคุณภำพอยู่ในระดับ 2 ดำว คือ มีคุณภำพระดับปำนกลำง โดย
พิจำรณำทั้งคุณภำพด้ำนสถำนที่ ควำมรู้ ควำมสำมำรถและทัศนคติของครู อีกทั้งมูลนิธิฯยังมีกำรลง
ตรวจเยี่ยมบ้ำนร่วมฯทุกๆ 2 เดือน มำให้ค ำแนะน ำในกำรเลี้ยงดูเด็กและมีตรวจโรค ทั้งโรคปิลิโอ ฉีด
วัคซีน ฯลฯ บ่อยครั้งที่ทำงมูลนิธิมีกำรแจกนม แต่ในควำมคิดของครูเครือบ้ำนร่วมทั้งหลำยจะไม่ค่อย
รับกำรสนับสนุน เพรำะได้รับเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูเด็กจำกผู้ปกครองอยู่แล้ว นมในส่วนนี้จะได้ไป
ช่วยเหลือเด็กท่ีเขำด้อยโอกำสกว่ำ นอกจำกผู้ปกครองของเด็กในบ้ำนร่วมมีปัญหำ เช่น พ่อเลี้ยงเดี่ยว 
แม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้ปกครองติดคุก เป็นต้น มูลนิธิฯและบ้ำนร่วมฯจะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
อย่ำงสม่ ำเสมอ 
 นอกจำกมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมที่คอยให้กำรสนับสนุน ยังคงมีหน่วยงำนอ่ืนๆในพ้ืนที่คอยให้
กำรสนับสนุนแก่บ้ำนครูเครือ เช่น เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สำขำรำม 39 และคลินิกศูนย์แพทย์
พัฒนำ เป็นต้น บ้ำนรับเลี้ยงเด็กของครูเครือไม่ได้ด ำเนินกำรยื่นจดทะเบียนในกำรเปิดด ำเนินกำรต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) เนื่องจำกครูเครือ (กำรสัมภำษณ์)  
 

สพฐ. มีหลักเกณฑ์ในกำรออกใบอนุญำติที่ยุ่งยำกซับซ้อน เช่น ผู้เลี้ยงดูเด็กต้องจบ
ปริญญำตรีด้ำนปฐมวัยโดยตรง และมีสถำนที่ที่ถูกต้องตำมข้อก ำหนด ซึ่งบ้ำนครู
เครือ มีเงื่อนไขหลำยประกำรที่ไม่สำมำรถปรับให้เข้ำกับหลักเกณฑ์ของ สพฐ. ได้ 
ดังนั้นกลุ่มบ้ำนร่วมฯทั้งหลำยจะเน้นท ำงำนใกล้ชิดกับมูลนิธิฯ เด็กอ่อนในสลัม
มำกกว่ำ เนื่องจำกเห็นว่ำทำงมูลนิธิฯ เน้นให้กำรสนับสนุนมำกกว่ำกำรควบคุม  

ทำงมูลนิธิต้องกำรให้โอกำสเพ่ือตอบสนองต่อปัญหำกำรเลี้ยงดูเด็กและควำมต้องกำรของคนรำยได้
น้อยในแต่ละชุมชน ครูเครือวัลย์ (กำรสัมภำษณ์) “เรำท ำอำชีพนี้ด้วยใจ จิตใจที่รักเด็กเป็นสิ่งส ำคัญ 
ดังนั้น สพฐ. จึงคิดไม่ถึงว่ำเรำท ำอะไรได้มำกกว่ำเขำ เรำสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
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ผู้ปกครองได้มำกกว่ำ เช่น เรำรับเด็กอ่อน แต่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ไม่เคยรับ…ควำมรู้
เกี่ยวกับเด็กมันต่ำงกัน” 
 ในปัจจุบันบ้ำนรับเลี้ยงเด็กครูเครือ เลี้ยงดูเด็กทั้งหมด 16 คน เป็นเด็กผู้ชำย 6 คนและ 
เด็กผู้หญิง 10 คน ซึ่งเป็นเด็กภำยในชุมชนจ ำนวน 11 คน และอีก 5 คน เป็นเด็กต่ำงชุมชน เด็กๆอยู่
ในช่วงอำยุตั้งแต่ 1 ขวบครึ่งจนถึง 4 ขวบ โดยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูเด็ก 2,000 บำทต่อเดือน แต่มี
กรณีลดรำคำจ ำนวน 1 รำย คิดเงินค่ำใช้จ่ำยเลี้ยงดู 1,500 บำทต่อเดือน แบ่งจ่ำย 750 บำท ในช่วง
ต้นเดือนและสิ้นเดือน เพรำะเป็นคนประเทศลำวที่เลิกรำกับภรรยำไปต้องเลี้ยงดูลูกเพียงล ำพัง ครู
เครือได้เล่ำเรื่องค่ำใช้จ่ำยภำยในบ้ำนรับเลี้ยงเด็กไว้ว่ำ (กำรสัมภำษณ์)  
 

ที่บ้ำนต้องจ่ำยค่ำไฟที่ใช้ในกำรเลี้ยงเด็กเกือบ 3,000 บำทต่อเดือน นอกจำกนี้ยังมี
ค่ำน้ ำประปำ ค่ำอำหำรเด็ก แต่มีผู้ปกครองบำงคนที่เขำเข้ำใจว่ำบ้ำนรับเลี้ยงเด็กมี
ค่ำใช้จ่ำยที่สูง เขำก็จะช่วยเรื่องค่ำอำหำร บำงครั้งครูก็ขอให้ผู้ปกครองช่วยบริจำค
เกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ เช่น แป้ง ครีมอำบน้ ำ กระดำษทิชชู่ ฯลฯ ผู้ปกครองบำงคน
ก็บริจำคเป็นเงินให้ไปซื้อของใช้เด็กเอง 

 
 
ตารางท่ี 7.9 แสดงกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของเด็กในแต่ละวันของบ้ำนร่วมพัฒนำเด็กครูเครือ 
 

เวลา กิจกรรม 
05.30-06.00 น. ผู้ปกครองทยอยน ำเด็กมำส่ง (ผู้ปกครองบำงคนท ำงำนไกลต้องพำเด็กมำส่งไว้

แต่เช้ำมืด แต่บำงคนมำส่งสำยถึง 09.30 น.) ครูเครือก็จะเป็นผู้รับและตรวจ
สุขภำพเด็กด้วยตนเอง เพ่ือแสดงให้เห็นว่ำเด็กไม่ได้ป่วยหรือได้รับบำดเจ็บใดๆ 
(ในขณะเดียวกันตอนเช้ำมืดก็เป็นเวลำที่ครูเครือท ำอำหำร แยกเป็น 2 หม้อ 
คือข้ำวต้มเป็นอำหำรเช้ำ และต้มจืดเป็นอำหำรกลำงวันหรือในบำงวันอำจเป็น
ข้ำวผัดและมีไส้กรอกมำเสริม) 

06.00-08.30 น. ครูเครือทยอยป้อนข้ำวเด็ก แต่เด็กมีหลำยคนจึงต้องป้อนทีละคน (ผู้ปกครองที่
ต้องกำรให้ลูกมำรับประทำนอำหำรที่บ้ำนครูเครือต้องมำส่งเด็กก่อนเวลำ 
08.30 น. ถ้ำมำเกินเวลำผู้ปกครองจะต้องป้อนข้ำวเด็กมำให้เรียบร้อย) 

09.00 น. เด็กเข้ำแถวเคำรพธงชำติ ออกก ำลังกำย และร้องเพลงตำมท ำนองกิจกรรมเข้ำ
จังหวะ 

10.00 น. ฝึกกิจกรรมเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ โดยจะจัดอำทิตย์ละ 1 เรื่อง เช่น ผลไม้  
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ตารางท่ี 7.9 (ต่อ) 
 

เวลา กิจกรรม 
 ร่ำงกำย และอำหำร เป็นต้น (กิจกรรมเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้จะควบคู่ไปกับกำร

เล่น เนื่องจำกเด็กยังเล็ก)   
10.30-11.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน และทยอยน ำเด็กอำบน้ ำทีละคน โดยเริ่มจำกเด็ก

เล็กที่ใส่แพมเพิสเขำจะง่วงไวจึงต้องอำบน้ ำให้ก่อน ส่วนเด็กโตนั่งเล่นรอก่อน 
เด็กทุกคนจะต้องอำบน้ ำแปรงฟัน และรับขวดนมไปกินก่อนนอน 

14.00-14.30 น. เด็กๆทยอยตื่น ก็จะไปล้ำงหน้ำล้ำงมือ เพ่ือรับประทำนอำหำรว่ำงกับนมรอบ
บ่ำย และนั่งเล่นของเล่นจนกว่ำผู้ปกครองจะมำรับกลับบ้ำน 

18.00 น. ผู้ปกครองมำรับเด็กกลับบ้ำน (ถ้ำเกินเวลำ 18.00 น. จะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยง
ดูเด็กล่วงเวลำ เป็นเงิน 20 บำทต่อชั่วโมง เป็นค่ำอำหำรเย็นของเด็ก) 

 
 ปัญหำในกำรเลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ่เกิดขึ้นมำจำกผู้ปกครอง เช่น กำรจ่ำยค่ำเลี้ยงดูเด็กไม่ตรง
เวลำ บำงรำยมำฝำกเลี้ยงเด็กพอถึงช่วงปลำยเดือนก็หำยไป โดยจะมำส่งเด็กให้เรำเลี้ยงดูก่อน เมื่อถึง
เวลำสิ้นเดือนก็หำยไป ผู้ปกครองบำงรำยจะจุกจิก เรื่องรอยช้ ำที่เกิดขึ้นกับเด็ก อำจเป็นเพรำะควำม
ไม่ละเอียดของครูเครือเองด้วย ที่ไม่ตรวจเช็คร่ำงกำยเด็กก่อนรับเข้ำมำ หลังจำกนั้นเรื่องนี้จะเป็น
บทเรียนให้แก่ครูเครือที่จะต้องมีมำตรกำรตรวจร่ำงกำยเด็กทุกวันในตอนเช้ำ เพ่ือให้ทรำบว่ำเด็กมี
รอยช้ ำหรือเจ็บป่วยมำก่อนถึงมือครูเครือหรือไม่ มิฉะนั้นผู้ปกครองบำงรำยจะกล่ำวหำว่ำครูไม่ดูแล
เด็ก จนท ำให้เด็กได้รับรอยฟกช้ ำ ส่วนผู้ปกครองบำงคนที่ลูกก ำลังป่วยอยู่ แต่ตนเองนั้นไม่อยำกลำ
งำนมำดูแลลูก จึงส่งลูกมำให้ครูเครือดูแล แต่ไม่ยอมบอกกล่ำวกลับครูเครือว่ำลูกป่วยอยู่ จนเกิด
อำกำรไข้ข้ึนสูงและชัก ซึ่งครูเครือก็ต้องหำทำงปฐมพยำบำลเบื้องต้นและพำไปหำหมอ หลังจำกนั้นครู
เครือจึงแจ้งให้ผู้ปกครองที่น ำเด็กมำฝำกเลี้ยงว่ำให้แจ้งครูเครือทุกครั้งเมื่อเด็กมีอำกำรป่วยหรือเป็น
โรคติดต่อก็จะต้องให้เด็กหยุดรักษำตัวอยู่ที่บ้ำน เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดไปสู่เด็กคนอ่ืนๆ  
 พ้ืนที่ภำยในบ้ำนรับเลี้ยงเด็ก พ้ืนที่ห้องเรียนและห้องนอนจะเป็นส่วนเดียวกัน ภำยในห้องมี
ลักษณะเป็นรูปตัวแอลขนำด 30 ตำรำงเมตร เป็นห้องเปิดโล่งดูสะอำดตำ มีกำรเปิดหน้ำต่ำงให้อำกำศ
ถ่ำยเทได้สะดวก พร้อมกับกำรติดตั้งพัดลมติดข้ำงฝำ 3 เครื่อง และพัดลมตั้งพ้ืน 3 เครื่อง รวมมีพัดลม
ทั้งหมด 6 เครื่อง ในช่วงที่เด็กนอนพัดลมจะถูกเปิดทั้ง 6 เครื่อง เพ่ือไม่ให้เด็กตื่น เพรำะถ้ำมีเด็กที่ตื่น
มำเพียง 1 คน จะเล่นซุกซนเสียงดังจนปลุกเพ่ือนใกล้เคียงตื่นขึ้นมำได้ แต่เมื่อเด็กตื่นจะเปิดเพียงพัด
ลมข้ำงฝำและเก็บพัดลมตั้งพ้ืน เพรำะในช่วงที่เด็กเล่นหรือท ำกิจกรรม อำจเสี่ยงต่อกำรเกิดอันตรำย 
เช่น เด็กเอำนิ้วแหย่พัดลม เด็กเล่นปลั๊กไฟ และอำจเดินชนพัดลมได้ เด็กๆทั้ง 16 คน ต่ำงนั่งและนอน
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บนพ้ืน อีกทั้งสำมำรถเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ในกำรท ำกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและออกก ำลังกำยของ
เด็กๆได้ นอกจำกนี้ยังมีห้องน้ ำ 1 ห้องท่ีมีขนำด กว้ำง 1 เมตร ยำว 3.5 เมตร ครูเครือ (กำรสัมภำษณ์)  
 

ของเล่นต่ำงๆจะมีเยอะมำกไม่ได้ เพรำะเมื่อเด็กเล่นของเล่นจะกระจำยเต็มห้อง 
และบำงครั้งที่ครูเผลอ เด็กอำจกินของเล่น จึงต้องมีให้น้อยที่สุด ของเล่นบำงชนิด
เมื่อหักต้องเปลี่ยน คอยท ำควำมสะอำด เพื่อให้ครูสำมำรถดูแลเด็กได้ง่ำยขึ้น แต่ถ้ำ
เขำเป็นเด็กโตวัย 2 ขวบ ก็ต้องมีชุดหม้อข้ำวหม้อแกงให้เขำเล่น ปั้นดินน้ ำมัน เด็ก
เล็กจะเล่นของเล่นคนเดียว เพรำะเด็กเล็กเขำจะหวงของ จึงต้องแบ่งให้ครบของ
เด็กแต่ละคน ถ้ำเขำอยำกเล่นของเพ่ือน เขำจะต้องเอำของเล่นของตัวเองไปแลก 
แต่ถ้ำเด็กโตเขำจะเริ่มเล่นของเล่นด้วยกัน เช่น เล่นขำยของ เป็นต้น 
 
ดังนั้นกำรในกำรเลี้ยงดูเด็กจะต้องให้ควำมส ำคัญต่อเรื่องพัฒนำกำรของเด็กแต่ละวัยและนิสัย

เฉพำะของเด็กแต่ละคนที่มีควำมแตกต่ำงกันด้วย 
 

7.4.2 บ้านร่วมพัฒนาเด็กยายหนู  
มีผู้เลี้ยงดูเด็ก คือ นำงสมจิตร  บุญประเสริฐ อำยุ 67 ปี พ้ืนเพเป็นคนจังหวัดสมุทรสำคร

ตั้งแต่เกิด จบกำรศึกษำระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 แต่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงเด็กเป็น
อย่ำงดี เนื่องจำกเมื่อยำยหนูยังสำวต้องเลี้ยงน้องและเด็กแถวบ้ำนที่มีผู้ใหญ่มำฝำกให้เลี้ยงดู โดยมี
ค่ำจ้ำงวันละ 5-10 บำท และเมื่อยำยหนูโตขึ้นได้เข้ำมำท ำงำนก่อสร้ำงในกรุงเทพฯ ได้พบเจอกับแฟน
ที่เป็นคนปรำจีนบุรี เมื่อยำยหนูอยู่กรุงเทพฯมำจนอำยุได้ 30 กว่ำปี มีบุตรทั้งหมด 4 คน โดยครูเครือ
เป็นบุตรคนที่ 3 ได้ย้ำยไปใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดปรำจีนบุรีอยู่ช่วงระยะเวลำหนึ่ง พอลูกสำวคนโตเริ่มโต
เป็นสำว ยำยหนูได้เข้ำมำกรุงเทพฯอีกครั้ง โดยอำศัยอยู่ที่บ้ำนน้องสำว แต่ไม่นำนก็มีปัญหำกัน จึง
ตัดสินใจกับแฟนว่ำจะปลูกบ้ำนเองและอยู่อำศัยมำจนถึงปัจจุบันเป็นเวลำกว่ำ  30 ปี  

ยำยหนูได้ให้สัมภำษณ์เกี่ยวกับประวัติควำมเป็นมำในกำรจัดตั้งบ้ำนรับเลี้ยงเด็กไว้ว่ำ (กำร
สัมภำษณ์) 

 
เมื่อมำอำศัยอยู่ในชุมชนทรัพย์สินเก่ำได้ไม่นำน ยำยก็แยกทำงกับสำมี ขณะที่ต้อง
เลี้ยงดูลูกด้วยตนเองถึง 4 คน เพียงล ำพัง ยำยจึงมีควำมจ ำเป็นต้องกลับไปท ำงำน
ก่อสร้ำงอีกครั้ง และปล่อยให้ลูกๆดูแลกันเอง คนพ่ีก็ดูแลคนน้องกันไป ต่อมำเมื่อ
ครูเครือมีลูกแต่ต้องออกไปท ำงำนโรงงำนเย็บผ้ำ ยำยจึงตัดสินใจลำออกจำกงำน
ก่อสร้ำง เพ่ือมำเลี้ยงดูหลำน สภำพแวดล้อมโดยรอบของบ้ำนในตอนนั้น บริเวณ
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พ้ืนที่ใช้ในกำรเดินทำงสัญจรจะเป็นสะพำนไม้ รถยังไม่สำมำรถวิ่งผ่ำนได้ ยำยจึงท ำ
เพิงไม้เล็กๆต่อออกไปส ำหรับเลี้ยงหลำน (ลูกของครูเครือ 2 คน) และท ำอำชีพ
เสริมไปด้วยโดยขำยน้ ำแข็งใส เวลำหลำนไปกลับจำกโรงเรียน ยำยก็จะเป็นคนไป
รับไปส่ง เมื่อหลำนโตไปโรงเรียนเองได้ ยำยก็ขำยก๋วยเตี๋ยวเพ่ิม ซึ่งมีทั้งขำยที่บ้ำน
และออกไปขำยตำมตลำดนัดท ำอยู่เช่นนี้ 4-5 ปี ในช่วงหลังยำยป่วยบ่อย ท ำงำน
ไม่ค่อยไหว 
 
ในช่วงนั้นยำยหนูได้รู้จักกับครูส้มที่ตำมหำบ้ำนเช่ำ เพ่ือเปิดเป็นบ้ำนรับเลี้ยงเด็กและได้ชวน

ยำยหนูมำร่วมเลี้ยงด้วย เพรำะยำยหนูจะได้ไม่ต้องออกไปขำยของแต่เช้ำมืด ทั้งเหนื่อยและอันตรำย
จำกรถที่สัญจรไปมำอย่ำงหนำแน่น  แต่ในช่วงแรกยำยหนูไม่ได้รับตำมค ำชวนของครูส้ม ยังคงขำย
ของต่อไปเรื่อยๆตำมก ำลัง เมื่อครูส้มเปิดบ้ำนรับเลี้ยงเด็กมำเป็นระยะเวลำ 1 ปี บ้ำนรับเลี้ยงเด็กของ
ครูส้มมีผู้ปกครองมำฝำกเด็กให้เลี้ยงดูประมำณ 7-8 คน ในตอนนั้นลูกของครูส้มก็ยังเล็ก และต้อง
เลี้ยงดูเด็กเพียงคนเดียว เด็กต่ำงก็ร้องเสียงดัง เมื่อยำยหนูไม่มีลูกค้ำก็จะคอยไปช่วยครูส้มเลี้ยงดูเด็ก 
ซึ่งมีเด็กอยู่ 1 คน ที่ร้องไม่ยอมหยุดจะเรียกหำแต่แม่ของเขำ ยำยหนูจึงอดสงสำรไม่ได้จึงขอครูส้มอุ้ม
เด็กคนนี้ไปเลี้ยงที่ร้ำน พำอุ้มมำเลี้ยงบ่อยๆ เด็กคนนี้ก็เริ่มติดยำยหนู ครูส้มจึงบอกกับยำยหนูว่ำ 
“ยำยเลิกขำยของเถอะ ไปซื้อของแต่เช้ำมืด ขำก็ไม่ดี เดี๋ยวเป็นอะไรไปลูกเต้ำก็ไม่รู้เรื่อง” ในช่วงแรก
ครูส้มส่งเด็กมำให้ยำยเลี้ยงดูจ ำนวน 2 คน โดยได้รับค่ำจ้ำงคนละ 2,000 บำทต่อเดือน ท ำให้มีรำยได้
เดือนละ 4,000 บำทต่อเดือน ซึ่งเป็นรำยได้ที่ดีกว่ำกำรขำยของ ตั้งแต่นั้นมำยำยก็เลิกขำยของ และ
หันมำเลี้ยงเด็กภำยในบ้ำนที่มีสภำพเป็นเพิงเก่ำๆ หลังจำกนั้นไม่นำนทำงมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมได้เข้ำ
มำเยี่ยมชมและให้ค ำแนะน ำกับยำยว่ำถ้ำจะเปิดบ้ำนรับเลี้ยงเด็กยำยหนูควรไปรับกำรอบรม หลังจำก
นั้นยำยหนูจึงไปเข้ำรับกำรอบรมกับทำงมูลนิธิทั้งๆที่ตนเองนั้นไม่รู้หนังสือ ครูส้มจะพำยำยหนูไปเข้ำ
รับกำรอบรมทุกๆวันอำทิตย์ ที่ส ำนักงำนของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม คลองเตย ยำยหนูไปอบรมเป็น
ระยะเวลำ 3 เดือน ยำยหนูเริ่มเหนื่อยง่ำย เนื่องจำกป่วยเป็นหลำยโรค แต่ในขณะนั้นผู้ปกครองก็น ำ
เด็กมำฝำกเลี้ยงเพ่ิมขึ้นเป็นจ ำนวน 5-6 คน โดยเวลำยำยหนูป่วยเคยคิดจะไปจ้ำงคนข้ำงบ้ำนมำดูแล
เด็กๆก็ไม่ไว้ใจ เพรำะถ้ำเกิดอะไรขึ้นจะรับผิดชอบไม่ไหว ยำยหนูจึงบอกครูเครือให้ลำออกจำกงำน 
เพ่ือมำช่วยเลี้ยงดูเด็กซึ่งสำมำรถสร้ำงรำยได้เลี้ยงครอบครัวได้พอๆกัน ในขณะนั้นยำยหนูรับเลี้ยงเด็ก
ทั้งหมด 7 คน จึงแบ่งเด็กไปให้ครูเครือเลี้ยง 5 คน เพรำะยำยหนูตัวคนเดียวไม่ได้มีค่ำใช้จ่ำยต้องใช้
มำกมำย จึงเลี้ยงเด็กเพียงแค่ 2 คน ก็มีรำยได้เพียงพอ ทำงมูลนิธิฯได้เข้ำมำให้ค ำแนะน ำแก่ยำยหนูอีก
ว่ำถ้ำให้ลูกสำวมำเปิดบ้ำนรับเลี้ยงเด็กก็ควรส่งลูกสำวไปอบรมจะได้มีควำมรู้ในกำรเลี้ยงดูเด็กอย่ำงถูก
วิธี เมื่อครูเครือได้เข้ำรับกำรอบรม ได้เรียนรู้วิธีในกำรเลี้ยงดูเด็กท่ีถูกหลัก จนกลำยเป็นกำรสร้ำงควำม
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น่ำเชื่อถือให้กับผู้ปกครองก็บอกต่อกันปำกต่อปำกจนท ำให้ผู้ปกครองมำฝำกให้เลี้ยงดูเด็กจ ำนวนมำก
ขึ้นเรื่อยๆ 
 ในปี พ.ศ. 2558 ยำยหนูได้เปลี่ยนจำกบ้ำนรับเลี้ยงเด็กที่เป็นเพิงเก่ำๆ มำเป็นบ้ำนรับเลี้ยง
เด็กอย่ำงเต็มรูปแบบ โดยเปิดรับเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนไปถึงอำยุ 2 ขวบครึ่ง มีค่ำใช้จ่ำยในกำร
เลี้ยงดูเด็กคนละ 2,000 บำทต่อเดือน เปิดรับเลี้ยงตั้งแต่วันจันทร์-วันเสำร์ หยุดเฉพำะวันอำทิตย์ เมื่อ
เด็กอำยุย่ำงเข้ำ 2 ขวบครึ่งขึ้นไป ยำยหนูจะลดรำคำค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูเด็กเหลือ 1,000-1,500 
บำท เพรำะเด็กเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว ส ำหรับเด็กอ่อนผู้ปกครองต้องเตรียมนมและแพมเพิสมำ
เอง  
 ในปัจจุบันบ้ำนรับเลี้ยงเด็กยำยหนูเปิดมำปีนี้เป็นปีที่ 10 มีเด็กที่มำฝำกให้ยำยเลี้ยงดูจ ำนวน 
10 คน เป็นเด็กผู้ชำย 5 คน และเด็กผู้หญิง 5 คน ส่วนใหญ่เด็กที่ยำยรับเลี้ยงจะเป็นเด็กภำยในชุมชน 
แต่มีเด็กเล็กบำงส่วนที่ผู้ปกครองอยู่ต่ำงชุมชน อีกทั้งเด็กที่เป็นคนต่ำงด้ำว เช่น พม่ำ และลำว โดย
ผู้ปกครองของเด็กเหล่ำนี้มักมำรับงำนก่อสร้ำง และแม่บ้ำนอยู่ใกล้ๆชุมชน ยำยหนูได้กล่ำวเกี่ยวกับ
เรื่องกำรรับเลี้ยงเด็กไว้ว่ำ (กำรสัมภำษณ์)  
 

ในตอนนี้ยำยไม่ได้เปิดรับเลี้ยงเด็กเพ่ิมแล้ว เนื่องจำกถ้ำรับเลี้ยงเด็กเยอะเกินก ำลัง 
ยำยไม่สำมำรถเลี้ยงดูเด็กได้อย่ำงทั่วถึง เพรำะเด็กไม่ใช่ตุ๊กตำถึงเวลำนอนจับมำ
เรียงๆกันได้ตำมใจชอบ แต่เด็กเขำมีชีวิต เขำต้องเป็นไปตำมพัฒนำกำร ทั้งซนทั้ง
เล่น ถ้ำเรำเลี้ยงทีเดียวหลำยคนก็จะระวังไม่ไหว เด็กคนโน้นหยิบโน่นกินนี่กิน 
แกล้งกันบ้ำง สำยตำเรำก็ไม่ดี ยำยจึงรับเด็กสูงสุดไม่เกิน 10 คน ส่วนเด็กที่จะอยู่
กับยำยนำนๆจะเป็นเด็กแรกเกิด จะรับเลี้ยงเพียงแค่ 1 คนเท่ำนั้น เพรำะจะดูแล
ยำก ส่วนเด็กที่มำฝำกยำยเลี้ยงมักจะเป็นลูกหลำน ญำติพ่ีน้องของผู้ปกครองที่ยำย
เคยเลี้ยงลูกเขำจนเติบโตไป ยำยเลี้ยงดูเด็กในชุมชนมำรุ่นแล้วรุ่นเล่ำ ผู้ปกครอง
บำงรำยพ่ึงเริ่มตั้งครรภ์ก็จะมำบอกยำยไว้ล่วงหน้ำว่ำจะน ำลูกมำฝำกให้เลี้ยงดู แต่
ก่อนยำยเคยรับเลี้ยงเด็กแบบสงสำรผู้ปกครองที่ไม่มีเงิน ไม่มีนม ไม่มีแพมเพิส ยำย
ก็ให้แบ่งจ่ำย หรือค่อยจ่ำยตอนสิ้นเดือน แต่เมื่อครบเดือนก็ไม่มำจ่ำย ทั้งค่ำเลี้ยงดู
เด็กและค่ำนม กลับหำยไปทั้งแม่และลูก ตั้งแต่นั้นมำยำยจึงมีกฎถ้ำน ำลูกมำให้ยำย
เลี้ยงดูต้องจ่ำยเงินตั้งแต่ต้นเดือน ทั้งจ่ำยเต็มและครึ่งหนึ่งก่อน 

 
 ในบำงครั้งที่เด็กคนหนึ่งได้กินนมที่ผู้ปกครองฝำกไว้ เด็กอีกคนหนึ่งที่ผู้ปกครองไม่ได้ฝำกนม

ไว้ให้เขำก็ต้องกำรกินด้วย ยำยหนูจะต้องมีเงินทุนที่จะซื้อนมส ำรองไว้ให้เด็กๆ และเมื่อเวลำเด็กป่วย
ยำยหนูจะต้องหำซื้อยำหรือพำไปโรงพยำบำลก่อนล้วนแต่มีค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น ยำยหนูมักจะให้ครูเครือ
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เป็นผู้เก็บส ำเนำใบเกิดเด็ก และเบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครองเผื่อมีเหตุฉุกเฉิน ซึ่งกำรเก็บข้อมูลเหล่ำนี้ได้
เรียนรู้มำจำกกำรเข้ำรับอบรมของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม  
 
 
ตารางท่ี 7.10 แสดงกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของเด็กในแต่ละวันของบ้ำนร่วมพัฒนำเด็กยำยหนู 
 

เวลา กิจกรรม 
06.00 น. เริ่มเปิดประตูบ้ำนรับเด็กที่ผู้ปกครองพำมำส่ง และตรวจสุขภำพเด็ก 
08.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ โดยยำยหนูจะเป็นป้อนข้ำวให้เด็กเป็นคนๆไป เพรำะ

เด็กยังเล็ก และยำยหนูต้องจ ำให้ได้ว่ำชำมใครเป็นชำมใคร จะไม่ปะปนกัน เพ่ือ
ป้องกันโรคติดต่อที่อำจเกิดข้ึนได้ 

09.00 น. ปล่อยให้เด็กเล่นตำมอัธยำศัย บำงครั้งก็เดินไปเล่นบ้ำนครูเครือที่อยู่ตรงข้ำม 
แต่เด็กเล็กชอบเล่นของเล่นตำมล ำพังมำกกว่ำ และบำงครั้งอำจมีกำรแย่งของ
เล่นกันยำยหนูจะต้องคอยดูแล 

09.30 น. เวลำนอนกลำงวันของเด็ก ยำยหนูจะน ำเด็กมำนอนกินนมเรียงติดกันเป็นแถว
ยำว ส่วนเด็กเล็กจะนอนในเปล เพรำะเด็กเล็กจะตื่นง่ำย ถ้ำเขำนอนรวมกับเด็ก
วัยอ่ืน เมื่อเขำตื่นขึ้นจะคลำนไปกวนเด็กโต แต่ถ้ำอยู่ในเปลเขำจะใช้สองมือจับ
ขอบเปล และนั่งมองหำยำยหนู เมื่อยำยหนูเห็นก็จะแกว่งเปลจนเด็กเขำหลับ
ต่อ (เปลที่ใช้ส ำหรับเด็กเล็กนอนจะสำนด้วยเชือก แขวนกับคำนบ้ำน สูงกว่ำ
พ้ืนประมำณ 1 เมตร ซึ่งเด็กจะนอนเปลละคน บ้ำนรับเลี้ยงเด็กยำยหนูมีเปล
ประมำณ 5 ปำก) ยำยหนูได้เล่ำให้ฟังไว้ว่ำ “เปลเหล่ำนี้ต้องไปหำซื้อมำจำกฝั่ง
เขมร โดยจะฝำกคนอ่ืนให้เขำช่วยซื้อมำให้ ซื้อครั้งละประมำณ 10 ปำกๆละ 
150 บำท” 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน ยำยหนูจะทยอยป้อนเด็กทีละคน และหลังจำกนั้น
พำเด็กไปอำบน้ ำ เปลี่ยนแพมเพิส ชงนมให้กิน และเด็กก็นอนต่อ (อำหำรทั้งม้ือ
เช้ำและมื้อกลำงวัน ยำยหนูไม่ได้เป็นผู้ท ำเอง แต่จะแบ่งมำจำกบ้ำนรับเลี้ยงเด็ก
ครูเครือ ซึ่งอำหำรเช้ำมักเป็นข้ำวต้ม ส่วนอำหำรเที่ยงจะเป็นข้ำวสวยกับต้มจืด) 

13.00 น. เด็กเริ่มตื่น มำเล่นของเล่น ทำนขนม ส่วนเด็กเล็กท่ีอยู่บนเปลยำยหนูก็จะอุ้มลง
มำ เพ่ือให้เด็กได้ยืดเหยียดกล้ำมเนื้อแขนและขำ 

13.30 น. เด็กทยอยกันหลับ เด็กที่ไม่หลับก็จะนั่งเล่นไปเรื่อยๆ ซึ่งจำกกำรสังเกตพบว่ำ 
เด็กท่ีไม่หลับก็จะนอนเล่นเงียบๆ ไม่ส่งเสียงรบกวน ยำยหนูจะมีของว่ำงเสริม 
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ตารางท่ี 7.10 (ต่อ) 
 

เวลา กิจกรรม 
 ให้เด็กเป็นพวกแตงโม มะละกอ และแก้วมังกร ส่วนเด็กเล็กก็จะมีทั้งนมและน้ ำ 
19.00-20.00 น. ผู้ปกครองที่ท ำงำนเกินเวลำจะมำรับลูกล่ำช้ำ โดยผู้ปกครองที่รับเด็กหลังเวลำ 

18.00 น. จะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูเด็กเกินเวลำเป็นเงิน 20 บำท 
 

ยำยหนูได้ให้สัมภำษณ์เก่ียวกับเรื่องค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูเด็กไว้ว่ำ (กำรสัมภำษณ์) 
 
ยำยเลี้ยงเด็กในรำคำเดือนละ 2,000 บำท ถือว่ำถูกมำก เพรำะเรำเลี้ยงดูเด็กใน
สลัมจะคิดแพงไม่ได้ แตกต่ำงจำกสถำนที่รับเลี้ยงเด็กในหลำยที่ที่คิดค่ำเลี้ยงดูเด็ก
เดือนละ 5,000-6,000 บำท แต่ชำวบ้ำนภำยในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ท ำงำนมี
รำยได้น้อย ยำยจึงเก็บค่ำบริกำรรำคำถูกเพ่ือเอ้ือต่อผู้ปกครองเหล่ำนั้น สภำพบ้ำน
รับเลี้ยงเด็กของยำยจะมีขนำดเล็ก ไม่มีห้องน้ ำ มีแต่พ้ืนที่เป็นลำนข้ำงๆพ้ืนที่เลี้ยง
เด็กจะเป็นพ้ืนที่ใช้ทั้งตำกผ้ำ ล้ำงจำน ล้ำงขวดนม เวลำจะอำบน้ ำล้ำงก้นเด็ก ยำย
ก็จะอุ้มเด็กไปทีละคน” บ้ำนรับเลี้ยงเด็กของยำยหนูเป็นพ้ืนที่ที่ไม่ต้องเสียค่ำเช่ำ 
เพรำะยำยหนูได้รับอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ได้จำกทำงส ำนักงำนทรัพย์สินส่วน
พระมหำกษัตริย์ โดยยำยหนูได้กล่ำวว่ำ “สมัยที่ยำยท ำงำนได้ยื่นขอใช้บ้ำนกับทำง
ส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ เพ่ือท ำบ้ำนรับเลี้ยงเด็ก และยื่นขอกับ
ทำงสมำชิกสภำเขตและสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร เพ่ือให้เขำท ำสะพำนปูนเข้ำ
มำในชุมชน 
 

 บ้ำนรับเลี้ยงเด็กยำยหนูจะมีกำรสร้ำงข้อตกลงร่วมกับผู้ปกครองก่อนเขำตัดสินใจฝำกเลี้ยง 
โดยยำยหนูอบรมกำรเลี้ยงดูเด็กมำเท่ำนี้ สถำนที่รับเลี้ยงเด็กมีขนำดเท่ำนี้ กำรเลี้ยงดูยำยหนูจะใช้
ประสบกำรณ์ที่สั่งสมมำ ถ้ำผู้ปกครองยอมรับในเงื่อนไขเหล่ำนี้ได้ก็สำมำรถฝำกให้ยำยหนูเลี้ยงดูเด็กได้ 
โดยแรกเริ่มยำยหนูจะให้ผู้ปกครองกรอกประวัติ เก็บเอกสำรส ำคัญ และเบอร์ติดต่อไว้ใช้ในยำม
ฉุกเฉิน 
 ส่วนใหญ่เด็กที่ยำยหนูรับเลี้ยงจะเป็นเด็กภำยในชุมชน บำงส่วนเป็นเด็กเล็กจำกนอกชุมชน 
และเด็กที่พ่อแม่เป็นต่ำงด้ำวที่เข้ำมำท ำงำนบริษัทหรือท ำงำนเป็นแม่บ้ำน สมัยนี้ไม่ค่อยมีใครเลี้ยงเด็ก
เองเพรำะต้องท ำงำน อีกท้ังบ้ำนรับเลี้ยงเด็กก็เกิดข้ึนจ ำนวนมำก บำงครอบครัวก็ส่งเด็กกลับไปให้ปู่ย่ำ
ตำยำยเลี้ยงที่บ้ำนนอก และในช่วงท ำนำจึงส่งเด็กกลับมำให้พ่อแม่เลี้ยงดู ผู้ปกครองบำงรำยไม่อยำก
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ทิ้งลูกไว้บ้ำนนอก อยำกกลับมำจำกที่ท ำงำนแล้วเห็นหน้ำลูก จึงน ำเด็กมำฝำกเลี้ยงไว้ที่บ้ำนรับเลี้ยง
เด็ก ในสมัยที่ยังไม่มีบ้ำนรับเลี้ยงเด็กมีผู้ปกครองจ ำนวนไม่น้อยที่มำถำมยำยว่ำมีบ้ำนไหนที่รับเลี้ยง
เด็กบ้ำง ซึ่งแต่ก่อนก็จะมีเพียงไม่กี่หลัง โดยเฉพำะเด็กเล็กแทบจะไม่มีใครรับเลี้ยง เด็กที่มำบ้ำนรับ
เลี้ยงเด็กของยำยหนูใหม่ๆ เขำจะติดยำยหนูมำก ถ้ำยำยหนูลุกไปไหนเขำก็จะร้องไห้เพรำะยังไม่ชิน 
ยำยหนูต้องใช้เวลำสร้ำงควำมไว้ใจให้เกิดขึ้นกับเด็กว่ำยำยหนูดูแลเขำได้ เด็กท่ียำยหนูเลี้ยงดูส่วนใหญ่
จะเริ่มหัดเดิน บำงคนก็เดินเก่งแล้ว ส่วนเด็กเล็กที่อยู่บนเปลก็จะชอบคลำน ในแต่ละวัยก็จะมี
พัฒนำกำรที่แตกต่ำงกันออกไปยำยหนูก็จะคอยดูแลให้เขำมีพัฒนำกำรที่สมวัย 
 ในปัจจุบันทั้งยำยหนูและครูเครือมีควำมผูกพันและภำคภูมิใจที่ได้เป็นสมำชิกบ้ำนร่วมพัฒนำ
เด็กของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมเป็นอย่ำงมำก ทำงมูลนิธิฯยังคงด ำเนินโครงกำรอบรมเกี่ยวกับวิธีกำร
เลี้ยงดูเด็กให้แก่สมำชิกบ้ำนร่วมฯ ซึ่งมีอยู่ประมำณ 107 หลัง แต่ในช่วงนี้ยำยหนูป่วยบ่อยจะส่งให้ครู
เครือไปเข้ำรับกำรอบรมแทน บ้ำนรับเลี้ยงเด็กยำยหนูได้มีควำมสัมพันธ์ที่ดีภำยในชุมชน โดยกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรมภำยในชุมชนอย่ำงสม่ ำเสมอ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก เป็นต้น 
 

7.4.3 บ้านร่วมพัฒนาเด็กครูส้ม  
มีผู้เลี้ยงดูเด็ก คือ ครูส้ม นำงคณิตำ  โสมภีร์ อำยุ 43 ปี มีภูมิล ำเนำอยู่ที่จังหวัดนครรำชสีมำ 

มีบุตร 2 คน คนโตเรียนอยู่โรงเรียนบดินทรเดชำ คนเล็กเรียนอยู่โรงเรียนวัดเทพลีลำ สำมีอำยุ 44 ปี 
ประกอบอำชีพเป็นรองผู้จัดกำร นิติบุคคลอำคำรชุดในซอยรำมค ำแหง 43/1 ครูส้มจบกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรี เอกวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีกำรอำหำร จำกวิทยำลัยครูนครรำชสีมำ ปัจจุบันก ำลัง
ศึกษำปริญญำตรี หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  
 ประวัติควำมเป็นมำก่อนที่จะมำเปิดบ้ำนรับเลี้ยงเด็กครูส้ม แต่ก่อนครูมีอำชีพเป็นครูสอน
หนังสือตำมโรงเรียนในต่ำงจังหวัด ต่อมำเมื่อได้ย้ำยเข้ำมำในกรุงเทพมหำนคร ได้มำเป็นครูในโรงเรียน
อนุบำลเอกชนในหลำยแห่ง เช่น อนุบำลเทพสุดำ (หลังมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง) อนุบำลปัญญำของ
ครูแอน เป็นต้น โดยเป็นครูสอนเด็กเล็กมำโดยตลอดจนในขณะนี้เป็นระยะเวลำ 20 ปี แต่ครูส้มเป็น
คนที่ไม่ชอบระบบของโรงเรียน จึงเปลี่ยนงำนไปเรื่อยๆ จนได้มำสอนที่โรงเรียนอนุบำลเทพสุดำเป็น
โรงเรียนสุดท้ำย โดยมีหน้ำที่ดูแลเนอร์สเซอรี่ลักษณะคล้ำยกับบ้ำนรับเลี้ยงเด็กที่ท ำอยู่ในตอนนี้ แต่
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูเด็กเดือนละ 10,000 บำท และมีจ ำนวนเด็กไม่มำก หลังจำกนั้นโรงเรียนแห่งนี้
ได้ปิดตัวลง ครูส้มจึงตัดสินใจมำเปิดบ้ำนรับเลี้ยงเด็กด้วยตนเองมำเป็นเวลำกว่ำ 11 ปี 
 เมื่อครูส้มได้ริเริ่มเปิดบ้ำนรับเลี้ยงเด็กเล็กไประยะเวลำหนึ่ง ครูส้มได้ชักชวนให้เพ่ือนบ้ำน
อย่ำงยำยหนูและครูเครือเปิดบ้ำนรับเลี้ยงเด็กด้วย เนื่องจำกในปีพ.ศ. 2546-2547 เป็นระยะแรกที่เข้ำ
มำภำยในชุมชนทรัพย์สินเก่ำ ภำยในชุมชนเป็นชุมชนแออัด มีแหล่งค้ำยำ และยังไม่มีกำรเปิดบ้ำนรับ
เลี้ยงเด็กในช่วงอำยุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 2 ปี ในตอนนั้นจะมีแค่บ้ำนรับเลี้ยงเด็กครูนันท์ จะรับเลี้ยง
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เด็กตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ช่วงแรกท่ีเปิดบ้ำนรับเลี้ยงเด็กครูส้มมีลูกคนแรกก็เลือกที่จะเลี้ยงดูลูกด้วยตนเอง 
ไม่ได้ส่งเข้ำสู่ระบบโรงเรียนอนุบำล และเปิดบ้ำนเป็นเนอร์เซอรี่ จนถึงปี พ.ศ. 2548 ครูส้มได้ชักชวน
ยำยหนูให้เปิดบ้ำนรับเลี้ยงเด็ก และได้ไปเข้ำรับกำรอบรมกำรเลี้ยงดูเด็กกับทำงมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม
ด้วยกัน บ้ำนรับเลี้ยงเด็กครูส้มจึงได้เป็นบ้ำนต้นแบบ และเป็นผู้น ำเครือข่ำยของมูลนิธิฯ ซึ่งท ำงำน
เกี่ยวกับเด็กโดยตรง 

ครูส้มมีแรงบันดำลใจในกำรเปิดบ้ำนรับเลี้ยงเด็ก เนื่องมำจำกได้มองเห็นช่องว่ำงภำยในสังคม
ที่ยังคงขำดสถำนที่รับเลี้ยงดูเด็กเล็ก ทั้งที่เป็นสิ่งที่สังคมต้องกำร เพรำะผู้ปกครองของเด็กต้องท ำงำน
หำรำยได้เข้ำสู่ครอบครัว นอกจำกนี้ยังมีผู้ปกครองบำงรำยที่มีลูกในสภำวะที่ยังไม่พร้อม เช่น พ่อแม่
เด็กมีอำยุน้อย ตั้งครรภ์โดยไม่มีพ่อเด็ก ติดคุก และติดยำ เป็นต้น ซึ่งได้มีกำรน ำเด็กมำฝำกเลี้ยงไว้กับ
ครูส้ม ครูส้มรับเลี้ยงดูเด็กทุกประเภท ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 4 ปี เด็กออทิสติก เด็กดำวซินโดรม และ
เด็กต่ำงด้ำว เป็นต้น  
 ในปัจจุบันบ้ำนรับเลี้ยงเด็กครูส้มมีเด็กทั้งหมด 30 คน แต่เด็กบำงคนจะไม่ได้มำทุกวัน วัน
ไหนที่พ่อแม่เด็กหยุดงำนเขำก็จะเลี้ยงดูลูกเอง คนในชุมชนต่ำงรู้จักบ้ำนรับเลี้ยงเด็กครูส้มเป็นอย่ำงดี 
และถือว่ำเป็นบ้ำนหลังที่ 2 ของเด็ก แต่เวลำที่ลูกเขำป่วยก็จะไม่เอำมำฝำกที่บ้ำนรับเลี้ยงเด็กครูส้ม 
นอกจำกผู้ปกครองต้องท ำงำนจริงๆไม่สำมำรถลำงำนหรือหำคนที่บ้ำนดูแลแทนได้ เขำจะมำขอร้องให้
ครูส้มรับเลี้ยงดูเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือป้องกันกำรติดต่อโรคไปสู่เด็กคนอื่นๆภำยในบ้ำน บ้ำนรับเลี้ยงเด็ก
ครูส้มเปิดตั้งแต่เวลำ 06.30-17.30 น. มีผู้เลี้ยงดูเด็ก 2 คน คือ ครูส้มและพ่ีเลี้ยงที่คอยช่วยงำนครูส้ม
เป็นคุณยำยอำยุ 64 ปี นับถือศำสนำอิสลำม พ่ีเลี้ยงคนนี้เคยติดคุกมำ 4 ปี เมื่อออกจำกคุกมำก็หำงำน
ท ำไม่ได้ ครูเห็นว่ำเป็นเพ่ือนบ้ำนที่อยู่ใกล้กัน จึงชักชวนให้เขำมำท ำงำนกับครูอยู่ที่นี่ จนตอนนี้ท ำงำน
ร่วมกันมำประมำณ 10 ปีแล้ว ก็ช่วยเหลือกันมำตลอด เพรำะหลังจำกท ำงำนที่บ้ำนรับเลี้ยงเด็กครูส้ม
เสร็จเวลำ 17.30 น. ครูก็อนุญำตให้พ่ีเลี้ยงน ำเด็กที่ผู้ปกครองยังไม่มำรับกลับให้ไปเลี้ยงต่อที่บ้ำน
จนถึงเวลำ 20.00 น. โดยค่ำล่วงเวลำที่ผู้ปกครองจ่ำยให้ชั่วโมงละ 20 บำท ก็จะเป็นส่วนเป็นของพ่ี
เลี้ยง ส่วนกำรท ำงำนของพ่ีเลี้ยงภำยในบ้ำนรับเลี้ยงเด็กครูส้มนั้น พ่ีเลี้ยงจะอยู่ช่วยงำนจนถึงเวลำ 
12.00 น. ครูก็จะอนุญำตให้พ่ีเลี้ยงกลับไปรับประทำนอำหำรที่บ้ำนของเขำ และพักผ่อนที่บ้ำนจนถึง
เวลำ 14.30 น. พ่ีเลี้ยงจึงจะเดินทำงกลับมำช่วยงำนที่บ้ำนรับเลี้ยงเด็กครูส้ม ในช่วงแรกที่ครูส้มเปิด
บ้ำนรับเลี้ยงเด็ก ด้วยครูส้มเป็นคนต่ำงพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่ไว้วำงใจของคนในชุมชน เนื่องจำกภำยใน
ชุมชนมียำเสพติดระบำดหนักมำก ชำวบ้ำนเกรงว่ำครูส้มจะเป็นสำยให้กับต ำรวจ ท ำให้บ้ำนรับเลี้ยง
เด็กครูส้มในช่วงแรกมีผู้ปกครองมำฝำกเลี้ยงดูเด็กเพียง 4 คน แต่หลังจำกนั้นผู้ปกครองก็ได้บอกต่อกัน
ปำกต่อปำก ท ำให้มีผู้ปกครองมำฝำกเลี้ยงดูเด็กเพ่ิมจ ำนวนขึ้นเรื่อยๆ จนปัจจุบันมีเด็กประมำณ 30 
คน ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูเด็กบ้ำนครูส้มนั้นจะแบ่งออกเป็น 4 อัตรำ ตำมช่วงอำยุของเด็กโดย
จะแสดงให้เห็นดังตำรำงข้ำงล่ำงนี้ 
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ตารางท่ี 7.11 แสดงค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูเด็กตำมช่วงวัยของบ้ำนร่วมพัฒนำเด็กครูส้ม 
 

อายุของเด็ก (ปี) ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็ก (บาท) 
แรกเกิดจนถึง 1 ปี 2,500 
1 ปี จนถึง 1 ปี 6 เดือน 1,800 
1 ปี จนถึง 3 ปี 1,500 
3 ปี จนถึง 4 ปี 1,300 
 
 ถึงอย่ำงไรก็ตำม ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูเด็กของบ้ำนรับเลี้ยงเด็กครูส้มที่ตั้งไว้ ส่วนใหญ่แล้ว
ผู้ปกครองจะจ่ำยเงินให้มำกกว่ำที่ตั้งรำคำไว้ เพรำะผู้ปกครองเห็นว่ำรำคำที่ตั้งไว้ค่อยข้ำงต่ ำ ในขณะที่
กำรเลี้ยงดูลูกหลำนของเขำสร้ำงควำมประทับใจ ผู้ปกครองจึงมักให้เงินพิเศษแก่ครูส้ม ส่วนในบำงรำย
ที่ผู้ปกครองมีรำยได้ไม่สูงมำกนัก เช่น เด็กบำงรำยไม่มีแม่เป็นผู้หำรำยได้เลี้ยงดูฝ่ำยเดียว กรณีนี้ครูส้ม
จะลดค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งเด็กแต่ละคนครูส้มก็จะพิจำรณำตำมเงื่อนไขเป็นรำยๆไป  
 
ตารางท่ี 7.12 แสดงกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของเด็กในแต่ละวันของบ้ำนร่วมพัฒนำเด็กครูส้ม 
 

เวลา กิจกรรม 
06.30-09.00 น. เปิดบ้ำนรับเด็กที่ผู้ปกครองพำมำส่ง ตรวจสุขภำพเด็กเพ่ือป้องกันโรคติดต่อและ

ปัญหำที่อำจเกิดกับตัวเองในภำยหลัง  ทยอยป้อนข้ำวเด็กทีละคน โดยเด็ก
ผู้ปกครอง  

09.00 น. ท ำกิจกรรม มีกำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติ สวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมเข้ำจังหวะ
ออกก ำลังกำย นั่งสมำธิ และน ำเข้ำสู่บทเรียน ซึ่งแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้ครูส้มจะ
ใช้ ประสบกำรณ์ที่สั่งสมมำจำกทั้งโรงเรียนอนุบำลและกำรเข้ำรับอบรมจำกทำง
มูลนิธิ โดยครูส้มเป็นเขียนหน่วยกำรเรียนรู้เป็นเล่มส ำหรับบ้ำนร่วมพัฒนำเด็ก
บ้ำนอื่นๆได้ใช้ ครูส้มจะมีกำรรวมกลุ่มไลน์ผู้ปกครองของเด็กที่บ้ำนรับเลี้ยงเด็กครู
ส้ม ใครจะมำสำยป่วย ลำ หรือลำออก ก็ต้องแจ้งครูล่วงหน้ำ ถ้ำไม่มำเป็นเวลำ 
15 วันติดต่อกันจะคัดชื่อออก 

11.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน (อำหำรจะไม่ใช้เนื้อหมู เพรำะยำยที่ท ำอำหำรเป็น
มุสลิมและพ่อแม่เด็กที่มำฝำกเลี้ยงบำงส่วนก็เป็นมุสลิม) ส่วนเด็กคนไหนมีกำรแพ้
อำหำรประเภทใดจะมีระบุไว้ในแฟ้มประวัติเด็ก อำหำรที่ท ำส่วนใหญ่จะเป็น
ประเภทต้มจืด ก๋วยเตี๋ยว ข้ำวมันไก่ ไข่พะโล้ ข้ำวต้ม ฯลฯ หรือในวันนั้นเด็กอยำก  
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ตารางท่ี 7.12 (ต่อ) 
 

เวลา กิจกรรม 
 ทำนอะไรเป็นพิเศษก็จะบอกครู เมื่อรับประทำนอำหำรเสร็จจะเข้ำสู่กำรเรียนกำร

สอนเอกสำร และกำรปฏิบัติให้เห็นภำพจริง ครูส้มจะมีกำรวำงแผนกำรสอน
ล่วงหน้ำ พร้อมๆกับจัดสื่อกำรเรียนกำรสอนด้วยตัวเอง นอกจำกนี้กำรท ำกิจกรรม 

 มีกำรแยกเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เด็กโตสอนด้วยครูส้มเอง เด็กเล็กจะให้ยำยเป็น
ผู้ดูแล  

11.30 น. พำเด็กไปอำบน้ ำ แปรงฟัน  ดื่มนม เตรียมเข้ำนอน โดยเด็กจะมีนมติดตัวมำด้วย
คนละ 2 กล่อง ถ้ำไม่มีครูจะซื้อเตรียมไว้ให้เป็นกำรแบ่งปัน เด็กที่โตกว่ำจะช่วย
ดูแลเด็กที่เล็กกว่ำ แต่จะมีปัญหำกำรดูแลเด็กที่เข้ำมำฝำกใหม่ เพรำะช่วงแรกๆเขำ
จะงอแง ร้องเสียงดัง ถือเป็นเรื่องปกติของช่วงผลัดเด็ก ท ำให้ เด็กอ่ืนๆเกิด
ควำมเครียด เพรำะว่ำยังไม่ชิน แต่เมื่อผ่ำนไปซักระยะเวลำหนึ่งเด็กเขำจะปรับตัว
เข้ำกับบ้ำนรับเลี้ยงเด็กได้และสำมำรถดูแลเด็กได้อย่ำงเป็นระบบมำกขึ้น 

14.00 น. เด็กเริ่มตื่นนอน ล้ำงหน้ำ แปรงฟัน ทำแป้ง และดื่มนม และท ำกิจกรรมต่อ ส่วน
ใหญ่ ในช่วงนี้ครูส้มจะเล่ำนิทำนให้ เด็กๆฟัง รวมทั้ งน ำเด็กท ำกิจกรรมเชิง
สร้ำงสรรค์ และกิจกรรมเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ โดยสลับกัน 5-6 กิจกรรมต่อวัน  

 
ครูส้มได้เล่ำถึงเหตุผลที่ต้องรับเลี้ยงเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 4  ปี ครูส้ม (กำรสัมภำษณ์) 

 
กำรเลี้ยงดูเด็กคละช่วงวัย จะไม่ค่อยมีสถำนที่ใดเปิดรับเลี้ยง เพรำะจัดกำรยำกและ
เหนื่อยมำก บ้ำนครูมีพ้ืนจ ำกัด ท ำให้เด็กมีพ้ืนที่น้อยทุกคนจึงต้องปรับตัว เพ่ืออยู่
ร่วมกันกำรเลี้ยงเด็กคละกัน ท ำให้เด็กได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน บำงครั้งโตก็จะช่วย
ดูแลเด็กเล็ก เด็กพวกนี้จะฉลำดมำก ฉลำดเกินกว่ำที่เรำเคยคิดมำก่อน พอจบ
ออกไปเข้ำสู่โรงเรียนครูจะได้รับผลตอบรับด้ำนกำรเรียนของพวกเขำที่สอบได้ที่  1 
ที่ 2 แม้ว่ำเด็กเขำจะจบไปแล้วแต่ครูส้มจะคอยติดตำมกำรเติบโตของเด็ก ใน
บำงครั้งผู้ปกครองก็มำเล่ำให้ครูฟัง ครูจะดีใจมำกถ้ำเด็กที่ครูเลี้ยงดูเขำเติบโตไป
ประสบควำมส ำเร็จ อีกท้ังเด็กต่ำงด้ำวครูก็มีกำรช่วยฝำกเด็กให้ได้เรียนต่ออีกด้วย 
 

 ในกำรด ำเนินงำนบ้ำนรับเลี้ยงเด็กครูส้มได้จัดให้มีกำรประชุมผู้ปกครองปีละ 1-2 ครั้ง ปกติ
จะจัดขึ้นในวันอำทิตย์ โดยในวั้นนั้นจะมีกำรหำรือกับผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงต่ำงๆ อันเป็น
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วิธีกำรที่ครูส้มประยุกต์มำจำกเนอร์สเซอรี่ แม้กระทั่งกฎกติกำที่ฝำผนังต่ำงๆที่ส ำมำรถมองเห็นได้
อย่ำงชัดเจน เด็กในบ้ำนรับเลี้ยงเด็กครูส้มมำจำกทั้งภำยในชุมชนและภำยนอกชุมชน เช่น ชุมชน
พระรำม 9 ชุมชนน้อมเกล้ำ และชุมชนทรัพย์สินใหม่ เป็นต้น ไม่นำนนักผู้ปกครองภำยในชุมชนก็
ได้มำฝำกเด็กให้ครูส้มเลี้ยงดูจ ำนวนมำก โดยเฉพำะในช่วงปิดเทอมครูส้มจะต้องประกำศออกไปว่ำรับ
เลี้ยงเด็กเต็มแล้ว ถึงแม้ว่ำบ้ำนรับเลี้ยงเด็กครูส้มยังมิได้มีกำรจดทะเบียนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน้พื้นฐำน (สพฐ.) แต่ครูส้มได้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมท่ีจัดขึ้นโดย สพฐ.หลำยครั้ง ครูส้มมอง
ว่ำ หำกยื่นเรื่องขอจดทะเบียนกับ สพฐ. ไปก็ไม่ผ่ำน เพรำะเมื่อ สพฐ. มำตรวจก็จะพบว่ำใต้ถุนบ้ำนรับ
เลี้ยงเด็กครูส้มเป็นน้ ำคร ำ สัดส่วนของบ้ำนรับเลี้ยงเด็กและอัตรำส่วนระหว่ำงจ ำนวนครูต่อเด็กก็ไม่ได้
เพียงพอตำมเกณฑ์ แต่ครูส้มเชื่อว่ำบ้ำนรับเลี้ยงเด็กครูส้มมีควำมปลอดภัย เปิดมำแล้วกว่ำ 10 ปี ยัง
ไม่เคยมีอุบัติเหตุ นอกจำกนี้ครูส้มได้มีกำรท ำประกันอุบัติเหตุของ AIA ให้กับเด็ก โดยเสียค่ำประกันปี
ละ 250 บำทต่อคน แต่เมื่อมีบัตรทองออกมำครูส้มก็ได้ด ำเนินเรื่องท ำบัตรทองให้เด็กทุกคน  
 ทำงมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมที่มีโครงกำรอบรมกำรเลี้ยงดูเด็กช่วยให้ครูได้เรียนรู้เรื่องรำว
เกี่ยวกับเด็ก และมีประโยชน์อย่ำงมำกในกำรน ำมำประยุกต์ใช้กับบ้ำนรับเลี้ยงเด็ก จนตอนนี้ครูส้ม
ได้มำเป็นหนึ่งในผู้น ำบ้ำนร่วมพัฒนำเด็กก็ได้ชักชวนทั้งคนภำยในชุมชน เช่น ยำยหนู ครูเครือ และ
ภำยนอกชุมชน เช่น ครูปู ชุมชนร่วมสำมัคคี มำเปิดบ้ำนรับเลี้ยงเด็กในชุมชน อีกทั้งชักชวนให้ เข้ำ
โครงกำรอบรมกำรเลี้ยงดูเด็กของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม จนในปัจจุบันบ้ำนรับเลี้ยงเด็กเหล่ำนั้นด ำเนิน
กิจกำรจนอยู่ตัวและเป็นส่วนหนึ่งในกำรเติมเต็มปัญหำกำรเลี้ยงดูเด็กภำยในชุมชน 
 ปัญหำในกำรด ำเนินงำนบ้ำนรับเลี้ยงเด็กของครูส้ม คือ ปัญหำเรื่องผู้ปกครองภำยในชุมชน
ส่วนใหญ่มีรำยได้ไม่มำกนัก ครูส้มแก้ปัญหำในบำงกรณีด้วยกำรผ่อนจ่ำย และลดรำคำ แต่ส่วนใหญ่
แล้วก่อนที่ครูส้มจะตัดสินใจรับเลี้ยงเด็กจะมีกำรสอบถำมประวัติของผู้ปกครอง เช่น ผู้ปกครอง
ประกอบอำชีพอะไร รู้จักบ้ำนรับเลี้ยงเด็กครูส้มจำกใคร โดยส่วนมำกแล้วผู้ปกครองที่ฝำกเด็กกับบ้ำน
รับเลี้ยงเด็กครูส้มจะประกอบอำชีพเป็น รปภ. แม่บ้ำน และต่ำงด้ำว ครูส้มก็จะคิดค่ำใช้จ่ำยกันกำร
เลี้ยงดูเด็กต่ ำลงมำ อีกทั้งปัญหำที่เกิดจำกกำรท ำสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ในบำงครั้งครูส้มต้องเรียนรู้ที่
จะประดิษฐ์ขึ้นมำเอง เพรำะสื่อกำรเรียนกำรสอนมีรำคำแพงต้องใช้ งบส่วนตัวของครูส้ม เพรำะไม่มี
หน่วยงำนใดให้กำรสนับสนุน ส่วนมำกสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ท ำเองก็จะท ำมำจำกกระดำษ ถ้ำมีกำร
ช ำรุดฉีกขำดก็ต้องเปลี่ยน ในบำงครั้งครูส้มก็ท ำสื่อกำรเรียนกำรสอนไม่ทัน บำงครั้งก็ใช้สื่อกำรเรียน
กำรสอนมือสองจำกมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม  
 ในบำงโอกำสทำงบ้ำนรับเลี้ยงเด็กครูส้มก็ได้มีกำรประชำสัมพันธ์ขอรับของบริจำคเป็นช่วงที่พ่ี
เลี้ยงเขำไปหำหมอก็จะไปประชำสัมพันธ์ที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนำ อย่ำงเมื่อต้นปีที่ผ่ำนมำทำงคลินิก
ศูนย์แพทย์พัฒนำได้ให้กำรสนับสนุนถำดหลุมใส่อำหำร ซึ่งเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับเด็กอย่ำงมำก อีกทั้งที่
นอนซึ่งโดยปกติครูส้มจะเป็นผู้ซื้อเองก็มีทั้งของมีใหม่และของมือสอง (ระหว่ำงกำรสัมภำษณ์ได้มี
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ผู้ปกครองของเด็กน ำขนมมำฝำกเด็กที่บ้ำนรับเลี้ยงเด็กครูส้มคือผู้ปกครองท่ำนไหนที่มีเงินก็จะเผื่อแผ่
สิ่งของหรือของกินกับเด็กคนอ่ืนๆในบ้ำนรับเลี้ยงเด็กด้วย) เพรำะบำงครั้งที่มีเด็กเข้ำออกกลำงเดือนจะ
คิดค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูเด็กเพียงแค่ครึ่งเดือน บำงรำยครูก็ลดรำคำค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดู บำงรำย
ผ่อนจ่ำยครูส้มก็จะเลี้ยงดูเด็กให้ล่วงหน้ำก่อน แต่ครูส้มเองก็มีค่ำใช้จ่ำยในส่วนของเอกสำรกำรเรียน
กำรสอนและเอกสำรประวัติเด็กเวลำหมอมำตรวจครูส้มก็จะท ำเองทั้งหมด 
 

7.4.4 บ้านร่วมพัฒนาเด็กพี่สมยศ  
มีผู้เลี้ยงดูเด็ก 3 คน คือ นำยสมยศ  เอ่ียมวิจิตร (พ่ีสมยศ) นำงสำวสุนันท์  เลำะศิริ (ครูนันท์) 

และพ่ีเลี้ยงเด็ก(พ่ีเหมี่ยว) ในบ้ำนรับเลี้ยงเด็กหลังนี้เป็นของพ่ีสมยศ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งเป็นประธำน
ชุมชนทรัพย์สินเก่ำ มีภูมิล ำเนำในหมู่บ้ำนทรัพย์สินเก่ำตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ พ่ีสมยศ (กำรสัมภำษณ์)  

 
ผมอยู่ที่นี่ตั้งแต่สมัยก่อน ผมเกิดที่นี่ ปู่ผมเป็นก ำนัน แม่เป็นครูอนุบำล พ่อผมเป็น
นักเลง พ่อเล่ำให้ฟังว่ำในสมัยนั้น หำกใครรักใครชอบใครบำงครั้งก็ไปลักพำตัวมำ ซึ่ง
มีตัวอย่ำงคือ กรณีของพ่อผมที่ไปฉุดแม่มำ บ้ำนผมตั้งแต่ดั้งเดิมเป็นพ้ืนที่โล่งๆ แต่
ก่อนก็จะเป็นบ้ำนของแม่ผม นั่นคือเรื่องในอดีตที่ผ่ำนมำ ในขณะนี้ผมอำยุ 54 ปี 
ภรรยำของผม คือ ครูสุนันท์  เลำะศิริ เมื่อผมคบกับครูนันท์ตอนนั้น ครูนันท์เรียน
จบจำกมหำวิทยำลัยรำมค ำแหงพอดี และได้เปิดร้ำนซักรีด ส่วนผมเป็นผู้รับเหมำท ำ
เฟอร์นิเจอร์ โดยเรำได้แต่งงำนกันในปีพ.ศ. 2535 ปัจจุบันมีบุตร 2 คน ลูกคนโต
แต่งงำนแล้ว ส่วนลูกคนเล็กก ำลังจะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยและก ำลังรอ
ผลสอบเข้ำมหำวิทยำลัย 
 

 จุดเริ่มต้นของกำรเปิดบ้ำนรับเลี้ยงเด็กพ่ีสมยศ คือ ภำยหลังจำกครูนันท์แต่งงำนไปก็ได้รับ
กำรเลื่อนต ำแหน่งจำกผู้ขำยประกันไปเป็นผู้จัดกำรบริษัทประกันภัย แต่ผ่ำนมำไม่นำนครูนันท์ได้
คลอดลูกคนแรกในปีพ.ศ. 2536 ครูนันท์จึงจ ำเป็นต้องท ำงำนไปด้วยและเลี้ยงลูกไปด้วย ญำติๆจึงเริ่ม
น ำหลำนๆมำฝำกให้ครูนันท์ช่วยเลี้ยงไปพร้อมกัน เมื่อครูนันท์ต้องเลี้ยงดูทั้งลูกและหลำนจึงส่งผล
กระทบต่อกำรท ำงำน ดังนั้นครูนันท์จึงตัดสินใจลำออกจำกงำน เพ่ือมำรับเลี้ยงดูเด็ก จนเมื่อปีพ.ศ. 
2538 จึงได้เปิดเป็น “บ้ำนรับเลี้ยงเด็ก” ด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยเริ่มจำกกำรเลี้ยงดูเด็กเพียง 
5-6 คน พ่ีสมยศ (กำรสัมภำษณ์)  
 

เรำถือว่ำบ้ำนรับเลี้ยงเด็กของเรำเป็นบ้ำนแรกในซอยรำมค ำแหง 39 ในขณะนั้นไม่
มีใครมีบ้ำนรับเลี้ยงเด็กเลยในซอยนี้ แต่เรำก็ท ำเองในรูปแบบเอกชน เป็นกิจกำร
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ของครอบครัวที่ช่วงกันท ำทั้งสำมีและภรรยำ ซึ่งภรรยำผมเขำก็เก่งที่สำมำรถท ำให้
บ้ำนรับเลี้ยงเด็กได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้ปกครอง จึงมีกำรบอกต่อปำกต่อปำก 
เพ่ือให้น ำเด็กเข้ำมำฝำก จนท ำให้เด็กเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ 
 

 ในช่วงแรกของกำรด ำเนินงำนบ้ำนรับเลี้ยงเด็กอำศัยภูมิปัญญำที่สืบทอดกันมำ ต่อมำบ้ำนรับ
เลี้ยงเด็กมีกำรพัฒนำมำตรฐำนให้สูงขึ้น โดยได้เข้ำไปเป็นสมำชิกบ้ำนร่วมพัฒนำเด็กของมูลนิธิเด็ก
อ่อนในสลัม ท ำให้มีโอกำสได้เข้ำโครงกำรอบรมกำรเลี้ยงดูเด็กในหลำยด้ำน ซึ่งทำงมูลนิธิมักจะมี
โครงกำรอบรมเพ่ือพัฒนำทักษะผู้ที่เป็นสมำชิกบ้ำนร่วมฯอย่ำงสม่ ำเสมอ อีกทั้งบ้ำนรับเลี้ยงเด็กพ่ีสม
ยศและบ้ำนรับเลี้ยงเด็กอ่ืนๆภำยในชุมชนทรัพย์สินเก่ำยังได้รับกำรสนับสนุนจำกทำงส ำนักงำน
ทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ในด้ำนกำรจัดกิจกรรมงำนในวันส ำคัญต่ำงๆ เช่น งำนวันพ่อ วันแม่ 
และวันเด็ก เป็นต้น พ่ีสมยศ (กำรสัมภำษณ์)  
 

เรำเข้ำร่วมกำรอบรม ฝึกอบรมเป็นจ ำนวนมำก กำรเข้ำร่วมอบรมแต่ละครั้งก็จะ
ได้รับใบประกำศนียบัตร จนสำมำรถสะสมประกำศนียบัตรได้เป็นจ ำนวนมำก ทั้ง
เรื่องกำรดูแลเด็กพิกำร เด็กพิเศษ ทั้งตัวผมเองที่เป็นประธำนชุมชน ครูนันท์ และพ่ี
เลี้ยงเด็ก ใบประกำศเฉพำะฝึกอบรมอยู่บนบ้ำนเต็มไปหมด เรำรักเด็กเหมือนลูก 
เพรำะเรำกินเงินจำกผู้ปกครองเด็ก จำกแต่ก่อนเรำเก็บค่ำบริกำรจำกผู้ปกครอง
เดือนละ 700 กับ 900 บำทต่อรำย นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538 เป็นต้นมำ จนถึง
ปัจจุบันนี้ทำงเรำได้ เพ่ิมค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดู เด็กเป็น  1,000-2,000 บำท 
นอกจำกนี้ทำงเรำได้รับกำรสนับสนุนจำกคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนำฯที่เข้ำมำตรวจ
เยี่ยมบ้ำนรับเลี้ยงเด็กอยู่บ่อยๆ 
 

 ปัจจุบันบ้ำนรับเลี้ยงเด็กพ่ีสมยศ มีเด็กที่ผู้ปกครองให้ควำมไว้วำงใจมำฝำกเลี้ยงลูกหลำนเป็น
จ ำนวนทั้งสิ้น 20 คน ซึ่งถือว่ำเด็กมีจ ำนวนลดลงไป เนื่องจำกในช่วงที่ผ่ำนๆมำมีบำงช่วงรับเลี้ยงดูเด็ก
มำกที่สุดถึง 50 คน ในอดีตนั้นทำงบ้ำนรับเลี้ยงเด็ก เปิดรับเลี้ยงเด็กตั้งแต่อำยุ 3 ปีขึ้นไป แต่ใน
ปัจจุบันได้เปิดรับเลี้ยงดูเด็กอำยุน้อยลงมำคืออำยุ 2 ปีขึ้นไป จนถึงอำยุ 5 ปี โดยคิดค่ำใช้จ่ำยในกำร
เลี้ยงดูเด็กตำมอำยุดังตำรำงข้ำงล่ำงนี้ 
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ตารางท่ี 7.13 แสดงค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูเด็กบ้ำนร่วมพัฒนำเด็กพ่ีสมยศ 
 

อายุของเด็ก (ปี) ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็ก  
(ไม่รวมค่าข้าววันละ 20 บาท)(บาท) 

2-2.5 2,500 
2.5-3 1,200-1,500 
3-5 900 

 
 อย่ำงไรก็ตำมในทำงปฏิบัติ บ้ำนรับเลี้ยงเด็กพ่ีสมยศจะคิดค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูเด็กตำม
สถำนะทำงเศรษฐกิจของผู้ปกครองเป็นแต่ละกรณีไป แต่ก่อนถ้ำเด็กอำยุ 3 ขวบ จะคิดค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเลี้ยงดูเด็กเดือนละ 900 บำท แต่ถ้ำเด็กมีเพียงพ่อหรือแม่ที่เลี้ยงดูอยู่ฝ่ำยเดียวพ่ีสมยศจะลด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูเด็กเหลือเดือนละ 700 บำท แต่ในบำงกรณีที่ไม่มีทั้งพ่อและแม่เลี้ยงดูอยู่กับ
ปู่ย่ำ ตำยำย ทำงพ่ีสมยศจะเลี้ยงดูให้โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย แต่ขอเพียงค่ำข้ำววันละ 10 บำทเท่ำนั้น 
ส่วนรำยจ่ำยภำยในบ้ำนรับเลี้ยงเด็กประกอบไปด้วย ค่ำจ่ำงพ่ีเลี้ยงเด็กวันละ 300 บำท ค่ำไฟเดือนละ 
2,400 บำท ค่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น ที่นอน หมอน แก้ว จำน ชำม สบู่ ยำสีฟัน และเครื่องเขียน เป็นต้น 
ดังนั้นรวมรำยจ่ำยภำยในบ้ำนรับเลี้ยงเด็กประมำณ 10,000 กว่ำบำท  
 บ้ำนรับเลี้ยงเด็กพ่ีสมยศมีก ำหนดเวลำด ำเนินกำรที่เวลำ 07.00-15.00 น. แต่อย่ำงไรก็ตำม
ในทำงปฏิบัติทำงบ้ำนรับเลี้ยงเด็กเปิดประตูรับเด็กที่ผู้ปกครองขับรถมำส่งตั้งแต่ 06.00 น. และคอย
เลี้ยงดูเด็กที่ผู้ปกครองมำรับล่ำช้ำหรือท ำงำนล่วงเวลำจนถึงเวลำ 17.30 น. ซึ่งถ้ำผู้ปกครองมำรับเด็ก
เกินเวลำ 17.30 น. จะมีกำรก ำหนดค่ำบริกำรเพ่ิมเติมเป็นเงินชั่วโมงละ 20 บำท แต่ในทำงปฏิบัติไม่
ว่ำผู้ปกครองจะมำรับเด็กล่ำช้ำเพียงใดก็คิดค่ำบริกำรเหมำเพียง 20 บำทเท่ำนั้น กำรเรียกเก็บเงินเพ่ิม
เพ่ือเป็นค่ำอำหำรมือเย็นของเด็กๆและเป็นค่ำจ้ำงเพ่ิมเติมให้กับพี่เลี้ยงเด็กท่ีท ำงำนเกินเวลำ 
 เด็กในบ้ำนรับเลี้ยงเด็กพ่ีสมยศ ส่วนใหญ่เป็นเด็กภำยในชุมชนทรัพย์สินเก่ำ แต่ก็มีเด็กอีกส่วน
หนึ่งที่เป็นเด็กนอกชุมชน นอกจำกนี้มีเด็กที่ผู้ปกครองเป็นต่ำงด้ำว พม่ำ ลำว ที่มำท ำงำนรับจ้ำงเย็บผ้ำ 
โดยทำงบ้ำนรับเลี้ยงเด็กจะมีกำรเก็บประวัติและส ำเนำเอกสำรส ำคัญเกี่ยวกับเด็กก่อนกำรรับฝำกเลี้ยง 
ในบำงครั้งคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนำฯเข้ำมำตรวจเยี่ยม ซึ่งได้น ำทีมพยำบำลเข้ำมำตรวจประมำณ 2-3 
เดือนต่อครั้ง ทำงมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมลงมำตรวจเยี่ยมประมำณ 4-5 เดือนต่อครั้ง พ่ีสมยศ (กำร
สัมภำษณ์)  

เรำจะมีประวัติเด็กทุกคน เบอร์โทรศัพท์ของพ่อแม่เด็ก เรำมีกำรจัดเก็บเป็นแฟ้ม 
สำมำรถเอำไปดูได้ มีประวัติพ่อแม่ และต้องมีประวัติของเด็กควบคู่กัน เรำต้องมี
กำรฉีดวัคซีน ส ำเนำใบเกิดของเด็ก โดยจะต้องเตรียมควำมพร้อม เพ่ือรอกำร
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ตรวจสอบของคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนำ และมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมที่จะเข้ำมำเยี่ยม
เยียน ส่วนทำงส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์จะคอยให้กำรสนับสนุน
บ้ำนรับเลี้ยงเด็กมำโดยตลอด โดยเฉพำะเรื่องกิจกรรมวันส ำคัญต่ำงๆ ทำงเรำไม่
เคยขอรับกำรบริจำคจำกใคร แต่เคยมีนักศึกษำปริญญำโท นักศึกษำแพทย์เข้ำมำดู
งำน มักจะน ำสิ่งของมำให้ช่วยเหลือกันด้วยควำมสมัครใจ เรำก็ยินดีรับ และผู้ให้
กำรสนับสนุนเขำจะบอกต่อกันปำกต่อปำกเกี่ยวกับบ้ำนรับเลี้ยงเด็กในชุมชน เมื่อ
เขำเกิดควำมสนใจจึงรวมตัวกันเข้ำมำศึกษำดูงำน 

 
ตารางท่ี 7.14 แสดงกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของเด็กในแต่ละวันของบ้ำนร่วมพัฒนำเด็กพ่ีสมยศ 
 

เวลา กิจกรรม 
06.00-07.00 น. ผู้ปกครองทยอยมำส่งเด็ก 
09.00 น. พ่ีเลี้ยงจัดให้เด็กเข้ำแถวเพ่ือเคำรพธงชำติ และบริหำรร่ำงกำยร่วมกัน โดยกำร

ขยับกล้ำมเนื้อ แขน ขำ มือ เอว สะโพก ฯลฯ ส่วนใหญ่เด็กอำยุ 3 ปีขึ้นไป ก็
จะมีจัดกิจกรรมให้อ่ำนเขียนหนังสือ เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 3 ปี ไม่สำมำรถอ่ำนและ
เขียนได้จึงจะสอนเป็นกำรท่องจ ำ มีทั้งกำรท่อง ก-ฮ A-Z เด็กท่ีเขียนได้ก็จะให้
ฝึกเขียนชื่อตัวเอง วำดรูประบำยสี พ่ีสมยศได้กล่ำวไว้ว่ำ“เขียนสวยไม่สวยไม่
ส ำคัญ เพรำะว่ำเรำอำศัยฝึกข้อมือเขำ มัดกล้ำมเนื้อเล็กกล้ำมเนื้อใหญ่ เรำก็
ฝึกสมองให้เขำท่องจ ำ แล้วก็มีกิจกรรมดูหนังดูกำร์ตูนต่ำงๆ”    

10.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน โดยครูนันท์หรือพ่ีเลี้ยงจะเป็นคนท ำอำหำร 
 แล้วแต่ว่ำใครสะดวก 
11.30 น. ช่วงเวลำนอนกลำงวัน 
14.00 น. เด็กเริ่มทยอยตื่น หลังจำกนั้นเด็กก็จะไปล้ำงหน้ำปะแป้ง และกินนม ถ้ำเด็ก

เล็กก็จะมีกำรเปลี่ยนแพมเพิส เมื่อเสร็จแล้วก็จะนั่งรับประทำนอำหำรว่ำง 
เช่น น้ ำแข็งใสในช่วงหน้ำร้อนต่อด้วยกิจกรรมท่องจ ำเบำๆ พ่ีสมยศได้กล่ำวไว้
ว่ำ “เด็กยังเล็กมำก จึงไม่สำมำรถสอนอะไรที่หนักเกินไปได้ ให้เขำได้ขีดเขียน  

15.00 น. กิจกรรมตำมอัธยำศัย เพ่ือรอผู้ปกครองมำรับเด็กกลับบ้ำน 
 

พ่ีสมยศได้กล่ำวเกี่ยวกับบ้ำนรับเลี้ยงเด็กในปัจจุบันไว้ว่ำ พ่ีสมยศ (กำรสัมภำษณ์) 
 



145 
 

 

ปัจจุบันมีเด็กทั้งหมด 20 คน โดยมีครูนันท์และพ่ีเลี้ยงเป็นผู้ดูแลหลัก ซึ่งไม่ค่อยมี
ปัญหำอะไร เพรำะเด็กยังไม่ต้องเรียนหรือฝึกมำกนัก เนื่องจำกส่วนใหญ่มีแต่เด็กที่
อำยุต่ ำกว่ำ 3 ปี ซึ่งไม่เหมือนกับปีที่แล้วที่มีเด็กอำยุ 3 ปีขึ้นไปจ ำนวนมำก ต้องมี
กำรฝึกอ่ำน ฝึกเขียนกันทุกวัน เด็กในชุดนี้ได้จบออกไปหมดแล้ว ส่วนมำกเด็กจะ
ไปเข้ำโรงเรียนพระยำประเสริฐและโรงเรียนเทพลีลำก็เข้ำอยู่ 2 โรงเรียนนี้แหละที่
ผู้ปกครองมักพำเด็กไปเรียนกัน   
 
พ้ืนที่ของบ้ำนรับเลี้ยงเด็กพ่ีสมยศ เป็นส่วนหนึ่งของบ้ำนที่พักอำศัยของพ่ีสมยศด้วย ซึ่งปรับ

ห้องให้มีพ้ืนในกำรเลี้ยงดูเด็กขนำดกว้ำงประมำณ 6 เมตร ยำวประมำณ 8 เมตร ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในกำร
ท ำกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และสำมำรถปรับให้เป็นพ้ืนที่นอนกลำงวันของเด็กๆด้วย ส่วนในตอน
บ่ำยจะปล่อยให้เด็กได้วิ่งเล่นบริเวณหน้ำบ้ำนรับเลี้ยงเด็กโดยพ่ีสมยศได้กล่ำวไว้ว่ำ  “ในซอยนี้มี
มอเตอร์ไซค์ผ่ำนเพียง 3–4 คัน เพรำะเป็นทำงตันเลยไม่อันตรำยกับเด็ก อีกทั้งคนในชุมชนรู้ว่ำบ้ำนนี้
มีเด็กอยู่หลำยคนจะขี่มอเตอร์ไซค์อย่ำงระมัดระวัง บำงทีขี่รถมำเจอพ่ีสมยศเขำก็แทบจะเข็นรถ 
เพรำะชำวบ้ำนต่ำงรู้ดีว่ำผมมีแต่ช่วยเหลือ ขี่รถผ่ำนหน้ำบ้ำนได้ส่วนผมจะมีแค่เตือนให้ระวังเด็กแค่
นั้นเอง 

จำกกรณีกำรสัมภำษณ์บ้ำนรับเลี้ยงเด็กท้ัง 4 กรณี ท ำให้เห็นถึงควำมส ำคัญในกำรเกิดขึ้นของ
บ้ำนรับเลี้ยงเด็กภำยในชุมชน โดยเฉพำะต่อผู้ปกครองในชุมชนที่มีรำยได้ไม่สูงมำกนัก เพ่ือให้มีเวลำ
ท ำงำนหำรำยได้เลี้ยงครอบครัว ถึงแม้ว่ำบ้ำนรับเลี้ยงเด็กจะไม่สำมำรถจดทะเบียนเป็นสถำนรับเลี้ยง
เด็กได้ เนื่องจำกพ้ืนที่ที่ไม่เหมำะสมในกำรเลี้ยงดูเด็ก มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องอยู่ในพ้ืนที่ที่ใต้ถุนเป็นน้ ำ
คร ำที่มีขยะ เด็กจ ำนวนมำกในพ้ืนที่ถือว่ำแคบและไม่เป็นสัดส่วน แต่บ้ำนรับเลี้ยงเด็กท้ัง 3 แห่ง ได้เข้ำ
ร่วมเป็นสมำชิกบ้ำนร่วมพัฒนำเด็กของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม เพื่อพัฒนำศักยภำพในกำรเลี้ยงดูเด็กให้
ถูกวิธี อีกทั้งน ำประสบกำรณ์จำกกำรอบรมในโครงกำรต่ำๆมำประยุกต์ใช้ ทั้งกำรจัดแผนกำรเรียนกำร
สอนจะแตกต่ำงกันออกไปในแต่ละบ้ำนตำมประสบกำรณ์และควำมรู้ควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของพี่เลี้ยง
ในแต่ละบ้ำน กำรเก็บเอกสำรส ำคัญของเด็กในยำมฉุกเฉิน และกำรท ำสื่อกำร เรียนกำรสอนส ำหรับ
เด็ก บ้ำนรับเลี้ยงเด็กมีควำมยืดหยุ่นในหลำยเรื่อง ทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูเด็ก กำรรับเลี้ยงดูเด็กเล็ก
ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ปกครองที่ต้องท ำงำนหำรำยได้ และเรื่องเวลำในกำรเปิด -ปิดของบ้ำนรับเลี้ยง
เด็กเป็นกำรเอื้อต่อผู้ปกครองบำงรำยที่ท ำงำนล่วงเวลำไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องบุตรหลำน อีกทั้งล้วนมี
น้ ำใจไมตรีผู้ปกครองที่มีรำยได้มำกหน่อยก็จะแบ่งบันเด็กโดยซื้อขนมมำแจกเพ่ือนๆลูกในบ้ำนรับเลี้ยง
เด็ก อีกทั้งท ำให้ผู้ปกครองที่ไม่มีญำติพ่ีน้อง ปู่ย่ำ ตำยำย สำมำรถท ำงำนหำรำยได้เมื่อมีบุตร โดยไม่
ต้องลำออกจำกงำนถือเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งที่ดีส ำหรับผู้ปกครองที่รำยได้ไม่สูงมำกนักได้มีสถำนที่ฝำก
เลี้ยงดูบุตรหลำน 
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7.5 วิเคราะห์เปรียบเทียบการเลี้ยงดูเด็กทั้ง 2 รูปแบบ 
  
 จำกข้อมูลกำรเลี้ยงดูเด็กที่แตกต่ำงต่ำงกันทั้ง 2 รูปแบบ ท ำให้ทรำบว่ำแต่ละรูปแบบมีข้อดี
และข้อเสียที่อำจก่อให้เกิดปัญหำในกำรเลี้ยงดูเด็กที่แตกต่ำงกัน ในส่วนนี้จะได้วิเครำะห์เปรียบเทียบ
กำรเลี้ยงดูเด็กแต่ละรูปแบบตำมล ำดับ 
 กำรเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัว เป็นกำรเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบที่ดีที่สุด เนื่องจำกเป็นบุคคลใน
ครอบครัว ผู้ปกครองสำมำรถมั่นใจในเรื่องของกำรอบรมเลี้ยงดูเป็นอย่ำงดี กำรดูแลเรื่องควำม
ปลอดภัย โภชนำกำรที่ดี และกำรให้ควำมรักควำมอบอุ่นอย่ำงเต็มที่ ลดปัญหำภำระค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝำกเลี้ยงดูเด็กท่ีมีรำคำสูง ควำมกังวลใจที่ให้ผู้อ่ืนเลี้ยงดูเด็ก อย่ำงไรก็ตำมในกรณีของครอบครัวเดี่ยว
ที่ไม่มีผู้สูงอำยุในครอบครัวหรือญำติพ่ีน้องมำช่วยดูแลเด็กในเวลำกลำงวันได้ และเป็นผู้ที่ไม่มีรำยได้
หรือผู้มีรำยได้ไม่สูงมำกนัก อำจมีควำมจ ำเป็นในกำรมองหำทำงเลือกเพ่ือฝำกเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบอ่ืน 
 กำรเลี้ยงดูเด็กโดยบ้ำนรับเลี้ยงเด็กในชุมชน มีข้อดีในส่วนของช่วงเวลำกำรรับเลี้ยงดูเด็กที่มี
ควำมยืดหยุ่นอย่ำงมำก โดยจะเปิดรับเลี้ยงเด็กตั้งแต่เช้ำจนถึงเวลำที่ผู้ปกครองกลับจำกที่ท ำงำน มี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูเด็กที่ถูกและเอ้ือต่อผู้ปกครองที่มีรำยได้น้อยเป็นกรณีไป อีกทั้งมีควำมยืดหยุ่น
เรื่องกำรรับเลี้ยงเด็กอ่อนจนถึงเข้ำโรงเรียนอนุบำล ซึ่งถือเป็นข้อดีที่มำตอบสนองควำมต้องกำรจ ำเป็น
ของผู้ปกครองที่ต้องท ำงำนหำรำยได้ทั้งบิดำและมำรดำ เพรำะเมื่อมำรดำตั้งครรภ์จนคลอดบุตรมำจะ
สำมำรถใช้สิทธิกำรลำคลอดได้ 3 เดือน ส ำหรับครอบครัวเดี่ยวที่ไม่มีผู้สูงอำยุในครอบครัวหรือญำติพ่ี
น้องมำช่วยในกำรดูแลเด็กได้ ภำยหลังจำก 3 เดือนที่ใช้สิทธิลำคลอดก็สำมำรถฝำกเด็กกับบ้ำนรับ
เลี้ยงเด็กดูแลต่อได้ โดยสำมำรถเลือกบ้ำนรับเลี้ยงเด็กภำยในชุมชนที่ตนเองมีควำมคุ้นเคย สนิทสนม 
เพรำะเป็นบ้ำนรับเลี้ยงเด็กภำยในชุมชน ท ำให้ผู้ปกครองสำมำรถรับส่งเด็กได้อย่ำงสะดวก ส่วน
ผู้ปกครองที่ท ำงำนใกล้ชุมชนในช่วงพักเที่ยงก็สำมำรถแวะไปหำลูกได้ แต่ข้อเสียของกำรเลี้ยงดูเด็ก
โดยบ้ำนรับเลี้ยงเด็ก คือ บ้ำนรับเลี้ยงเด็กในชุมชนทรัพย์สินเก่ำมีพ้ืนที่ จ ำกัดแต่มีเด็กในแต่ละบ้ำน
จ ำนวนมำก อีกทั้งบริเวณใต้ถุนบ้ำนมีน้ ำคร ำและขยะปะปน ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่จะมองว่ำไม่
สำมำรถเลี้ยงดูเด็กได้อย่ำงทั่วถึงและอำจเกิดอันตรำยต่อเด็กได้ 
 



 

 

บทท่ี 8 
 

บทสรุป การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

8.1 สรุปผลการศึกษา 
 

8.1.1 ชุมชนคลองพลับพลา 
 ปัจจุบันมี 282 หลังคาเรือน จากการเก็บข้อมูล 128 หลังคาเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพค้าขายขนาดเล็ก และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-15,000 บาท จากผลการศึกษาพบว่า มี
เด็กในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 4 ปี จ านวน 37 คน  
 การเลี้ยงดูเด็กภายในชุมชนคลองพลับพลา มีทั้งหมด 3 รูปแบบ  
 แบบที่ 1: การเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัวมีผู้เลี้ยงดูเด็กเป็นปู่ย่า ตายาย ซึ่งมีข้อดี คือ มีการ
เลี้ยงดูเป็นอย่างดีจากบุคคลภายในครอบครัว ท าให้เด็กได้รับความรักความอบอุ่นอย่างเต็มที่ โดยบิดา
มารดาสามารถออกไปท างานได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเลี้ยงดูเด็ก อีกทั้งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย
ในการฝากเลี้ยงดูเด็กกับบุคคลอื่น แต่มีข้อเสีย คือ บิดามารดาที่มีความจ าเป็นต้องท างานทั้งคู่และไม่มี
ญาติผู้ใหญ่หรือพ่ีน้องมาช่วยเหลือในการเลี้ยงดูเด็กในเวลากลางวันได้ ซึ่งถ้าให้ผู้เป็นมารดาลาออก
จากงานมาเพ่ือเลี้ยงดูเด็กก็อาจส่งผลต่อครอบครัวที่มีรายได้น้อยที่ขาดรายได้เข้าสู่ครอบครัว ท าให้
การด ารงชีวิตเป็นไปอย่างยากล าบากจึงต้องหาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการฝากเลี้ยงดูเด็ก  
 แบบที่ 2: การเลี้ยงดูเด็กโดยบ้านรับเลี้ยงเด็ก (ไม่เกิน 5 คน) เป็นการฝากเลี้ยงดูเด็กกับเพื่อน
บ้าน อาจเป็นผู้สูงอายุหรือบุคคลว่างงานที่อยู่ภายในบ้าน ซึ่งมีข้อดีคือ เด็กจะได้รับการเลี้ยงดูอย่าง
ทั่วถึง เพราะเป็นการรับฝากเลี้ยงเด็กจ านวนไม่มาก อยู่ภายในบ้านที่มีรั้วรอบขอบชิด และเอ้ือให้กับ
ผู้ปกครองในหลายเรื่อง ทั้งเรื่องของเวลาการรับฝากเลี้ยงเด็ก สามารถเปิดรับเลี้ยงเด็กได้ตั้งแต่เช้าตรู่ 
และเลี้ยงดูจนกว่าผู้ปกครองจะมารับไม่ว่าเย็นแค่ไหน เรื่องของอายุของเด็กที่สามารถน ามาฝากให้
เลี้ยงดูจะรับตั้งแต่ 3 เดือน จนถึงเด็กเข้าสู่โรงเรียนอนุบาล หรือแม้กระทั้งเข้าโรงเรียนอนุบาลแล้ว ก็
ยังจะรับเลี้ยงดูเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายเดือน เพ่ือยืดหยุ่นให้แก่ผู้ปกครองที่มีความจ าเป็นในด้าน
ต่างๆ แต่มีข้อเสีย คือ มีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กที่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของผู้ปกครองส่วนใหญ่คงไม่สามารถฝากเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบนี้ได้ ซึ่งมี
ข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ว่าบ้านรับเลี้ยงเด็กในรูปแบบนี้เริ่มทยอยปิดตัวลง 
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แบบที่ 3: การเลี้ยงดูเด็กโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เป็นศูนย์รับเลี้ยงเด็กของรัฐที่
เชื่อมโยงการบริหารจัดการกับคณะกรรมการภายในชุมชนหมู่บ้านพลับพลา ซึ่งมีข้อดี คือ การที่เป็น
ศูนย์รับเลี้ยงเด็กของรัฐที่มีการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ จึงมีหน่วยงานและองค์กรต่างๆรับทราบ
และเข้ามาให้การสนับสนุนในเรื่องโครงการฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของอาสาผู้ดูแล
เด็ก กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมวันส าคัญร่วมกับชุมชน และการบริ จาคอุปกรณ์การ
เรียน เป็นต้น ท าให้ทางศูนย์ฯสามารถเก็บค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กกับผู้ปกครองเด็กในราคาที่ถูก 
รองรับต่อผู้ปกครองที่มีรายได้ไม่สูงนัก สามารถน าเด็กมาฝากเลี้ยงดูในศูนย์ที่มีพ้ืนที่เป็นสัดส่วนและมี
มาตรฐานในระดับหนึ่ง แต่มีข้อเสีย คือ ด้วยการที่ศูนย์เก็บค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กในราคาที่ถูก ท า
ให้การด าเนินงานในเรื่องต่างๆอาจมีข้อจ ากัด งบประมาณที่จัดสรรเป็นเงินเดือนแก่อาสาฯก็ไม่มากนัก 
เมื่อเทียบกับภาระการเลี้ยงดูเด็กจ านวนมาก ท าให้อาสาฯส่วนใหญ่ขาดแรงจูงใจในการท างานและมี
การลาออกอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งอาสาฯยังไม่มีผู้ใดที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมาโดยตรงจึงขาดผู้น า
ในเรื่องการด าเนินงานการเลี้ยงดูเด็กอย่างถูกหลัก เช่น การจัดท าแผนการเรียนการสอน การเห็น
ประโยชน์ของการบันทึกพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย เป็นต้น 
 โดยการเลี้ยงดูเด็กทั้ง 3 รูปแบบ มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป แต่ส่วนใหญ่ภายใน
ชุมชนคลองพลับพลามีการเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัว อาจเป็นเพราะภายในชุมชนมีผู้สูงอายุจ านวนมาก 
แต่ละบ้านล้วนแต่เป็นเครือญาติกัน อีกทั้งบ้านภายในชุมชนคลองพลับพลามีพ้ืนที่กว้างและมีรั้วรอบ
ขอบชิดเหมาะแก่การเลี้ยงดูเด็ก ท าให้หลายครอบครัวจึงตัดสินใจเลี้ยงดูลูกหลานด้วยคนในครอบครัว 
เพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และไว้วางใจได้มากกว่าการส่งลูกไปเลี้ยงดูเด็กภายในศูนย์ฯที่มีเด็ก
จ านวนมากอาจดูแลได้ไม่ทั่วถึง อีกทั้งเวลาในการฝากรับเลี้ยงเด็ก และการไม่เปิดรับเลี้ยงเด็กเล็ก จึง
ไม่สอดคล้องกับชีวิตการท างานของผู้ปกครองในชุมชนเมือง และในบ้านรับเลี้ยงเด็กที่อาจมีการดูแล
ได้ทั่วถึงกว่าเพราะรับเลี้ยงเด็กจ านวนน้อย มีความยืดหยุ่นให้กับผู้ปกครองในเรื่องเวลาการเปิดรับฝาก
เลี้ยงเด็ก และการเปิดรับเลี้ยงเด็กเล็ก แต่ก็มีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูที่สูง ท าให้ปัจจุบันเริ่มปิดตัวลงไป
บ้างแล้ว 
 

8.1.2 ชุมชนร่วมสามัคคี 
 ปัจจุบันมี 98 หลังคาเรือน จากการเก็บข้อมูล 59 หลังคาเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพรับจ้างทั่วไปและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-20,000 บาท จากการศึกษาพบว่ามีเด็กท่ีมีช่วง
อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 4 ปี จ านวน 11 คน 
 การเลี้ยงดูเด็กภายในชุมชนร่วมสามัคคี มีทั้งหมด 2 รูปแบบ 

แบบที่ 1: การเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัวมีผู้เลี้ยงดูเด็กเป็นปู่ย่า ตายาย และผู้เป็นแม่ ซึ่งมีข้อดี
คือ ผู้เป็นแม่สามารถให้นมบุตรเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กได้อย่างครบถ้วน แต่ในบางครอบครัวที่
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พ่อแม่ต้องออกไปท างานหารายได้ทั้งคู่ ผู้เลี้ยงดูเด็กในตอนกลางวันก็จะเป็นปู่ย่า ตายาย ซึ่งมีข้อดี คือ 
พ่อแม่สามารถไว้วางใจว่าลูกจะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากบุคคลในครอบครัวและไปท างานได้อย่างไม่
วิตกกังวล อีกทั้งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการฝากเลี้ยงดูเด็กกับบุคคลอ่ืน แต่ข้อเสีย คือ ไม่ใช่ทุก
ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุคอยช่วยเหลือเรื่องการเลี้ยงดูเด็กได้ โดยเฉพาะในชุมชนเมืองที่รูปแบบ
ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว ซึ่งแต่ละครอบครัวก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ทั้งการประกอบ
อาชีพ รายได้ และรูปแบบครอบครัว จึงต้องหาทางเลือกในการฝากเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมส าหรับแต่
ละครอบครัว 
 แบบที่ 2: การเลี้ยงดูเด็กบ้านร่วมพัฒนาเด็ก เป็นเสมือนการฝากเลี้ยงดูเด็กกับเพ่ือนบ้าน แต่
เป็นการรับเลี้ยงดูเด็กจ านวนมาก ซึ่งมีข้อดีคือ มีความยืดหยุ่นให้กับผู้ปกครองในหลายด้าน ทั้งเวลา
เปิดปิดในการรับฝากเลี้ยงดูเด็กที่เอ้ือต่อเวลาการท างานของผู้ปกครอง การเปิดรับฝากเด็กเล็กท าให้
ผู้ปกครองไม่ต้องลาออกจากงานมาเพ่ือเลี้ยงดูเด็ก เพราะสถานรับเลี้ยงเด็กส่วนใหญ่ยังไม่มีการเปิดรับ
เลี้ยงเด็กเล็ก อีกท้ังบ้านร่วมพัฒนาเด็กมีการรับเลี้ยงเด็กจ านวนมาก ท าให้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กมี
ราคาถูกมากกว่าบ้านรับเลี้ยงเด็กท่ีมีการรับเลี้ยงเด็กจ านวนน้อย แต่มีข้อเสีย คือ การรับเลี้ยงเด็กอายุ
น้อยและจ านวนมากนั้น ผู้รับเลี้ยงเด็กอาจดูแลเด็กให้เกิดความทั่วถึงได้ยาก อีกทั้งเป็นบ้านในชุมชนที่
ยังไม่มีการจดทะเบียนการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กอย่างถูกต้อง เพราะมีข้อจ ากัดในเรื่องของพ้ืนที่และ
ความเป็นสัดส่วน ท าให้การเลี้ยงดูเด็กจ านวนมากมีความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดข้ึนได้ทุกเม่ือ  
 โดยการเลี้ยงดูเด็กทั้ง 2 รูปแบบ มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป แต่ส่วนใหญ่ภายใน
ชุมชนร่วมสามัคคีมีการเลี้ยงดูเด็กโดยคนในครอบครัว อาจเป็นเพราะมีผู้สูงอายุจ านวนมาก สามารถ
เลี้ยงดูเด็กในเวลากลางวันได้ ช่วยให้แม่เด็กสามารถออกไปท างานหารายได้เข้าสู่ครอบครัว โดยไม่ต้อง
น าเด็กไปฝากเลี้ยงดูกับบุคคลอื่น แต่บางครอบครัวเดี่ยวที่ไม่มีผู้ใหญ่หรือเครือญาติช่วยเลี้ยงดูเด็ก จึงมี
ความจ าเป็นต้องฝากเลี้ยงดูเด็กตามบ้านร่วมพัฒนาเด็ก ซึ่งเกิดขึ้นมาเป็นทางเลือกที่สามารถท าให้
ผู้ปกครองท างานต่อไปได้โดยไม่ต้องลาออกจากงานให้เสียรายได้ แต่ต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึนได้เพราะเด็กมีการรับเลี้ยงเด็กจ านวนมากในพ้ืนที่บ้านภายในชุมชนที่มีพ้ืนที่จ ากัด 
 

8.1.3 ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 
 ปัจจุบันมี 420 หลังคาเรือน จากการเก็บข้อมูล 152 หลังคาเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพ รับจ้างทั่วไป และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-20,000 บาท จากผลการศึกษาพบว่า มีเด็กที่
มีช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 4 ปี จ านวน 41 คน 
 การเลี้ยงดูเด็กภายในชุมชนรุ่งมณีพัฒนา มีทั้งหมด 2 รูปแบบ 

แบบที่ 1: การเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัว เป็นการที่เด็กได้รับการเลี้ยงดูโดย บิดามารดา ปู่ย่า 
ตายาย จากผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีการเลี้ยงดูเด็กโดยบิดามารดา ซึ่งมีข้อดี คือ ผู้เป็นแม่
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สามารถให้นมแก่บุตรได้อย่างเต็มที่ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
แม่ลูกให้ได้รับความรักความอบอุ่นอย่างเต็มที่ และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฝากเลี้ยงดูบุตรกับ
บุคคลอ่ืน แต่มีข้อเสีย คือ ผู้ปกครองที่มีรายได้ไม่สูงมากนัก จากที่เคยมีรายได้ 2 ทาง ทั้งบิดาและ
มารดา มารดาต้องลาออกจากงานมาเพ่ือเลี้ยงดูลูก ท าให้เหลือรายได้เข้าสู้ครอบครัวเพียงทางเดียว 
อาจส่งผลกระทบท าให้การด าเนินชีวิตมีความยากล าบากมากข้ึน 

แบบที ่2: การเลี้ยงดูเด็กโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เป็นการเลี้ยงดูเด็กภายในศูนย์ฯ
ของรัฐที่มีการด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการชุมชนรุ่งมณีพัฒนาในการบริหารจัดการ และให้การ
สนับสนุน ซึ่งมีข้อดีคือ การด าเนินงานของศูนย์ฯจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐ และเลี้ยงดูเด็กจ านวน
มาก ท าให้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กมีราคาถูก มีอาคารสถานที่ที่เป็นสัดส่วน มีโครงการอบรมส าหรับ
อาสาผู้เลี้ยงดูเด็ก งบประมาณการทัศนศึกษาของเด็ก และกิจกรรมส าหรับเด็กร่วมกับชุมชน ด้วยการ
ก่อตั้งเป็นศูนย์รับเลี้ยงเด็กภายชุมชนจดทะเบียนขึ้นอย่างเป็นทางการ ท าให้มีทั้งหน่วยงานและองค์กร
ต่างๆเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างสม่ าเสมอ แต่มีข้อเสียคือ ทางศูนย์ฯมีการรับเลี้ยงเด็กจ านวนมาก 
อาจดูแลได้ไม่ทั่วถึง อีกทั้งเรื่องของความยืดหยุ่นในการด าเนินงานของศูนย์ฯ ยังไม่รองรับต่อการ
ท างานของผู้ปกครอง ซึ่งต้องออกไปท างานแต่เช้าตรู่กว่าจะเลิกงานก็เย็นค่ า และการรับเลี้ยงเด็กของ
ศูนย์จะเริ่มที่ช่วงอายุ 2 ขวบครึ่งจนถึงวัยเข้าสู่โรงเรียนอนุบาล อาจส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองที่มี
รายได้ไม่มากนัก อาจจะต้องลาออกจากงานมาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรในช่วงที่ยังหาสถานที่รับเลี้ยงได้ ข้อเสีย
ข้อสุดท้ายคือ ครูพ่ีเลี้ยงเด็กส่วนใหญ่ยังไม่จบการศึกษาในหลักสูตรปฐมวัย อาจส่งผลให้ขาดผู้น าการ
พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของศูนย์ฯและการเลี้ยงดูเด็กอย่างถูกวิธี ซึ่งในทางกลับกันการสร้าง
แรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้ครูพี่เลี้ยงเด็กพัฒนาตนเองนั้นก็ส าคัญ เช่น การขึ้นเงินเดือนและการให้
ความส าคัญกับครูพี่เลี้ยงเด็ก 

โดยการเลี้ยงดูเด็กทั้ง 2 รูปแบบ มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป แต่ส่วนใหญ่ภายใน
ชุมชนรุ่งมณีพัฒนามีการเลี้ยงดูเด็กโดยบิดามารดา อาจเป็นเพราะผู้ปกครองให้ความส าคัญกับการ
เลี้ยงดูเด็กด้วยตนเอง เพ่ือสร้างความรักความผูกพันตั้งแต่ระยะแรกจนเขาเติบโต หรือในบาง
ครอบครัวมีความจ าเป็น เพราะรูปแบบครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยวที่ไม่มีญาติผู้ใหญ่คอยช่วยเลี้ยงดู
เด็กในเวลากลางวันได้ และอาจไม่ไว้วางใจที่จะฝากเลี้ยงดูเด็กกับบุคคลอ่ืน 

 
8.1.4 ชุมชนทรัพย์สินเก่า 

 ปัจจุบันมี 550 หลังคาเรือน จากการเก็บข้อมูล 170 หลังคาเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพรับจ้างทั่วไป และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-15,000 บาท จากการศึกษาพบว่า มีเด็กที่มี
ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 4 ปี จ านวน 45 คน 
 การเลี้ยงดูเด็กในชุมชนทรัพย์สินเก่า มีทั้งหมด 2 รูปแบบ 
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 แบบที่ 1: การเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัว จากการลงพ้ืนที่เป็นการเลี้ยงดูเด็กโดยบิดามารดา
มากที่สุด ซึ่งมีข้อดีคือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแม่ลูก เด็กจะได้รับการเลี้ยงดูอย่างอบอุ่น 
ทานนมแม่ได้เป็นระยะเวลานาน เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก อีกทั้งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การเลี้ยงดูเด็กกับบุคคลอ่ืน แต่มีข้อเสียคือ ในบางครอบครัวที่ผู้เป็นแม่เคยท างานก่อนการคลอดบุตร 
มีความจ าเป็นต้องลาออกจากงานมาเพ่ือเลี้ยงดูลูก ท าให้ขาดรายได้เข้าสู่ครอบครัว อาจส่งผลกระทบ
ต่อครอบครัวที่มีรายได้ไม่มากนักต้องมีการด าเนินชีวิตที่ล าบากมากข้ึน 
 แบบที่ 2: การเลี้ยงดูเด็กโดยบ้านร่วมพัฒนาเด็ก  เป็นเสมือนการฝากเลี้ยงดูเด็กกับเพ่ือนบ้าน 
มีการเลี้ยงดูเด็กจ านวนมากในพ้ืนที่บ้านภายในชุมชน ซึ่งมีข้อดีคือ บิดามารดาของเด็กสามารถท างาน
หารายได้เข้าสู่ครอบครัวได้ดังเดิม ด้วยการที่เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กจ านวนมาก ท าให้ค่าใช้จ่ายในการ
เลี้ยงดูเด็กมีราคาถูก อีกทั้งมีรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กที่ยืดหยุ่นแก่ผู้ปกครอง  คือ เปิดรับเลี้ยงเด็กแต่
เช้าตรู่และส่งเด็กแก่ผู้ปกครองถึงเย็นค่ าได้ เปิดรับเลี้ยงเด็กเล็กซึ่งเป็นช่วงวัยที่สถานรับเลี้ยงเด็กท่ีอ่ืนๆ
ไม่เปิดรับ ซึ่งมารองรับต่อผู้ปกครองที่มีความจ าเป็นต้องท างานหารายได้หลังคลอดบุตร เพราะมีญาติ
ผู้ใหญ่ช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตร แต่มีข้อเสียคือ การเลี้ยงดูเด็กจ านวนมากในสถานที่บ้านภายใน
ชุมชน มีพ้ืนที่จ ากัด และไม่เป็นสัดส่วน ใต้ถุนบ้านมีแหล่งน้ าคร า และทางสัญจรมักมีรถมอเตอรไซต์วิ่ง
ผ่านบ่อยครั้ง ท าให้การดูแลเด็กอาจท าได้ไม่ทั่วถึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้ทุกเมื่อ 
 โดยการเลี้ยงดูเด็กทั้ง 2 รูปแบบ มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป แต่ส่วนใหญ่ภายใน
ชุมชนทรัพย์สินเก่า มีการเลี้ยงดูเด็กโดยบิดามารดา อาจเป็นเพราะการให้ความส าคัญเรื่องการเลี้ยงดู
บุตรหรือมีความจ าเป็นต้องลาออกจากงานมาเพ่ือเลี้ยงดูบุตร เนื่องจากรูปแบบครอบครัวเป็น
ครอบครัวเดี่ยว ไม่สามารถฝากเด็กเลี้ยงดูกับญาติผู้ใหญ่ในเวลากลางวันได้ อีกทั้งถ้าน าไปฝากบ้านร่วม
พัฒนาเด็กผู้ปกครองอาจยังมีความวิตกกังวลเรื่องการเลี้ยงดูเด็กไม่ทั่วถึงทั่วถึงเพราะมีเด็กจ านวนมาก 
และจะเกิดค่าใช้จ่ายในการฝากเลี้ยงดูเด็กเพ่ิมขึ้นมา 
 รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กที่เป็นที่นิยมอย่างมากทั้ง 4 ชุมชน คือ การเลี้ยงดูเด็กโดยคนใน
ครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย และญาติพ่ีน้อง เพราะเป็นรูปแบบที่เด็กจะได้รับการ
เลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดจากบุคคลภายในครอบครัวที่จะมีการเลี้ยงดูเด็กเป็นอย่างดี  แต่รูปแบบการเลี้ยงดู
เด็กรูปแบบนี้มีข้อจ ากัดส าหรับครอบครัวเดี่ยวในชุมชนเมือง อีกทั้งในอนาคตครอบครัวเดี่ยวก็จะมี
จ านวนเพ่ิมมากขึ้น ความผูกพันในรูปแบบชนบทจะลดบทบาทลงไป เนื่องจากชาวบ้านทั้ง 4 ชุมชน 
ส่วนใหญ่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากแต่ละภูมิภาคที่หลากหลายได้ตั้งรกรากเป็นเวลากว่า 30-40 ปี เริ่ม
มีการเปลี่ยงแปลงวิถีชีวิตและรูปแบบครอบครัวให้เข้ากับการกลายเป็นเมือง ส่วนการส่งเด็กไปฝาก
เลี้ยงดูกับญาติผู้ใหญ่ที่ต่างจังหวัดต่างมีข้อดี คือ บิดามารดาท างานหารายได้อย่างเต็มที่ปราศจาก
ความกังวล แต่ข้อเสียคือ ความผูกพันระหว่างบิดามารดาและบุตรอาจไม่แน่นแฟ้น อีกทั้งในบาง
ครอบครัวที่มาอาศัยอยู่ในชุมชนเมืองเป็นระยะเวลานานจึงไม่ค่อยมีความผูกพันกับญาติผู้ใหญ่ใน
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ภูมิล าเนา ส่วนการให้มารดาลาออกจากการท างานมาเลี้ยงดูบุตรไม่สามารถแก้ไขปัญหามารดาที่ มี
ความจ าเป็นต้องท างานหารายได้เข้าสู่ครอบครัว โดยเฉพาะชุมชนเมืองที่มีค่าครองชีพที่สูง ส่วน
รูปแบบบ้านรับเลี้ยงเด็กที่มีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กที่สูง เนื่องจากการรับเลี้ยงเด็กเล็กมีความเสี่ยง
มากกว่าการเลี้ยงเด็กในวัยอ่ืน ท าให้สามารถรับเลี้ยงดูได้ในจ านวนน้อย ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อจ านวน
เด็กจึงสูง จากข้อมูลเชิงส ารวจพบว่าภายในชุมชนมีอัตราการเกิดที่ลดลง และในปัจจุบันการเลี้ยงดู
เด็กในรูปแบบนี้เริ่มทยอยปิดตัวลง ซึ่งรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กทั้ง การเลี้ยงดูเด็กโดยคนในครอบครัว 
และการเลี้ยงดูเด็กโดยบ้านรับเลี้ยงเด็ก มีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถเป็นรูปแบบหลักในการเลี้ยงดูเด็ก 
ส าหรับครอบครัวในชุมชนเมืองได้ แต่อาจมีบางส่วนที่ยังด าเนินการอยู่ในอนาคต ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็นในการมองหาทางเลือกส าหรับการเลี้ยงดูที่มีรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับครอบครัวในชุมชนเมือง 
เพ่ือรองรับความจ าเป็นของผู้ปกครอง และชุมชนที่มีเงื่อนไขและข้อจ ากัดที่แตกต่างกันออกไป จาก
บทสรุปสามารถเปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กท่ีมีความเหมาะสมในการเลี้ยงดูด้านต่างๆดังนี้ 
 
ตารางท่ี 8.1 แสดงการเปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กในการเลี้ยงดูด้านต่างๆ 
 

รูปแบบการเลี้ยงดูเด็ก 
 
การเลี้ยงดูเด็ก 

การเลี้ยงดูเด็ก
โดยครอบครัว 

บ้านรับเลี้ยงเด็ก 
(เร่ิมมีการปิด 

ตัวลง) 

บ้านร่วมพัฒนาเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กก่อนวัยเรียน 

ความใกล้ชิด ได้ความรักความ
อบอุ่น และการ
ดูแลที่ด ี

1:3 (อัตราส่วนผู้
เลี้ยงดตู่อเด็ก) 
ดูแลได้ทั่วถึง 

1:17 (อัตราส่วนผู้
เลี้ยงดตู่อเด็ก) อาจ
ดูแลได้ไม่ท่ัวถึง 

1:16 (อัตราส่วนผู้
เลี้ยงดตู่อเด็ก) อาจ
ดูแลได้ไม่ท่ัวถึง 

จ านวนเด็ก ไม่เกิน 3 คน ไม่เกิน 5 คน ส่วน
ใหญ่เป็นการรับ
ฝากเลี้ยงเด็กเล็ก 

20-50 คน มีเด็ก
จ านวนมาก แต่เป็น
ทั้งเด็กเล็ก เด็ก
ตอนต้น เลีย้งด ู

60-80 คน มีเด็ก
จ านวนมาก แต่เป็น
วัยเด็กตอนต้น
พอที่จะเรียนรูดู้แล 

   รวมกันอาจมีความ
เสี่ยงถ้าไม่สามารถ
เลี้ยงดไูด้อย่างท่ัวถึง 

ตัวเองได้ แตย่ังคง
ต้องมีการเลี้ยงดู
อย่างทั่วถึง 

ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู ส่วนใหญ่
ผู้ปกครองจะซื้อ
อุปกรณ์ส าหรับ
การเลีย้งดูเด็ก 
และค่าใช้จ่าย
เล็กๆน้อยๆ 

3,500-4,000 
บาทต่อเดือน มี
ค่าใช้จ่ายในการ
เลี้ยงดูทีสู่ง ไม่
รองรับผู้ปกครอง
ที่มีรายได้น้อย 

900-2,500 บาทต่อ
เดือน มีค่าใช้จ่ายใน
การเลีย้งดูเด็กท่ีสูง
กว่าศูนย์ฯ เพราะ
ค่าใช้จ่ายต่างๆไม่มี
หน่วยงานใดทีใ่ห้การ 

400-700 บาทต่อ
เดือน มีค่าใช้จ่ายใน
การเลีย้งดูเด็กท่ีถูก
รองรับผู้ปกครองมี
รายได้น้อย 
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ตารางท่ี 8.1 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 

รูปแบบการเลี้ยงดูเด็ก 
 
การเลี้ยงดูเด็ก 

การเลี้ยงดูเด็ก
โดยครอบครัว 

บ้านรับเลี้ยงเด็ก 
(เร่ิมมีการปิด 

ตัวลง) 

บ้านร่วมพัฒนาเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กก่อนวัยเรียน 

 เตรียมไว ้  สนับสนุน  
พื้นที่สถานรับเลี้ยง 
 

บ้านภายใน
ชุมชนซึ่งมีขนาด
พื้นที่แตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละ
ชุมชน 

บ้านภายในชุมชน
ที่มีพ้ืนท่ีจ ากัด ท า
ให้ไม่สามารถจดั
สัดส่วนของพื้นที่
ได้ตามมาตรฐาน
สถานรับเลี้ยงเด็ก 

บ้านภายในชุมชนที่มี
พื้นที่จ ากัด ท าให้ไม่
สามารถจัดสัดส่วน
ของพื้นที่ได้ตาม
มาตรฐานสถานรับ
เลี้ยงเด็ก 

อาคารสถานท่ี
กว้างขวางตาม
มาตรฐานศูนย์ฯ
ของรัฐ 

ก ากับควบคุมการ
ด าเนินงาน 

คนในครอบครัว เจ้าของบ้าน 
(เอกชน) 
 

เจ้าของบ้าน (เอกชน) คณะกรรมการ
ชุมชน,
คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ (รัฐบาล) 

ความปลอดภัย มีความปลอดภัย  ด้วยพื้นท่ีที่จ ากัด ด้วยพื้นท่ีที่จ ากัดและ พื้นที่มีความเป็น 
 เพราะเป็น

ลูกหลาน 
และมเีด็กเล็ก
จ านวนน้อย แต่
ควรให้ความใส่ใจ
เพราะการเลีย้งดู
เด็กเล็กมีความ
เสี่ยงสูง 

มีเด็กจ านวนมากจึงมี
ความปลอดภัยไม่มาก
นัก 

สัดส่วน กว้างขวาง 
รองรับการเลี้ยงดู
เด็กให้ปลอดภัย 

การเสริมสร้างความรู้ผู้
เลี้ยงดเูด็ก 

อาศัย
ประสบการณ์ 
และการค้นหา 

การเลีย้งดูเป็น
แบบยายเลี้ยง
หลานอาศัย 

ความรู้เรื่องการเลี้ยงดู
เด็กจากการอบรมกับ 

ความรู้จากภาครัฐ
ส่งเข้าอบรม
โครงการ 

 
 

ความรู้เพิ่มเติม ประสบการณ์ลอง
ผิดลองถูก 

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม
มาประยุกต์ใช้ 

ต่างๆโดยมีงบ
สนับสนุน 

การเสริมสร้างความรู ้ ใส่ใจใน การเลีย้งดูอาศัย การเรยีนรู้ทักษะ การเรยีนรู้ทั้งใน  
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ตารางท่ี 8.1 (ต่อ) 

รูปแบบการเลี้ยงดูเด็ก 
 
การเลี้ยงดูเด็ก 

การเลี้ยงดูเด็ก
โดยครอบครัว 

บ้านรับเลี้ยงเด็ก 
(เร่ิมมีการปิด 

ตัวลง) 

บ้านร่วมพัฒนาเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กก่อนวัยเรียน 

เด็ก พัฒนาการของ
ลูกหลาน 

ประสบการณ์ของ
ผู้เลีย้งด ู

ต่างๆเป็นไปตาม
ประสบการณ์และพื้น
ฐานความรู้ของผู้เลี้ยง
ด ูและไม่ค่อยมีการ
เรียนรู้นอกสถานท่ี
เนื่องจากไม่มี
งบประมาณสนับสนุน 

และนอกสถานท่ีมี
เข้ามาอย่าง
สม่ าเสมอจาก
หน่วยงานท่ีให้การ
สนับสนุนกิจกรรม 
และงบประมาณ  

วัยท่ีรับเลีย้ง แรกเกิดจนถึง
เข้าโรงเรียน
อนุบาล 

3 เดือนจนถึงเข้า
โรงเรียนอนุบาล
ยืดหยุ่นเรื่องวัย
รองรับผู้ปกครอง
ที่มีความ
จ าเป็นต้องท างาน
หลังการลาคลอด 

3 เดือนจนถึงเข้า
โรงเรียนอนุบาล 
ยืดหยุ่นเรื่องวัยรองรับ
ผู้ปกครองที่มีความ
จ าเป็นต้องท างาน
หลังการลาคลอด 

2 ปีครึ่งจนถึงเข้า
โรงเรียนอนุบาล
และโรงเรียน
ประถมศึกษา 

เวลาที่รับเลี้ยง  
 

- 

07.00-18.00 น.  
ยืดหยุ่นเวลาได้
สอดคล้องกับการ
ท างานของ
ผู้ปกครอง 

06.30-18.00 น. 
ยืดหยุ่นเวลาได้
สอดคล้องกับการ
ท างานของผู้ปกครอง 

07.00-13.00 น. 
ไม่สอดคล้องกับ
เวลาท างานของ
ผู้ปกครอง 

หน่วยงานท่ีให้การ
สนับสนุน 
 
 
 
แรงจูงใจของผู้เลี้ยงดูเด็ก 
 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
การเป็นคนใน
ครอบครัว 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
ส่วนใหญ่ชาวบ้าน
มาสอบถามความ
สนใจในการรับ
เลี้ยงเด็ก เพราะ
เห็นเป็นผูสู้งอายุ
หรือบุคคล 

 
 
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม 
 
 
มีแรงจูงใจสูง เพราะ
เป็นเจ้าของ
ด าเนินงานเอง 
 
 
 

ส านักงานเขตวัง
ทองหลาง,
ส านักงานทรัพย์สิน
ส่วน
พระมหากษตัริย์,
คณะกรรมการ
ชุมชน 
ขาดแรงจูใจ เพราะ
อัตราเงินเดือนไมสู่ง
มากนัก และไม่มี
สวัสดิการรองรับ 
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ตารางท่ี 8.1 (ต่อ) 

 
 จากตารางการเปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กทั้ง 4 รูปแบบ ท าให้เห็นถึงรูปแบบการเลี้ยง
ดูเด็กที่มีข้อแตกต่าง ซึ่งจากตารางเปรียบเทียบ พบว่า มีรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กที่มีความเหมาะสม 2 
รูปแบบ คือ บ้านร่วมพัฒนาเด็ก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ท าให้สามารถดึงข้อดีและข้อเสีย
ของรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กในแต่ละชุมชน เพ่ือน ามาพัฒนาต่อยอดให้ได้รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กรูปแบบ
หลักท่ีสามารถจัดขึ้นได้อย่างเหมาะสมกับทุกชุมชนเมือง 

 

8.2 การอภิปรายผล 
 
 ชุมชนเมืองทั้ง 4 ชุมชน มีรูปแบบการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงดูเด็กที่แตกต่างกันออกไป ตาม
ข้อจ ากัดและขีดความสามารถของแต่ละชุมชน ซึ่งจากการศึกษาท าให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียของแต่
ละรูปแบบ โดยในส่วนนี้จะกล่าวถึงรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กจากทั้ง 4 ชุมชน ที่สามารถน ามาเป็น
ทางเลือกให้แก่ผู้ปกครองในชุมชนเมืองดังนี้ 
 
 8.2.1 รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัว 
 ดั้งเดิมในครอบครัวไทย มีวัฒนธรรมไทยมีวัฒนธรรมการเลี้ยงดูเด็ก โดยคนในครอบครัว ไม่
ว่าจะเป็นมารดา ผู้สูงอายุ และญาติพ่ีน้องช่วยเหลือกัน  แต่ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมของสังคมเมือง
ได้เปลี่ยนแปลงไป บทบาทของผู้หญิงที่เคยท างานในบ้านได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นการออกไปท างาน

 

รูปแบบการเลี้ยงดูเด็ก 
 
การเลี้ยงดูเด็ก 

การเลี้ยงดูเด็ก
โดยครอบครัว 

บ้านรับเลี้ยงเด็ก 
(เร่ิมมีการปิด 

ตัวลง) 

บ้านร่วมพัฒนาเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กก่อนวัยเรียน 

 
 
 
 
การเป็นสถานรับเลี้ยง
เด็กท่ีมีการจดทะเบยีน
ถูกต้องตามกฎหมาย 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
ไม่มีการจด
ทะเบียน 

 
 
 
 
ไม่สามารถจด
ทะเบียนให้ถูกต้องได้ 
เพราะข้อจ ากัดใน
เรื่องพื้นที่และ
สภาพแวดล้อม
โดยรอบของสถานรับ
เลี้ยงเด็ก 

 
 
 
 
มีการจดทะเบียน
ถูกต้องตาม
กฎหมาย และมี
คณะกรรมการ
ชุมชนคอยติดตาม
ก ากับดูแลการ
ด าเนินงาน 
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นอกบ้าน ด้วยค่าครองชีพที่สูงขึ้น ท าให้ทั้งบิดาและมารดามีความจ าเป็นในการท างานหารายได้เข้าสู่
ครอบครัวทั้งคู่ ส่งผลต่อครอบครัวที่มีโครงสร้างเป็นครอบครัวเดี่ยว ซึ่งไม่มีญาติผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ
เรื่องการเลี้ยงดูเด็ก เกิดปัญหาการเลี้ยงดูเด็กในเวลากลางวัน ดังนั้นครอบครัวในชุมชนเมืองที่มี
รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัวถือเป็นรูปแบบที่ดีที่สุด เพราะการเลี้ยงดูเด็กโดยคนในครอบครัว
สามารถเลี้ยงดูเด็กที่บ้านภายในชุมชน ไม่ต้องการรับส่งเด็กตามสถานรับเลี้ยงเด็ก อีกทั้งลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการฝากเลี้ยงดูเด็กกับบุคคลอ่ืน สามารถมั่นใจในความปลอดภัยและโภชนาการที่ดี และ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับคนในครอบครัวให้เด็กได้รับความรักและความอบอุ่นอย่างเต็มที่ 
อย่างไรก็ตามมีครอบครัวในชุมชนเมืองจ านวนมากที่มีข้อจ ากัดไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กด้วยคนใน
ครอบครัวได้ ส่งผลให้มีความจ าเป็นในการหาทางเลือกในการเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบอ่ืน 
 จากการศึกษาพบว่า ครอบครัวในชุมชนเมืองที่มีรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กโดยคนในครอบครัวมี
ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก 20 เปอร์เซ็นต์ ต้องมีรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กขึ้นมารอบรับและอาจมี
จ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองในอนาคต 
 
 8.2.2 รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กโดยบ้านรับเลี้ยงเด็ก 
 บ้านรับเลี้ยงเด็กเกิดขึ้นเนื่องจากการมีครอบครัวในชุมชนเมืองที่มีปัญหาการเลี้ยงดูเด็ก 
เพราะเป็นครอบครัวเดี่ยว อีกทั้งบิดาและมารดามีความจ าเป็นต้องออกไปท างานหารายได้ทั้งคู่ จึงมี
ความจ าเป็นในการหาทางเลือกในการฝากเลี้ยงดูเด็ก โดยเริ่มจากการมองหาเพื่อนบ้านภายในชุมชนที่
มีผู้สูงอายุหรือบุคคลที่ว่างงานที่มีความสมัครใจในการรับฝากเลี้ยงเด็กในเวลากลางวัน  
 จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นการฝากเลี้ยงเด็กเล็กตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ซึ่งไม่ค่อยมี
สถานรับเลี้ยงเด็กเปิดรองรับ ด้วยการเลี้ยงเด็กเล็กมีความเสี่ยงจึงต้องรับเลี้ยงเด็กจ านวนน้อย 
ประมาณ 3 คน ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการฝากเลี้ยงดูเด็กในราคาที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้เฉลี่ย
ของครอบครัวทั้ง 4 ชุมชน อีกทั้งรูปแบบนี้เป็นรูปแบบของการเลี้ยงดูเด็กเสมือนยายเลี้ยงหลานไม่ใช่
รูปแบบของการให้การศึกษาเรียนรู้ ท าให้รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กโดยบ้านรับเลี้ยงเด็กในปัจจุบันเริ่มมี
การปิดตัวลง  
 
 8.2.3 รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กโดยบ้านร่วมพัฒนาเด็ก 

บ้านร่วมพัฒนาเด็ก มีการด าเนินการโดยเอกชน ซึ่งเป็นสมาชิกภายในชุมชน มีการรับฝาก
เลี้ยงดูเด็กจ านวนมากในราคาถูก โดยการเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบนี้มีข้อดีในหลายด้าน 1.) สมาชิกใน
ชุมชนมีงานท าสร้างรายได้ 2.) ผู้ปกครองสามารถฝากเลี้ยงดูเด็กใกล้บ้านในชุมชน 3.) ค่าใช้จ่ายในการ
ฝากเลี้ยงดูเด็กมีความเหมาะสมตามสภาพการเลี้ยงดูในรูปแบบเอกชน 4.) มีความยืดหยุ่นทั้งการ
เปิดรับการเลี้ยงเด็กเล็กและเวลาในการรับฝากเด็กที่สอดคล้องกับการท างานของผู้ปกครองในชุมชน
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เมือง ท าให้ผู้ปกครองไม่ต้องลาออกจากงานมาให้เป็นการขาดรายได้เข้าสู่ครอบครัว บ้านร่วมพัฒนา
เด็กถือเป็นการตอบสนองทางเลือก ส าหรับผู้ปกครองที่มีรูปแบบครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว ไม่มี
ญาติใหญ่มาช่วยเลี้ยงดูเด็กได้ แต่ข้อเสียที่ส าคัญ คือ ด้วยข้อจ ากัดที่เป็นบ้านภายในชุมชนน ามาเปิด
เป็นบ้านร่วมพัฒนาเด็ก ท าให้บ้านมีพ้ืนที่ใช้สอยในการเลี้ยงดูเด็กอย่างจ ากัด และไม่เป็นสัดส่วน 
เพราะมีทั้งพ้ืนที่อยู่อาศัยของพ่ีเลี้ยงเด็ก และพ้ืนที่ในการรับเลี้ยงดูเด็ก อีกทั้งบ้านรับเลี้ยงเด็กมีความ
จ าเป็นต้องรับเลี้ยงเด็กจ านวนมาก เพ่ือเฉลี่ยรายจ่ายภายในบ้านร่วมพัฒนาให้มีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู
เด็กสามารถเก็บได้ในราคาถูก และมีข้อจ ากัดคือไม่สามารถจดทะเบียนขึ้นเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กได้ 
เพราะมาตรฐานการจัดตั้งที่ไม่สามารถยืดหยุ่นได้ เมื่อบ้านร่วมพัฒนาเด็กไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะจัดตั้ง
สถานรับเลี้ยงเด็กได้แล้ว ส่งผลให้อีกหลายหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆไม่รับทราบถึงการด าเนินงาน
และความต้องการการสนับสนุนในสิ่งต่างๆได้ ท าให้การด าเนินงานเป็นแบบตามมีตามเกิด มีเพียงการ
ให้การสนับสนุนของหน่วยงานในพ้ืนที่บางส่วน และการชี้แนะแนวทางพัฒนาการด าเนินงานที่ดีของ
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมที่ผู้เลี้ยงเด็กได้เข้าโครงการอบรมต่างๆอย่างสม่ าเสมอเท่านั้น 
 
 8.2.4 รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน มีการบริหารงานและก ากับควบคุมโดยคณะกรรมการชุมชน 
ซึ่งมีการสนับสนุนหลักโดยภาครัฐ ด้วยความเป็นสาธารณะ ท าให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆรับรู้และ
เข้ามาให้การสนับสนุนได้ง่าย เช่น ส านักงานเขตวังทองหลาง ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
บริษัทเอกชน และภาคประชาชน ด้วยการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน ส่งผลให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียน มีอาคารสถานที่กว้างขวางและเป็นสัดส่วนถูกต้องตามมาตรฐานสถานรับเลี้ยงเด็ก และ
ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กมีราคาถูก อีกทั้งศูนย์ฯมีระยะทางใกล้กับชุมชนสามารถไปรับไปส่งฝาก
เลี้ยงดูเด็กได้อย่างสะดวก แต่มีข้อเสียที่สามารถพัฒนาได้ คือ ระยะเวลาการเปิดรับฝากเด็กควรขยาย 
เพ่ือรองรับการท างานของผู้ปกครองในชุมชนเมืองที่ท างานแต่เช้าตรู่และเลิกเย็นค่ า อีกทั้งรับเลี้ยงเด็ก
จ านวนมากเมื่อเทียบกับอาสาผู้ดูแลเด็ก ท าให้ผู้ปกครองที่คิดจะฝากรับเลี้ยงเด็กไม่มีความเชื่อมั่นว่า
จะเลี้ยงดูเด็กได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งไม่มีการเปิดรับเลี้ยงเด็กเล็กก่อนวัย 2 ปีครึ่ง ซึ่งผู้ปกครองบางรายมี
ความต้องการในการฝากรับเลี้ยงเด็กเล็ก เนื่องจากมีความจ าเป็นในการท างานหารายได้เข้าสู่
ครอบครัว 
 จากการศึกษารูปแบบการเลี้ยงดูเด็กทั้ง 4 รูปแบบ ท าให้พบจุดร่วมในการแก้ไขปัญหา เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดสวัสดิการเด็ก ในรูปแบบของการมีเนอร์สเซอรี่ในชุมชน ดังนี้ 
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 8.2.5 เนอร์สเซอรี่ชุมชน 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอ เนอร์สเซอรี่ชุมชน เป็นรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กท่ีพัฒนาขึ้นมาจากรูปแบบการ
เลี้ยงดูเด็กทีไ่ด้ศึกษาจากทั้ง 4 ชุมชน เพ่ือเติมเต็มช่องว่างของรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กอ่ืนๆให้สอดคล้อง
กับความต้องการจ าเป็นของครอบครัวในชุมชนเมือง โดยเนอร์สเซอรี่ชุมชนมีการด าเนินการของ
ภาคเอกชน ซึ่งการที่น าเสนอรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบเนอร์สเซอรี่ชุมชน เพราะชุมชนที่ได้
ศึกษามีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีมากนัก มีพ้ืนฐานที่เริ่มมาจากชุมชนแออัด ดังนั้นรูปแบบเนอร์สเซอรี่
ชุมชนอาจเป็นทางออกส าหรับครอบครัวในชุมชนเมือง โดยสร้างให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมของ
สมาชิกภายในชุมชนเป็นเนอร์สเซอรี่ที่มีชุมชนเป็นเจ้าของ และมีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ
ชุมชน ซึ่งมีข้อดีคือ ชุมชนได้ท าการสร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิก สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ชุมชน
เข้มแข็งได้จากการจัดสวัสดิการ โดยมีหลักการดังนี้ 1) จัดหาพ้ืนที่ว่างภายในชุมชน เช่น พ้ืนที่
สาธารณะที่สามารถก่อสร้างศาลา 2) บุคคลากรในชุมชน เช่น ผู้สูงอายุที่มีอายุประมาณ 50-75 ที่
สามารถท างานได้ (การเกษียณอายุในบางบริษัทเริ่มตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป) ควรเข้ามาเป็นผู้เลี้ยงดูโดย
ใช้ความสามารถในบทบาททางเพศหญิงที่ส่วนใหญ่มีประสบการณ์เลี้ยงดูลูกหลาน น าไปสู่การท าให้
สมาชิกภายในชุมชนมีงานท า เด็กได้รับความอบอุ่นอย่างเต็มที่ และผู้ปกครองรับส่งเด็กในพ้ืนที่ชุมชน
ใกล้ๆ โดยผู้วิจัยได้สร้างเป็นโครงสร้างการบริหารงานของเนอร์สเซอรี่ชุมชน ดังแผนภาพข้างล่างนี้ 
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ภาพที่ 8.1 แสดงโครงสร้างการบริหารงานของเนอร์สเซอรี่ชุมชน 
 

เนอร์สเซอรี่ชุมชน มีเป้าหมายเพ่ือ 1) แก้ปัญหารูปแบบการเลี้ยงดูเด็กที่ เหมาะสมกับ
ผู้ปกครองในชุมชนเมือง 2) เสริมสร้างการส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 3) เป็นตัวกลางเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ภายในชุมชน 4) เสริมสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ และสนับสนุนการท าหน้าที่ของชมรม
ผู้สูงอายุ  

จากโครงสร้างการบริหารงานของเนอร์สเซอรี่ชุมชน มีการด าเนินงานโดยผู้จัดการเนอร์สเซอ
รี่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ ประสานงาน และการว่าจ้างผู้เลี้ยงดูเด็ก การด าเนินงานมีการเข้ามามี
ส่วนร่วมของผู้สูงอายุภายในชุมชน สมาชิกที่มีความสนใจในการเลี้ยงดูเด็ก และอาสาสมัคร โดยเนอร์
สเซอรี่เปิดรับเลี้ยงดูเด็กเล็กตั้งแต่ช่วงอายุ 3 เดือน จนถึง 2 ขวบครึ่ง เพราะทั้ง 4 ชุมชนที่ได้
ท าการศึกษายังไม่มีสถานรับเลี้ยงดูเด็กท่ีรองรับการเลี้ยงดูเด็กเล็กในราคาถูก โดยจะเปิดรับเลี้ยงดูเด็ก
ตั้งแต่เวลาเช้าตรู่ไปจนถึงเย็นที่ผู้ปกครองมารับได้สะดวก (06.30-18.30 น.) ซ่ึงผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ่
จะเป็นสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ สมัครใจในการเลี้ยงดูเด็ก และต้องการมีรายได้ 

คณะกรรมการชุมชน 

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดการ 

 

สมาชิกที่สนใจ อาสาสมัคร ผู้สูงอายุ 

ภาคีเครือข่าย 

- ภาครัฐ (ส านักงานเขตวังทองหลาง,    

  ส านักงานทรัพย์สินส่วน  

  พระมหากษัตริย์) 

- ภาคเอกชน 

- ภาคประชาชน (มูลนิธิ) 
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เพ่ือให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าและภาคภูมิใจที่สามารถมีรายได้ไว้จับจ่ายใช้สอยส่วนตัว หรือสมาชิก
ภายในชุมชนที่เป็นผู้ว่างงาน มีประสบการณ์การเลี้ยงดูเด็กเข้ามาเป็นผู้เลี้ยงดูเด็ก อีกทั้งผู้ที่ยินดีเข้ามา
มีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครเลี้ยงดูเด็กหรือวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอาสามาให้ความรู้การเลี้ยงดูเด็กอย่างถูก
วิธีกับผู้สูงอายุ โดยมีอัตราผู้เลี้ยงดูเด็กต่อเด็ก 1:5 และมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กอยู่ที่ 1,000 บาท
ต่อเด็ก 1 คน ผู้สูงอายุหรือสมาชิกที่สนใจ 1 คน เลี้ยงดูเด็ก 5 คน จะมีรายรับ 5,000 บาท ซึ่งจะ
แบ่งเป็น 3 ส่วน 1) เงินเดือนผู้สูงอายุหรือสมาชิกที่สนใจ 3,000 บาท 2) ค่าใช้จ่ายค่าน้ าค่าไฟภายใน
เนอร์สเซอรี่ชุมชน 3) เงินส่วนสุดท้ายไว้พัฒนาชมรมผู้สูงอายุ  

การให้สนับสนุนในเรื่องพ้ืนที่ และอาคารสถานที่จัดท าเนอร์สเซอรี่ชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชนมีการก าหนดหน้าที่ไปยังผู้จัดการเนอร์สเซอรี่เพ่ือประสานงานไปยังภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงาน
และองค์กรทุกภาคส่วนที่มีความพร้อมให้การสนับสนุน จัดหาพ้ืนที่และงบประมาณการก่อสร้าง
อาคาร เมื่อได้พ้ืนที่และงบประมาณมาจัดสร้างอาคารที่มั่นคงเป็นสัดส่วนตามมาตรฐานสถานรับเลี้ยง
เด็ก คณะกรรมการชุมชนคอยก ากับติดตามและให้ค าแนะน าในการด าเนินงานของเนอร์สเซอรี่ชุมชน
ให้มีพัฒนาการไปสู่มาตราฐานให้ได้มากที่สุด ซึ่งสิ่งเหล่าเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมภายในชุมชน 
เพ่ือให้เกิดสวัสดิการเด็กที่เข้ามาเติมเต็มช่องว่างภายในชุมชน ท าให้ผู้ปกครองภายในชุมชนได้มี
ทางเลือกหลังจากการลาคลอดบุตร 3 เดือน สามารถส่งบุตรหลานมาฝากให้เนอร์สเซอรี่ในชุมชนเลี้ยง
ดูได้ ส่วนผู้ปกครองก็สามารถท างานหารายได้เข้าสู่ครอบครัวได้อย่างเต็มที่ เพราะมีการขยายเวลา
และอายุในการรับฝากเด็กให้สอดคล้องกับครอบครัวในชุมชนเมือง ซึ่งผู้ปกครองสามารถไว้วางใจได้ว่า
บุตรหลานได้รับการเลี้ยงดูอยู่ในพ้ืนที่ภายในชุมชน และการด าเนินงานของเนอร์สเซอรี่ในชุมชนมีการ
ก ากับควบคุมมาตรฐานโดยคณะกรรมการชุมชน อีกทั้งผู้เลี้ยงดูเป็นบุคคลคุ้นเคยภายในชุมชน ท าให้
เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง และลดปัญหารูปแบบการเลี้ยงดูเด็กที่อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงไดใ้น
อนาคต 

 
8.3 ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษารูปแบบการเลี้ยงดูเด็กที่สามารถพัฒนาได้ในแต่ละชุมชน เพ่ือให้เกิดการ
เสริมสร้างรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กในชุมชนที่มีอยู่ให้เกิดการท าหน้าที่ที่สมบูรณ์ ดังนี้ 
 

8.3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
เสริมสร้างการมีส่วนร่วม โดยชุมชนควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของศูนย์ฯมากขึ้น 

ทั้งในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชาวบ้าน และคณะกรรมการชุมชน เพื่อเข้าไปรับรู้ถึงปัญหาและสิ่ง
ที่ต้องการได้รับการสนับสนุน  
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เสริมสร้างแรงบันดาลใจ โดยการด าเนินงานเพ่ือสังคมล้วนแต่ต้องการก าลังใจในการท างาน 
การปรับอัตราเงินเดือนและการมีสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่อาสาผู้เลี้ยงดูเด็กหรือครูพ่ีเลี้ยงเด็กให้
สูงขึ้น เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันที่มีค่าครองชีพที่สูงขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน สร้างศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในงาน  

การให้การสนับสนุน โดยหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ควรให้การส่งเสริม นม อุปกรณ์หรือสื่อ
การเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาทักษะส าหรับเด็กมากขึ้น อีกทั้งการสนับสนุนการรับสมัครผู้
เลี้ยงดูเด็กท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยหรือจบปริญญาตรีหรือจูงใจให้ ผู้เลี้ยงดูเด็กศึกษาต่อ เพ่ือมา
เป็นผู้น าในการด าเนินงานของศูนย์ฯ 

การติดตามการด าเนินงานและปรับให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยส่งเสริมให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในเรื่องเด็กเข้ามาก ากับดูแลติดตามคุณภาพการด าเนินงาน และสนับสนุนผลักดันให้เข้าสู่
มาตรฐานให้มากที่สุด 

ควรปรับระยะเวลารับส่งเด็กของศูนย์ฯควรขยายให้มีความยืดหยุ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ท างานของผู้ปกครองในชุมชนเมือง 

 
8.3.2 บ้านร่วมพัฒนาเด็ก 
การติดตามการด าเนินงานและปรับให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยก าหนดมาตรฐานการ

ด าเนินงานของบ้านร่วมพัฒนาเด็ก โดยให้ชุมชน มูลนิธิและหน่วยงานต่างๆเข้าไปมีส่วนร่วมดูแล และ
ให้การสนับสนุนมากข้ึน 

การให้การสนับสนุน โดยปรับปรุงสถานที่รับเลี้ยงเด็กมีความม่ันคงแข็งแรง สัดส่วนของห้องที่
จ าเป็นต้องใช้สอยต่างๆ เช่น ห้องน้ า ห้องครัว และห้องเรียน ฯลฯ 

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ควรให้ความสนใจ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ 
เพ่ือให้เกิดมาตรฐานระดับหนึ่ง ถึงแม้จะมีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถจดทะเบียนอย่างเป็นทางการได้ยิ่งควร
ได้รับการดูแลให้ไปถึงจุดที่มีมาตรฐาน มิฉะนั้นจะเป็นการสร้างความสุ่มเสี่ยง และปัญหาสังคมที่อาจ
เกิดขึ้นได้ในอนาคต เมื่อได้พัฒนาศักยภาพจนสามารถจดทะเบียนอย่างเป็นทางการได้ก็ท าการ
ผลักดันให้เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง 

 
8.3.3 เนอร์สเซอรี่ชุมชน 
ผู้สูงอายุล้วนมีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็กจากรุ่นสู่รุ่น แต่ภาครัฐและภาคเอกชนควรให้

การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอบรมเพ่ือพัฒนารูปแบบการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกวิธีให้กับผู้สูงอายุ และ
สมาชิกภายในชุมชนที่มีความสนใจ 
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ผู้ปกครองสามารถลาคลอดบุตรจากที่ท างานเป็นระยะเวลาเพียง 3 เดือน และต้องกลับไป
ท างานต่อ ถ้ามีสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก ผู้ปกครองสามารถท างานหารายได้เข้าสู่ครอบครัวได้ตามปกติ 
และการฝากเลี้ยงดูเด็กภายในชุมชนสามารถไปรับไปส่งได้สะดวก และมีค่าใช้จ่ายในการฝากเลี้ยงดู
เด็กในราคาถูก 

สถานรับเลี้ยงเด็กควรได้มาตรฐานตามเอกสารประกอบค าขอใบอนุญาต กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ แต่อาจให้ความยืดหยุ่นส าหรับชุมชน
ที่มีข้อจ ากัด และหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ควรเข้าไปให้การสนับสนุนเพื่อลดข้อจ ากัดเหล่านั้น 

การมีเนอร์สเซอรี่ในชุมชนเป็นการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุได้มีรายได้ 
สร้างการเห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจให้แก่ผู้สูงอายุ 
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แผนผังแสดงแนวเขตพื้นที่ชุมชนทั้ง 4 ชุมชน 
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แผนผังแสดงแนวเขตพื้นที่ชุมชนร่วมสามัคคี 
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 แผนผังแสดงแนวเขตพื้นที่ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบสอบถาม 
แนวทางค าถามประเดน็สัมภาษณ์เชิงลึก 

รายการอ้างอิงการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูที่ส าคญั 
เอกสารประกอบค าขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก  

 

 

แบบสอบถาม 

ค าชี้แจง : แบบสอบถามชุดนี้ น าไปใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือการรายงานผลการวิจัยเชิงปริมาณเท่านั้น 
ค าตอบของท่านจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยเป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัยจึงใคร่ขอให้
ท่าน โปรดตอบค าถามในแบบสอบถามชุดนี้ตามความเป็นจริง เพราะค าตอบของท่านทุกประเด็ น
ผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับ และถือว่าเป็นเกียรติที่ได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน จึงขอขอบคุณ
ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ 
โปรดท าเครื่องหมาย / ในช่อง         หน้าข้อความ หรือเขียนตอบตรงความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 
สถานภาพของผู้ตอบ      หัวหน้าครัวเรือน         ญาติ/ผู้อาศัย          แม่บ้าน/พ่ีเลี้ยง 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน     
1. ในครัวเรือนของท่านมีสมาชิกท้ังหมด (รวมตัวท่านด้วย) ………………….. คน 
2. ในครัวเรือนของท่านมีเด็กอายุต่ ากว่า 4 ปี จ านวน ............................คน  
3. ในครัวเรือนของท่านมีผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน ......................คน             
4. อายุของหัวหน้าครัวเรือน …………………………………. ป ี
5. ท่านนับถือศาสนาอะไร 
            พุทธ  คริสต์             อิสลาม       อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………… 
6. อาชีพของหัวหน้าครัวเรือน  
 รับราชการ                รฐัวิสาหกิจ      
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พนักงานบริษัทเอกชน           รับจ้าง               
เจ้าของธุรกิจ                       อ่ืนๆ โปรดระบุ………………….. 

7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน 
 ไม่มีรายได้           ต่ ากว่า 5,000 บาท 
 5,001 – 10,000 บาท          10,001 – 15,000 บาท 
 15,001 – 20,000 บาท          20,001 – 25,000 บาท 
 25,001 – 30,000 บาท          30,001 – 35,000 บาท 
  35,001 – 40,000 บาท          40,001 – 45,000 บาท 
 45,001 – 50,000 บาท          มากกว่า 50,000 บาท 
8. การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน 
 ไม่ได้รับการศึกษา        ประถมศึกษา   มัธยมต้น 
 มัธยมปลาย / ปวช.  อนุปริญญา / ปวส.  ปริญญาตรี                       
 สูงกว่าปริญญาตรี  อ่ืนๆ โปรดระบุ …………………………… 
9. สถานภาพของหัวหน้าครัวเรือน 
 โสด    สมรส  แยกกันอยู่  หย่าร้าง หม้าย    
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก 
10. ท่านมีบุตร/เด็กท่ีอาศัยอยู่ในครัวเรือน…….. คน    อายุต่ ากว่า 4 ปี จ านวน ………….. คน 
บุตรอายุต่ ากว่า 4 ปีคนที่ 1 
11. อายุ.................ปี    ..................เดือน        

12. เด็กได้รับการเลี้ยงดูโดยใคร 
 บิดา มารดา         บิดาฝ่ายเดียว                         มารดา ฝ่ายเดียว 
 ปู่ ย่า ตา ยาย             ลุง ป้า น้า อา     เพ่ือนบ้าน                   
           พ่ีเลี้ยงเด็ก   อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………….. 
13. บุตรได้รับการเลี้ยงดูตอนกลางวันในสถานที่ใด  
 บ้านในชุมชน       ส่งไปให้ญาติเลี้ยงที่ภูมิล าเนาเดิม             ศูนย์เลี้ยงเด็กในชุมชน
 ศูนย์เลี้ยงเด็กต่างชุมชน        สถานที่เลี้ยงเด็กของเอกชน          อ่ืนๆ โปรดระบุ …………… 
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14. ความพึงพอใจต่อสถานที่เลี้ยงเด็กตอนกลางวัน   
(ตอบเฉพาะผู้ที่น าเด็กไปเลี้ยงนอกบ้านตอนกลางวัน) 

พอใจ ไม่พอใจ 

1. ด้านราคา   
2. ด้านความปลอดภัย   
3. ด้านการให้ความรู้แก่เด็ก   
4. การอบรมด้านพฤติกรรม   
5. ด้านโภชนาการ   
 
บุตรอายุต่ ากว่า 4 ปีคนที่ 2 
15. อายุ.................ปี    ..................เดือน        

16. เด็กได้รับการเลี้ยงดูโดยใคร 
 บิดา มารดา         บิดาฝ่ายเดียว                       มารดาฝ่ายเดียว 
 ปู่ ย่า ตา ยาย             ลุง ป้า น้า อา           เพ่ือนบ้าน 
 พ่ีเลี้ยงเด็ก         อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………….. 
17. บุตรได้รับการเลี้ยงดูตอนกลางวันในสถานที่ใด  
 บ้านในชุมชน       ส่งไปให้ญาติเลี้ยงที่ภูมิล าเนาเดิม             ศูนย์เลี้ยงเด็กในชุมชน 
          ศูนย์เลี้ยงเด็กต่างชุมชน        สถานที่เลี้ยงเด็กของเอกชน           อ่ืนๆ โปรดระบุ …………… 
 
18. ความพึงพอใจต่อสถานที่เลี้ยงเด็กตอนกลางวัน    
(ตอบเฉพาะผู้ที่น าเด็กไปเลี้ยงนอกบ้านตอนกลางวัน) 

พอใจ ไม่พอใจ 

1. ด้านราคา   
2. ด้านความปลอดภัย   
3. ด้านการให้ความรู้แก่เด็ก   
4. การอบรมด้านพฤติกรรม   
5. ด้านโภชนาการ   
 
บุตรอายุต่ ากว่า 4 ปีคนที่ 3 
19. อายุ.................ปี    ..................เดือน        
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20. เด็กได้รับการเลี้ยงดูโดยใคร 
 บิดา มารดา         บิดาฝ่ายเดียว                              มารดาฝ่ายเดียว
 ปู่ ย่า ตา ยาย             ลุง ป้า น้า อา          เพ่ือนบ้าน
 พ่ีเลี้ยงเด็ก         อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………………… 
21. บุตรได้รับการเลี้ยงดูตอนกลางวันในสถานที่ใด  
 บ้านในชุมชน       ส่งไปให้ญาติเลี้ยงที่ภูมิล าเนาเดิม             ศูนย์เลี้ยงเด็กในชุมชน 
          ศูนย์เลี้ยงเด็กต่างชุมชน        สถานที่เลี้ยงเด็กของเอกชน           อ่ืนๆ โปรดระบุ …………… 
 
22. ความพึงพอใจต่อสถานที่เลี้ยงเด็กตอนกลางวัน    
(ตอบเฉพาะผู้ที่น าเด็กไปเลี้ยงนอกบ้านตอนกลางวัน) 

พอใจ ไม่พอใจ 

1. ด้านราคา   
2. ด้านความปลอดภัย   
3. ด้านการให้ความรู้แก่เด็ก   
4. การอบรมด้านพฤติกรรม   
5. ด้านโภชนาการ   
 
23. ผู้ปกครองเด็กมีปัญหาการเลี้ยงดูบุตรในเรื่องใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย         ไม่มีเวลาอบรมเลี้ยงดูเอาใจใส่
เท่าท่ีควร 
 ไม่มีเวลาท ากิจกรรมร่วมกัน         ขาดความรู้และประสบการณ์ใน
การเลี้ยงดู 
 สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมในการเลี้ยงดู        อ่ืนๆ โปรดระบุ……………………… 
24. ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แนวทางค าถามประเด็นสัมภาษณ์เชิงลึก 

กรณีผู้รับเลี้ยงเด็กตามสถานรับเลี้ยงเด็กรูปแบบต่างๆ 
ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น  อายุ การศึกษา สถานภาพ บุตร(ชายหญิง อายุ การศึกษา) พื้นเพครอบครัว  
อาชีพ(เก่าใหม่)  
ช่วงแรกของการริเริ่มเปิดบ้านรับเลี้ยงเด็ก/เริ่มแรกของศูนย์เด็ก 
เริ่มตั้งแต่เดือน ปีพ.ศ.ใด ถึงตอนนี้กี่ปีแล้ว 
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใดบ้าง 
ท าไมชุมชนถึงตั้งศูนย์เด็ก เล็งเห็นปัญหาหรือป้องกันปัญหาอะไร 
การรับเลี้ยงเด็กราคา จ านวนเด็ก เป็นชาย/หญิงจ านวน ในชุมชน/นอกชุมชนจ านวน รับอายุเท่าไหร่
ถึงเท่าไหร่ เดือนที่รับเด็กเข้าเรียน  
กิจกรรมในแต่ละวันตั้งแต่เริ่มจนผู้ปกครองมารับ อาหารเช้า อาหารกลางวัน กิจกรรมพัฒนาเด็กด้าน
ใดบ้างแต่ละวัน 
กิจกรรมที่ร่วมกับชุมชนและต่างชุมชน 
กิจกรรมทัศนศึกษา ท าอะไร ใครสนับสนุน 
มีการสร้างความสัมพันธ์กับบ้านรับเลี้ยงเด็กในชุมชนอ่ืนไหม 
การตัดสินใจเข้ามาเป็นครูพี่เลี้ยงในศูนย์เด็ก 
แต่ก่อนท าอาชีพ ท าไมถึงมาเลี้ยงเด็ก มีแรงบันดาลใจอะไร 
ครูในศูนย์มีกี่คน ใครบ้าง ต าแหน่ง การศึกษา รายได้ต่อเดือน  
ครูต้องไปอบรมอะไร กับหน่วยงานไหนบ้าง 
ปัญหาในการเลี้ยงดูเด็ก 
ปัจจุบันศูนย์เลี้ยงเด็กเป็นอย่างไร มีอะไรที่เปลี่ยนแปลง 
กิจกรรม 
จ านวนเด็ก 
ค่าใช้จ่าย 
เงินเดือนครู 
พื้นที่แต่ละส่วน เช่น ห้องเรียน(จ านวนโต๊ะเก้าอ้ี จากชามแก้วน้ า ที่นอน) ห้องน้ า ห้องครัว พื้นที่
นั่งเล่น โภชนาการ พัดลม มุมต่างๆ มีมาตรฐานสัดส่วนอย่างไร ในการเลี้ยงเด็ก 
มีการตรวจสอบมาตรฐานจากหน่วยงานไหนเข้ามาหรือไม่ 
รางวัลที่ได้รับ 
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ของที่จะรับการสนับสนุนหลักๆ 
ความต่างระหว่างศูนย์เด็ก/บ้านเลี้ยงเด็กในความคิดเรา 
ขอถ่ายส าเนาเอกสารการจัดตั้งและประวัติเด็กๆ 
กรณีผู้รับเลี้ยงเด็กโดยคนในครอบครัว 
ประวัติส่วนตัว ***ถามทั้งพ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก*** 
ชื่อ-นามสกุล*(ผู้เลี้ยงเด็ก/แม่เด็ก) 
อายุ*(ผู้เลี้ยงเด็ก/แม่เด็ก) 
การศึกษา*(ผู้เลี้ยงเด็ก/แม่เด็ก) 
ภูมิล าเนา*(ผู้เลี้ยงเด็ก/แม่เด็ก) 
อาชีพ*(ผู้เลี้ยงเด็ก/แม่เด็ก/พ่อเด็ก) 
รายได้*(ผู้เลี้ยงเด็ก/แม่เด็ก/พ่อเด็ก) 
สถานภาพ*(ผู้เลี้ยงเด็ก/แม่เด็ก) 
จ านวนบุตร (อายุ น้อยกว่า 4 ขวบ)  
เพศบุตร 
อายุบุตร 
ใครเป็นคนเลี้ยงดูบุตร(ในเวลากลางวัน) ถ้าเลี้ยงเองเพราะอะไร ท าไมไม่ส่งศูนย์ฯ/บ้านรับเลี้ยง
เด็ก 
ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร 
ค่าใช้จ่าย 
เวลาอบรมเลี้ยงดู 
เวลาท ากิจกรรมร่วม 
ความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงดู 
สภาพแวดล้อม 
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รายการอ้างอิงการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 
ชุมชนคลองพลับพลา  

นายจรัญ  บุญแถว ประธานชุมชนคลองพลับพลา โดยสัมภาษณ์เม่ือวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.
2559 

พ่ีนุ่น (นางกุลธิดา  ค าสิริ) ผู้เป็นมารดาของเด็ก โดยสัมภาษณ์เม่ือวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.
2560 

พ่ีแหม่ม (นางสาวกัลยา  ทรงเจริญ) มีฐานะเป็นคุณย่า โดยสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 14 มกราคม 
พ.ศ.2560 

ป้าแต้ว (นางลัดดาวัณ  วงศ์ศิลป์) ผู้ประกอบการบ้านรับเลี้ยงเด็ก โดยสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน พ.ศ.2559 

ป้าเตือน (นางสาวบุญเตือน  จันทร์ประเสริฐ) ผู้ประกอบการบ้านรับเลี้ยงเด็ก โดยสัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2559 

ยายเปี๊ยก (นางสุนีย์  แก้วมณี) ผู้ประกอบการบ้านรับเลี้ยงเด็ก โดยสัมภาษณ์เม่ือวันที่ 4 
มิถุนายน พ.ศ.2559 

ยายหอม (นางหอม  โพธิ์ประสาสน์) โดยสัมภาษณ์เม่ือวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2559 
ครูพ่ีเลี้ยง จ านวน 4 คน ได้แก่ 1) นางสุชาดา  สุวรรณเครือ (พ่ีนก) อายุ 43 ปี จบการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  2) นางจารุวรรณ  เฉลิมญาติ (พ่ีผึ้ง) อายุ 33 ปี จบ
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  3) นางอัญชนา  สีดี (พ่ีโอ๋) อายุ 33 ปี จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และ 4) นางสุภิญญา ละอองส าลี (พ่ีโอ๋) อายุ 33 ปี จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมต้น โดย
ด าเนินการสัมภาษณ์เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2559 
ชุมชนร่วมสามัคคี 

นายภวัต  นุขันธ์ ประธานชุมชนร่วมสามัคคี โดยสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2559  
ครูปู (นางจันทร์เพ็ญ ค าศิริ) เจ้าของบ้านร่วมพัฒนาเด็กในชุมชนร่วมสามัคคี โดยสัมภาษณ์

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2559 
พ่ีจอย (นางสาวปาริฉัตร  อ้วนศรี) ผู้มีฐานะเป็นแม่ของเด็ก โดยสัมภาษณ์เม่ือวันที่ 14 

มกราคม พ.ศ.2560 
ยายแมว (นางสาวศรีจันทร์  เกตุอุไร) มีฐานะเป็นคุณยายทวด โดยสัมภาษณ์เม่ือวันที่ 14 

มกราคม พ.ศ.2560 
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ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 
นายไพศาล  สารทสุทธิ ประธานชุมชนรุ่งมณีพัฒนา โดยสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 

พ.ศ.2559  
พ่ีเชียง (นายเชียง  จีนประโพน) ผู้เป็นบิดา โดยสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2560 
ย่าน้อย (นางสาวบุญมี  ยศศักดิ์ศรี) ผู้มีฐานะเป็นย่า โดยสัมภาษณ์เม่ือวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.

2560 
ครูแอ๋ว (นางสาวกันยา  ราชสงค์) ครูพ่ีเลี้ยงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่ง

มณีพัฒนา โดยสัมภาษณ์เม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2559 
ชุมชนทรัพย์สินเก่า 

นายสมยศ  เอี่ยมวิจิตร ประธานชุมชนคลองพลับพลา โดยสัมภาษณ์เม่ือวันที่ 24 พฤษภาคม 
พ.ศ.2559  

น้องอ้ิง (นางสาวสุชญา  สมนึก) ผู้เป็นมารดาของเด็ก โดยสัมภาษณ์เม่ือวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.
2560 

น้าศรี (นางสาวกรณภัส เจนหัส) ผู้เป็นคุณย่าของเด็ก โดยสัมภาษณ์เม่ือวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.
2560 

ครูเครือ (นางสาวเครือวัลย์ เหมือนเพ็ชร) เจ้าของบ้านร่วมพัฒนาเด็กในชุมชนทรัพสินย์เก่า 
โดยสัมภาษณ์เม่ือวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2559 

ยายหนู (นางสมจิตร  บุญประเสริฐ) เจ้าของบ้านร่วมพัฒนาเด็กในชุมชนทรัพสินย์เก่า โดย
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เอกสารประกอบค าขอใบอนุญาต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
1 กรณผีู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก เป็นบุคคลธรรมดา  

1) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในสถานที่ และอาคารที่จะขออนุญาตจัดตั้งสถานรับ
เลี้ยงเด็ก ในกรณีท่ีสถานที่ หรืออาคารเป็นของผู้อ่ืน ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีหนังสือแสดงว่าได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของสถานที่หรืออาคาร  

2) แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานรับเลี้ยงเด็ก  
3) แบบแปลนแผนผังอาคารภายใน สถานที่ท่ีจะขออนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก พร้อม

รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สอยอาคารและห้องต่าง ๆ ทุกห้อง  
4) ระเบียบหรือข้อบังคับการด าเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็ก  
5) ภาพถ่ายการใช้สอยอาคารและห้องต่างๆ ทุกห้อง ทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้  

(5.1) ภายนอกอาคาร ประกอบด้วย  
(5.1.1) ภาพด้านหน้า – ด้านข้าง และทางเข้า – ออกของอาคาร  
(5.1.2) ป้ายชื่อสถานรับเลี้ยงเด็ก  
(5.1.3) ที่เล่นในร่ม / สนามเด็กเล่นในกรณีที่ตั้งบนพ้ืนที่ซีเมนต์ต้องมีวัสดุกันกระแทก  
(5.1.4) สมุดเซ็นรับ – ส่งเด็กในแต่ละวัน  
(5.1.5) มุมผู้ปกครอง  
(5.1.6) เสาธงชาติ  
(5.1.7) ชั้นวางรองเท้าเด็ก พร้อมติดสัญลักษณ์  
(5.2) ภายในอาคาร ประกอบด้วย  
(5.2.1) พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลปัจจุบัน พระพุทธรูป ธงชาติไทย  
(5.2.2) ตารางกิจกรรมและตารางอาหารประจ าวัน  
(5.2.3) ชั้นวางกระเป๋าเด็ก พร้อมติดสัญลักษณ์  

       (5.2.4) บอร์ดสมาชิกเด็ก  
       (5.2.5) ป้ายชื่อหน้าห้องทุกห้อง พร้อมระบุอายุเด็ก  
       (5.2.6) ห้องพัฒนาเด็กจัดเป็นมุมประสบการณ์ต่าง ๆ  

(5.2.7) ห้องนอนเด็กพร้อมติดมุ้งลวด  
       (5.2.8) ห้องรับประทานอาหารพร้อมภาชนะเครื่องใช้  
       (5.2.9) ห้องพักเด็กป่วยพร้อมเตียง ที่นอน ตู้ยา และยาส าหรับเด็ก  
       (5.2.10) เครื่องชั่งน้ าหนัก – ที่วัดส่วนสูง  
       (5.2.11) ที่ดื่มน้ าส าหรับเด็กพร้อมภาชนะ  
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       (5.2.12) ห้องครัวหรือที่เตรียมอาหารและติดตั้งเครื่องดับเพลิง  
       (5.2.13) ห้องน้ า – ห้องส้วม ส าหรับเด็ก  
       (5.2.14) การหุ้มเหลี่ยมเสาด้วยวัสดุกันกระแทก  
       (5.2.15) ที่ก้ันทางข้ึน – ลง บันได (กรณีสูงกว่า 1 ชั้น)  
6) ส าเนาทะเบียนบ้าน  
7) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
8) ใบรับรองแพทย์ พร้อมผล X – Ray ปอด  
9) ส าเนาหลักฐานการศึกษา/ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร/ปริญญาบัตร เกี่ยวกับการศึกษาเด็ก

ปฐมวัย หรือผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
ก าหนด หรือมีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยอย่างน้อยหนึ่งปี โดยมีหนังสือรับรอง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

10) รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ของผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ไม่สวมหมวก ขนาด 2 
นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือนจ านวนสามรูป  

11) กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ไม่ด าเนินกิจการด้วยตนเอง สามารถหาผู้
ด าเนินกิจการแทนได้ โดยต้องมีวุฒิการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการเด็กปฐมวัย หรือมีประสบการณ์
ในการท างานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยอย่างน้อยหนึ่งปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ
ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ปลัดกระทรวงก าหนด และมีความรู้เรื่องโภชนาการและอาหารส าหรับ
เด็กปฐมวัยเป็นอย่างดี พร้อมหลักฐานแสดงคุณวุฒิและเอกสารตามข้อ (6) (7) และ (8)  
2 กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก เป็นนิติบุคคล  

1) เอกสาร ตามข้อ 1) 2) 3) 4) และ 5) ของกรณีเป็นบุคคลธรรมดา  
2) ส าเนาหรือภาพถ่ายใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท , มูลนิธิ , สมาคม , ห้างหุ้นสว่น

จ ากัด , คณะบุคคล , สหกรณ์ ฯลฯ แสดงวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการสถานรับเลี้ยงเด็ก  
3) หลักฐานการมอบอ านาจให้เป็นผู้แทนนิติบุคคล และผู้ด าเนินกิจการ  
4) หลักฐานของผู้ด าเนินกิจการ ตามข้อ (6) (7) (8) และ (9) ของกรณีเป็นบุคคลธรรมดา  

3 การต่ออายุใบอนุญาต  
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กมีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาตด าเนินการ
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตามกฎกระทรวง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมส าหรับการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก พ.ศ. 2548  

1) ค าขอ ฉบับละ 100 บาท  
2) ใบอนุญาต ฉบับละ 200 บาท  
3) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 200 บาท  
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4) การต่อใบอนุญาต ปีละ 200 บาท  
4 บทก าหนดโทษ  
ผู้ใดจัดตั้งหรือด าเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก โดยมิได้รับใบอนุญาตหรือใบอนุญาตถูกเพิกถอนหรือ
หมดอายุ ต้องระหว่างโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรั 
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ชื่อ  ชื่อสกุล                                           นางสาวศรีหทัย  วาดวารี  
 
ประวัติการศึกษา                                          ศิลปศาสตรบัณฑิต 
                                                                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
                                                                 ปีทีส่ าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2557 
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