






บทน า 

ที่มาและความส าคัญ 

 คณะผู้จัดท าได้ลงไปส ารวจห้องสมุดของโครงการจัดศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท าให้
ผู้จัดท าเล็งเห็นว่ามุมหนังสือเป็นมุมที่ส าคัญต่อเด็กอนุบาลเป็นอย่างมาก หนังสือเปรียบเหมือน
หน้าต่างในการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆรอบตัวเด็ก หรือแม้กระทั่งเรื่องไกลตัว ผ่านภาพ ตัวอักษรใน
หนังสือแต่ละเล่ม เข้าใจง่าย เรียนรู้ได้เร็ว เพลินเพลิน เกิดการเรียนรู้และค้นพบสิ่งเด็กชอบผ่านมุม
หนังสือ 
 โดยเฉพาะนิทานคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ในมุมหนังสือของเด็กอนุบาล ทั้งนิทานภาพ นิทาน
ตัวอักษร ในรายงานฉบับนี้จะแบ่งนิทานออกเป็น 6 ประเภท (อัญญมณี บุญซื่อ, ฟังบรรยาย, 2558) 
ดังนี้ 
 1.Alphabet Books and Sound Books หนังสือที่เน้นชื่อตัวพยัญชนะแต่ละตัวและเป็น
นิทานที่เน้นเสียงสัมผัสพยัญชนะ ที่เน้นความเหมือนของเสียงพยัญชนะต้น เช่น หนังสือหนูหัดอ่าน
ABC หนังสือหนูหัดนับ 123 เป็นต้น 
 2.Concept Books หนังสือภาพประกอบค าศัพท์ง่ายๆ ที่ระบุลักษณะส าคัญของภาพ
ประมาณ 1-2 พยางค์ เช่น หนังสือกิริยาท่าทาง เป็นต้น 
 3.Predictable Books หนังสือที่มีการให้เด็กท านายได้ เช่น หนังสืออะไรเอ่ย เป็นต้น 
 4.Fantasy นิทานที่มีตัวละครและสถานการณ์ที่สมมติข้ึนที่จุดประกายจินตนาการของเด็ก 
เช่น หนังสืออารมณ์นี้สีไหน เป็นต้น 
 5.Traditional stories นิทานตามประเพณีดั้งเดิม เช่น เทพนิยาย นิทานพื้นบ้าน ต านาน 
 6.Information Books หนังสือที่ให้ข้อมูลสาระความรู้ ข้อเท็จจริง เช่น หนังสือเรียนชวนรู้
ชีวิตสัตว์ เป็นต้น 
 นอกจากนี้ยังมีการจัดหนังสือในมุมหนังสือเด็กแล้วคณะผู้จัดท ายังเล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของผู้ปกครองของเด็กท่ีมารอรับลูก หรือมาคอยเฝ้าลูกที่ก าลังใช้งานห้องสมุดเด็ก จึงได้มีการจัดมุม
หนังสือผู้ใหญ่ไว้อีกด้วย เพ่ือให้ผู้ปกครองได้เลือกอ่าน โดยหนังสือท่ีจัดไว้จะเป็นหนังสือที่เก่ียวกับ
เคล็ดลับวิธีในการเลี้ยงและดูแลลูกของตนเอง วิธีในการพัฒนาลูกให้เป็นเด็กที่ฉลาดได้อีกด้วย อีกทั้ง
ยังได้รู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วในชีวิตประจ าวันซึ่งเป็นสาระความรู้ที่มีประโยชน์ คณะผู้จัดท าท าการแบ่ง
ประเภทหนังสือผู้ใหญ่ออกเป็นประเภทใหญ่ๆ 3 ประเภท คือ 
 1. หนังสือผู้ใหญ่ประเภทวิธีการเลี้ยงและดูแลเด็ก เป็นหนังสือเก่ียวกับเคล็ดลับและวิธีการ
เลี้ยงหรือดูแลเด็กที่ถูกต้องหรือช่วยพัฒนาให้ลูกมีศักยภาพหรือพัฒนาการที่ดี 
 2. หนังสือผู้ใหญ่ประเภทโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก เป็นหนังสือเก่ียวกับโภชนาการที่



เหมาะสมกับเด็กในช่วงวัยต่างๆ 
 3. หนังสือความรู้ทั่วไป เป็นหนังสือความรู้ทั่วไปที่มีประโยชน์เช่นหนังสือต้นไม้มงคลใน
ประเทศไทยหนังสือสร้างก าลังใจเป็นต้น 
หลักการ  
 ส าหรับเด็กแต่ละประเภทนั้นมีประโยชน์ในการส่งเสริมจินตนาการและพัฒนาการทาง
สติปัญญา จากแนวคิดของโฮวาร์ด การ์ดเนอร์ ความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กวัยอนุบาลอยู่ในขั้น
ของ Symbol System คือสามารถรับรู้ได้ดีจากสื่อเชิงรูปธรรม เช่น นิทาน เพลง เกม การเคลื่อนไหว 
ละคร ผ่านสิ่งแวดล้อมที่พรั่งพร้อมซึ่งจะน าไปสู่การค้นพบความถนัดหรือความสามารถทางปัญญา
เฉพาะแบบของตนเอง ด้วยเหตุนี้เองในการจัดห้องสมุดจะต้องมีการจัดวางหนังสือเป็นหมวดหมู่และ
ต้องเขียนหมวดหมู่ก ากับไว้ ซึ่งเนื่องจากชื่อประเภทหนังสือยากแก่การเข้าใจในวัยอนุบาล ดังนั้น
ขั้นตอนต่อมาที่คณะผู้จัดท าด าเนินการคือการสร้างรหัสหรือสัญลักษณ์แทนการใช้ชื่อประเภทหนังสือ 
การเลือกรหัสหรือสัญลักษณ์ที่จะใช้จึงจ าเป็นต้องเป็นสัญลักษณ์ที่เด็กวัยอนุบาลรู้จักและสามารถ
เข้าใจได้ คณะผู้จัดท าเลือกใช้สัญลักษณ์เป็นรูปสัตว์ที่เด็กๆรู้จักมาแทนการใช้ชื่อประเภท  
จากทฤษฎีของ Combs ที่กล่าวว่าการสอนโดยใช้ความเป็นจริงของเด็ก คือการเตรียมให้เด็กเกิดความ
พร้อมที่จะเรียนรู้จากสิ่งที่เด็กคุ้นเคย เช่น ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ถ้าน าสิ่งที่เด็ก
คุ้นเคยเหล่านี้ไปใช้สอนเด็ก เด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจจากการที่เราเห็นความส าคัญกับสิ่งรอบตัวใน
ชีวิตประจ าวันของเค้าจนถึงกับน ามาสอนเค้า จากความภาคภูมิใจนี้ จะน าเด็กไปสู่ความพร้อมในการ
ยอมรับปรับตัวที่จะเรียนรู้ เกิดเจตคติที่ดีกับการเรียนรู้ เมื่อเด็กมีเจตคติท่ีดีกับการเรียนรู้ เด็กก็พร้อม
ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งการที่เราจะเข้าใจความเป็นจริงของเด็กได้ดีที่สุด คือการปฏิบัติการลงพ้ืนที่
ส ารวจจริงในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมใกล้ตัวเด็ก ให้ได้เห็น ประเพณีและ
วัฒนธรรม ในพ้ืนจริง เพื่อน ามาบูรณาการจัดตกแต่งในส่วนของมุมหนังสือ เพ่ือเสริมสร้างเจตคติที่ดี
ให้เด็กๆน าไปสู่ความพร้อมส าหรับศึกษาเรียนรู้ 
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1.ประชุมชี้แจงรายละเอียด, ลง
พื้นที่วัดขนาดห้อง ณ โรงเรียน
อนุบาลศูนย์ศลิปาชีพบางไทรและ
ชมนิทรรศการเพื่อการ  บูรณาการ
ในการออกแบบห้องสมุดแตล่ะส่วน 
ณ ศูนย์ศลิปาชีพบางไทร 

 15 กันยายน 
2558 

      

2.เริ่มรา่งการออกแบบห้องสมดุใน
แต่ละส่วน, ส ารวจประเภทหนังสอื
และจ านวนที่เหลืออยู่ ณ โรงเรยีน
อนุบาลศูนย์ศลิปาชีพบางไทร 

 30 กันยายน 
2558 

      

3.ลงพื้นที่เพ่ือน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ และบูรณาการในการ
ออกแบบสื่อ ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาอยุธยา 

  20 ตุลาคม 
2558 

     

4.เริ่มผลิตและจัดซื้อสื่อการเรียนรู ้
และหนังสือเพิม่เตมิ ณ ศูนย์การ
ประชุแห่งชาติสริิกิติ ์

  27 ตุลาคม 
2558 

     

5.น าสื่อการเรียน หนังสือ และ
ครุภณัฑ์ที่ได้จัดซื้อ มาจัดลงในพื้นที่
ห้องสมุดตามที่ได้วางแผนไว ้

   ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายนเป็นต้น

ไป 

  

6.ติดตามผลกับทางโรงเรยีนอนุบาล
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 

      ตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์
เป็นต้นไป 



การจัดหมวดหมู่หนังสือ 
หนังสือโซนเด็ก 
 การจัดระเบียบหนังสือ 
 จากการลงพ้ืนที่ ณ โรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทร คณะผู้จัดท าได้ส ารวจหนังสือที่มี
อยู่ในห้องสมุดของโรงเรียน และแบ่งนิทานออกเป็น 6 ประเภท (อัญญมณี บุญซื่อ, ฟังบรรยาย, 
2558)ดังนี้ 
 1.Alphabet Books and Sound Books หนังสือที่เน้นชื่อตัวพยัญชนะแต่ละตัวและเป็น
นิทานที่เน้นเสียงสัมผัสพยัญชนะ ที่เน้นความเหมือนของเสียงพยัญชนะต้น เช่น หนังสือหนูหัดอ่าน
ABC หนังสือหนูหัดนับ 123 เป็นต้น 
 2.Concept Books หนังสือภาพประกอบค าศัพท์ง่ายๆ ที่ระบุลักษณะส าคัญของภาพ
ประมาณ 1-2 พยางค์ เช่น หนังสือกิริยาท่าทาง เป็นต้น 
 3.Predictable Books หนังสือที่มีการให้เด็กท านายได้ เช่น หนังสืออะไรเอ่ย เป็นต้น 
 4.Fantasy นิทานที่มีตัวละครและสถานการณ์ที่สมมติข้ึนที่จุดประกายจินตนาการของเด็ก 
เช่น หนังสืออารมณ์นี้สีไหน เป็นต้น 
 5.Traditional stories นิทานตามประเพณีดั้งเดิม เช่น เทพนิยาย นิทานพื้นบ้าน ต านาน 
 6.Information Books หนังสือที่ให้ข้อมูลสาระความรู้ ข้อเท็จจริง เช่น หนังสือเรียนชวนรู้
ชีวิตสัตว์ เป็นต้น 
 พบว่า หนังสือที่มีมากที่สุด คือ หนังสือประเภท fantasyในขณะที่หนังสืออีก 5 ประเภทมี
จ านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ คณะผู้จัดท าจึงได้จัดซื้อหนังสือประเภทอ่ืนๆเพ่ิมเติมในงาน
สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ โดยคณะผู้จัดท าได้เลือกซื้อหนังสือประเภท
ต่างๆ โดยเลือกให้มีความเกี่ยวข้องกับตัวเด็ก เช่น หมวดร่างกายของเรา ครอบครัว โรงเรียน การใช้
ชีวิตประจ าวัน เป็นต้น หลังจากท่ีได้เลือกซ้ือหนังสือและได้หนังสือมาในปริมาณที่ต้องการแล้ว คณะ
ผู้จัดท าได้ท าการแบ่งประเภทของหนังสือเป็น 6 ประเภทตามท่ีได้กล่าวข้างต้น ประกอบกับการจัด
ระเบียบหนังสือโดยใช้โค้ดเป็นรูปสัตว์ชนิดต่างๆ ในการจ าแนกหนังสือแต่ละประเภทคือ  
  
 

- หนังสือประเภท Alphabet     
 
 
 
 
 



 ใช้รูปนกขุนทอง เนื่องจากหนังสือประเภทนี้เน้นเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง เน้นพยัญชนะ ซึ่ง
นกขุนทองเป็นสัตว์ที่เราทราบกันดีว่าสามารถพูดเลียนเสียงได้ ทางคณะผู้จัดท าจึงน ามาเป็นรหัสโค้ด
ของหนังสือประเภทนี้ 
 

 - หนังสือประเภท Concept      
 
 
  
 
 
 
 ใช้รูปกระบือ เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าสายใหญ่ไหลผ่าน 3 
สาย คือ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก และแม่น้ าลพบุรี แม่น้ าสามสายนี้ไหลมาบรรจบกันโอบ
ล้อมรอบพ้ืนที่ของตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา จึงท าใหจ้ังหวัดพระนครศรีอยุธยาอุดมสมบูรณ์       
เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ า และท าเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก กระบือจึงมีบทบาทส าคัญต่อการด ารงชีวิต
และการประกอบอาชีพของคนพระนครศรีอยุธยา อีกท้ังกระบือเป็นสัตว์ที่แข็งแรง อดทน และมีขนาด
ใหญ่ คณะผู้จัดท าจึงแลเห็นว่ากระบือมีความเหมาะที่จะน ามาใช้ในหนังสือประเภท concept เพราะ
หนังสือประเภทนี้จะเน้นที่ขนาดของภาพให้มีขนาดใหญ่ และมีเนื้อหาประกอบเพียงเล็กน้อย 
 

 - หนังสือประเภท Predictable  
 
 
 
 
 
 
  
 ใช้รูปสุนัข เนื่องจากสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงของคนเรามาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ทุกวันนี้เรายังพบเห็นสุนัขได้แทบทุกบ้าน เนื่องจากสุนัขเป็นสัตว์ที่เชื่องและผูกพันกับเจ้าของอย่าง
มาก ชอบเล่นกับผู้คนและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน คณะผู้จัดท าจึงแลเห็นว่าสุนัขมีความเหมาะที่จะ
น ามาใช้ในหนังสือประเภท predict เพราะหนังสือประเภท predict เป็นหนังสือที่เด็กเหมาะที่จะอ่าน
กับผู้ใหญ่ สร้างปฏิสัมพันธ์ ในการถามตอบค าถามกัน เพ่ิมความใกล้ชิดสนิทสนม ช่วงสร้างช่วงเวลาที่
ดีระหว่างเด็กกับครูหรือผู้ปกครอง 



- หนังสือประเภท Fantasy  
 
 
 
 
 
 
ใช้รูปช้าง เนื่องจากช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อนึกถึงช้าง 

คณะผู้จัดท านึกถึงภาพยนตร์ที่ชื่อว่าก้านกล้วย ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับช้างทรงของสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชที่ถูกน ามาสร้างเป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน เป็นการเติมแต่งจินตนาลงบนแผ่นฟิล์ม ซึ่ง
สอดคล้องกับหนังสือประเภท Fantasy ที่มีตัวละครและสถานการณ์สมมติที่จุดประกายจินตนาการ
ของเด็ก 

 

 - หนังสือประเภท Traditional   
 
 
 
  
 
 
 ใช้รูปค้างคาว  เนื่องจากคณะผู้จัดท าได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมวัดท่าซุงทักษิณาราม ซึ่งได้พบกับ
สัตว์ที่อยู่คูก่ับวัดมาช้านาน คือ ค้างคาวแม่ไก่ ที่มีจ านวนนับหมื่นตัว จึงท าให้ทราบว่าวัดท่าซุงทักษิณา
ราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่อาศัยของค้างคาวมาตั้งแต่อดีต ซึ่งท าให้คนในท้องถิ่นมีความ
ผูกพันกับค้างคาว สอดคล้องกับหนังสือประเภท Traditional  ที่เก่ียวกับเรื่องเกี่ยวกับต านาน นิทาน
พ้ืนบ้าน 
 

 - หนังสือประเภท Information  
 
 
 
  
 
 



 ใช้รูปนกฮูก เนื่องจากเป็นสัตว์ที่ถูกน ามาเป็นสัญลักษณ์แทนความฉลาด ความขยันใฝ่รู้ อย่าง
ที่เราพบเห็นได้ตามสัญลักษณ์ของนมบางยี่ห้อที่บอกว่าดื่มแล้วจะช่วยเสริมสร้างสมอง เป็นตัวช่วยใน
การเรียนรู้ ดังที่จะพบเห็นได้ในการ์ตูนของเด็กๆ ซ่ึงนกฮูกมักจะสวมบทบาทเป็นบรรณารักษ์ใน
ห้องสมุดสอดคล้องกับ หนังสือประเภท information ซ่ึงเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาที่ให้ความรู้ 
 การใช้สัญลักษณ์นี้เพ่ือให้เด็กสามารถเก็บหนังสือเข้าที่ได้ถูกท่ีและถูกหมวดหมู่หลังจากหยิบ
หนังสือออกมาอ่าน และนอกจากนี้ทางคณะผู้จัดท ายังได้แบ่งรูปสัตว์แต่ละชนิดให้เป็นสองสี คือสี
เหลือง ส าหรับหนังสือนิทานประกอบภาพ สีแดงส าหรับหนังสือภาพประกอบนิทาน ทั้งนี้เนื่องจาก
ทฤษฎีของ Howard Gardner กล่าวว่า เด็กจะรับรู้ได้ดีผ่านสื่อเชิงรูปธรรม ดังนั้นหนังสือประเภท
นิทานประกอบภาพจะเหมาะสมกับเด็กในการเรียนรู้มากกว่าหนังสือภาพประกอบนิทาน นอกจากนี้
การใช้ระบบโค้ดยังมีประโยชน์ต่อครู ผู้ปกครอง รวมถึงบรรณารักษ์ในการเก็บหนังสือและจัดหนังสือ
ให้ถูกประเภท อีกท้ังยังท าให้ครู หรือผู้ปกครองสามารถเลือกหนังสือที่จะน าไปอ่านให้เด็กฟังได้
เหมาะสมกับเด็ก โดยคณะผู้จัดท าได้น าโค้ดมาติดบริเวณมุมซ้ายด้านล่างของปกหนังสือ ดังภาพ
ตัวอย่าง 

 
  
 
 
 
 
 



  ตัวอย่างการจัดระเบียบหนังสือในห้องสมุด 
 1.หนังสือท านายได้ (Predictable Books) มีลักษณะคือ เป็นหนังสือที่ช่วยให้เกิดความรู้
ความเข้าใจเรื่องเสียงสัมผัสจังหวะเพลงที่จะช่วยให้เด็กจ าเรื่องได้ง่าย มีบทพูดสอดแทรกในการ
สนทนาและเน้นการมีส่วนร่วมกันระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก มีการวิจัยพบว่ากลอนเสียงสัมผัสของเด็กมีผล
ต่อการตระหนักถึงหน่วยเสียงที่แยกค าหนึ่งออกจากอีกค าหนึ่ง  (phonemic awareness) และมีผล
ต่อความเข้าใจในระบบเสียงในภาษา (phonological skills) ในอนาคต  
 2.หนังสือให้ความรู้ (Information Books) มีลักษณะคือเป็นหนังสือท่ีให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง 
ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ พิสูจน์ได้ มีการใช้ภาษาเปรียบเทียบและแสดงความแตกต่างซึ่งน าไปสู่การเกิด
ค าถามที่เชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาความรู้ที่ได้มากับประสบการณ์ในอดีตของเด็ก เช่น หนังสือชวน
เรียนรู้ชีวิตสัตว์ หนังสือชวนส ารวจโลกและอวกาศ เป็นต้น  
 3.นิทานตามประเพณีดั้งเดิม (Traditional Stories) ตัวอย่างเช่น 
  นิทานเทพนิยาย (fable) 
   นิทานพื้นบ้าน (folk tales) 
   ต านานของเรื่องที่เล่าขึ้น สร้างขึ้นจากจินตนาการนิทานปรัมปรา (myths) 
   ต านานชีวิตของคน (legends) 
 4.นิทานจินตนาการ (Fantasy) คือ นิทานที่มีตัวละครและสถานการณ์ที่สมมติขึ้นที่จุด
ประกายจินตนาการของเด็ก เช่น หนังสืออารมณ์นี้สีไหน หนังสือวันเกิดแสนสนุก เป็นต้น 
 5.หนังสือให้ความคิดรวบยอด (Concept Books) คือ หนังสือภาพประกอบค าศัพท์ง่ายๆ ที่
ระบุลักษณะส าคัญของภาพประมาณ 1-2 พยางค์ เช่น หนังสือกิริยาท่าทาง หนังสือสีและรูปทรง เป็น
ต้น 
 6.หนังสือสอนตัวอักษร (Alphabet Books and Sound Books) คือ หนังสือที่เน้นชื่อตัว
พยัญชนะแต่ละตัวและเป็นนิทานที่เน้นเสียงสัมผัสพยัญชนะ (alliterative story) ที่เน้นความเหมือน
ของเสียงพยัญชนะต้น เช่น หนังสือหนูหัดอ่านABC  หนังสือหนูหัดนับ 123 เป็นต้น 

 

 

 

 

 



หนังสือโซนผู้ใหญ ่
 ประเภทและตัวอย่างของหนังสือผู้ใหญ่ในห้องสมุด 
หนังสือผู้ใหญ่ที่เราได้ท าการซื้อมานั้น สามารถแยกเป็นประเภทใหญ่ๆ 3ประเภท คือ 
 1. หนังสือผู้ใหญ่ประเภทวิธีการเลี้ยงและดูแลเด็ก 
 2. หนังสือผู้ใหญ่ประเภทโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก 
 3. หนังสือความรู้ทั่วไป 
 โดยสาเหตุที่เราท าการเลือกซ้ือและน ามาเป็นตัวอย่างในการแบ่งหนังสือเป็น 3 หมวดใหญ่ 
เพ่ือที่ว่าผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กท่ีมารอรับลูก หรือมาคอยเฝ้าลูกท่ีก าลังใช้งานห้องสมุดเด็กอยู่
นั้น จะได้มีหนังสือที่เกี่ยวกับเคล็ดลับวิธีใหม่ๆ หรือวิธีที่ดีกว่าในการเลี้ยงและดูแลลูกของตนเอง วิธีใน
การพัฒนาลูกของตัวเองให้เป็นเด็กที่ฉลาดได้อีกด้วยอีกท้ังยังได้รู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วในชีวิตประจ าวัน 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไม้มงคลและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในประเทศไทย เป็นต้นซึ่งเราจะยกตัวอย่าง
หนังสือในแต่ละหมวดได้ดังนี้ 
 1. หนังสือผู้ใหญ่ประเภทวิธีการเลี้ยงและดูแลเด็ก 
 เป็นหนังสือเก่ียวกับเคล็ดลับและวิธีการเลี้ยงหรือดูแลเด็กท่ีถูกต้อง หรือช่วยพัฒนาให้ลูกมี
ศักยภาพหรือพัฒนาการที่ดี ซึ่งตัวอย่างหนังสือที่เราได้เลือกซื้อมาและได้ท าการจัดในห้องสมุด เช่น 
หนังสือเรื่อง สอนลูกให้มีวินัย, ลูกดีลูกเก่ง ลูกน่ารัก สร้างได้, ออกแบบลูกรักด้วยวิธีเลี้ยง, สุดยอด
เคล็ดลับพัฒนาลูก, รักลูกให้ถูกทาง และหนังสือเรื่อง กลยุทธ์จัดการลูกแบบยุทธวิธี ดังรูปต่อไปนี้ 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 2. หนังสือผู้ใหญ่ประเภทโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก 
 เป็นหนังสือเก่ียวกับโภชนาการที่เหมาะสมในช่วงวัยต่างๆของตัวเด็ก ในแต่ละเล่มก็อาจจะมี
เคล็ดลับในการเลือกซ้ือหรือเลือกใช้แตกต่างกันไปตามสไตล์ของผู้เขียน ซึ่งตัวอย่างหนังสือที่เราได้
เลือกซื้อมาและได้ท าการจัดในห้องสมุดเช่น หนังสือเรื่องอาหารเด็ก และ Nava’s Menu ดังรูป
ต่อไปนี้ 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3.หนังสือความรู้ทั่วไป 
 เป็นหนังสือที่ผู้เขียนต่างๆ เรียบเรียงขึ้นตามความสนใจของผู้เขียน เป็นหนังสือที่มีเนื้อหา
นอกเหนือจากหนังสือประเภทวิธีการเลี้ยงและดูแลเด็กและประเภทโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับเด็กเช่น 
หนังสือสร้างก าลังใจ, หนังสือต้นไม้ในบ้าน ไม้มงคล หนังสือดินสอไม้ และหนังสือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ในประเทศไทย 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างประเภทหนังสือ 

ตัวอย่างหนังสือ  ลักษณะ เนื้อหา ระบบโค้ด 

Information Books 
1.ชวนเรียนรู้ชีวิตสตัว ์

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- มีสีสันสดใส ขนาดกะทัดรดั 
- ภาพสัตว์แตล่ะชนิดเป็นภาพถ่ายจริง  
มีความคมชัด  
 

 
 

เกี่ยวกับการตดิตามดูชีวิตสตัว์และพฤติกรรมสัตว์หลากหลายชนิดตาม
สถานท่ีต่างๆ เช่น ทุ่งหญ้า มหาสมุทร ทะเลทราย ซึ่งเป็นความรู้ที่เป็น
ข้อเท็จจริง เป็นหนังสือท่ีเหมาะกบัเด็กอนุบาล3เนื่องจากเป็นวัยท่ีก าลัง
จะก้าวเข้าสู่ช้ันประถมศึกษา เริ่มมีการใช้สมองส่วนท่ี3ตามทฤษฎีสมอง
สามส่วนของ Paul Mclean ซึ่งเป็นสมองส่วนท่ีมีพลังแห่งความอยากรู้ 
มีศักยภาพท่ีจะจดจ า การที่เด็กไดอ้่านหนังสือประเภทนี้ จะท าให้เดก็
ได้รับความรู้และสามารถจดจ าได้ อีกประการหนึ่งเนื่องจากหนังสือ
ประเภทนี้เป็นประเภทให้ความรู้และมเีนื้อหาท่ียากพอสมควร ขณะอ่าน
จึงควรมีครูหรือผู้ปกครองร่วมอ่านไปกับเด็กด้วย นอกจากจะเป็นการ
ช่วยอธิบายให้เด็กเข้าใจได้มากข้ึนแล้วยังช่วยเสริมสร้างปฏสิัมพันธ์
ระหว่างเด็กกับครูหรือผู้ปกครองอีกด้วย 
 

 
 



ตัวอย่างหนังสือ  ลักษณะ เนื้อหา ระบบโค้ด 

2.นิทานเต่าทะเล 
 

 

- มีสีสันแบบ Earth tone ดูแล้วสบายตา  
- มีตัวละครน้อย 
-เป็นนิทานประกอบภาพ 
 

เกี่ยวกับชีวิตของเต่าทะเล ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งมีลูกมีครอบครัว เป็น
การอธิบายวงจรชีวิตเต่าแบบง่ายๆเป็นการให้ความรูผ้่านการเล่านทิาน 
ท าให้เด็กสามารถเข้าใจไดด้ ี

 
 

Traditional Books 
  1.ฮันเซลกับเกรเทล 

 
 

 
-ภาพสีน้ า มสีีสันสบายตา  
- มีฉากประกอบแตกตา่งกันไปในแต่ละเหตุการณ์
ของเรื่องราวในนิทาน 
-เป็นนิทานในลักษณะเทพนิยาย  
- มีตัวละครหลักคือแม่มด 

 
เกี่ยวกับเด็กสองพี่น้องถูกพ่อเลี้ยงหลอกไปปล่อยในป่า และไปเจอกับ
บ้านขนมปังซึ่งเป็นบ้านของแม่มด เด็กสองคนได้ใช้ไหวพริบและ
ช่วยเหลือกันจนหนีรอดออกมาไดใ้นที่สุด หนังสือประเภทน้ีส่วนใหญ่จะ
เป็นเรื่องราวท่ีให้ความรู้สึกตื่นเต้น เสมือนว่าเด็กๆได้ผจญภยัไปกับตวั
ละครซึ่งมักจะจบด้วยกับการประสบความส าเร็จหรือไดร้ับชัยชนะ ตรง
กับพัฒนาการที่ว่าเด็กในวัยนี้จะชอบการผจญภัย เนื่องจากเด็กในวยั
อนุบาลตามทฤษฎีพัฒนาการทางปัญญาของ Piaget นั้นเด็กจะคิดวา่ทุก
สิ่งทกอย่างล้วนเกี่ยวข้องกับตนเอง ท าให้เด็กสามารถกลมกลืนไปกบัตัว
ละครได้และซมึซับเรื่องราวเข้าไป 

 
 
 
 
 



ตัวอย่างหนังสือ  ลักษณะ เนื้อหา ระบบโค้ด 

Concept Books 
1.กิริยาท่าทางของหนู 

 

 
-หนังสือค าศัพท์ประกอบภาพ 
-มีสีสันสดใส 
-ตัวละครมีขนาดใหญ่ เห็นท่าทางชัดเจน 

 
เกี่ยวกับกิริยาท่าทางต่างๆ เป็นค าศัพท์ สอนเด็กให้ได้รู้ค าศัพท์
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกริยาท่าทาง 

 
 

 
2.สีและรูปทรง

 

 
-หนังสือค าศัพท์ประกอบภาพ 
- มีภาพรูปทรงต่างๆ และภาพสิ่งของที่มีลักษณะ
ตามรูปทรงเหล่านั้น 
-มีสีสันสดใส 
 
 
 
 
 

 
เกี่ยวกับรูปทรงต่างๆ และสีพื้นฐานท่ีเด็กๆควรรู้จัก มีค าศัพท์ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
 
 

 
 



ตัวอย่างหนังสือ  ลักษณะ เนื้อหา ระบบโค้ด 

Predictable Books 
1.มันคืออะไร 

 
 

 
- ภาพสีน้ า มีสสีันไม่ฉูดฉาด  
-มีภาพสัตวต์่างๆประกอบค าทาย 
-เป็นค าทายโดยใช้ภาษาง่ายๆ 

 
เกี่ยวกับการทายปญัหาว่า เจา้ดิ๊งด่องที่หนังสือถามนั้นคือตัวอะไร ซึง่
เนื้อหาในหนังสือมีการทายเป็นสตัว์ชนิดต่างๆ แต่ค าตอบที่ถูกต้องนัน้ดิ๊ง
ด่อง คือ ควาย 
 
 

 
 

 
 

Alphabet Books and 
Sound Books 
1.หนูหัดนับ1 2 3  

 
 

 
 
 
- มีสีสันสดใส 
-ภาพตัวการ์ตูนประกอบการนับเลขมีขนาดใหญ ่
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เกี่ยวกับการนับเลข มีจ านวนสัตวต์ามจ านวนเลข มีค าศัพท์เกีย่วกับ
ตัวเลขเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 
 
 

 
 
 



ตัวอย่างหนังสือ  ลักษณะ เนื้อหา ระบบโค้ด 

2.หนูหัดอ่าน A B C 

 

- มีสีสันสดใส 
- มีฉากประกอบค าศัพท์แตล่ะหมวดหมู่เช่น 
ค าศัพท์เกี่ยวกับสตัว์ในฟาร์มก็จะมีภาพฉากพ้ืน
หลังเป็นฟารม์ 

เกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานถึงยากระดับปานกลาง  
 

Fantasy Books 
1.อารมณ์นีส้ีอะไรนะ

 

 
 
 
- ภาพสีน้ า มีสสีันสดใส 
-มีตัวละครเป็นสัตว์ประหลาดสีสันต่างๆแทน
อารมณ ์
 
 
 
 

 
 
 
เกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆ และสีที่ใช้สือ่แทนอารมณ์ โดยสมมตเิป็นตัวละคร
แต่ละตัวส าหรับอารมณ์แต่ละแบบ เป็นนิทานแนวแฟนตาซีที่ช่วยให้
ความรู้กับเด็ก 

 
 

 



ตัวอย่างหนังสือ  ลักษณะ เนื้อหา ระบบโค้ด 

2.วันเกิดแสนสนุก 

 

-ภาษาในหนังสือเลม่นี้ใช้กลอนในการเลา่เรื่องราว 
ท าให้ฟังดูไม่น่าเบื่อ 
-มีสีสันแบบEarth tone ไม่ฉูดฉาดจนเกินไป  
- เป็นนิทานประกอบภาพ 
- ตัวละครในภาพมีขนาดใหญ ่
- มีการเจาะรูส าหรับให้เด็กสอดนิว้เข้าไป 
กลายเป็นส่วนต่างๆของตัวละคร ส่วนน้ีของ
หนังสือตามทฤษฎีพัฒนาการทางร่างกายของ 
Montessori ช่วยพัฒนากล้ามเนือ้มัดเล็กของเด็ก 
ซึ่งก็คือน้ิวมือ นอกจากจะท าให้เดก็รู้สึกสนุก
เพลิดเพลินแล้วยังช่วยพัฒนานิ้วมือของเขาให้
แข็งแรงข้ึน 

เกี่ยวกับวันเกิดของช้างน้อย ซึ่งเหล่าเพื่อนๆที่เป็นสัตว์หลากหลายชนิดก็
ได้ไปร่วมงานนี้   

 

 



การจัดบรรยากาศภายในโซนห้องสมุด 

การจัดห้องสมุดโซนเดก็และโซนผู้ใหญ่ 

 ตามทฤษฎีของ Combs ที่กล่าวว่าความรู้สึกของเด็กมีความส าคัญต่อการเรียนมาก เพราะ
ความรู้สึกและเจตคติของเด็กมีอิทธิพลต่อกระบวนการเรียนรู้ การเตรียมให้เด็กเกิดความพร้อมจาก
สภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย จะท าให้เด็กสามารถปรับตัวได้เร็วขึ้น และก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อตนเอง 
สังคมและการเรียน  

 จากทฤษฎีดังกล่าว การออกแบบบรรยากาศของห้องสมุดในโซนเด็กและผู้ใหญ่จึงมีการจัด
บรรยากาศให้มีความเป็นอยุธยาซึ่งเป็นบรรยากาศท่ีเด็กคุ้นเคยจากบ้านและท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้าง
เจตคติที่ดีแก่เด็กและเพ่ือให้เด็กสามารถปรับตัวได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ตามทฤษฎีของ Roger 
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ การเรียนรู้ควรจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีบรรยากาศอบอุ่นปลอดภัย ผ่อนคลาย เป็น
อิสระ ไม่น่ากลัว ซึ่งการจัดสิ่งแวดล้อมในห้องสมุดให้มีความเป็นอยุธยาอันเป็นสิ่งที่เด็กคุ้นเคย จะให้
ความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเหมือนอยู่บ้านแก่เด็ก  

 ดังนั้นในการจัดโซนห้องสมุด เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ที่เราเลือกใช้จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ เพื่อ
เสริมสร้างให้บรรยากาศในห้องสมุดมีความเป็นธรรมชาติ คงความเป็นอยุธยา อีกทั้งวัสดุไม้ยังเป็นวัสดุ
ที่ให้ความรู้สึกที่อบอุ่นได้มากกว่าวัสดุอื่นๆ ส าหรับการออกแบบการจัดห้องสมุด กลุ่มของเราจะแบ่ง
พ้ืนที่ออกเป็นสองส่วนคือ โซนส าหรับเด็กและโซนส าหรับผู้ใหญ่ 

 

 

 

 

 

  



การจัดห้องสมุดโซนเดก็ 

 

โซนเด็ก : มุมมองที่ 1 

 

โซนเด็ก : มุมมองที่ 2 



 ส าหรับการจัดห้องสมุดในโซนเด็กจะแบ่งออกเป็นสองมุม คือ  
1. มุมหนังสือ 
 เป็นมุมที่ประกอบไปด้วยโต๊ะและตู้หนังสือ เนื่องจากมีโต๊ะมุมนี้จึงมีจุดประสงค์ให้เด็กๆได้นั่ง
อ่านหนังสืออย่างมีสมาธิ คุณครูหรือผู้ปกครองสามารถเข้ามานั่งอ่านร่วมกับเด็กๆได้ ในส่วนของมุม
หนังสือจะประกอบไปด้วย 
 1.  ตู้หนังสือไม้ 2 ตู้ (B1,B2) 
 2. ชั้นหวาย2 ชั้น (C1,C2) 
 3.  ตู้หนังสือเด็กแบบเอียง 1 ตู้ (A) 
 4.  โต๊ะ-เก้าอ้ี 4 ชุด  ( 1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว เก้าอ้ี 6 ตัว )   
 ส าหรับโต๊ะทั้ง 4 ตัว กลุ่มของเราไดอ้อกแบบให้มีการปูผ้าขาวม้าหรือผ้าไทยไว้บนด้านบน 
เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศท่ีมีความเป็นอยุธยา  
 ส าหรับการจัดเก็บหนังสือในมุมหนังสือจะจัดเก็บไว้บนตู้หนังสือไม้แบบเอียง(A) ในตู้หนังสือ
ทั้งสองตัว(B1,B2) และบนชั้นหวาย(C1)โดยมีการแบ่งที่จัดเก็บดังนี้ 

 ตู้หนังสือไม้แบบเอียง(A) 
 เป็นตู้หนังสือที่ท าจากไม้ ด้านหน้ามีลักษณะเฉลียงลาดลงโดยมีทั้งหมด 4ชั้น สามารถจัดเก็บ
หนังสือในลักษณะที่เห็นหน้าปกได้อย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้ตู้หนังสือไม้แบบเอียงจึงมีจุดประสงค์ในการ
ใช้เพื่อวางหนังสือใหม่ที่เพ่ิงเข้ามาในห้องสมุดให้เด็กได้เห็นว่ามีหนังสือเล่มใหม่เข้ามา และวางหนังสือ
ที่บรรณารักษ์คัดเลือกมาเป็นหนังสือแนะน าในแต่ละหมวด 
 - ชั้นบนสุด: ชั้นนี้จะใช้ส าหรับวางหนังสือใหม่ที่เพ่ิงเข้ามาในห้องสมุด เพราะเป็นชั้นที่
สามารถ มองเห็นได้ง่าย เด็กๆจะสามารถเห็นได้ตลอดว่ามีหนังสือเล่มใหม่ 
 - ชั้นที่ 2,3 และ 4 : จะใช้ส าหรับวางหนังสือแนะน าในแต่ละประเภท ซึ่งได้แก่ Traditional 
book , Fantasy book และ Information book  

 



 
ตู้หนังสือไม้แบบเอียง (A) 

 ตู้หนังสือไม้ (B1,B2) 
 เป็นตู้หนังสือที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม ในมุมหนังสือจะมีทั้งหมด 2 ตู้ ใช้ส าหรับจัดเก็บ
หนังสือประเภทต่างๆ โดยมีการจัดเก็บดังนี้ 
 - ตู้ B1ใช้ส าหรับจัดเก็บหนังสือประเภท Traditional book และ Fantasy book 

 

ตู้หนังสือไม้ (B1) 

-ตู้ B2 ใช้ส าหรับจัดเก็บหนังสือประเภทInformation book และ Alphabet book 

 

ตู้หนังสือไม้ (B2) 



 ชั้นหวาย(C1) 
 เป็นชั้นที่เป็นไม้หวายสาน สีน้ าตาล มี 3 ชั้น วางอยู่ด้านข้างตู้หนังสือเอียง มีลักษณะเป็นชั้น
เปิดกว้าง มองหนังสือได้ชัด จึงใช้ในการจัดเก็บหนังสือประเภท  Concept book และ Predictable 
book เพราะมีลักษณะเป็นหนังสือเล่มเล็ก เมื่อน ามาจัดวางบนชั้นหวายจะท าให้เด็กสามารถเห็นหรือ
หาหนังสือได้ง่ายขึ้น  
 - ชั้นที่ 1 และ 2 : ใช้จัดวางหนังสือประเภท Concept book  
 - ชั้นที่ 3 : ใช้ส าหรับจัดเก็บหนังสือประเภท Predictable book  

 

ช้ันหวาย (C1) 

 ชั้นหวาย (C2) 
 เป็นชั้นที่เป็นไม้หวายสาน สีน้ าตาล มี 3 ชั้น วางอยู่ริมสุดของห้อง เป็นชั้นที่ใช้เป็น “ชั้นพัก
หนังสือ” ใช้ส าหรับให้เด็กๆน าหนังสือที่อ่านแล้วในการใช้บริการห้องสมุดมาวางไว้เพ่ือรอการจัดเก็บ 

 
ช้ันหวาย (C2) 

 



2. มุมเวที 
 ในส่วนของมุมเวที จะเป็นมุมที่จัดขึ้นเพ่ือให้เด็กๆได้ใช้ในการแสดงออก เสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์และเป็นมุมที่เด็กๆสามารถขึ้นมานั่งอ่านหนังสือหรือนอนอ่านหนังสืออย่างอิสระ โดยมี
หมอนอิงและเบาะรองนั่งให้เด็กๆสามารถหยิบใช้ได้ นอกจากนี้เด็กๆยังสามารถใช้มุมเวทีในการเล่น
สมมติตามจินตนาการหลังจากอ่านนิทาน ประกอบกับตุ๊กตาหุ่นมือท่ีจะจัดวางไว้บนชั้นหวาย คุณครู
ยังสามารถใช้มุมนี้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมเล่านิทานให้เด็กๆฟัง กิจกรรมแสดงบทบาท
สมมติประกอบการเล่านิทาน กิจกรรมเล่นหุ่นมือประกอบนิทาน เป็นต้น ในมุมเวทจีะประกอบไปด้วย  
 1.เวท ี
 2. ชั้นหวาย 1 ชั้น(C3) 
 3.ตู้ไม้เล็ก1 ตู้(D) 

 เวที 
 กลุ่มของเราออกแบบเวทีโดยการน าตั่งที่มีอยู่แล้วจากที่โรงเรียนมาออกแบบให้มีการปูเสื่อบุ
นวมด้านบน มีการตกแต่งโดยใช้ผ้าห้อยลงมาจากเพดานห้องและน าปลาตะเพียนสานมาห้อย เพื่อ
คงไว้ซึ่งบรรยากาศของความเป็นอยุธยา 

 ชั้นหวาย (C3) 
 เป็นชั้นที่เป็นไม้หวายสาน สีน้ าตาล มี 3 ชั้น  ใช้ในการจัดเก็บหนังสือนิทานที่เหมาะส าหรับ
เด็กอ่านเอง เพ่ือสามารถนอนอ่านบนเวทีได้อย่างสบาย รวมทั้งใช้ในการเก็บตุ๊กตาหุ่นมือแบบต่างๆ 
เช่น ตุ๊กตาท่ี เป็นคน ตุ๊กตาท่ีเป็นสัตว์ต่างๆ 
 - ชั้นที่ 1: ใช้ส าหรับเก็บตุ๊กตาหุ่นมือแบบต่างๆ 
 - ชั้นที่2และ 3 : ใช้ส าหรับจัดเก็บหนังสือนิทานประเภท Fantasy book แบบที่มีภาพเยอะ
ซึ่งเหมาะส าหรับเด็กอนุบาลอ่านเอง 

 
ช้ันหวาย (C3) 



 ตู้ไม้เล็ก(D) 
 เป็นตู้ที่มีสองชั้น มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งสองชั้นใช้ในการเก็บหมอนอิงและเบาะ                
รองนั่ง 

 

ตู้ไมเ้ล็ก(D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การจัดห้องสมุดโซนผู้ใหญ่  

 

โซนผู้ใหญ่ : มุมมองที่ 1 

 

โซนผู้ใหญ่ : มุมมองที่ 2 
  



 ส าหรับพื้นที่โซนผู้ใหญ่จะเป็นพ้ืนที่ส าหรับให้ผู้ใหญ่มานั่งอ่านหนังสือ และสามารถมองดูบุตร
หลานใช้บริการห้องสมุด ส าหรับในโซนนี้จะประกอบด้วย 
 1. โซฟา 2 ชุด 
 2. โต๊ะเล็ก 1 ตัว 
 3. ตู้หนังสือไม้ 2 ตู้(B3,B4) 
 4. ราวแขวนหนังสือพิมพ์ 1 ราว(E) 
 เพ่ือคงบรรยากาศท่ีให้ความอบอุ่นและคุ้นเคยในแบบอยุธยา โซฟาทั้งสองชุดและโต๊ะเล็กจะ
ถูกปูด้วยผ้าขาวม้าหรือผ้าไทยเช่นเดียวกับโต๊ะไม้ส าหรับอ่านหนังสือในโซนเด็ก 
 ส าหรับการจัดเก็บหนังสือของโซนผู้ใหญ่จะมีการจัดเก็บไว้ในตู้หนังสือทั้งสองตัว(B3,B4)และ
ราวแขวนหนังสือพิมพ์ (E)โดยมีการแบ่งที่จัดเก็บดังนี้ 

 ตู้หนังสือไม้ (B3,B4) 
 เป็นตู้หนังสือที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม ในมุมหนังสือจะมีทั้งหมด 2 ตู้ ใช้ส าหรับจัดเก็บ
หนังสือประเภทต่างๆในโซนผู้ใหญ่ ( เป็นตู้หนังสือแบบเดียวกันกับตู้หนังสือในโซนเด็ก )โดยมีการ
จัดเก็บหนังสือดังนี้  

 - ตู้ B3 ใช้ส าหรับจัดเก็บหนังสืออ่านเล่นส าหรับผู้ใหญ่ เช่น หนังสืออ่านเล่นเรื่องดินสอไม้ 
รวมทัง้นวนิยายและวรรณกรรมต่างๆ 

 

 
 ตู้หนังสือไม้ (B3)  
 
 
 
 

  



 - ตู้ B4ใช้ส าหรับจัดเก็บหนังสือต าราอาหารและ คู่มือการเลี้ยงลูก รวมทั้งนิตยสารต่างๆ เช่น 
รักลูก เป็นต้น 

 
ตู้หนังสือไม้ (B4) 

 ราวแขวนหนังสือพิมพ์ (E) 
 ใช้ส าหรับแขวนหนังสือพิมพ์ในแต่ละสัปดาห์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินงานคณะผู้จัดท าโซนห้องสมุด 

 จากการที่คณะผู้จัดท าลงมือปฏิบัติงานในห้องสมุดของโครงการจัดศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ในสมเด็จพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผู้จัดท าได้ด าเนินการไปดังนี้ 
 แบ่งนิทานในมุมหนังสือเด็กโดยคณะผู้จัดท าได้แบ่งนิทานออกเป็น 6 ประเภท (อัญญมณี 
บุญซื่อ, ฟังบรรยาย, 2558) ดังนี้ 
 1.Alphabet Books and Sound Books หนังสือที่เน้นชื่อตัวพยัญชนะแต่ละตัวและเป็น
นิทานที่เน้นเสียงสัมผัสพยัญชนะ ที่เน้นความเหมือนของเสียงพยัญชนะต้น เช่น หนังสือหนูหัดอ่าน
ABC หนังสือหนูหัดนับ 123 เป็นต้น 
 2.Concept Books หนังสือภาพประกอบค าศัพท์ง่ายๆ ที่ระบุลักษณะส าคัญของภาพ
ประมาณ 1-2 พยางค์ เช่น หนังสือกิริยาท่าทาง เป็นต้น 
 3.Predictable Books หนังสือที่มีการให้เด็กท านายได้ เช่น หนังสืออะไรเอ่ย เป็นต้น 
 4.Fantasy นิทานที่มีตัวละครและสถานการณ์ที่สมมติข้ึนที่จุดประกายจินตนาการของเด็ก 
เช่น หนังสืออารมณ์นี้สีไหน เป็นต้น 
 5.Traditional stories นิทานตามประเพณีดั้งเดิม เช่น เทพนิยาย นิทานพื้นบ้าน ต านาน 
 6.Information Books หนังสือที่ให้ข้อมูลสาระความรู้ ข้อเท็จจริง เช่น หนังสือเรียนชวนรู้
ชีวิตสัตว์ เป็นต้น 
 นอกจากนี้ผู้จัดท าได้ด าเนินการจัดท ามุมหนังสือผู้ใหญ่ และแบ่งประเภทหนังสือผู้ใหญ่เพ่ือ
การสะดวกในการเลือกหยิบอ่านออกเป็นประเภทใหญ่ๆ 3 ประเภท ดังนี้ 
 1.หนังสือผู้ใหญ่ประเภทวิธีการเลี้ยงและดูแลเด็ก เป็นหนังสือเก่ียวกับเคล็ดลับและวิธีการ
เลี้ยงหรือดูแลเด็กที่ถูกต้องหรือช่วยพัฒนาให้ลูกมีศักยภาพหรือพัฒนาการที่ดี 
 2. หนังสือผู้ใหญ่ประเภทโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก เป็นหนังสือเก่ียวกับโภชนาการที่
เหมาะสมกับเด็กในช่วงวัยต่างๆ 
 3. หนังสือความรู้ทั่วไป เป็นหนังสือความรู้ทั่วไปที่มีประโยชน์เช่นหนังสือต้นไม้มงคลใน
ประเทศไทยหนังสือสร้างก าลังใจ เป็นต้น 
 เมื่อแบ่งประเภทหนังสือของเด็กตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ขั้นตอนต่อมาเพ่ือให้เด็ก
สามารถเก็บหนังสือเข้าที่ได้ถูกท่ีและถูกหมวดหมู่หลังจากหยิบหนังสือออกมาอ่าน เป็นที่มาของการที่
คณะผู้จัดท าได้ท าการคิดการจัดระเบียบหนังสือโดยใช้โค้ดเป็นรูปสัตว์ชนิดต่างๆ ในการจ าแนก
หนังสือแต่ละประเภท คือ  
 หนังสือประเภท Alphabet ใช้รูปนกขุนทอง  
 หนังสือประเภท Concept ใช้รูปกระบือ 
 หนังสือประเภท Predictable ใช้รูปสุนัข 



 หนังสือประเภท Fantasy ใช้รูปช้าง 
 หนังสือประเภท Traditional ใช้รูปค้างคาว  
 หนังสือประเภท Information ใช้รูปนกฮูก 
 นอกจากนี้การใช้ระบบโค้ดยังมีประโยชน์ต่อครู ผู้ปกครอง รวมถึงบรรณารักษ์ในการเก็บ
หนังสือและจัดหนังสือให้ถูกประเภท อีกทั้งยังท าให้ครู หรือผู้ปกครองสามารถเลือกหนังสือที่จะน าไป
อ่านให้เด็กฟังได้เหมาะสมกับเด็ก  
 นอกจากการแบ่งประเภทหนังสือและการคิดระบบโค้ดแล้ว คณะผู้จัดท าได้ท าการจัด
บรรยากาศโซนห้องสมุด ซึ่งการออกแบบบรรยากาศของห้องสมุดในโซนเด็กและผู้ใหญ่มี การจัดโดย
ค านึงถึงการจัดให้เป็นบรรยากาศที่เด็กคุ้นเคยจากบ้านและท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีแก่เด็ก
และเพ่ือให้เด็กสามารถปรับตัวได้เร็วขึ้น จากทฤษฎีของ Combs ที่กล่าวว่าการสอนโดยใช้ความเป็น
จริงของเด็ก คือการเตรียมให้เด็กเกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้จากสิ่งที่เด็กคุ้นเคย เช่น ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดสิ่งแวดล้อมในห้องสมุดให้มีความเป็นอยุธยา ซึ่งเป็นสถานที่ท่ี
เด็กอาศัยอยู่และคุ้นเคย เด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจจากการที่เราเห็นความส าคัญกับสิ่งรอบตัวใน
ชีวิตประจ าวันของเค้าจนถึงกับน ามาสอนเค้า จากความภาคภูมิใจนี้ จะน าเด็กไปสู่ความพร้อมในการ
ยอมรับปรับตัวที่จะเรียนรู้ เกิดเจตคติที่ดีกับการเรียนรู้ และจากทฤษฎี ของ Roger ที่กล่าวว่า
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ การเรียนรู้ควรจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีบรรยากาศอบอุ่น ปลอดภัย ผ่อนคลาย เป็น
อิสระ ไม่น่ากลัว ซึ่งการจัดสิ่งแวดล้อมในห้องสมุดให้มีความเป็นอยุธยา อันเป็นสิ่งที่เด็กคุ้นเคยจะให้
ความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเหมือนอยู่บ้าน จากเหตุที่กล่าวทั้งหมดในข้างต้นคณะผู้จัดท าจึงได้ท า
การจัดบรรยากาศให้มีความเป็นอยุธยา 
 จากการท างานลงมือปฏิบัติงานในห้องสมุดของโครงการจัดศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จ
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้ 
ท าให้คณะผู้จัดท าได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงเกิดองค์ความรู้และประสบการณ์อัน
ทรงคุณค่าและมีประโยชน์มากมาย อาทิเช่น การได้น าความรู้และทฤษฎีต่างๆทั้งจากการลงพ้ืนที่จริง
และจากการที่ได้เล่าเรียนมาน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ผลงานที่ออกมามีประโยชน์
ในการตอบสนองผู้ใช้งานจริง อีกท้ังคณะผู้จัดท ายังได้รับประสบการณ์การท างานเป็นกลุ่มซึ่งต้องร่วม
ด้วยช่วยกัน ร่วมแรงร่วมใจกันระดมความคิด เพ่ือให้งานที่ออกมามีความสมบูรณ์ท่ีสุด ได้ใช้ความ
สามัคคีเป็นพลังในการปฏิบัติงาน น าไปสู่การท างานให้ส าเร็จลุล่วงจนบรรลุเป้าหมายในที่สุด 
 


