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นางสาว จิราภรณ์ ธญัญะประเสริฐ: โครงการออกแบบเคร่ืองประดบั ส าหรับใหก้ าลงัใจพ่อแม่
ท่ีมีลกูอยูใ่นภาวะดาวนซิ์นโดรมของบา้นป้ันดาวน ์อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั : ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร. ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศว์านิช 

 
โครงการออกแบบเคร่ืองประดบัส าหรับใหก้ าลงัใจพ่อแม่ท่ีมีลูกอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมของ

บา้นป้ันดาวนมี์วตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบัท่ีช่วยสร้างก าลงัใจใหก้บัพ่อแม่ท่ีมีลูกอยู่
ในภาวะดาวน์ซินโดรม และเป็นผลงานเคร่ืองประดบัท่ีสามารถส่ือสารให้ความรู้ความเขา้ใจเพ่ิมเติม
เก่ียวกบัเดก็ท่ีอยูใ่นภาวะดาวนซิ์นโดรมวา่มีความสามารถไม่ต่างจากเด็กปกติทัว่ไป ซ่ึงตรงกบัจุดประสงค์
ของบา้นป้ันดาวน ์ท่ีเป็นบา้นหลงัเลก็ๆ เกิดจากแม่ท่ีมีลูกอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรม อยากท่ีจะใหลู้กไดใ้ช้
ชีวิตเหมือนเดก็ปกติ จึงเกิดการรวมตวักนัของผูป้กครองท่ีมีลูกอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมเพ่ือแลกแบ่งปัน
ความรู้ ประสบการณ์ แลกเปล่ียนองคค์วามรู้เก่ียวกบัการดูแล จดักิจกรรมเสริมสร้างพฒันาการ รวมไปถึง
การใหก้ าลงัใจซ่ึงกนัและกนั 

จึงไดศึ้กษากิจกรรมและพฒันาเสริมสร้างพฒนาการของบา้นป้ันดาวน์ และไดเ้ร่ิมท ากิจกรรม
ดงัน้ี 1. กิจกรรมวาดภาพครอบครัว 2. กิจกรรมป้ันดินแม่ 3. กิจกรรมป้ันดินหวัใจ และน าขอ้มูลมา
วิเคราะห์ สร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบัท่ีแสดงออกถึงความพยายาม เป็นความทรงจ าในการท ากิจกรรม
นั้นๆ และสามารถเป็นส่ือท่ีสามารถพกพาไปไหนต่อไหนได ้

ผลท่ีได้รับจากความรู้สึกของแม่ท่ีมีลูกอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรม เ ม่ือได้ใส่ช้ินงาน
เคร่ืองประดบั ท าใหรู้้สึกภูมิใจท่ีไดส้ร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบัท่ีผ่านกิจกรรมศิลปะต่าง ๆ จนเป็น
ช้ินงานเคร่ืองประดบัมีความหมาย มีมูลค่าทางจิตใจ และเพ่ิมก าลงัใจใหก้บัแม่ท่ีมีลูกท่ีอยู่ในภาวะดาวน์
ซินโดรม และตวัช้ินงานเคร่ืองประดบัก็สามารถเป็น ส่ือ ในรูปแบบหน่ึงท่ีจะเล่าเร่ืองราว ประสบการณ์ 
ผลงาน ความสามารถของเดก็ท่ีอยูใ่นภาวะดาวนซิ์นโดรมวา่เดก็ท่ีอยูใ่นภาวะดาวนซิ์นโดรมนั้นสามารถท า
กิจกรรมต่าง ๆ ไดไ้ม่ต่างจากเดก็ปกติทัว่ไป ซ่ึงเป็นประสบการณ์และแนวทางใหก้บัพ่อแม่ท่ีเพ่ิงจะมีลูกอยู่
ในภาวะดาวน์ซินโดรม และเสริมสร้าง ความรู้ ความเขา้ใจใหก้บับุคคลทัว่ไปไดรู้้จกัเด็กท่ีอยู่ในภาวะ
ดาวนซิ์นโดรมมากข้ึน 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

59157306 : Major JEWELRY DESIGN 
Keyword : DOWN SYNDROME, SPIRIT, JEWELRY 

MISS JIRAPORN THUNYAPRASERT : JEWELRY DESIGN PROJECT TO 
SUPPORT PARENTS OF DOWN SYNDROME CHILDRENAT PAN-DOW HOUSE THESIS 
ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR DR. PATHAMAPHORN PRAPHITPHONGWANIT 

A series of Jewelry design project for ‘Baan Pun Down’ association to encourages parents of 
children with Down Syndrome. 

The purpose is to create jewelries that help raise the encouragement for parents with children 
in Down Syndrome. And these jewelries are able to communicate and to increase the understanding 
about children who are in Down Syndrome that they are capable of doing things not that different from 
other normal children. 

Which this project corresponds to the purpose of the ‘Baan Pun Down’ association that all 
parents who has children with Down Syndrome want to raise their children as normal. Therefore the 
integration of parents of children with Down Syndrome to exchange knowledges and caring 
experiences, to organise children development activities and also to encouraging each other. 

 I therefore studied the activities of ‘Baan Pun Down’ association and have adopted such 
activities for further development by create activities as follows 1. Family drawing. 2. ‘Mother’ clay 
molding. 3. ‘Heart’ clay molding. After activities were held, I analyze datas and create jewelries that 
expresses mother and child effort which contains good memories while doing the activity together. And 
the jewelries can be a medium that can be carried anywhere. 

The results obtained from the feelings of the mother of a child with Down Syndrome while 
wearing this series of jewelry made me feel very proud of this creation that works through various art 
practices until it is a final piece of meaningful series of jewelry which could be media that shows the 
ability of children with Down Syndrome and also has great mental value that could raise the 
encouragement of the parents of children with Down Syndrome. 
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กิตติกรรมประก าศ  
 

กติติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจกัสามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะด้วยค าแนะน าและความ
ช่วยเหลือจากท่านอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีเคารพ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปฐมาภรณ์  ประพิศพงศว์านิช และ
อาจารยท์วศีกัด์ิ มูลสวสัด์ิ ขอขอบพระคุณส าหรับค าปรึกษาและค าช้ีแนะต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
วจิยัในคร้ังน้ี และท าใหว้ทิยานิพนธ์ฉบนัน้ีส าเร็จไปไดด้ว้ยดี รวมทั้งขอขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่าน 
ในภาควิชาการออกแบบเคร่ืองประดบั คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีให้ค  าแนะน าพร้อม
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวจิยั และยงัสามารถน ามาปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อตวัเองและสังคมได ้ 
ขอขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านเป็นอยา่งสูงไว ้  ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบคุณเพื่อนๆ ของทุกท่าน ท่ีคอยให้ก าลงัใจ ช่วยสนบัสนุนและแนะน าให้ค  าปรึกษา 
ช่วยเหลือทั้งงานและก าลงัใจจนท าใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัส าเร็จได ้

ขอขอบคุณบา้นป้ันดาวน์ โดยเฉพาะครอบครัวพี่แอ๊ปกบัน้องเอิร์ท และพี่ปลากบัน้อง
ขา้วปุ้น ท่ีให้ทั้งขอ้มูล ค าแนะน าต่างๆ และเสียสละเวลามาร่วมท ากิจกรรมในวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจน
ส าเร็จ 

ขอขอบคุณพี่เก๋ แห่ง Likaybindery ท่ีใหค้  าปรึกษาในเร่ืองการเยบ็เล่มท าสมุดภาพ รวมไปถึง
ช่วยสอน ใหค้วามรู้ในเร่ืองเยบ็สมุด จนท าใหส้มุดภาพส าเร็จออกมาเป็นรูปเล่ม 

และวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีไม่อาจส าเร็จได ้หากขาดก าลงัใจส าคญั คือ พอ่และแม่ของขา้พเจา้ ท่ี
คอยดูแล สนบัสนุน ใหก้ าลงัใจและมอบความรักใหม้าโดยตลอด 

สุดทา้ยคนท่ีอยากขอบคุณมากท่ีสุดก็คือตนเอง ขอบคุณท่ีท าจนส าเร็จ ขอบคุณท่ีไม่ทิ้ง
วทิยานิพนธ์ไป และท าจนวทิยานิพนธ์ส าเร็จไปไดด้ว้ยดี 
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บทที ่1 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม หรือโรคดาวน์ หรือ Down’s syndrome หรือ 
Down syndrome เป็นโรคท่ีเกิดจากความผิดปกติของพนัธุกรรมท่ีเป็นมาแต่ก าเนิด โดยเกิดจาก
ความผิดปกติของโครโมโซม เด็กในกลุ่มอาการน้ีมกัเกิดจากพ่อและแม่ท่ีปกติ แต่เด็กจะมีความผิด
ปกติของพนัธุกรรมท่ีเกิดจากความผดิปกติของโครโมโซม คือมีโครโมโซมแท่งท่ี 21 เกินมา 1 แท่ง 
พบได ้95% โดยช่ือของโรคตั้งตามช่ือของแพทยช์าวองักฤษช่ือ John Langdon Down ซ่ึงเป็นคน
แรกท่ีได้อธิบายอาการของโรคน้ีไวเ้ม่ือปี ค.ศ. 1866 แต่แพทยท่ี์คน้พบสาเหตุว่าเกิดจากความ
ผดิปกติของพนัธุกรรม คือ Jerome Lejeune ในปี ค.ศ. 1959 ปัจจุบนัยงัไม่มีวธีิป้องกนัไม่ให้เป็นโรค 
กลุ่มอาการดาวน์ได ้และกลุ่มอาการดาวน์น้ีสามารถพบไดทุ้กเช้ือชาติทัว่โลก โดยพบว่า ประมาณ 
800 คนในทารกแรกเกิด จะเป็นโรคน้ี 1 คน ส าหรับประเทศไทยนั้น พบทารกแรกเกิดท่ีเป็น 
กลุ่มอาการดาวน์ประมาณ 1,000 คนต่อปี หรือเกิดข้ึนประมาณ 3 คนต่อวนั1 

ลกัษณะทัว่ไปของเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมทุกคนจะมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั คือ 
ศีรษะเล็ก หนา้แบน สันจมูกแบน ตาเล็กเฉียงข้ึน ซ่ึงจะมีหนา้ตาท่ีคลา้ยคลึงกนักวา่พี่นอ้งทอ้งเดียวกนั 
ระบบกลา้มเน้ือจะอ่อนน่ิมและมีภาวะปัญญาอ่อนเล็กนอ้ย ซ่ึงเด็กท่ีอยูใ่นกลุ่มอาการดาวน์เหล่าน้ีจะมี
พฒันาการท่ีล่าช้ากว่าเด็กปกติ แต่สามารถเรียนรู้ได้โดยการฝึกฝนและสามารถอยู่ในสังคมปกติ 
รวมทั้งสามารถช่วยเหลือตนเองได้ การพฒันาการของเด็กท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมยิ่งเร่ิมเร็ว
เท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดประโยชน์สูงสุด ดงันั้นพ่อแม่จึงมีความส าคญัต่อเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมเป็น
อยา่งมาก ซ่ึงตอ้งมีก าลงัใจท่ีเขม้แขง็ และหาขอ้มูลของเด็กท่ี 

 
 
 
 
 

                                           

 1นิลภา พฤกษานุศกัด์ิ และสาวิตรี พรานพนสั, การตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยก่อน

คลอดทารกกลุ่มอาการดาวน์ (สงขลา: ชานเมืองการพิมพ,์ 2555), 202. 
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บา้นป้ันดาวน์เป็นบา้นหลงัเล็กๆ ท่ีก่อตั้งข้ึนโดยแม่ของนอ้งเอิร์ท ซ่ึงนอ้งเอิร์ทเป็นเด็กท่ีอยูใ่นภาวะ
ดาวน์ซินโดรม แม่ท่ีรักและปรารถนาอยากจะให้ลูกไดใ้ชชี้วิตเฉกเช่นเด็กปกติทัว่ๆไป จึงเกิดการ
รวมกลุ่มกันเล็กๆ ในชุมชน หากแต่การเป็นเด็กท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมนั้ น มีข้อจ ากัด
หลากหลายประการท่ีพวกเขายงัต้องสู้ไปด้วยกัน เพื่อเป็นก าลังใจให้พ่อแม่ท่ีมีลูกอยู่ในภาวะ 
ดาวน์ซินโดรมเช่นกนั ซ่ึงพ่อแม่ของเด็กกลุ่มน้ีตอ้งใช้มากกว่าความรัก และการรวมตวัของบา้น 
ป้ันดาวน์นั้น ก็เพื่อแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนก าลงัใจโดยการถ่ายทอด แลกเปล่ียน 
องค์ความรู้เก่ียวกบัการดูแล เสริมสร้างพฒันาการ รวมถึงการสังเกตอาการต่างๆ ของเด็กท่ีอยู่ใน
ภาวะดาวน์ซินโดรม เพื่อป้ันให้เด็กท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรม สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้ดว้ย
ตนเอง และไม่ตอ้งเป็นภาระของสังคม2 
 จากปัญหาขา้งตน้ท าใหอ้ยากสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบัส าหรับให้ก าลงัใจพ่อแม่
ท่ีมีลูกอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรม จากพ่อแม่ท่ีมีประสบการณ์ของบา้นป้ันดาวน์ ซ่ึงบทบาทของ
เคร่ืองประดบัท่ีผา่นมานั้น เคร่ืองประดบัจะถูกมองวา่เป็นส่ิงของท่ีมีค่าและเป็นตวัวดัฐานะของคน
ในสังคม ปัจจุบนัน้ีไดมี้เคร่ืองประดบัร่วมสมยัเกิดข้ึน ท าให้เคร่ืองประดบัมีบทบาทท่ีแตกต่างกนั
ออกไป ซ่ึงบทบาทของเคร่ืองประดบัของขา้พเจา้นั้นคือ ส่ือ ซ่ึงเคร่ืองประดบัชุดน้ีจะเป็นตวัส่ือสาร
ให้ผูส้วมใส่สามารถพกพาติดตวัไปไหนมาไหนดว้ยได ้โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการให้ก าลงัใจ
พ่อแม่ของเด็กท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรม เป็นการให้ก าลังใจในการดูแลลูกท่ีอยู่ในภาวะ 
ดาวน์ซินโดรม ว่าเด็กท่ีอยู่ภาวะดาวน์ซินโดรมก็มีความน่ารัก และมีความสามารถไม่ต่างจากเด็ก
ปกติทัว่ไป 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.2.1 เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบัท่ีช่วยสร้างก าลงัใจให้กบัพ่อแม่ท่ีมีลูกอยูใ่น

ภาวะดาวน์ซินโดรม 

 1.2.2 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดับท่ีสามารถส่ือสารให้ความรู้ความเข้าใจ

เพิ่มเติมเก่ียวกบัเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมวา่มีสามารถท าส่ิงต่างๆไดไ้ม่ต่างจากเด็กปกติทัว่ไป 

 
 

                                           
2กรรณิการ์ อคัรพุทธิพร.บ้านป้ันดาวน์. เข้าถึงเม่ือ 23 มีนาคม 2561. เข้าถึงได้จาก 

http://www.facebook.com/groups/baanpandows 

https://www.facebook.com/groups/baanpandowns/
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1.3 ขอบเขตในการวจัิยและการออกแบบ 

 1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  1.3.1.1 ป ร ะ วั ติ แ ล ะ ก า ร ฝึ ก ฝ น ข อ ง พ่ อ แ ม่ ท่ี มี ต่ อ ลู ก ท่ี อ ยู่ ใ น ภ า ว ะ 
ดาวน์ซินโดรมจากบา้นป้ันดาวน์ 
  1.3.1.2 ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง เ ด็ ก ท่ี อ ยู่ ใ น ภ า ว ะ ด า ว น์ ซิ น โ ด ร ม จ า ก 
บา้นป้ันดาวน์  
 1.3.2 ขอบเขตดา้นการออกแบบ 
  1.3.2.1 กิจกรรมและความสามารถของเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมจากบา้นป้ันดาวน์ 
  1.3.2.2 กิ จ ก ร ร ม ท่ี ช่ ว ย เ ส ริ ม ส ร้ า ง ก า ลั ง ใ จ ข อ ง แ ม่ ท่ี มี ลู ก ท่ี อ ยู่ ใ น ภ า ว ะ 
ดาวน์ซินโดรมจากบา้นป้ันดาวน์ 
 

1.4 วธีิการศึกษา 

 1.4.1 ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม 
 1.4.2 ศึกษาประวติั ความเป็นมา จุดประสงคแ์ละกิจกรรมของบา้นป้ันดาวน์ 
 1.4.3 สรุปเน้ือหาและวเิคราะห์ขอ้มูลของเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมและกิจกรรม
ของบา้นป้ันดาวน์เพื่อน าเสนอแนวทางการออกแบบและแบบร่าง 
 1.4.4 ทดลองวสัดุเพื่อการท ากิจกรรมของเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม 
 1.4.5 ด าเนินการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 1.4.6 สรุปผลการออกแบบ 
 

1.5 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

 1.5.1 เคร่ืองประดับท่ีท าให้พ่อแม่ของเด็กท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรม และมี
ประสบการณ์ของบ้านป้ันดาวน์รู้สึกภูมิใจในตัวลูกและรู้สึกว่าท่ีผ่านมา ท่ีทุ่มเทมานั้นมันมี
ความหมายและมีก าลงัใจท่ีจะฝึกฝนลูกท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมต่อไปและแรงบนัดาลใจให้กบั
พอ่แม่ท่ีเพิ่งมีลูกอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมวา่เด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมนั้นมีความสามารถไม่
ต่างจากเด็กปกติทัว่ไป 
 1.5.2 เคร่ืองประดบัท่ีเป็นหน่ึงในแรงกระตุน้อนัจะช่วยเพิ่มความรู้ความเขา้ใจให้กบั
พ่อแม่ของเด็กท่ีมีลูกอยู่ในกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมไปสู่สังคม เพื่อลดช่องว่างทางสังคม 
เม่ือมีผูรู้้และเขา้ใจเด็กในกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมมากข้ึน ก็จะท าเด็กดาวน์ซินโดรมนั้นมีด้วย
โอกาสทางสังคมมากข้ึน 
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บทที ่2 

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบังานวจัิย 

 

2.1 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ที่อยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรม 

 ดาวน์ซินโดรม (Down Syndrome) ในภาษาไทยมกัเรียกกนัสั้นๆ วา่ ‚เด็กดาวน์‛ เกิด

จากความบกพร่องในการก าเนิด3 

 โครโมโซม คือ สารพนัธุกรรมท่ีอยูภ่ายในนิวเคลียสของทุกเซลล์ภายในร่างกาย  สาร

พันธุกรรมท่ีอยู่บนโครโมโซมนั้ นมีอยู่ เ ป็นจ านวนมาก  โครโมโซมท าหน้า ท่ี ถ่ายทอด 

สารพนัธุกรรมจากพ่อแม่ไปสู่ลูก  ไม่ว่าจะเป็นสีผม สีตา รูปจมูก รูปปาก ลกัษณะรูปร่าง กระดูก 

ความสูง ผิวพรรณ  และอ่ืนๆ อีกมากมาย  การถ่ายทอดลกัษณะพนัธุกรรมจากพ่อแม่ไปสู่ลูกแต่ละ

คนจะไม่เหมือนกนั ข้ึนกบัลูกแต่ละคนไดรั้บสารพนัธุกรรมในแต่ละต าแหน่งท่ีไม่เท่ากนั 

  

 
 

ภาพท่ี 1 ลกัษณะของโครโมโซมท่ีปกติ 
ท่ีมา : ชนิดและจ านวนโครโมโซม, เขา้ถึงเม่ือ 23 มีนาคม 2561, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.thaigoodview.com/library/contest1/science03/53/2/heredity/topic020002.html 

 

                                           

   3ค าขา้ว นายดอกมา, คนสร้างค า,พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพส์ารคดี, 2552), 
93. 

http://www.thaigoodview.com/library/contest1/science03/53/2/heredity/topic020002.html
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 โครโมโซมในมนุษยมี์ 46 แท่ง  โดยจบักนัเป็นคู่ๆ จึงมีจ านวนคู่ทั้งหมด 23 คู่  คู่ท่ี 1-22 

เป็นโครโมโซมท่ีก าหนดการท างานต่างๆ ของร่างกาย  เรียกโครโมโซมกลุ่มน้ีวา่ Autosome คู่ท่ี 23 

เป็นโครโมโซมท่ีก าหนดความเป็นเพศเรียกว่า โครโมโซมเพศ โดยโครโมโซมเพศในผูห้ญิง 

เป็นโครโมโซม X  2 แท่ง (XX)  ส่วนโครโมโซมเพศในผูช้ายเป็นโครโมโซม X  1 แท่ง และ

โครโมโซม Y  1 แท่ง (XY)  ในการแจง้ผลโครโมโซมจึงระบุจ านวนโครโมโซมทั้งหมดและระบุ

ความเป็นเพศไวด้้วยกนั  การเขียนโครโมโซมในเพศหญิงจึงเป็น 46, XX  และในเพศชายเป็น 

46, XY4 (ภาพท่ี 1) 

 2.1.1 สาเหตุและปัจจัยต่อการเกิดของผูที้ ่อยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม (ภาพท่ี 2) 

แบ่งสาเหตุของกลุ่มอาการดาวน์ออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ 

  2.1.1.1 มีโครโมโซมคู่ท่ี 21 เกินมา 1 แท่งเรียกภาวะน้ีวา่ Trisomy 21 คือ

โครโมโซม 23 คู่ หรือ 46 แท่ง โดยมาจากแม่ 23 แท่ง (จากไข่ จากรังไข่) และมาจากพ่อ 23 แท่ง 

(จากสเปิร์ม) เม่ือไข่และสเปิร์มมาผสมกันจึงได้ 46 แท่ง แต่ผูป่้วยท่ีเป็น Trisomy 21 น้ีจะมี

โครโมโซม 47 แท่ง สาเหตุคือ รังไข่ของแม่มีการแบ่งเซลล์ท่ีผิดปกติ ท าให้ไดไ้ข่ท่ีมีโครโมโซม 

24 แท่ง โดยมีแท่งของโครโมโซมคู่ท่ี 21 เกินมาอีก 1 แท่ง เม่ือไข่ผสมกบัสเปิร์มท่ีมีโครโมโซม 

23 แท่ง จึงไดเ้ซลลต์วัอ่อนท่ีมีโครโมโซม 47 แท่ง ประมาณ 75% ของเซลล์ตวัอ่อนเหล่าน้ีจะตายใน

ครรภ์ และแม่ก็จะแทง้ออกไป ท่ีเหลือประมาณ 25% จะสามารถเติบโตพฒันาต่อไปจนกลายเป็น

ทารก และแม่สามารถคลอดออกมาเจริญเติบโตต่อไปได้ การเกิด Trisomy 21น้ี เป็นสาเหตุของ 

Down’s syndrome ประมาณ 94% ความเส่ียงของการท่ีแม่คนหน่ึงจะผลิตไข่ท่ีผิดปกติและ 

มี ลูกท่ี เป็นกลุ่มอาการดาวน์ข้ึนกับอายุ  อายุแม่ ท่ีมากข้ึน ก็จะยิ่งมีโอกาสมีลูกเป็นโรคน้ี 

มากข้ึนโดยเฉล่ีย คือ 

แม่ท่ีอาย ุ25 ปี ถา้ตั้งครรภ ์1,250 คน จะมีโอกาสมีลูกเป็นกลุ่มอาการดาวน์ 1 คน (0.08%) 

แม่ท่ีอาย ุ30 ปี ถา้ตั้งครรภ ์1,000 คน จะมีโอกาสมีลูกเป็นกลุ่มอาการดาวน์ 1 คน (0.1%) 

แม่ท่ีอาย ุ35 ปี ถา้ตั้งครรภ ์400 คน จะมีโอกาสมีลูกเป็นกลุ่มอาการดาวน์ 1 คน (0.25%) 

แม่ท่ีอาย ุ40 ปี ถา้ตั้งครรภ ์100 คน จะมีโอกาสมีลูกเป็นกลุ่มอาการดาวน์ 1 คน (1%) 

                                           

 4นิลภา พฤกษานุศกัด์ิ และสาวิตรี พรานพนัส, การตรวจวัดกรองและการวินิจฉัยก่อน
คลอดทารกกลุ่มอาการดาวน์ (สงขลา: ชานเมืองการพิมพ,์ 2555), 202-203. 
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แม่ท่ีอาย ุ45 ปี ถา้ตั้งครรภ ์30 คน จะมีโอกาสมีลูกเป็นกลุ่มอาการดาวน์ 1 คน (3.3%) 

  2.1.1.2 การท่ีมีสารพนัธุกรรมของโครโมโซมคู่ท่ี 21 เกินมา แต่จ านวน

แท่งของโครโมโซมไม่เพิ่มข้ึน แต่การท่ีโครโมโซมผิดปกติ (Translocation Down’s syndrome) 

สาเหตุเกิดจากการท่ีพ่อหรือแม่มีโครโมโซมผิดปกติ คือ บางส่วนของแท่งโครโมโซมท่ี 21 ยา้ยไป

ติดอยู่กบัโครโมโซมแท่งอ่ืน (ท่ีพบบ่อยคือไปติดอยู่กบัแท่งของโครโมโซมท่ี 14) และท าให้มี

จ  านวนโครโมโซมเหลือเพียง 45 แท่ง เรียกวา่เกิดการสับเปล่ียน หรือ เคล่ือนยา้ยโครโมโซมแบบ 

Robertsonian translocation พอ่หรือแม่ท่ีมี Robertsonian translocation น้ี แมจ้ะมีจ านวนโครโมโซม

เพียง 45 แท่ง แต่จะไม่มีอาการผิดปกติใดๆ เพราะสารพนัธุกรรมยงัมีอยูค่รบ เพียงแต่ยา้ยต าแหน่ง

เท่านั้น ซ่ึงเราจะเรียกพ่อหรือแม่เหล่าน้ีวา่เป็นพาหะของกลุ่มอาการดาวน์นัน่เอง แต่เม่ือพ่อหรือแม่ 

ผลิตสเปิร์มหรือไข่ออกมา ก็จะมีโครโมโซมท่ีผิดปกติ และเม่ือมีลูก ลูกจะมีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บ

สารพนัธุกรรมของโครโมโซมคู่ท่ี 21 เกินมา และกลายเป็นดาวน์ซินโดรม หรืออาจมีโครโมโซม

แบบท่ีเป็นพาหะเหมือนพ่อหรือแม่หรืออาจมีโครโมโซมเป็นปกติก็ได ้ทั้งน้ีโอกาสท่ีลูกจะปกติ 

หรือ ผิดปกติข้ึนอยูก่บัโครโมโซมของพ่อหรือแม่ว่า แท่งของโครโมโซมท่ี 21 นั้นยา้ยต าแหน่งไป

อยู่กบัโครโมโซมแท่งไหน การเกิดการเคล่ือนยา้ยต าแหน่งโครโมโซมแบบ Robertsonian trans 

location น้ี เป็นสาเหตุของกลุ่มอาการดาวน์ ประมาณ 3-4% คือยงัเป็น 46 แท่งเรียกภาวะน้ีวา่ ภาวะ

มีการสับเปล่ียน หรือ การเคล่ือนยา้ย 

  2.1.1.3 การท่ีมีเซลล์ในร่างกายบางเซลล์มีโครโมโซมคู่ท่ี 21 เกินมา 

1 แท่ง คือมี 47 แท่ง แต่ในขณะท่ีบางเซลล์มีโครโมโซม 46 แท่งเหมือนปกติ เรียกวา่ Trisomy 21 

mosaicism สาเหตุการเกิดเหมือนกบั Trisomy 21 แต่เม่ือเซลล์ตวัอ่อนท่ีเป็น Trisomy 21 น้ี แบ่ง

เซลล์เพื่อเติบโต กลบัเกิดการแบ่งตวัท่ีผิดปกติ คือ เซลล์เร่ิมตน้ท่ีมีโครโมโซม 47 แท่ง เม่ือแบ่งตวั

ออกเป็น 2 เซลล์แลว้ เซลล์หน่ึงเกิดสูญเสียโครโมโซมแท่งท่ี 21 ไป ท าให้เกิดเซลล์ลูกท่ีกลบัมามี

โครโมโซมเป็นปกติ คือ 46 แท่ง แต่ขณะท่ีเซลล์ลูกอีกเซลล์ยงัมีโครโมโซม 47 แท่ง เหมือนเซลล์

เร่ิมต้น ตัวอ่อนจึงมีเซลล์อยู่ 2 แบบ และเซลล์ทั้ ง 2 แบบน้ีก็กลายเป็นเซลล์เร่ิมต้นแบ่งตัว

เจริญเติบโตต่อไป ให้เซลล์ลูกๆ ท่ีมีโครโมโซมเหมือนกนั ในท่ีสุดเม่ือตวัอ่อนพฒันากลายเป็น

ทารกท่ีสมบูรณ์ ร่างกายจึงมีเซลล์ทั้ ง 2 แบบ ตวัอย่างคือในขณะท่ีเซลล์ผิวหนังมีโครโมโซม  
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46 แท่ง เซลลข์องตบักลบัมี 47 แท่ง เป็นตน้ ซ่ึงจะไม่เหมือนกนัในแต่ละคน ซ่ึงการเกิด Trisomy 21 

mosaicism น้ี เป็นสาเหตุของกลุ่มอาการดาวน์ประมาณ 2-3%5 

 

 
 

ภาพท่ี 2 ลกัษณะโครโมโซมจากการมีโครโมโซมคู่ท่ี 21 เกินมา 1 แท่ง 
ท่ีมา : toongpang, วนัดาวน์ซินโดรมโลก (World Down’s syndrome Day), เขา้ถึงเม่ือ 23 มีนาคม 

2561, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.vcharkarn.com/varticle/44419 

 

 2.1.2 ลกัษณะของเด็กกลุ่มผูท่ี้อยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม 

 เด็กกลุ่มอาการดาวน์มีลกัษณะหน้าตาจ าเพาะ คือใบหน้ากลม ตามีขนาดเล็ก หางตา

เฉียงข้ึน มีผิวหนังท่ีหัวตายื่นมาบงัหัวตา ดั้ งจมูกแบน หูเล็ก ใบหูส่วนบนมีรอยพบัมากกว่าปกติ 

ศีรษะแบนกว่าปกติ คอสั้นและมีไขมนัสะสมท่ีส่วนหลงัของคอมากกวา่ปกติ การตรวจมือและเทา้ 

จะพบมือและน้ิวสั้น เส้นลายมือพาดขวางตลอดความกวา้งของมือ ปลายน้ิวกอ้ยโคง้เขา้หาน้ิวนาง

(ภาพท่ี 3) 

                                           

 5แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส. กลุ่มอาการดาวน์ (Down’s syndrome). เขา้ถึงเม่ือ 19 
มีนาคม2561. เขา้ถึงไดจ้าก http://haamor.com/th/ดาวน์ซินโดรม/ 

http://www.vcharkarn.com/varticle/44419
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ภาพท่ี 3 ผูท่ี้อยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม 
 

 2.1.3 การป้องกนัการเกิดเด็กกลุ่มผูท่ี้อยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม 

 เน่ืองจากไม่ทราบสาเหตุท่ีชดัเจนท่ีท าให้เกิดความผิดปกติของพนัธุกรรม จึงไม่มีการ

แก้ไขสาเหตุเบ้ืองต้น อย่างไรก็ตามการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดถือว่าเป็นการคดักรองวิธีหน่ึง  

ท่ีจะช่วยป้องกันและลดการเกิดกลุ่มอาการดาวน์ได้ในปัจจุบันโดยทั่วไปจะมีการตรวจ 

2 ลกัษณะ คือ 

  2.1.3.1การตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ของทารกในครรภ์ ได้แก่ 

การตรวจคดักรองทางชีวเคมีก่อนคลอด (Biochemical screening) โดยการเจาะเลือดของมารดาใน

ระหว่างตั้ งครรภ์ ตั้ งแต่อายุครรภ์ 11 สัปดาห์ เพื่อตรวจหาระดับ Alphafetoprotein (AFP) 

ฮอร์โมน 3 ชนิด คือ Unconjugated Estriol, Human Chorionic Gonadotropin (HCG) และ

Pregnancy Associated Plasmaprotein A (PAPP-A) และการตรวจโดยใช้อลัตราซาวด์ เช่น 

The Nuchal Translucency Test เป็นการตรวจวดั ความหนาของน ้ าท่ีสะสมใตท้า้ยทอยทารก เม่ือ

มารดาตั้งครรภ ์11-13 สัปดาห์ ซ่ึงมกัจะท าควบคู่ไปกบัการตรวจคดักรองทางชีวเคมี นอกจากนั้นยงั

มีการตรวจอัลตราซาวน์เพื่อดูความผิดปกติต่างๆ ของทารกในครรภ์ว่ามีความสัมพันธ์กับ 

กลุ่มอากดาวน์หรือไม่ แต่วิธีการตรวจเหล่าน้ีมีความรวดเร็วในการตรวจประมาณ 50-70% และไม่

สามารถบอกไดช้ดัเจน  
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  2.1.3.2 การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด ได้แก่ การตดัช้ินเน้ือรก (Chorionic 

Villi Sampling) โดยใชเ้ข็มเจาะผ่านทางหนา้ทอ้งหรือสอดเขา้ทางช่องคลอดของมารดาในขณะท่ี

ตั้งครรภ์ 11-12 สัปดาห์ และ การเจาะน ้ าคร ่ า (Amniocentesis) ไปตรวจในระหวา่งท่ีมารดามีอายุ

ครรภ ์16-20 สัปดาห์ วธีิน้ีสามารถวนิิจฉยัทารกกลุ่มอาการดาวน์ในครรภไ์ดแ้ม่นย  า 

 2.1.4 การดูแลเด็กกลุ่มผูท่ี้อยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม (ตารางท่ี 1) 

 หลงัจากได้การวินิจฉัยท่ีแน่นอนจากผลการตรวจโครโมโซมแล้ว  เด็กกลุ่มอาการ

ดาวน์ต้องได้รับการประเมินตั้งแต่ในวยัทารกแรกเกิดเพื่อตรวจหาความผิดปกติท่ีพบร่วม เช่น 

ระบบหัวใจ หลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร และตรวจการท างานของต่อมไทรอยด์ เป็นต้น 

นอกจากน้ีแพทยค์วรส่งปรึกษานกักระตุน้พฒันาการหรือนกักิจกรรมบ าบดั เพื่อให้เด็กไดรั้บการ

กระตุน้พฒันาการโดยเร็วตั้งแต่ในวยั 1-2 เดือนเพื่อประเมินความกา้วหนา้ของพฒันาการของทารก

เป็นระยะ แพทยค์วรเนน้ใหผู้ป้กครองเรียนรู้การกระตุน้พฒันาการท่ีต่อเน่ืองและสม ่าเสมอทุกวนั6 

 เม่ือทารกอายมุากข้ึนในวยั 6-12 เดือน ควรส่งตรวจการไดย้นิ ตรวจตา การดูแลในเร่ือง

ทัว่ไป เช่น การไดรั้บวคัซีน และการใหอ้าหาร เป็นตน้ เช่นเดียวกบัทารกปกติ 

 

ตารางท่ี 1 การดูแลเด็กกลุ่มผูท่ี้อยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมในวยัต่างๆ 
อาย ุ การดูแล 

แรกเกิด  - ใหค้  าปรึกษาแก่พอ่แม่ในเร่ืองของสาเหตุ 

- ส่งเลือดตรวจโครโมโซมเพื่อยนืยนัการวนิิจฉยั 

- ตรวจการท างานของต่อมไทรอยด ์

- ตรวจภาวะอุดตนัของทางเดินอาหาร  ความผดิปกติของหวัใจแต่ก าเนิด 

 

 

 

 
                                           

 6สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล และรุ่งรว ีวรรณสินธ์ุ, สารพนัเร่ืองราวเพือ่ดาวน์ ที่คุณรัก, (สงขลา: 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2552) 
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ตารางท่ี 1 การดูแลเด็กกลุ่มผูท่ี้อยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมในวยัต่างๆ (ต่อ) 

อาย ุ การดูแล 

อาย ุ1-2 เดือน - ฉีดวคัซีนตามปกติ 

- ติดตามพฒันาการ (ชนัคอ ยิม้) 

- ส่งกระตุน้พฒันาการ   

- ตรวจหาความผดิปกติของหวัใจตั้งแต่ก าเนิด 

อาย ุ4-6 เดือน - ฉีดวคัซีนตามปกติ 

- ติดตามพฒันาการ (คว  ่าได ้ มองตาม ยิม้ตอบ ส่งเสียงออ้แอ)้ 

- ตรวจการท างานของต่อมไทรอยด์ซ ้ า (เฉพาะในกรณีท่ีการตรวจขณะ

อายแุรกเกิดผดิปกติ) 

- แนะน าถึงอตัราเส่ียงของการเกิดกลุ่มอาการดาวน์ซ ้ าในการตั้งครรภ์

คร้ังต่อไป 

- แนะน าเวน้ระยะการตั้งครรภ ์1- 2 ปี 

อาย ุ10-12 เดือน  - ฉีดวคัซีนตามปกติ 

- ติดตามพฒันาการ (นัง่ไดเ้อง ดึงจากท่านัง่ใหย้นืข้ึน ส่งเสียงหม ่าๆ) 

- ส่งกระตุ้นพัฒนาการส่งตรวจการได้ยินในกรณีท่ีเด็กไม่หันตาม 

เสียงเรียก   

- ตรวจตา ประเมินวา่มีตาเหล่ ตากระตุก ตอ้กระจก หรือท่อน ้าตาอุดตนั 

- แนะน าอตัราเส่ียงซ ้ าในครรภถ์ดัไป  และวธีิการวนิิจฉยัก่อนคลอด 

- ตรวจหาความพิการตั้งแต่ก าเนิดของหวัใจ 

อาย ุ1-2 ปี - ฉีดวคัซีนตามปกติ 

- ติดตามพฒันาการ (ยนื เร่ิมเดิน) 

- ส่งกระตุน้พฒันาการ ฝึกกลา้มเน้ือมดัใหญ่มดัเล็ก 

- ส่งนกัอรรถบ าบดัเพื่อฝึกพดู 

- ตรวจตา ประเมินวา่มีตาเหล่ ตากระตุกตอ้กระจก ท่อน ้าตาอุดตนั 

- ตรวจการท างานของต่อมไทรอยด ์
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ตารางท่ี 1 การดูแลเด็กกลุ่มผูท่ี้อยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมในวยัต่างๆ (ต่อ) 

อาย ุ การดูแล 

อาย ุ3-4 ปี - ติดตามพฒันาการ (การพูด การส่ือสาร) 

- ตรวจตา ประเมินวา่มีตาเหล่ ตากระตุก 

- แนะน าเร่ืองการเขา้โรงเรียน 

- ประเมินความสามารถเด็กในการเขา้โรงเรียน 

- ตรวจการท างานของต่อมไทรอยดทุ์ก 1-2ปี 

อาย ุ5-10 ปี - ฉีดวคัซีนตามปกติ 

- ตรวจตาประเมินวา่มีตาเหล่ตากระตุกตอ้กระจกท่อน ้าตาอุดตนั 

- ฝึกใหเ้ด็กช่วยเหลือตวัเองในเร่ืองต่างๆ ใหม้ากท่ีสุด 

- ประเมินความสามารถดา้นการเรียน  การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 

- ประเมินการเจริญเติบโตระวงัภาวะอ้วนซ่ึงพบได้บ่อยในเด็กกลุ่ม

อาการดาวน์ท่ีไม่มีโรคหวัใจพิการตั้งแต่ก าเนิด 

- แนะน าการเล่นใหร้ะวงัเร่ืองขอ้ต่อกระดูกสันหลงัส่วนคอเคล่ือน 

วยัรุ่น - ฉีดวคัซีนตามปกติ 

- แนะน าการเล่นใหร้ะวงัเร่ืองขอ้ต่อกระดูกสันหลงัส่วนคอเคล่ือน 

- ประเมินการเจริญเติบโตระวงัภาวะอ้วนซ่ึงพบได้บ่อยในเด็กกลุ่ม

อาการดาวน ์

- แนะน าการเปล่ียนแปลงของร่างกายเม่ือเขา้สู่วยัรุ่น 

- ในเด็กหญิง สอนให้เด็กกลุ่มอาการดาวน์ดูแลและท าความสะอาด

ตวัเองขณะมีประจ าเดือน หากเด็กไม่สามารถดูแลตวัเองไดค้วรปรึกษา

แพทย ์  

- ตรวจการท างานของต่อมไทรอยดทุ์ก 1-2  ปี 
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 2.1.5 แนวทางการดูแลส่งเสริมพฒันาการเด็กกลุ่มผูท่ี้อยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม 

 เด็กกลุ่มอาการดาวน์มกัมีระดับสติปัญญาบกพร่องระดับปานกลางถึงรุนแรงจาก
การศึกษาในต่างประเทศพบวา่การกระตุน้พฒันาการท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมจะช่วยเพิ่มพูนศกัยภาพ
ได้อย่างชัดเจนและจะได้ผลดีท่ีสุด หากท าในระยะ 2 เดือนถึง 2 ปีแรกของชีวิต ท าให้เด็กกลุ่ม
อาการดาวน์มีสติปัญญาบกพร่องอยูใ่นระดบัเล็กนอ้ยถึงปานกลาง ระดบัสติปัญญามีแนวโนม้ลดลง
เม่ืออายมุากข้ึน พฒันาการดา้นภาษาจะชา้กวา่ระดบัสติปัญญา ดงันั้นการส่งเสริมพฒันาการโดยเร็ว
จึงเป็นเร่ืองส าคญั เน่ืองจากจะช่วยใหเ้ด็กมีโอกาสพฒันาความสามารถในดา้นต่างๆ สมวยัหรือตาม
ศกัยภาพเด็กกลุ่มอาการดาวน์จะมีพฒันาการเป็นล าดบัขั้น เช่นเดียวกบัเด็กทัว่ไปและควรฝึกพูด
อย่างสม ่าเสมอโดยเร่ิมตั้งแต่อายุ 12-15 เดือนทกัษะดา้นสังคมจะพฒันาไดดี้ทกัษะการเรียนรู้โดย
การมองเห็นจะดีกวา่การฟัง 
 เน่ืองจากในเด็กกลุ่มอาการดาวน์อาจมีความผิดปกติหลายอยา่งท่ีพบร่วมดว้ยรวมทั้งมี
โอกาสเจบ็ป่วยไดง่้ายและบ่อยกวา่เด็กทัว่ไป จึงควรแนะน าพ่อแม่ให้พาลูกกลุ่มอาการดาวน์ไปพบ
แพทยต์้งัแต่แรก อาศยัความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพครอบครัวและสังคมรอบขา้ง เพื่อให้มี
การดูแลครอบคลุมแบบองค์รวม (Holistic Care) คือดูแลทั้ งด้านร่างกายจิตใจ สังคม และ 
จิตวิญญาณโดยมีจุดมุ่งหมายของการดูแลรักษาตามอาการหรือแกไ้ขความผิดปกติท่ีพบร่วมฟ้ืนฟู
สมรรถภาพเด็กกลุ่มอาการดาวน์และติดตามเป็นระยะๆ เพื่อให้เด็กเหล่าน้ีสามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ในชีวิตประจ าวนั ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมใกล้เคียงกับคนปกติมากท่ีสุดและเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ี
สามารถช่วยเหลือตนเองไดไ้ม่ก่อปัญหากบัสังคม 
 เด็กเหล่าน้ีควรไดรั้บวคัซีนตามก าหนดเหมือนเด็กทัว่ไป ดูแลให้ไดรั้บสารอาหารท่ีมี
ประโยชน์ครบถว้นและเหมาะสม เน่ืองจากผูป่้วยมีแนวโน้มท่ีจะเป็นโรคอว้น จึงตอ้งระวงัไม่ให้
บริโภคอาหารแป้ง น ้าตาล ไขมนั และขนมปริมาณมาก รวมทั้งตอ้งสนบัสนุนใหอ้อกก าลงักายอยา่ง
สม ่าเสมอ 
 หลกัการทัว่ไปในการกระตุน้ส่งเสริมพฒันาการคือท าเป็นประจ าทุกวนัสม ่าเสมอ ฝึกที
ละเร่ืองซ ้ าๆ บ่อยๆ จนเด็กท าไดจึ้งจะเปล่ียนฝึกเร่ืองอ่ืนไม่สร้างความตึงเครียดแก่เด็กในช่วงแรกๆ
เด็กอาจต่อตา้นไม่ให้ความร่วมมือ ผูฝึ้กไม่ควรดุหรือขู่แต่ควรให้ก าลงัใจช่ืนชมตอ้งใจเย็นและมี
ความอดทน เด็กกลุ่มน้ีมกัจะช่ืนชอบดนตรีและศิลปะ เพราะสามารถปลดปล่อยความคิดและ
จินตนาการต่างๆ ไดโ้ดยไม่ตอ้งยดึติดกบัการท่องจ า 
 การกระตุน้พฒันาการกลา้มเน้ือมดัใหญ่ ตอ้งมีความระมดัระวงัโดยเฉพาะกลา้มเน้ือคอ 
เน่ืองจากเด็กจะมีปัญหากลา้มเน้ือไม่แข็งแรงและขอ้ต่อจะหลวมกว่าปกติ โดยเฉพาะขอ้ต่อของ
กระดูกสันหลงัส่วนคออนัท่ีหน่ึงและสองท าให้กระดูกสันหลงัส่วนคอต าแหน่งน้ีเคล่ือนได้ง่าย  



  13 

ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายจากการกดทบัเส้นประสาทท่ีเก่ียวข้องกับการหายใจดังนั้นในการส่งเสริม
พฒันาการไม่ควรกระชากหรือออกแรงมากเกินไปควรปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญการกระตุน้พฒันาการ
กลา้มเน้ือมดัใหญ่จะใช้วิธีการนวดตวั อาจใช้โลชัน่หรือน ้ ามนัมะกอกทาผิวเพื่อให้การนวดท าได้
ง่าย การฝึกยกแขนขาข้ึนลงร่วมกบัมีเพลงประกอบขณะฝึก เด็กจะชอบและให้ความร่วมมือมากข้ึน 
โดยผูฝึ้กนบัเลขจะช่วยใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้และท่องจ าตวัเลข 
 การกระตุน้พฒันาการกลา้มเน้ือมดัเล็ก จะเร่ิมฝึกโดยให้เด็กหยิบจบัของช้ินเล็กๆ ท่ีไม่
เป็นอนัตราย เช่นหยบิลูกเกด เป็นตน้ การศึกษาวจิยัเร่ืองการพฒันาทกัษะในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญากลุ่มอาการดาวน์ระดับเรียนได้ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้
กิจกรรมศิลปะการป้ันแป้งโดวพ์บวา่ทกัษะในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กของนกัเรียนอยูใ่นระดบัดีและ
ดีข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติหลงัการสอน7 
 การฝึกการมองในเด็กเล็กจะฝึกเช่นเดียวกบัเด็กปกติ โดยจดัหาโมบายแขวนไวใ้ห้เด็ก
มองการหาส่ิงของมาใหเ้ด็กดูดว้ยการเล่ือนไปทางซ้ายขวาบนล่างอยา่งชา้ๆ เม่ือเด็กโตข้ึนให้เด็กฝึก
หยบิของใส่กล่อง ซ่ึงอาจหาของท่ีเด็กชอบมาเล่นร่วมกบัเด็กผูฝึ้กจะเล่ือนกล่องไปมาเพื่อให้เด็กฝึก
มองหากล่องก่อนใส่ของเล่น ส่ิงท่ีพ่อแม่ควรตระหนักคือเด็กกลุ่มน้ีโตข้ึนจะชอบเข้าไปยืนดู
โทรทศัน์ติดหน้าจอท าให้สายตาเสียง่าย ผูดู้แลตอ้งระมดัระวงัอย่าให้เด็กดูโทรทศัน์ใกล้เกินไป  
ควรหาส่ิงกีดขวางมาวางกั้นการฝึกการดูแลกิจวตัรประจ าวนั ไดแ้ก่ การรับประทานอาหาร อาบน ้ า 
สวมเส้ือผา้ และดูแลการขบัถ่ายเอง ควรฝึกเม่ือเด็กได้รับการกระตุ้นพฒันากล้ามเน้ือมดัใหญ่ 
และมดัเล็ก ผูฝึ้กตอ้งใจเยน็อดทนค่อยเป็นค่อยไปแต่ตอ้งฝึกเป็นประจ าสม ่าเสมอ ในระยะแรกผูฝึ้ก
อาจท าให้เด็ก ต่อมาค่อยๆ จบัมือเด็กให้เขา้มาช่วยทีละนอ้ยให้ค  าช่ืนชมทุกคร้ังเม่ือเด็กเร่ิมให้ความ
ร่วมมือ แมจ้ะท าไดเ้พียงเล็กน้อย เด็กจะรู้สึกอยากท ามากข้ึนแลว้ค่อยให้เด็กท าดว้ยตวัเองมากข้ึน
เร่ือยๆ เด็กกลุ่มน้ีจะชอบพดูเพราะ นุ่มนวล และชอบค าชม 
 การฝึกระเบียบวินยัเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นเพราะเด็กตอ้งอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม สามารถฝึก
ได้ตั้ งแต่เด็กยงัไม่เข้าโรงเรียน วิธีการฝึกระเบียบวินัยท าได้โดยการปฏิบติัให้ดูเป็นแบบอย่าง 
เด็กกลุ่มน้ีจะเรียนรู้ไดดี้โดยการเลียนแบบพฤติกรรม ดงันั้นหากตอ้งการให้เด็กมีระเบียบวินยัพ่อแม่
หรือบุคคลในครอบครัวตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดี เด็กจะปฏิบติัตามไดเ้อง เด็กกลุ่มน้ีจะไม่ชอบให้ใคร

                                           

 7สุปราณี เมฆขจร. การพัฒนาทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญากลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม ระดับเรียนได้ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้
กิ จกรรม ศิลปะการ ป้ันแ ป้ง โด ว์ .  เ ข้า ถึ ง เ ม่ื อ  23 พฤษภาคม 2561 .เ ข้า ถึ งได้จ าก 
http://www.hitap.net/2014/02/07/การตรวจคดักรองและวนิิจฉยั. 
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ทะเลาะกนัหรือส่งเสียงร้องไห้ดงั หากเด็กไดย้ินหรือเห็นเด็กจะท าร้ายตนเองและตะโกนร้องเสียง
ดงั 
 การฝึกพูดในเด็กกลุ่มอาการดาวน์จะมีปัญหาในการใช้ภาษา เพราะมีการท างานของ
กล้ามเน้ือในปากผิดปกติ เน่ืองจากกล้ามเน้ืออ่อนน่ิม โดยทัว่ไปเด็กจะพูดได้เม่ืออายุประมาณ 
2-2.5 ปี ปัญหาดา้นภาษาและการพูดของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ ไดแ้ก่ พฒันาการดา้นการพูดมกัช้า
กว่าความเข้าใจภาษา สติปัญญา พูดไม่ชัด และพูดไม่คล่อง สาเหตุท่ีท าให้เด็กมีความผิดปกติ
ทางการพูด คือ มีความผิดปกติทางการได้ยิน มีภาวะกล้ามเน้ืออ่อนน่ิม มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา มีช่องปากขนาดเล็ก การสบฟันผิดปกติ การเคล่ือนไหวของกล้ามเน้ือไม่สัมพนัธ์กนั 
ส่งผลต่อการควบคุมการเคล่ือนไหวกลา้มเน้ือของอวยัวะท่ีใชใ้นการเปล่งเสียงพูด ดงัน้นัโปรแกรม
ฝึกพดูของเด็กกลุ่มอาการดาวน์จะตอ้งออกแบบเฉพาะบุคคล โดยนกัแกไ้ขการพูดจะเป็นผูป้ระเมิน
ความสามารถในการส่ือสารของเด็ก ให้ค  าแนะน ารวมทั้งช่วยกระตุน้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ี
จะส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามผูท่ี้อยู่ใกล้ชิดกบัเด็กมีส่วนส าคญัในการส่งเสริม
ความสามารถดา้นภาษาและการพดูของเด็กอยา่งมาก8 
 

2.2 ทศันคติของแม่ทีม่ีลูกอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรม 

 ความหมายของทศันคติจากพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ไดใ้หค้วามหมายวา่  
 ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึก ความเช่ือและความคิดเห็นของบุคคลท่ีมีต่อบุคคล ส่ิงของ 
หรือสถานการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นตวัก าหนดแนวโนม้การตอบสนองต่อส่ิงนั้นๆ ในลกัษณะสนบัสนุน
หรือคดัคา้นก็ได ้
 2.2.1 องคป์ระกอบของทศันคติ 
  2.2.1.1 องค์ประกอบด้านปัญญา หรือความรู้ (Cognitive Component) 
เป็นองค์ประกอบดา้นความรู้หรือความคิดความเขา้ใจของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเหล่านั้น เพื่อเป็นเหตุผล
ในการท่ีจะสรุปรวมเป็นความเช่ือ ช่วยในการประเมินผลส่ิงเร้านั้น 
  2.2.1.2 องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก หรืออารมณ์ (Affective Component) 
เป็นองคป์ระกอบดา้นความรู้สึกหรืออารมณ์ของบุคคลท่ีมีต่อความสัมพนัธ์กบัส่ิงเร้า ต่างเป็นผลต่อ
เน่ืองมาจากท่ีบุคคลประเมินผลส่ิงเร้านั้นแลว้วา่ พอใจหรือไม่พอใจ ตอ้งการหรือไม่ตอ้งการ ดีหรือ
เลว เป็นตน้ 

                                           

 8นยันนัต ์จิตประพนัธ์. “การป้องกนัและการดูแลเด็กกลุ่มอาการดาวน์.” วารสารเครือข่าย
วทิยาลยัพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ปีท่ี 1, ฉบบัท่ี 3 (กนัยายน - ธนัวาคม 2557): 80-85. 
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  2.2.1.3 องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavior Component) เป็น
องคป์ระกอบดา้นความพร้อม ความโนม้เอียง ท่ีบุคคลจะประพฤติปฎิบติัหรือตอบสนองต่อส่ิงเร้า
นั้นในทิศทางท่ีสนบัสนุนหรือคดัคา้น ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเช่ือ ความรู้สึกของบุคคลท่ีไดม้าจากการ
ประเมิน ดงันั้นทศันคติจึงเป็นส่วนประกอบในการท านายพฤติกรรมได ้
 2.2.2 การเกิดทศันคติ 
 ทศันคติเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของบุคคล ทศันคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง
เกิดข้ึนไดต้ามเง่ือนไข 4 ประการคือ 
  2.2.2.1 กระบวนการเรียนรู้ท่ีได้จากการเพิ่มพูนและบูรณาการของการ
ตอบสนองแนวความคิดต่างๆ เช่น จากครอบครัว ครู การเรียนการสอน และอ่ืนๆ 
  2.2.2.2 ประสบการณ์ส่วนตวั ข้ึนอยูก่บัความแตกต่างระหวา่งบุคคล ซ่ึงมี
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันไป เน่ืองจากประสบการณ์ของคนจะสะสมข้ึนเร่ือยๆ แล้ว ยงัจะมี
รูปแบบเป็นของตวัเองด้วย ดงันั้นทศันคติจึงเป็นเร่ืองเฉพาะของแต่ละบุคคล รวมทั้งการพฒันา
ทศันคติดว้ยประสบการณ์ท่ีรุนแรงหรือกระทบกระเทือนจิตใจบุคคลเป็นส่ิงท่ีฝังแน่นในจิตใจของ
บุคคลไดน้าน 
  2.2.2.3 การเลียนแบบ การถ่ายทอดทัศนคติของคนบางคนได้มาจาก 
การเลียนแบบทศันคติของคนอ่ืนๆ ท่ีตนพอใจ เช่น พอ่ แม่ ครู ญาติ และบุคคลอ่ืนๆ 
  2.2.2.4 อิทธิพลของกลุ่มสังคม คนย่อมมีทศันคติคลอ้ยตามกลุ่มสังคมท่ี
ตนอาศยัอยู ่เช่น กลุ่มเพื่อนสถาบนั ศาสนา รวมถึงส่ือสารมวลชนก็มีอิทธิพลต่อทศันคติของบุคคล
เป็นอยา่งมากเช่นกนั 
 2.2.3 การเปล่ียนแปลงทศันคติ 
 ทศันคติของบุคคลสามารถท าให้เปล่ียนแปลงไดห้ลายวิธี อาจจะโดยวิธีท่ีบุคคลไดรั้บ
ข่าวสารต่างๆ ซ่ึงข่าวสารนั้นอาจมาจากบุคคลอ่ืนหรือมาจากส่ือมวลชนต่างๆ ข่าวสารท่ีไดรั้บน้ีจะ
ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบดา้นความรู้ เป็นท่ีเช่ือกนัวา่ถา้องคป์ระกอบใดเปล่ียนแปลง 
องค์ประกอบดา้นอ่ืนจะมีแนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนแปลงดว้ยเช่นกนั เช่น ถา้องคป์ระกอบของทศันคติ
ด้านความรู้เปล่ียนแปลง ก็มีแนวโน้มท าให้องค์ประกอบทางด้านอารมณ์ เกิดการเปล่ียนแปลง 
ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงขององคป์ระกอบดา้นพฤติกรรมดว้ย 
 การเปล่ียนแปลงทศันคติอาจจะเกิดจากการเปล่ียนภาวะการจูงใจในตวับุคคล โดยปกติ
แล้วข่าวสารใหม่และความพึงพอใจท่ีได้รับจะช่วยให้ภาวะการจูงใจในตวับุคคลเปล่ียนแปลง 
การเปล่ียนภาวะการจูงใจของบุคคลจะท าให้การรับรู้ของบุคคลท่ีมีต่อสถานการณ์หน่ึงๆ 
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เปล่ียนแปลง และท าให้ทศันคติของบุคคลนั้นเปล่ียนแปลงไปดว้ย อาจกล่าวสรุปไดว้า่ สาเหตุของ
การเปล่ียนแปลงทศันคติคือ 
  2.2.3.1 ไดรั้บขอ้มูลใหม่จากบุคคลหรือส่ือมวลชน 
  2.2.3.2 ไดรั้บประสบการณ์ตรงหรือความกระทบกระเทือนใจ 
  2.2.3.3 การรักษาทางจิตใจ เพื่อใหเ้ขา้ใจเหตุผลท่ีถูกตอ้งข้ึน 
  2.2.3.4 เปล่ียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมใหม่ 
 การเปล่ียนทศันคติควรให้ความสนใจในตวัแปรเหล่าน้ีดว้ย คือ แหล่งขอ้มูล ข่าวสาร 
ส่ือ และผูรั้บสารด้วย ซ่ึงตวัแปรเหล่าน้ีเป็นตวัแปรอิสระท่ีท าให้เกิดผลตามมาคือ ความสนใจ 
ความเขา้ใจ การยอมรับ การเก็บจ าและการกระท า 
 ในโปรแกรมการกระตุ้นพัฒนาการตั้ งแต่ว ัยแรกเร่ิมส าหรับเด็กท่ีอยู่ในภาวะ 
ดาวน์ซินโดรมซ่ึงได้กล่าวขา้งตน้ว่า จ  าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือและความเอาใจใส่ของพ่อแม่ 
นอกเหนือจากความรู้ในเร่ืองวิธีการฝึกอย่างเดียว ซ่ึงความร่วมมือ ความเอาใจใส่ต่อการฝึกของ 
พอ่แม่นั้นข้ึนอยูก่บัท่าที ทศันคติ และความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อลูกของตนเอง ซ่ึงแตกต่างกนัไปในแต่ละ
บุคคล ดงันั้นการกระตุน้พฒันาการจึงไม่ไดมุ้่งความสนใจไปท่ีเด็กและการฝึกสอนเด็กเพียงอย่าง
เดียว แต่ส่ิงส าคัญก็คือการท าให้พ่อแม่มีความเข้าใจ และเกิดการยอมรับลูกท่ีอยู่ในภาวะ 
ดาวน์ซินโดรม นัน่คือ เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของทศันคติไปในทางท่ีดี และแสดงออกเป็น
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมนัน่เอง โดยให้ใชว้ิธีการท่ีเอ้ืออ านวยในขณะท่ีพ่อแม่มีปฎิสัมพนัธ์กบัลูกอยู ่
ผลการศึกษาพบว่ามีความสัมพนัธ์ระหว่างการฝึกสอนท่ีพ่อแม่ได้รับกับการเพิ่มข้ึนของการใช้
วิธีการท่ีเอ้ืออ านวยเม่ือมีปฎิสัมพนัธ์กบัเด็ก และการเพิ่มข้ึนของการใชว้ิธีการท่ีเอ้ืออ านวยของพ่อ
แม่มีความสัมพนัธ์กบัการเพิ่มความถ่ีของพฤติกรรมทางสังคมในลูกผลการศึกษาน้ีช้ีให้เห็นว่า 
การมีปฎิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Skills) และการส่ือสาร (Communication) บทบาทของพ่อแม่ใน
การแลกเปล่ียนปฎิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Interaction) จะเป็นตวัเอ้ืออ านวยพฒันาการทางสังคม
และการส่ือสารใหก้บัเด็ก 
 2.2.4 การประเมินความสัมพนัธ์ระหวา่งแม่และลูก 
 จากการประเมินความสัมพนัธ์ระหว่างแม่และลูกทศันคติท่ีแม่มีต่อลูกท่ีอยู่ในภาวะ
ดาวน์ซินโดรมมีดงัต่อไปน้ี 
  2.2.4.1 ประคบประหงมมากจนเกินไปคือการเล้ียงดูท่ีประคบประหงม
จนเกินไป แสดงให้เห็นได้จากความวิตกกังวลในขณะตั้งครรภ์และต่อมาจนถึงการดูแลลูกใน 
วยัทารก การเล้ียงดูลูกท่ีไปสะกดักั้นพฒันาการของความเป็นอิสระและการเล้ียงดูท่ีควบคุมบงัคบั
จนเกินไป 
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  2.2.4.2 ตามใจมากเกินไปคือการแสดงออกในลกัษณะท าตามความพึง
พอใจโดยไม่อยู่ในการควบคุมของพ่อแม่ และแสดงออกในลกัษณะท่ีเป็นห่วงเป็นใยมากเกินไป
และใกลชิ้ดมากเกินไป 
  2.2.4.3 การปฏิเสธไม่ยอมรับคือการไม่ยอมรับเป็นการปฎิเสธความรัก 
และแสดงออกมาว่าเกลียดลูก เห็นได้ในลักษณะของการทอดทิ้ง เกร้ียวกราด รุนแรง โหดร้าย 
และกวดขนั 
  2.2.4.4 การยอมรับเม่ือพิจารณาระดบัทศันคติคือเม่ืออารมณ์สงบลง หรือ
ไดรั้บการอบรมทศันคติความรักการดูแลลูกจะเขา้มาแทนท่ี 
 ความรู้สึกของพอ่แม่ท่ีมีต่อลูกท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม จะมีความรู้สึก 4 ขอ้ขา้งตน้ 
วนเวียน ซ ้ าไปมา ซ่ึงทัศนคติของพ่อแม่สามารถเปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึน เพราะได้รับความรู้ 
ความเขา้ใจและพ่อแม่ท่ีมีลูกอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมได้มาเจอกนั พบปะแลกเปล่ียนความคิด 
เร่ืองราวต่างๆ และสามารถเลียนแบบพฤติกรรมของพ่อแม่ท่ีมีลูกอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรม 
ท่ีประสบผลความส าเร็จในการเล้ียงดูแลลูกท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม9 
 2.2.5 ทศันคติของพอ่แม่ต่อลูกดาวน์ซินโดรม โรงพยาบาลราชานุกลู 
 การศึกษาทัศนคติของพ่อแม่ต่อลูกดาวน์ซินโดรม โรงพยาบาลราชานุกูลแบ่งได้
ออกเป็น 2 ดา้น ดงัน้ี 
  2.2.5.1 ความรู้สึกของพ่อแม่ท่ีมีต่อลูกท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมในทาง
ท่ีดี จะมีความห่วงใยลูกท่ีเป็นดาวน์ซินโดรม มีความรัก ความสงสาร และรู้สึกส านึกผดิ 
  2.2.5.2 ความรู้สึกของพ่อแม่ท่ีมีต่อลูกท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมในทาง
ท่ีไม่ดี จะรู้สึกเกลียดไม่วา่จะตวัเองหรือลูก อบัอาย ไม่ยอมรับ ทอ้แท้10 
 

2.3 ศูนย์การศึกษาพเิศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทศิ มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสิต  

 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (ภาพท่ี 4) เป็นโรงเรียนสอนเด็กพิเศษ 
ทั้งเด็กดาวน์ซินโดรมและเด็กออทิสติก แบ่งหลกัสูตรเป็น ก่อนอนุบาล อนุบาล และเรียนร่วมกบั

                                           

 9อุ่นเรือน อ าไพพิจิตร์, อรอนงค ์กิตติกลัยาวงศ ์และประเสริฐ จุฑา. “รายงานการวิจัย
เร่ืองการศึกษาทัศนิของมารดาต่อบุตรปัญญาอ่อนกลุ่ม Down’s Syndrome ในโครงการกระตุ้น
พฒันาการของฝ่ายจิตวทิยา โรงพยาบาลราชานุกูล”, (2538): 7-19. 
        10สถาบนัราชุนุกลู. ทศันคติ. เขา้ถึงเม่ือ 10 เมษายน 2561. เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.rajanukul.com/ 
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เด็กปกติชั้นระดบัประถมศึกษา ซ่ึงการคดักรองเด็กเขา้เรียนในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิต
ละอออุทิศนั้น เร่ิมวดัจากอายขุองเด็ก และการสอบพฒันาการของเด็ก  
ปรัชญา - การจดัการศึกษาพิเศษท่ีเหมาะสม สามารถพฒันาเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษไดอ้ยา่ง
 เตม็ศกัยภาพ 
วสิัยทศัน์ - ใหโ้อกาสเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษไดพ้ฒันาและอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 -  เป็นผูน้ าทางดา้นการศึกษาพิเศษในระดบัชาติและระดบัอาเซียน 
พนัธกิจ - สนับสนุนให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้อย่าง
 เหมาะสม 
 - เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ สามารถด ารงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งอิสระและมีความสุข 
 

 
 

ภาพท่ี 4 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวทิยาลยัราชภภฏัสวนดุสิต 
 
 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มีหลกัสูตรดงัน้ี 
 1. ก่อนอนุบาล เป็นการเรียนการสอน เด็กร่วมกบัผูป้กครอง ฝึกพฒันาการทางด้าน
ต่างๆก่อนเขา้ชั้นเรียนอนุบาล เช่น การฝึกคลาน วิง่ เดิน จบัส่ิงของช้ินใหญ่ไปจนถึงช้ินเล็ก และเร่ิม
ใหเ้ด็กรู้จกัสีต่างๆ (ภาพท่ี 5-6) 
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ภาพท่ี 5 ส่ือการเรียนการสอนระดบัก่อนอนุบาล 
 

 
 

ภาพท่ี 6 บรรยากาศการเรียนการสอนระดบัก่อนอนุบาล 
 

 2. อนุบาล แบ่งเป็น อนุบาล 1 2 และ3 ตามล าดบั (ภาพท่ี 7-10) เป็นการเรียนการสอน 

ฝึกพฒันาการทางดา้นต่างๆ ในระดบัชั้นเรียนอนุบาล เช่น การเรียนรู้ช่ือของตวัเอง ช่ือเพื่อน ส่ิงของ 

และอุปกรณ์ท่ีพบเจอในชีวติประจ าวนั แต่ยงัคงเป็นการฝึกพฒันาการในดา้นต่างๆ 
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ภาพท่ี 7 ส่ือการเรียนการสอนระดบัอนุบาล 
 

 
 

ภาพท่ี 8 บรรยากาศการเรียนการสอนระดบัอนุบาล 
 

 
 

ภาพท่ี 9 วชิาศิลปะระดบัอนุบาล 
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ภาพท่ี 10 ผลงานวชิาศิลปะระดบัอนุบาล 
 

 3. เรียนร่วมกบัเด็กปกติชั้นระดบัประถมศึกษาโดยคดักรองเด็กจากชั้นระดบัอนุบาลท่ี

มีความสามารถท่ีทางโรงเรียนลงความเห็นว่าสามารถเรียนร่วมกบัเด็กปกติได้ โดยจะมีอาจารย์

พิเศษเขา้ไปดูแลเป็นการส่วนตวั 

 

2.4 ข้อมูลบ้านป้ันดาวน์ 

 บา้นป้ันดาวน์ก่อตั้งเม่ือเดือนกนัยายน ปี พ.ศ.2550 โดยคุณกรรณิการ์ อคัรพุทธิพร 

หรือ พี่แอป๊ (ภาพท่ี 11) เน่ืองจากไดค้ลอดลูกชายท่ีเกิดมาอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม และมีปัญหาใน

การคน้ควา้ หาขอ้มูลของเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม ซ่ึงมีน้อยมากในขณะนั้น ท าให้เกิดบา้น

ป้ันดาวน์ (ภาพท่ี 12 ) ข้ึนมาเพื่อท่ีจะแบง่ปันขอ้มูลความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ต่างๆ ของ

เ ด็ กอยู่ ใ นภาวะดาว น์ ซินโดรม  รวมไป ถึ งก ารให้ ก า ลัง ใ จพ่ อแม่ ท่ี มี ลู กอยู่ ใ นภาวะ 

ดาวน์ซินโดรม 
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ภาพท่ี 11 พี่แอป๊และนอ้งเอิร์ท 
 

 

 
 

ภาพท่ี 12 โลโกบ้า้นป้ันดาวน์ 
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2.5 กจิกรรมของบ้านป้ันดาวน์ 

 เป็นกิจกรรมท่ีใหพ้อ่แม่ท่ีมีลูกอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมมาพบเจอ แลกเปล่ียนทศันคติ 
ความรู้ในดา้นต่างๆ และใหน้อ้งท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมมาเจอกนั โดยมีกิจกรรมให้นอ้งท่ีอยูใ่น
ภาวะดาวน์ซินโดรมไดฝึ้กทกัษะดา้นต่างๆ  
 2.5.1 กิจกรรมศิลปะ 
จุดประสงค ์ - เพื่อสร้างจินตนาการของเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม 
 - เพื่อเสริมสร้างพฒันาการทางดา้นสมองในเร่ืองความจ า (สีต่างๆ) 
 - เพื่อเสริมสร้างพฒันาการทางดา้นกายภาพ (กลา้มเน้ือมดัเล็ก/กลา้มเน้ือมดัใหญ่) 
 วนัท่ีได้เข้าไปศึกษากิจกรรมศิลปะเป็นช่วงวนัแม่ คุณครูจึงให้เด็กท่ีอยู่ในภาวะ 
ดาวน์ซินโดรมท าพวงมาลยัวนัแม่ (ภาพท่ี 2.13) 
 

 
 

ภาพท่ี 13 ผลงานพวงมาลยัของเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม 
 
 2.5.2 กิจกรรมดนตรี 
จุดประสงค ์ - เพื่อเสริมสร้างพฒันาการทางดา้นสมองในเร่ืองความจ า (สีต่างๆ) 
 - เพื่อเสริมสร้างพฒันาการทางดา้นกายภาพ (กลา้มเน้ือมดัเล็ก) 
 กิจกรรมดนตรีในคร้ังน้ี บา้นป้ันดาวน์ได้รับความกรุณาของ นายชนะ เสวิกุล หรือ 
ครูนทั ซ่ึงเป็นผูแ้ต่งเพลงให้กบับริษทัแกรมม่ี มาเป็นผูส้อนกิจกรรมดนตรีให้แก่เด็กท่ีอยู่ในภาวะ
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ดาวน์ซินโดรม สถานท่ีจดั ณ โรงพยาบาลเด็ก เพื่อเป็นการเพิ่มองคค์วามรู้และแนะน าบา้นป้ันดาวน์
ใหก้บัพอ่แม่ท่ีมีลูกอยูใ่นภาวะเด็กดาวน์ซินโดรมไดรู้้จกับา้นป้ันดาวน์ กิจกรรมดนตรีในคร้ังน้ีมีเด็ก
ท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมเขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 7 คน (ภาพท่ี 14) 
 

 
 

ภาพท่ี 14 ครูนทักบัเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม 
 
 2.5.3 กิจกรรมสมาธิ 
จุดประสงค ์ - เพื่อใหเ้ด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมมีสมาธิมากข้ึน 
 - เพื่อใหเ้ด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมเขา้ถึงพระพุทธศาสนา 
 กิจกรรมสมาธิเป็นกิจกรรมต่อเน่ือง เด็กท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมเขา้ร่วมกิจกรรม
หลายคร้ังถึงจะเห็นผลดีท่ีสุด 
 
 2.5.4 กิจกรรมภาพถ่าย เพื่อจดัแสดงภาพถ่าย 
จุดประสงค ์ - เพื่อใหส้ังคมไดเ้ห็นลกัษณะของเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม 
 - เพื่อเพิ่มโอกาสในสังคมกบัเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม 
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2.6 การวเิคราะห์กจิกรรมต่างๆ ของบ้านป้ันดาวน์ 

 2.6.1 วเิคราะห์กิจกรรมศิลปะ 
 จาก ท่ีได้เข้ามาศึกษา  เ ด็ก ท่ีอยู่ ในภาวะดาวน์ซินโดรมได้ท า กิจกรรมศิลปะ 
ท่ีสอดแทรกทั้งพฒันาการทางดา้นสมองในเร่ืองความจ า ได้รู้จกัสีต่างๆ และพฒันาการทางด้าน
กายภาพ ฝึกกล้ามเน้ือมัดเล็กและกล้ามเน้ือมัดใหญ่ จากการท่ีคุณครูให้เด็กท่ีอยู่ในภาวะ 
ดาวน์ซินโดรมขย  ากระดาษสีต่างๆ สอนการจับดินสอสีท่ีถูกวิธี และกิจกรรมน้ียงัได้เห็นถึง 
กาสอดแทรกความกตญัํูต่อผูมี้พระคุณนัน่คือแม่ ใหก้บัเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม รวมไปถึง
การเขา้สังคมท่ีมีเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมอยูร่่วมกนั 
 2.6.2 วเิคราะห์กิจกรรมดนตรี 
 จาก ท่ีได้เข้ามาศึกษา เ ด็ก ท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมได้ท า กิจกรรมดนตรี 
ส่ิงแรกท่ีเห็นคือเด็กท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมจะมีความกระตือรือร้นมาก เม่ือไดเ้ห็นอิเล็กโทน 
มีความสนใจในเร่ืองของเสียงดนตรี  ซ่ึงกิจกรรมดนตรีสามารถสอดแทรกทั้งพฒันาการทางดา้น
สมองในเร่ืองความจ า ได้รู้จกัสีต่างๆ และพฒันาการทางด้านกายภาพ ฝึกกล้ามเน้ือมดัเล็ก และ
กิจกรรมน้ีขา้พเจา้ยงัไดเ้ห็นถึงการสอดแทรกการเขา้สังคมท่ีมีเด็กท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมอยู่
ร่วมกนั เด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมรู้จกัการเขา้คิวต่อแถว ซ่ึงเป็นมารยาทท่ีดีของคนในสังคม 
 2.6.3 วเิคราะห์กิจกรรมสมาธิ 
 ไดรั้บรู้ถึงขอ้มูลโดยแม่ท่ีมีลูกอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรม ซ่ึงกิจกรรมน้ีสามารถท าให้
เด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมมีสมาธิต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดน้านข้ึน และกิจกรรมน้ียงัไดเ้ห็นถึงการ
สอดแทรกการเขา้สังคมท่ีมีเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมอยูร่่วมกนั 
 2.6.4 วเิคราะห์กิจกรรมภาพถ่าย 
 จากท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ท าให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ การแลกเปล่ียนองค์ความรู้ของ
ผูป้กครอง รวมถึงการใหก้ าลงัใจซ่ึงกนัและกนั กิจกรรมน้ียงัไดเ้ห็นถึงการสอดแทรกการเขา้สังคมท่ี
มีเด็กท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมอยูร่่วมกนั รวมทั้งการแสดงผลงานภาพถ่ายท่ีช่วยเผยแพร่ความรู้
ความเขา้ใจส าหรับบุคคลทัว่ไปเก่ียวกบัผูท่ี้อยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมอีกดว้ย 
 
 ดงัจะเห็นไดว้า่จากการวเิคราะห์กิจกรรมต่างๆ ศิลปะ คือเคร่ืองมือในการพฒันา 
 1. ศิลปะไม่เป็นอนัตรายต่อชีวติ ศิลปะไม่มีค  าวา่ถูกหรือผิด เพราะเป็นเร่ืองความพอใจ
ของแต่ละบุคคล ทั้งยงัเป็นเร่ืองความละเอียดอ่อน ความละเมียดละไม การท างานศิลปะจะช่วยลด
ความกา้วร้าว ความบุ่มบ่ามภายในจิตใจและพฤติกรรมลง และช่วยให้ชีวิตอยู่ดว้ยความรอบคอบ
และเขา้ใจในชีวติมากข้ึน 
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 2. ศิลปะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะศิลปะจะก่อให้เกิดความสุนทรียะทาง
อารมณ์ ช่วยท าให้จิตใจเบิกบานแจ่มใส แม้แต่ในผูป่้วย ศิลปะสามารถช่วยบ าบดัให้ผูป่้วยลด
ความเครียดหรือความกงัวลลงได ้
 3. ศิลปะเป็นเร่ืองจินตนาการ ซ่ึงโลกจินตนาการ แมไ้ม่ตรงกบัโลกแห่งความเป็นจริง 
เน่ืองจากบางคร้ังมนุษยจ์ะมีความสุขกบัการสร้างฝัน หรือตั้งความหวงัไวเ้พื่อเป็นพลงัเสริม เพื่อ
ช่วยผลกัดนัใหเ้กิดความมานะอดทนเพื่อส่ิงท่ีมุ่งหวงั 
 4. ศิลปะช่วยเสริมสร้างและกระตุน้ต่อมพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของสมองซีกขวา
ใหท้ างานและหลัง่สารอะดรีนาลีนออกมา เพื่อให้เกิดความปิติสุข และเม่ือมนุษยไ์ดพ้ฒันาความคิด
สร้างสรรคอ์ยูเ่สมอ จะส่งผลต่อการท างาน ท าให้ผลงานแต่ละช้ินเป็นงานท่ีแปลกแตกต่าง และเกิด
มิติใหม่ในงานท่ีท าอยูเ่สมอ11 
 จากขอ้มูลขา้งตน้เด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม
ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่มีทางรักษา จะมีหนา้ตาคคลา้ยคลึงกนั มีโรคแทรกซ้อนแลว้แต่ละบุคคลต่างกนั
ออกไป และเป็นเด็ก ท่ีมีพัฒนาการล่าช้า  ไม่ว่าจะพัฒนาการทางด้านร่างกายหรือสมอง  
บา้นป้ันดาวน์เกิดจากครอบครัวท่ีมีลูกอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมมารวมตวักนั เพื่อให้ค  าปรึกษา 
แบ่งปันขอ้มูล เสริมสร้างก าลงัใจ และยงัมีการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพฒันาการในด้านต่างๆ 
ศิลปะสามารถช่วยบ าบดัจิตใจของผูท่ี้อยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรม สามารถเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ จินตนาการ พร้อมกบัฝึกพฒันาการทางดา้นร่างกาย เช่น กลา้มเน้ือมดัเล็กและมดัใหญ่
อีกดว้ย ท าใหข้า้พเจา้น าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ และพฒันากิจกรรมศิลปะเพื่อบา้นป้ันดาวน์ตาม
จุดประสงคใ์นการท าวจิยัคร้ังน้ี 
 

2.7 ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัแนวทางในการออกแบบ 

 งานวิจยัคร้ังน้ีสนใจเคร่ืองประดบั Cameo (ภาพท่ี 15) เน่ืองจากเป็นเคร่ืองประดบัท่ีมี

บทบาทเพื่อบนัทึกเร่ืองราวต่างๆเป็นความทรงจ า และมีจุดก าเนิดมาอย่างยาวนาน ตั้ งแต่สมยั 

กรีก-โรมนั ถึงแม้ในแต่ละยุคจะเกิดรูปแบบเคร่ืองประดับใหม่ๆ ข้ึนมาก็ตาม แต่เคร่ืองประดับ 

                                           

 11ศ.พญ.พรสวรรค์ วสันต์. กลุ่มอาการดาวน์ โรงการให้การศึกษาแก่ครอบครัวเด็กกลุ่ม
อาการดาวน์และบุลากรทางการแพทย์, (2550): 25. 
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Cameo ก็ยงัคงเป็นเคร่ืองประดบัท่ีกลบัมาได้รับความนิยมมาอยู่เสมอ โดยแต่ละยุคสมยัก็จะมี

รูปแบบของเคร่ืองประดบั Cameo แตกต่างกนัออกไป 

 เคร่ืองประดบั Cameo เป็นช่ือเรียกลกัษณะของอญัมณีหรือวตัถุใดก็ตามท่ีไดรั้บการ

แกะสลกัให้เป็นภาพ และตวัภาพนั้นจะมีลกัษณะนูนสูงเหนือฐานล่างท่ีมีสีแตกต่างกนั วสัดุหรือ

วตัถุท่ีน ามาแกะสลกัจะตอ้งมีชั้นสีท่ีแตกต่างกนัอยา่งนอ้ย 2 ชั้นสี เม่ือแกะสลกัแลว้จะไดเ้ห็นภาพ

และพื้นผวิฉากหลงัท่ีมีสีแตกต่างกนัไดอ้ยา่งชดัเจน โดยภาพท่ีแกะสลกัจะเป็นภาพใดก็ได ้แต่ท่ีนิยม

มกัจะเป็นภาพผูห้ญิง โดยวสัดุท่ีใชแ้กะสลกัจะแตกต่างกนัออกไปในแต่ละยุคสมยั เช่น เปลือกหอย 

ปะการัง พลาสติกเป็นตน้ อาจจะมี 1 สี หรือ 2 สี ก็ได ้และมีตวัเรือนหุ้มช้ินงานท่ีแกะสลกัอีกที จะมี

ลกัษณะกลมและรีมีลวดลายอ่อนชอ้ย วสัดุส่วนมากจะเป็นเงินและทอง 

 บทบาทของเคร่ืองประดบั Cameo ในแต่ละยุคแตกต่างกนัออกไป เช่นเพื่อการบนัทึก

เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนต่างๆ เพื่อเป็นท่ีระลึกระหว่างการเดินทาง เพื่อบ่งบอกถึงเกียรติยศ เพื่อแสดง

สถานะทางสังคม และเพื่อเป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงออกถึงความร ่ ารวย ในยุค Mourning Jewelry ใน

สมยัพระนางเจา้วิกตอเรีย อเล็กซานดริน่า (ค.ศ.1837-1901) เคร่ืองประดับ Cameo ถูกใช้เป็น

สัญลกัษณ์เพื่อย  ้าเตือนถึงความทรงจ าและความรัก 

 

 
 

ภาพท่ี 15 รูปแบบของเคร่ืองประดบั Cameo 
ท่ีมา : Cameo Jewelry, Victorian & Edwardian Cameo Collection, เขา้ถึงเม่ือ 

1 พฤษภาคม 2561, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.victoriana.com/Jewelry/cameojewelry.htm 

  

http://www.victoriana.com/Jewelry/cameojewelry.htm
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 แมว้า่เคร่ืองประดบั Cameo จะเร่ิมมีมาตั้งแต่ยุคกลาง (Middle ages) และเป็นท่ีนิยมอีก

คร้ังในช่วงบุกเบิกเรเนสซองส์ (Early Renaissance) แต่ช่วงท่ีเคร่ืองประดบั Cameo มีบทบาทส าคญั

ท่ีสุดนั้นคือยุคสมยัของ พระนางเจา้วิคตอเรีย อเล็กซานดริน่า (Queen Victoria) ข้ึนครองราชย ์

บงัลังก์อังกฤษนับเป็นจุดสูงสุดของการเกิดการเคล่ือนไหวอย่างรวดเร็วในการเปล่ียนแปลง 

ทิศทางการแต่งตัวพระนางเจ้าวิคตอเรียข้ึนครองราชย์ตั้ งแต่ยงัทรงพระเยาว์ ชีวิตรักและชีวิต 

อภิเษกสมรสของพระองค์กบัเจ้าชายอลัเบิร์ตพระสวามี เป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตคู่อย่างมี

ความสุขท่ีแสดงออกมาอย่างเด่นชดั และมีอิทธิพลอย่างสูงต่อวงการเคร่ืองแต่งกายชนชั้นสูงของ

องักฤษในช่วงเวลานั้นเป็นอยา่งมาก 

 จากการท่ีพระนางเจา้วิคตอเรีย ทรงโปรดปราน และช่ืนชอบเคคร่ืองประดบั Cameo 

เป็นการส่วนพระองค ์จึงมีผลท าใหเ้คร่ืองประดบั Cameo ไดรั้บความนิยมอยา่งสูงในยุโรปจากกลุ่ม

คนชั้นสูง และคนทัว่ไปก็เช่นกนั เคร่ืองประดบั Cameo จึงไดถู้กน ามาใชใ้นเคร่ืองประดบัประเภท 

เขม็กลดั และจ้ี 

 เร่ืองราวและแรงบนัดาลใจส่วนใหญ่ท่ีพบในเคร่ืองประดบัยุควิคตอเรียนน้ีโดยทัว่ไป

มกัมาจากธรรมชาติเช่นดอกไมต้น้ไมน้กสัตวแ์ละแมลงต่างๆ รวมถึงสัญลกัษณ์แห่งความโชคดี เช่น

เกือกมา้ มือ งู และไมก้างเขน ในช่วงต้นของเคร่ืองประดบัยุคน้ีลกัษณะของการออกแบบจะมี 

ความละเอียดลออ โดยใชก้ารแกะสลกัลวดลายไดอ้ยา่งวิจิตรบรรจง จากนั้นจึงพฒันาอยา่งค่อยเป็น

ค่อยไป น าไปสู่รูปแบบท่ีค่อนขา้งดูหนักทึบ และอยู่ในจารีตนิยม ซ่ึงเป็นรูปแบบเคร่ืองประดับ 

ของยคุวคิตอเรียนท่ีทุกคนรู้จกั 

 กล่าวโดยสรุป เคร่ืองประดบั Cameo เป็นเคร่ืองประดบัท่ีมีการใชเ้พื่อส่ือความหมาย

แตกต่างกนัในแต่ละยุค ในยุคโบราณจะถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการบนัทึกเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนต่างๆ 

เช่น การแกะสลกัเป็นรูปบุคคลส าคญัท่ีมีช่ือเสียงในสมยันั้น การบนัทึกเร่ืองราวเทพนิยายต่างๆ และ

เหตุการณ์หรือค าสอนทางศาสนา เพื่อใชส่้งต่อให้กบัคนรุ่นหลงั ต่อมาเคร่ืองประดบั Cameo เร่ิมถูก

น ามาใชแ้ทนความหมายเชิงนามธรรมมากข้ึน เช่น เป็นการส่ือสารแสดงถึงความรู้สึก ความตอ้งการ

ต่างๆ การบนัทึกความทรงจ า ตลอดจนแสดงถึงเกียรติยศ และสถานะทางสังคม เป็นตน้ และใน

งานวจิยัน้ีสนใจบทบาทของเคร่ืองประดบั Cameo ท่ีถูกใชเ้พื่อย  ้าเตือนถึงความทรงจ า 
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 รูปแบบของเคร่ืองประดบั Cameo ในปัจจุบนัไดมี้ความหลากหลายมากข้ึน เน่ืองจาก

ววิฒันาการในดา้นต่างๆ เช่น วสัดุ เทคโนโลยีการผลิต รวมไปถึงการออกแบบ ซ่ึงการออกแบบใน

ยุคปัจจุบนัน้ี ได้มีการตดัทอนรูปแบบของเคร่ืองประดับ Cameo ให้อยู่ในงานกราฟฟิค เช่น  

Cameo Silhouette โดยมีรูปแบบเป็นภาพเคา้โครงรูปคนหนัขา้ง ใชเ้พียง 2 สีตดักนั ส่วนใหญ่จะใช้

พื้นหลงัสีขาวและตวัเคา้โครงมีสีด า (ภาพท่ี 16) 

 

 
 

ภาพท่ี 16 รูปแบบของเคร่ืองประดบั Cameo Silhouette 
ท่ีมา: Yugen, Simple Silhouette Pendant with Custom Cameo, เขา้ถึงเม่ือ 1 พฤษภาคม 2561, 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.yugentribe.com/products/simple-silhouette-pendant-with-custom-cameo 

 

2.8 ทบทวนวรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั จึงศึกษางานวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 นวลใย ปฏิโก (2551 : 40-44) ไดศึ้กษาการใชกิ้จกรรมศิลปะเพื่อพฒันาการเขียนสะกดค า

ของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ โดยใชว้ธีิการทางศิลปะ เช่น การโรยทรายสี และการป้ันดินน ้ ามนั 

ผลการศึกษาพบว่า เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ สามารถพฒันาการเขียนสะกดค าได้ดีกว่าก่อน

ไดรั้บกิจกรรมศิลปะ 

 นพพร ตุม้ทอง (2552 : 46-50) ไดศึ้กษาการฝึกฝนดว้ยกิจกรรมศิลปะเพื่อเพิ่มความสามารถ

ในการจ ารูปพยญัชนะของนกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการทางศิลปะ เช่น 

การป้ันดินน ้ ามนั การฉีกกระดาษปะ และการลากเส้นระบายสี ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนท่ีมี
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ภาวะการบกพร่องทางการเรียนรู้มีความสามารถในการจ ารูปพยญัชนะไดเ้พิ่มข้ึนหลงัจากไดรั้บการ

การฝึกดว้ยกิจกรรมศิลปะ 

 พีรวสั นาคประสงค ์(2548 : 35-38) ไดศึ้กษาการใชกิ้จกรรมศิลปะประกอบการเรียนเพื่อ

เพิ่มความใส่ใจต่อการเรียนของเด็กสมาธิสั้ น ซ่ึงไดน้ ากิจกรรมศิลปะไปประกอบการเรียนในวิชา

คณิตศาสตร์ โดยใชต้วัป๊ัมเพื่อนบัจ านวน ป้ันดินเพื่อชัง่น ้าหนกั และ ระบายสีใบไมเ้พื่อวดัความยาว

ของใบไม้ ผลการศึกษาพบว่า เด็กสมาธิสั้ นมีพฤติกรรมใส่ใจต่อการเรียนเพิ่มข้ึนเม่ือมีการใช้

กิจกรรมศิลปะประกอบการเรียน 

 ศิลปะเด็กพิเศษ (Art For All) เป็นการจดัค่ายกิจกรรมศิลปะท่ีการรวมเด็กปกติกบัเด็กพิเศษ

ท่ีบกพร่องทางร่างกายและทางสมองเขา้ร่วมกิจกรรมศิลปะดว้ยกนั ซ่ึงผูว้ิจยัไดย้กตวัอยา่งกิจกรรม

มา 2 กิจกรรม ดงัน้ี 

 (1) วาดภาพดว้ยใจ โดยอาจารยเ์ฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ กิจกรรมน้ีเป็นการวาดเขียนรูปโดย

ใช้ผา้ปิดตา ให้วาดเขียนรูปในส่ิงท่ีตวัเองชอบ มีความสุข โดยไม่ตอ้งค านึงถึงความเหมือนหรือ

ความสวยงาม ผลของกิจกรรมศิลปะวาดภาพดว้ยใจ การปิดตาวาดเขียนรูป มีผลต่อการสร้างความ

มัน่ใจให้กบัเด็กมากๆ โดยเฉพาะเด็กพิเศษท่ีบกพร่องร่างกายทางตา ซ่ึงเด็กจะวาดเขียนรูปในส่ิงท่ี

อยากวาดเขียนออกมา ส่ิงส าคญัคือเด็กมีความสุขท่ีจะกลา้แสดงออกมา โดยไม่ไดค้  านึงถึงความ

เหมือนหรือความสวยงาม 

 (2) ป้ันจากจินตนาการ โดยอาจารยสุ์ขุมาล เล็กสวสัด์ิ กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมป้ันดิน ใน

หวัขอ้ค่ายของพวกเรา โดยเด็กๆสามารถเลือกกรมวิธีการข้ึนรูปและสร้างสรรค์รูปแบบข้ึนเองได ้

เช่น การป้ัน การกดดินจากแม่พิมพ์ปูน ผลของกิจกรรมศิลปะป้ันจากจินตนาการ เห็นได้ชัดว่า 

เด็กพิเศษท่ีมีขอ้บกพร่องทางร่างกายและทางสมองนั้นไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคในการท ากิจกรรม เพราะ

อย่างท่ีทราบกันทัว่ไปแล้วว่าผูท่ี้บกพร่องทางร่างกายและทางสมอง มกัมีความสามารถพิเศษ

บางอย่าง เช่นทางดนตรี หรือศิลปะท่ีโดดเด่นออกมาและสามารถแสดงออกได้ดีหากได้รับการ

กระตุน้อยา่งถูกวธีิ12 

                                           

 12ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, ศิลปะเด็กพิเศษ, (กรุงเทพฯ: ไอเอส พร้ินต้ิง เฮา้ส์, 2542), 
121-127. 
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 ธนิกุล ศรีลิโก (2551: 32-35) ไดศึ้กษากิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพนัธ์กบันอ้งสาวท่ีอยูใ่น

ภาวะดาวน์ซินโดรม ท าให้เกิดผลงานเคร่ืองประดบัท่ีสามารถเล่นไดเ้หมือนเกมส์โดมิโน การเล่น

จะตอ้งน าสีท่ีเหมือนกนัมาต่อกนั ผลการศึกษาพบวา่ เคร่ืองประดบัช้ินน้ีเป็นเคร่ืองมือในการสร้าง

คุณค่าแห่งเวลา ท าให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพี่น้อง รวมไปถึงช่วงเวลาแห่งความสุขท่ีไดใ้ช้

ร่วมกนั และท าใหเ้กิดพฒันาการทางดา้นร่างกายและสมองกบัเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม 

 จากท่ีกล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ กิจกรรมศิลปะต่างๆ เช่น การวาดภาพระบายสี การป้ันดิน 

ล้วนมีผลต่อพฤติกรรมการสนใจของเด็กท่ีบกพร่องทางร่างกายและทางสมอง ซ่ึงก่อให้เกิด

ประสบการณ์ ท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ เสริมสร้างพฒันาการทางดา้นร่างกายและดา้นสมองไดเ้ป็น

อยา่งดี 

 ดงันั้นในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ไดน้ ากิจกรรมศิลปะมาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ เสริมสร้าง

พฒันาการทางดา้นร่างกายและดา้นสมองให้กบัเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม และน าผลท่ีไดจ้าก

การท ากิจกรรมศิลปะนั้ นมาวิ เคราะห์หาแนวทางในการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

เคร่ืองประดบัท่ีช่วยสร้างก าลงัใจใหก้บัพอ่แม่ท่ีมีลูกอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  32 

บทที ่3 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 
 กิจกรรมของบา้นป้ันดาวน์นั้น จุดประสงคคื์อเพื่อการเสริมสร้างพฒันาการของผูท่ี้อยู่
ในภาวะดาวน์ซินโดรม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมศิลปะ กิจกรรมดนตรี กิจกรรมสมาธิ และกิจกรรม
ภาพถ่าย จึงไดเ้ลือกท่ีจะพฒันาต่อยอดจากกิจกรรมของบา้นป้ันดาวน์ท่ีมีอยู่แลว้ให้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 ซ่ึงในการท ากิจกรรมของการวิจยัคร้ังน้ี ไดร่้วมท ากิจกรรมกบัสองครอบครัวตวัอยา่ง 
ท่ีมีลูกอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมอายเุท่ากนั ไดแ้ก่ 
 1. ครอบครัวคุณกรรณิการ์ อัครพุทธิพร หรือพี่แอ๊ป และลูกท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ 
ซินโดรม เด็กชายสรวชิญ ์อคัรพุทธิพร หรือเอิร์ท (ภาพท่ี 17) 
 2. ครอบครัวคุณศุภรัตน์ เอ่ียมข า หรือพี่ปลา และลูกท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรม
เด็กหญิงชาคริยา ปีสิงห์ หรือขา้วปุ้น (ภาพท่ี 18) 
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 ซ่ึงคุณกรรณิการ์ อคัรพุทธิพร คือ ผูก่้อตั้งและหัวหน้าบา้นป้ันดาวน์ และคุณศุภรัตน์ 
เอ่ียมข า คือ รองหวัหนา้บา้นป้ันดาวน์ 

 

 
 

ภาพท่ี 17 คุณกรรณิการ์ อคัรพุทธิพร และเด็กชายสรวชิญ ์อคัรพุทธิพร 
 

 
 

ภาพท่ี 18 คุณศุภรัตน์ เอ่ียมข า และเด็กหญิงชาคริยา ปีสิงห์ 
 

 เม่ือพูดถึงครอบครัว คนในครอบครัวนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับเด็กท่ีอยูใ่นภาวะ

ดาวน์ซินโดรม หรือแมแ้ต่เด็กปกติเองก็ตาม ทุกคนตอ้งการความรัก ความเอาใจใส่ และครอบครัว

เป็นจุดเร่ิมตน้ของการเรียนรู้ของเด็กท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมซ่ึงมีความส าคญัเป็นอย่างมาก 

โดยกิจกรรมน้ีจะให้เด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมวาดและป้ันดินคนในครอบครัวเพื่อสะทอ้นถึง

ความส าคญัของครอบครัวท่ีมีต่อเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมเม่ือครอบครัวแข็งแรง เด็กท่ีอยูใ่น
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ภาวะดาวน์ซินโดรมก็จะมีความแข็งแรงทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ สามารถเป็นตวัของตวัเองไดโ้ดย

ไม่สร้างความเดือดร้อนใหแ้ก่ผูอ่ื้น สามารถใชชี้วติในสังคมไดเ้ป็นอยา่งดีและกิจกรรมครอบครัวได้

มีการใหก้ าลงัใจพอ่แม่มือใหม่ท่ีมีลูกอยูใ่นภาวะเด็กดาวน์ซินโดรมไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคข์องการศึกษาในคร้ังน้ี ไดม้ากท่ีสุดซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้ฒันาต่อยอดจากกิจกรรมศิลปะดงัน้ี 

 

3.1 กจิกรรมการวาดภาพครอบครัว 

 3.1.1 จุดประสงคข์องกิจกรรม 

  (1) เพื่อสร้างจินตนาการของเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม 

  (2) เพื่อเสริมสร้างพฒันาการทางดา้นสมองในเร่ืองความจ า (สีต่างๆ) 

  (3) เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ของคนในครอบครัวท่ีมีลูกอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม 

  (4) เพื่อใหก้ าลงัใจพอ่แม่ท่ีมีลูกเป็นเด็กดาวน์ซินโดรม 

 3.1.2 ขั้นตอนของกิจกรรม 

  (1) ท  าความรู้จกักบัเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม แนะน าช่ือและถามช่ือเด็กท่ี

  อยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม 

  (2) ได้แนะน าสีของสีเทียนต่างๆ พร้อมบอกช่ือของสีต่างๆให้กบัเด็กท่ีอยู่ใน

  ภาวะดาวน์ซินโดรม 

  (3) ถาม-ตอบ สีต่างๆกบัเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม 

  (4) พดูคุยกนัเร่ืองครอบครัว พอ่แม่และลูกท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม 

  (5) ให้ผูป้กครองร่วมกนัวาดรูปครอบครัวกบัลูกท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรม

  (ภาพท่ี 19-20) 

 3.1.3 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากกิจกรรมวาดภาพ 

  (1) เห็นถึงพฒันาการทางกายภาพของเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมไปในทาง

  ท่ีดีข้ึน 

  (2) ให้ก าลงัใจพ่อแม่ท่ีมีลูกเป็นเด็กดาวน์ซินโดรมและเสริมสร้างความสัมพนัธ์

  ของคนในครอบครัวดว้ยกิจกรรมในคร้ังน้ี 
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  (3) ให้ก าลงัใจพ่อแม่มือใหม่ท่ีมีลูกเป็นเด็กดาวน์ซินโดรมและตระหนกัให้เห็น

  ถึงว่าพ่อแม่มือใหม่นั้ นมีความส าคัญต่อเด็กท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรม 

  เช่นไร 

  (4) ไดเ้คร่ืองประดบัท่ีท าใหพ้อ่แม่ของเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมรู้สึก 

  ภูมิใจในตวัลูกและรู้สึกวา่ท่ีผา่นมา ท่ีทุ่มเทมานั้นมนัมีความหมาย และมี 

  ก าลงัใจท่ีจะฝึกฝนลูกท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมต่อไป โดยนึกถึงกิจกรรม 

  ท่ีท  าร่วมกนัในคร้ังน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 19 ผลงานการวาดภาพครอบครัวนอ้งของเอิร์ท 
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ภาพท่ี 20 ผลงานการวาดภาพครอบครัวของนอ้งขา้วปุ้น 
 

 3.1.4 ผลการวเิคราะห์กิจกรรมวาดภาพครอบครัว 

 (1) น้องเอิร์ท ใชสี้ท่ีหลากหลายในหน่ึงภาพ มีแรงกดเบาของลายเส้น วาดภาพไดแ้ค่

โครงของหนา้ มีผม ตา และปาก ไม่มีล าตวั ลกัษณะของลายเส้นจะเป็นลายขดวงกลม สลบักนัไปมา

ท าใหเ้กิดการซ ้ าของเส้น 

 (2) นอ้งขา้วปุ้น ใชสี้เดียวในหน่ึงภาพ มีแรงกดเบาของลายเส้น จะเห็นไดว้า่มีบางภาพ

ใช้ดินสอวาด วาดภาพไดโ้ครงหน้า มีผม ตา ปาก หนวด และล าตวั ลกัษณะของลายเส้นจะเป็น

เส้นตรง สลบักนัไปมา 

 

3.2 กจิกรรมป้ันดิน 

 เน่ืองจากกิจกรรมป้ันดิน เป็นกิจกรรมใหม่ของบา้นป้ันดาวน์ท่ียงัไม่เคยมีกิจกรรมน้ีมา

ก่อน จึงไดท้  าการทดลองดินเพื่อให้เหมาะสมกบัเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมมากท่ีสุดโดยดินท่ี

ไดน้ ามาทดลองมีดงัน้ี ดินน ้ ามนั (ภาพท่ี 21) ดินแป้งโดว ์(ภาพท่ี 22) ดินแป้งขนมปัง (ภาพท่ี 23) 

ดินญ่ีปุ่น (ภาพท่ี 24) ดินไทย (ภาพท่ี 25) และดิน Clay Work (ภาพท่ี 26) 
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ภาพท่ี 21 ดินน ้ามนั 
 

 
 

ภาพท่ี 22 ดินแป้งโดว ์
 

 
 

ภาพท่ี 23 ดินแป้งขา้วขนมปัง 
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ภาพท่ี 24 ดินญ่ีปุ่น 
 

 
 

ภาพท่ี 25 ดินไทย 
 

 
 

ภาพท่ี 26 ดิน Clay Work 
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 3.2.1 ผลจากการทดลองดินประเภทต่างๆ (ตารางท่ี 2-3) 

ตารางท่ี 2 ลกัษณะทัว่ไปของดินแต่ละประเภท 
ประเภท 

ของดิน 

ระดบัความน่ิม สารเคมี ลกัษณะ 

น่ิม ปานกลาง แขง็ มี ไม่มี ทึบแสง โปร่งแสง 

ดินน ้ามนั        

ดินแป้งโดว ์        

ดินแป้งขนมปัง        

ดินญ่ีปุ่น        

ดินไทย        

ดิน Clay Work        

 

ตารางท่ี 3 การทดลองของดินแต่ละประเภท 
ประเภทของดิน การผสมสี การแขง็ตวั การเก็บรักษา 

ดินน ้ามนั    

ดินแป้งโดว ์    

ดินแป้งขนมปัง    

ดินญ่ีปุ่น    

ดินไทย    

ดิน Clay Work    

 

 3.2.2 สรุปผลการทดลองดินประเภทต่างๆ 

 ดินน ้ ามนั มีความน่ิมปานกลาง ไม่มีสารเคมี มีความทึบแสง ไม่สามารถผสมสีได้

สามารถแข็งตวัและคงรูปได้ในระดบันึง ซ่ึงข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ ไม่สามารถเก็บรักษาได้เป็น

ระยะเวลายาวนานอาจเกิดเช้ือราและข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ ถา้อากาศร้อนดินน ้ ามนัจะไม่สามารถ

ละลายไม่คงอยูส่ภาพเดิมได ้



  40 

 ดินแป้งโดว ์มีความน่ิม ไม่มีสารเคมี มีความโปร่งแสง ไม่สามารถผสมสีได ้สามารถ

แขง็ตวัและคงรูปไดใ้นระดบันึงมีการแตกของเน้ือดิน ท าให้ไม่เรียบเนียนสามารถเก็บรักษาไดเ้ป็น

ระยะเวลายาวนาน 

 ดินแป้งขนมปัง มีความน่ิมปานกลาง ไม่มีสารเคมี มีความทึบแสง ไม่สามารถผสมสีได ้

สามารถแข็งตวัและคงรูปไดใ้นระดบันึง มีการแตกของเน้ือดิน ท าให้ไม่เรียบเนียน ไม่สามารถเก็บ

รักษาไดเ้ป็นระยะเวลายาวนานเกิดเช้ือรา 

 ดินญ่ีปุ่น มีความน่ิมปานกลาง ไม่มีสารเคมี มีความทึบแสง ไม่สามารถผสมสีได ้

สามารถแขง็ตวัไดใ้นระดบันึง สามารถเก็บรักษาไดเ้ป็นระยะเวลายาวนาน 

 ดินไทย มีความน่ิมปานกลาง ไม่มีสารเคมี มีความทึบแสง ไม่สามารถผสมสีได ้

สามารถแขง็ตวัและคงรูปไดใ้นระดบันึง สามารถเก็บรักษาไดเ้ป็นระยะเวลายาวนาน 

 ดิน Clay Work มีความน่ิม ไม่มีสารเคมี มีความทึบแสง สามารถผสมสีได ้สามารถ

แขง็ตวัและคงรูปได ้สามารถเก็บรักษาไดเ้ป็นระยะเวลายาวนาน 

 จากการข้อมูลข้างต้น ดินท่ีเหมาะกับเด็กท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมมากท่ีสุดคือ 

ดิน Clay Work เพราะมีความน่ิมท่ีสามารถป้ันไดง่้าย มีกล่ินหอม ไม่มีสารเคมี มีความทึบแสง 

สามารถผสมสีกนัไดเ้อง เม่ือดินแห้งสามารถแข็งตวัได ้ไม่หลอมละลาย สามารถเก็บรักษาไดเ้ป็น

ระยะเวลายาวนาน โดยท่ีราไม่ข้ึน มีน ้าหนกัเบา 

 3.2.3 วธีิการป้ันดิน 

 ขั้นตอนพื้นฐานของการป้ันทุกคร้ังควรเร่ิมป้ันทรงกลม (ภาพท่ี 27) เพื่อให้เกิดการใช้

กลา้มเน้ือ และเน้ือของดินก็จะเกิดความเรียบเนียนและข้ึนรูปไดง่้าย 

 (1) ทรงกลม ใช้ฝ่ามือนวดคลึงดินเป็นวงกลมบนพื้นท่ีเรียบหรือบนฝ่ามือด้วยกัน 

ขณะท่ีนวดใหอ้อกแรงกดเล็กนอ้ยควบคู่กนัไปโดยมีภาพผลงานของนอ้งเอิร์ทและนอ้งขา้วปุ้นท่ีได้

ทดลองและฝึกป้ันดินเป็นรูปทรงกลม (ภาพท่ี 28-29) 
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ภาพท่ี 27 ตวัอยา่งดินทรงกลม 
ท่ีมา: ณฐัพล ชยัวฒัน์และรติมยั หงส์วสุิทธิกุล,ชุดกจิกรรมวนัสนุก เร่ืองป้ันป้ันไดโนเสาร์ 

(กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพแ์ฮปป้ีคิสด,์ 2555), 3. 

 

 
 

ภาพท่ี 28 ผลงานการป้ันดินทรงกลมของนอ้งเอิร์ทดว้ยดินแป้งขนมปัง 
 

 
 

ภาพท่ี 29 ผลงานการป้ันดินทรงกลมของนอ้งขา้วปุ้นดว้ยดินแป้งขนมปัง 
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 (2) ทรงรี (ภาพท่ี 30) ใช้ฝ่ามือนวดคลึงดินเป็นวงกลมบนพื้นท่ีเรียบหรือบนฝ่ามือ

ด้วยกัน ขณะท่ีนวดให้ออกแรงกดเล็กน้อยควบคู่กันไป และวางดินทรงกลมลงบนฝ่ามือ 

แลว้คลึง ข้ึน-ลง สลบักนัโดยมีภาพผลงานของนอ้งเอิร์ทและนอ้งขา้วปุ้นท่ีไดท้ดลองและฝึกป้ันดิน

เป็นรูปทรงรี (ภาพท่ี 31-32) 

 

 
ภาพท่ี 30 ตวัอยา่งดินทรงรี 
ท่ีมา: ณฐัพล ชยัวฒัน์ และรติมยั หงส์วสุิทธิกุล, ชุดกจิกรรมวนัสนุก เร่ืองป้ันป้ันไดโนเสาร์ 

(กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพแ์ฮปป้ีคิสด,์ 2555), 3. 

 

 
 

ภาพท่ี 31 ผลงานการป้ันดินทรงรีของนอ้งเอิร์ทดว้ยดิน Clay Work 
 

 
 

ภาพท่ี 32 ผลงานการป้ันดินทรงรีของนอ้งขา้วปุ้นดว้ยดิน Clay Work 
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 (3) ทรงส่ีเหล่ียม จากดินทรงกลม (ภาพท่ี 33) ใช้ฝ่ามือกดให้ดินเป็นทรงกลมแบน

เล็กน้อย  และน าขอบดินไปกดกับพื้ น ท่ี มีความเ รียบทั้ ง6ด้าน เพื่ อให้ เ กิด มุม ท่ีชัด เจน 

โดยมีภาพผลงานของน้องเอิร์ทและน้องข้าวปุ้นท่ีได้ทดลองและฝึกป้ันดินเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียม 

(ภาพท่ี 34-35) 

 
 

ภาพท่ี 33 ตวัอยา่งดินทรงส่ีเหล่ียม 
ท่ีมา: ณฐัพล ชยัวฒัน์ และรติมยั หงส์วสุิทธิกุล, ชุดกจิกรรมวนัสนุก เร่ืองป้ันป้ันไดโนเสาร์ 

(กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพแ์ฮปป้ีคิสด,์ 2555), 4. 

 

 
 

ภาพท่ี 34 ผลงานการป้ันดินทรงส่ีเหล่ียมของนอ้งเอิร์ทดว้ยดินแป้งขนมปัง 
 

 
 

ภาพท่ี 35 ผลงานการป้ันดินทรงส่ีเหล่ียมของนอ้งขา้วปุ้นดว้ยดินแป้งขนมปัง 
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 ในการสอนกิจกรรมป้ันดินของวิจัยในคร้ังน้ี เน้นพื้นฐานการป้ันดินทรงกลม 

ทรงรี และทรงส่ีเหล่ียม ก็เพียงพอแลว้ส าหรับเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม ซ่ึงพื้นฐานน้ีสามารถ

ป้ันต่อยอดไปยงัรูปทรงอ่ืนได ้

  

 3.2.4 กิจกรรมป้ันดินครอบครัว 

  3.2.4.1 จุดประสงคข์องกิจกรรม 

   (1) ช่วยเสริมสร้างพฒันาการทางกายภาพของเด็กท่ีอยู่ในภาวะ

   ดาวน์ซินโดรม 

   (2) เสริมสร้างความสัมพนัธ์ของคนในครอบครัว 

   (3) ใหก้ าลงัใจแม่ท่ีมีลูกอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม 

   (4) ใหก้ าลงัใจพอ่แม่มือใหม่ท่ีมีลูกเป็นเด็กดาวน์ซินโดรม 

  3.2.4.2 ขั้นตอนของกิจกรรม 

   (1) เร่ิมตน้คุยถึงเร่ืองขั้นตอนการป้ันดินและสอนพ่อแม่ท่ีมีลูกอยู่

ในภาวะดาวน์ซินโดรมป้ันดินวา่การป้ันรูปทรงคนส าหรับเด็กดาวน์ซินโดรมเร่ิมตน้จากการป้ันดิน

พื้นฐาน และน ามาต่อกนัให้เกิดเป็นรูปทรงคนข้ึน โดยมีส่วนประกอบดงัน้ี ผมหัว ตา ปาก ล าตวั 

แขน และขา 

   (2) ให้พ่อแม่และเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมไดแ้นะน าดินสี

ต่างๆ พร้อมบอกช่ือของสีต่างๆใหก้บัเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม 

   (3) ถาม-ตอบ สีต่างๆกบัเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม 

   (4) ให้พ่อแม่และเด็กท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมคุน้เคยกบัดิน 

โดยให้เด็กท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมกดดินบนแบบกระดาษ 2 มิติท่ีเป็นรูปวงกลม ส่ีเหล่ียม 

ตามล าดบั 

   (5) พ่อแม่ท่ีมีลูกอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมอธิบายส่วนประกอบ

ของร่างกายไดแ้ก่ ผม ตา ปาก หนา้ ล าตวั แขน ขา ตามล าดบั 

   (6) พ่อแม่ท่ีมีลูกอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมสอนของเด็กท่ีอยู่ใน

ภาวะดาวน์ซินโดรมป้ันดินครอบครัว 
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   (7) รวบรวมผลงานในกิจกรรมป้ันดินครอบครัวจากเด็กท่ีอยู่ใน

ภาวะดาวน์ซินโดรม น ามารวมกับความรู้สึกของพ่อแม่ท่ีมีลูกอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรม และ

สร้างสรรคอ์อกมาเป็นส่ือในฐานะงานเคร่ืองประดบั 

  3.2.4.3 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากกิจกรรมป้ันดินครอบครัว 

   (1) เ ห็น ถึงพัฒนาการทางกายภาพของ เ ด็ก ท่ีอยู่ ในภาวะ 

ดาวน์ซินโดรมไปในทางท่ีดีข้ึน 

   (2) ให้ก าลงัใจพ่อแม่ท่ีมีลูกอยู่ในภาวะเด็กดาวน์ซินโดรมและ

เสริมสร้างความสัมพนัธ์ของคนในครอบครัวดว้ยกิจกรรมในคร้ังน้ี 

   (3) ใหก้ าลงัใจพอ่แม่มือใหม่ท่ีมีลูกอยูใ่นภาวะเด็กดาวน์ซินโดรม

และตระหนกัใหเ้ห็นถึงวา่พอ่แม่มือใหม่นั้นมีความส าคญัต่อเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมเช่นไร 

   (4) เคร่ืองประดับท่ีท าให้พ่อแม่ของเด็กท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ 

ซินโดรมรู้สึกภูมิใจในตวัลูกและรู้สึกวา่ท่ีผา่นมา ท่ีทุ่มเทมานั้นมนัมีความหมายมีก าลงัใจท่ีจะฝึกฝน

ลูกท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมต่อไปและนึกถึงกิจกรรมท่ีเคยท าร่วมกนัในคร้ังน้ี 

 เม่ือได้ท ากิจกรรม ทุกคร้ังท่ีท ากิจกรรมป้ันดินครอบครัว สุดท้ายเด็กท่ีอยู่ในภาวะ 

ดาวน์ซินโดรมจะป้ันออกมาเป็นแม่ทุกคร้ัง ถึงแมจ้ะบอกว่ารอบน้ีป้ันตนเองนะ รอบน้ีป้ันพ่อนะ 

แต่พอป้ันดินเสร็จแลว้ถามว่าตวัน้ีคือใคร เด็กท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมก็จะตอบว่าแม่ทุกคร้ัง 

จึงท าให้ รู้ สึกว่าแม่ เป็นท่ีคนส าคัญต่อชีวิตของเด็กท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมมากท่ีสุด 

ดว้ยเหตุผลน้ีท าใหกิ้จกรรมป้ันดินครอบครัวเปล่ียนมาเป็นกิจกรรมป้ันแม่แทน 
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  3.2.4.4 ภาพแสดงผลงานการร่วมกิจกรรมป้ันดินครอบครัว (ภาพท่ี 36-43) 

 

 
 

ภาพท่ี 36 กิจกรรมกดดินบนแบบกระดาษ 2 มิติของนอ้งเอิร์ท 
 

 
 

ภาพท่ี 37 ผลงานการกดดินบนแบบกระดาษ 2 มิติรูปวงกลม ส่ีเหล่ียมของนอ้งเอิร์ท 
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ภาพท่ี 38 กิจกรรมกดดินบนแบบกระดาษ 2 มิติของนอ้งขา้วปุ้น 
 

 
 

ภาพท่ี 39 ผลงานการกดดินบนแบบกระดาษ 2 มิติรูปวงกลม ส่ีเหล่ียมของนอ้งขา้วปุ้น 
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ภาพท่ี 40 กิจกรรมป้ันดินแม่ของนอ้งเอิร์ท 
 

 
 

ภาพท่ี 41 ผลงานการป้ันแม่ของนอ้งเอิร์ท 
 



  49 

 
 

ภาพท่ี 42 กิจกรรมป้ันดินแม่ของนอ้งขา้วปุ้น 
 

 
 

ภาพท่ี 43 ผลงานการป้ันแม่ของนอ้งขา้วปุ้น 
 

 จากช้ินงานป้ันดินแม่ของเด็กท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมทั้ งสองคน จึงได้น ามา

วเิคราะห์หารูปแบบเพื่อน าไปพฒันาเป็นเคร่ืองประดบัต่อไป 

   3.2.4.5 วเิคราะห์ลกัษณะดินของเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมป้ันแม่ 
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    (1) นอ้งเอิร์ท ดินท่ีป้ันออกมาจะมีความกระโดกกระเดกช้ินส่วน

แต่ละช้ินไม่เท่ากนัแสดงถึงความอิสระ ความพร้ิวไหว เหมือนช้ินงานมีความเคล่ือนไหว 

    (2) น้องข้าวปุ้น ดินท่ีป้ันออกมาจะมีความตัน ทุกช้ินส่วนจะ

ติดกนัเป็นกอ้น แต่ละช้ินส่วนจะมีขนาดท่ีใกลเ้คียงกนั เช่น ขาทั้งสองขา้ง แสดงถึงความหนกัแน่น 

ช้ินงานจะมีความแขง็ท่ือ 

   3.2.4.6 วเิคราะห์สีดินของเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมป้ันแม่ (ตารางท่ี 

4) 

    โดย วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร เ ลื อก ใช้ สี ดิ นของ เ ด็ ก ท่ี อ ยู่ ใ นภ า วะ 

ดาวน์ซินโดรม จากการแบ่งสีของช้ินส่วนในการป้ันไดแ้ก่ ผม หวั ตา ปาก ตวั แขนและขา เป็นตน้ 

 

ตารางท่ี 4 การเลือกใชสี้ดินในกิจกรรมป้ันแม่ของเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม 
สีดิน สีดินท่ีนอ้งเอิร์ทเลือกใช ้(ช้ิน) สีดินท่ีนอ้งขา้วปุ้นเลือกใช ้(ช้ิน) 

สีเขียว 9 6 

สีส้ม 4 4 

สีขาว 3 1 

สีน ้าเงิน 8 8 

สีน ้าตาล 4 2 

สีม่วง 5 5 

สีด า 9 11 

สีเน้ือ 1 1 

สีแดง 11 15 

สีเหลือง 2 2 
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   3.2.4.7 สรุปผลการวิ เคราะห์ผลงานการป้ันดินของน้องเอิร์ทและ 

นอ้งขา้วปุ้น (ตารางท่ี 5) 

ตารางท่ี 5 สรุปผลการวเิคราะห์ผลงานการป้ันแม่ของเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม 
ช่ือ ลกัษณะ รูปทรง สี 

เอิร์ท จะมีลกัษณะพร้ิวไหว การต่อดินแต่ละช้ินส่วนเขา้

ดว้ยกนัจะเป็นการติดกนัเพียงเล็กนอ้ย 

แดง เขียว ด า  

ขา้วปุ้น จะมีลกัษณะแน่น เป็นกอ้น การต่อดินแต่ละช้ินส่วนเขา้

ดว้ยกนัจะเป็นการติดกนัทั้งหมด 

แดง ด า น ้าเงิน 

 

 เม่ือไดผ้ลสรุปของการวิเคราะห์ในกิจกรรมป้ันดินแม่ ขา้พเจา้จึงไดน้ าดินของเด็กท่ีอยู่

ในภาวะดาวน์ซินโดรม มาเขียนแบบร่าง 2 มิติ (Sketch) และเลือกส่วนประกอบต่างๆ ของแต่ละตวั

มาประกอบกนัใหม่ใหต้รงกบัผลวเิคราะห์ 

  3.2.4.8 แบบร่าง 2 มิติ จากกิจกรรมป้ันดินแม่ (ภาพท่ี 44-49) 

  จากช้ินงานผลงานการป้ันดินแม่ของนอ้งทั้งสองคน ไดน้ าช้ินงานมาวาด

แบบร่าง 2 มิติ เพื่อน ามาหาลกัษณะ รูปทรง และสี โดยใชว้ิธีสลบัช้ินส่วนของแต่ละช้ินงาน เพื่อหา

ช้ินงานเคร่ืองประดบัท่ีแสดงออกถึงผลงานของนอ้งทั้งสองคน 
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ภาพท่ี 44 แบบร่าง 2 มิติ จากการป้ันดินแม่ของนอ้งเอิร์ท 
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ภาพท่ี 45 แบบร่าง 2 มิติ จากการป้ันดินแม่ของนอ้งขา้วปุ้น 
 

 
 

ภาพท่ี 46 ขั้นตอนการวิเคราะห์ผลงานการป้ันแม่ของนอ้งเอิร์ทโดยใชว้ธีิสลบัช้ินส่วนของแต่ละ
ช้ินงาน 
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ภาพท่ี 47 ขั้นตอนการวิเคราะห์ผลงานการป้ันแม่ของนอ้งขา้วปุ้นโดยใชว้ธีิสลบัช้ินส่วนของแต่ละ
ช้ินงาน 
 

 
 

ภาพท่ี 48 ผลการวเิคราะห์ผลงานการป้ันแม่ของนอ้งเอิร์ท 
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ภาพท่ี 49 ผลการวเิคราะห์ผลงานการป้ันแม่ของนอ้งขา้วปุ้น 
  
 จากผลการวิเคราะห์และแบบร่าง 2 มิติ ไดช้ิ้นงานเคร่ืองประดบัของน้องทั้งสองคน
ดงัน้ี 
  (1) ตวัดินของนอ้งเอิร์ท แสดงออกถึงการเคล่ือนไหว อิสระ โดยใชสี้แดง สีเขียว 
และสีด า 
  (2) ตวัดินของน้องข้าวปุ้น แสดงออกถึงความหนักแน่น โดยใช้สีแดง สีด า  
และสีน ้าเงิน 
 3.2.5 กิจกรรมป้ันดินหวัใจ 
 จากการท่ีได้คลุกคลีอยู่กบัครอบครัวของผูท่ี้อยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรม และจากบท
สัมภาษณ์รวมถึงขอ้มูลเร่ืองทศันคติในบทท่ี 2 ท าใหเ้ห็นถึงความส าคญัของแม่ และการเล้ียงดูผูท่ี้อยู่
ในภาวะดาวน์ซินโดรมนั้น จิตใจของแม่ตอ้งเขม้แข็งและตอ้งต่อสู้เป็นอยา่งมาก ไม่ว่าจะจิตใจของ
ตนเอง สุขภาพร่างกายของผูท่ี้อยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม และการยอมรับจากสังคม โดยแม่มีความ
ทอ้วนเวยีนเขา้มาอยูเ่ร่ือยๆ 
 จึงจดักิจกรรมป้ันดินหวัใจโดยให้ผูท่ี้อยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม ป้ันดิน “หวัใจ” ให้แม่ 
เน่ืองในโอกาส วนัแม่แห่งชาติ 12 สิงหา โดยใหเ้ด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมป้ันดินรูปทรงหวัใจ 
จากจินตนาการในแบบของตนเองโดยท่ีไม่มีการสอนให้ท าตาม ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีออกมาจากความ
เขา้ใจและจินตนาการของเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมอยา่งแทจ้ริง 
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   3.2.5.1 จุดประสงคข์องกิจกรรม 
    (1) ช่วยเสริมสร้างพฒันาการทางกายภาพของเด็กท่ีอยู่ในภาวะ
ดาวน์ซินโดรม 
    (2) ช่ ว ย เ ส ริ มส ร้ า ง จิ นตน า ก า รขอ ง เ ด็ ก ท่ี อ ยู่ ใ น ภ า ว ะ 
ดาวน์ซินโดรม 
    (3) ใหก้ าลงัใจแม่ท่ีมีลูกอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม 
   3.2.5.2 ขั้นตอนของกิจกรรม 
    (1) ไดท้  าความรู้จกักบัเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม แนะน าช่ือ 
ถามช่ือเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม 
    (2) ไดแ้นะน าดินสีต่างๆ พร้อมบอกช่ือของสีต่างๆให้กบัเด็กท่ีอยู่
ในภาวะดาวน์ซินโดรม 
    (3) ถาม-ตอบ สีต่างๆกบัเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม 
    (4) พดูคุยกนัเร่ืองหวัใจ วา่เป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงออกถึงความรัก 
    (5) พดูคุยกนัถึงความรักท่ีมีต่อแม่ 
    (6) ให้เด็กท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมจินตนาการถึงหัวใจและ
ป้ันใหแ้ม่ 
   3.2.5.3 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากกิจกรรมป้ันดินหวัใจ 
    (1 ) เ ห็นถึงพัฒนาการทางกายภาพของ เ ด็ก ท่ีอยู่ ในภาวะ 
ดาวน์ซินโดรมไปในทางท่ีดีข้ึน 
    (2) ให้ก าลังใจแม่ ท่ีมีลูกอยู่ในภาวะเด็กดาวน์ซินโดรมและ
ตระหนกัใหเ้ห็นถึงวา่แม่นั้นมีความส าคญัต่อเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมเช่นไร 
    (3) เคร่ืองประดบัท่ีท าให้แม่ท่ีมีลูกเป็นเด็กดาวน์ซินโดรมรู้สึก
ภูมิใจในตวัลูก เติมใจแม่ให้เขม้แข็ง และรู้สึกว่าท่ีผ่านมา ท่ีทุ่มเทมานั้นมนัมีความหมายและมี
ก าลงัใจท่ีจะฝึกฝนลูกท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมต่อไป 
หมายเหตุ เน่ืองจากเด็กท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมนั้นมีสมาธิสั้ น ท าให้การท ากิจกรรมตอ้งท า
หลายคร้ัง เพื่อใหเ้ห็นถึงพฒันาการทางกายภาพของเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม  
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   3.2.5.4 ภาพผลงานการร่วมกิจกรรมป้ันดินหวัใจ (ภาพท่ี 50-51) 
 

 
 

ภาพท่ี 50 ผลงานการป้ันดินหวัใจของนอ้งเอิร์ท 
 

 
 

ภาพท่ี 51 ผลงานการป้ันดินหวัใจของนอ้งขา้วปุ้น 
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  3.2.5.5 วเิคราะห์ช้ินงานเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมป้ันดินหวัใจ 
    (1) น้องเอิร์ท ลักษณะรูปทรงของช้ินงานมีความแตกต่างกัน
ออกไป ในแต่ละช้ินงานใชสี้ดินครบทุกสี แต่ละสีใชดิ้นเป็นกอ้นเล็กๆ มารวมกนั บางช้ินสีของดิน
ผสมกนัจนใกลจ้ะเกิดการผสมสีของดินท าใหสี้ดินนั้นเปล่ียน 
    (2) น้องขา้วปุ้น ลกัษณะรูปทรงของช้ินงานมีความแตกต่างกนั
ออกไป ในแต่ละช้ินงานมีทั้งใชสี้ดินครบทุกสี แต่ละสีใชดิ้นเป็นกอ้นใหญ่ๆ มารวมกนั และบางช้ิน
ใชดิ้นเพียงแค่สองถึงสามสี จะเห็นสีของดินชดัเจน 
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บทที ่4 

ขั้นตอนการออกแบบและสร้างสรรค์ช้ินงานเคร่ืองประดับ 

 
 จากกิจกรรมท่ีไดร่้วมท ากบับา้นป้ันดาวน์ทั้งหมด 3 กิจกรรม ซ่ึงแต่ละกิจกรรมไดผ้ล
ลัพท์ท่ีต่างกันออกไป จึงได้หาแนวทางในการออกแบบของแต่ละกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
จุดประสงคข์องการวจิยัในคร้ังน้ี 
 

4.1 แนวทางในการออกแบบ 

 4.1.1 แนวทางท่ี 1 จากกิจกรรมวาดภาพครอบครัว 
 ผล ลัพ ท์ ท่ี ไ ด้ จ า ก กิ จ ก ร รม น้ี  คื อ ภ า พ ว า ด โ ด ย ฝี มื อ ข อ ง ผู ้ ท่ี อ ยู่ ใ น ภ า ว ะ 
ดาวน์ซินโดรม โดยแนวทางน้ีไดดึ้งเคร่ืองประดบั Cameo มาเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบ
เน่ืองจากเคร่ืองประดับ Cameo มีจุดก าเนิดมาอย่างยาวนาน โดยแต่ละยุคก็จะมีรูปแบบของ
เคร่ืองประดบั Cameo ท่ีแตกต่างกนัออกไป แต่ยงัคงใชจุ้ดเด่นคือการแกะสลกัภาพให้เป็นภาพ 2 มิติ 
อาจจะมี 1 สีหรือ 2 สีก็ได ้ในสมยัปัจจุบนัไดมี้รูปแบบ และการออกแบบท่ีแตกต่างไปจากในสมยั
อดีต เช่น Cameo Silhouette คือการท าให้ภาพมีสีท่ีแตกต่างกนัจากพื้นผิวฉากหลงั โดยใชเ้พียง 2 สี 
คือสีขาวเป็นพื้นหลงัและรูปภาพเป็นสีด า และบทบาทของเคร่ืองประดบั Cameo ในแต่ละยุคก็จะ
แตกต่างกนัออกไป เช่น เพื่อการบนัทึกเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนต่าง เพื่อเป็นท่ีระลึกระหว่างการเดินทาง 
เพื่อบ่งบอกเกียรติยศ เพื่อแสดงสถานะทางสังคม และในยุค Mourning Jewelry ในสมยัพระนางเจา้
วิกตอเรีย อเล็กซานดริน่า (Queen Victoria) เคร่ืองประดบั Cameo ถูกใชเ้ป็นสัญลกัษณ์เพื่อย  ้าเตือน
ถึงความทรงจ าและรัก 
 จึงไดน้ าเคร่ืองประดบั Cameo มาเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบเคร่ืองประดบัเพื่อ
บา้นป้ันดาวน์ โดยใชเ้คร่ืองประดบัช้ินน้ีเป็นตวัแสดงออกถึงความทรงจ าในการท ากิจกรรมวาดภาพ
ครอบครัว และสวมใส่ในวาระโอกาสพิเศษในวนัดาวน์ซินโดรมโลกส าหรับบา้นป้ันดาวน์ 
  แนวทางท่ี 1 (1) น าผลงานจากกิจกรรมวาดภาพครอบครัวของเด็กท่ีอยูใ่น
ภาวะดาวน์ซินโดรมมาอยูใ่นช้ินงานเคร่ืองประดบัโดยใชล้กัษณะรูปแบบตวัเรือนของเคร่ืองประดบั
Cameo มาผสมผสานกบัภาพวาดครอบครัวของผูท่ี้อยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม (ภาพท่ี 52) 
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ภาพท่ี 52 แบบร่าง 2 มิติ ใชล้กัษณะรูปแบบตวัเรือนของเคร่ืองประดบั Cameo มาผสมผสานกบั
ผลงานจากกิจกรรมการวาดภาพครอบครัวของนอ้งทั้งสองคน 
  
  แนวทางท่ี 1 (2) น าลายเส้นจากกิจกรรมวาดภาพครอบครัวของเด็กท่ีอยู่
ในภาวะดาวน์ซินโดรมมาอยู่ในช้ินงานเคร่ืองประดับโดยน าแนวคิดของเคร่ืองประดับ  
Cameo Silhouette ในรูปแบบสมยัใหม่ มาผสมผสานกบัภาพวาดครอบครัวของผูท่ี้อยู่ในภาวะ 
ดาวน์ซินโดรมโดยมีแนวทางออกแบบยอ่ยเป็น 2 แนวทาง ดงัน้ี  
  (1) ใชเ้คา้โครงจากผลงานการวาดภาพของนอ้งทั้งสอง (ภาพท่ี 53-54) 
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ภาพท่ี 53 แบบร่างเคร่ืองประดบั 2 มิติจากผลงานการวาดภาพของนอ้งเอิร์ท 
 

 
 

ภาพท่ี 54 แบบร่างเคร่ืองประดบั 2 มิติจากผลงานการวาดภาพของนอ้งขา้วปุ้น 
 
  (2) ใชล้ายเส้นจากผลงานการวาดภาพของนอ้งทั้งสอง (ภาพท่ี 55-56) 
 

 
 

ภาพท่ี 55 แบบร่างเคร่ืองประดบั 2 มิติจากผลงานการวาดภาพของนอ้งเอิร์ทโดยใชล้ายเส้น 
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ภาพท่ี 56 แบบร่างเคร่ืองประดบั 2 มิติจากผลงานการวาดภาพของนอ้งขา้วปุ้นโดยใชล้ายเส้น 
 
 ไดเ้ลือกรูปแบบการออกแบบแนวทางท่ี 1 (2) คือการน าลายเส้นจากกิจกรรมวาดภาพ
ครอบครัวของเด็กท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมมาอยู่ในช้ินงานเคร่ืองประดบั โดยน าแนวคิดของ
เคร่ืองประดบั Cameo Silhouette ในรูปแบบสมยัใหม่ มาผสมผสานกบัลายเส้นภาพวาดครอบครัว
ของผูท่ี้อยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม เพราะแสดงใหเ้ห็นถึงผลงานการวาดภาพครอบครัวของผูท่ี้อยูใ่น
ภาวะดาวน์ซินโดรมได้อย่างชัดเจน และน ามาพฒันาต่อโดยผ่านการวิเคราะห์จากการเล้ียงดู ท่ี
ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ 
 ครอบครัวพี่แอ๊ป และนอ้งเอิร์ท จะเล้ียงดูน้องเอิร์ทแบบท่ีอยู่แนวทางการควบคุมของ 
พี่แอ๊ปตลอดเวลา ขา้พเจา้จึงเลือกใช้กรอบรูปแบบของเคร่ืองประดบั Cameo ท่ีมีลกัษณะกลมรี 
มาเป็นกรอบของช้ินงาน เพื่อแสดงถึงแนวทางการเล้ียงดูท่ีพี่แอป๊ไดว้างเอาไว ้(ภาพท่ี 57) 
 ครอบครัวพี่ปลา และน้องข้าวปุ้น จะเล้ียงดูน้องข้าวปุ้นแบบอิสระ ให้เป็นตวัของ
ตวัเอง อยากท าอะไรก็ใหท้  า แค่คอยมองไม่ให้เกิดอนัตราย ขา้พเจา้จึงใชล้ายเส้นของขา้วปุ้นมาเป็น
กรอบของช้ินงานเคร่ืองประดบั เพื่อแสดงถึงความอิสระ และความเป็นตวัของตวัเอง (ภาพท่ี 58) 
 

 
 
ภาพท่ี 57 แบบร่างเคร่ืองประดบั 2 มิติของนอ้งเอิร์ท 
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ภาพท่ี 58 แบบร่างเคร่ืองประดบั 2 มิติของนอ้งขา้วปุ้น 
 
 4.1.2 แนวทางท่ี 2 จากกิจกรรมป้ันดินแม่ 
 แนวทางน้ีจะพูดถึงความพยายาม เพราะในการท ากิจกรรมป้ันดินแม่ ตอ้งท ากิจกรรม
หลายคร้ังกว่าจะไดดิ้นท่ีส าเร็จออกมาหน่ึงตวั เพราะผูท่ี้อยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมนั้นมีสมาธิสั้ น 
สนใจต่อส่ิงท่ีท านั้นสั้ น และความหมายค าว่า ความพยายามของวิจยัในคร้ังน้ี คือการเดินไปทาง
ไปสู่ความส าเร็จ โดยมีแนวทางออกแบบยอ่ยเป็น 2 แนวทาง ดงัน้ี 
  แนวทางท่ี 2 (1) ใชส้มุดภาพเป็นเคร่ืองมือในการเล่าเร่ืองการป้ันดินแม่ใน
คร้ังน้ีและมีเคร่ืองประดบัเป็นจ้ีและเกิดกิจกรรมป้ันดินเพื่อสานความสัมพนัธ์อีกคร้ัง (ภาพท่ี 59) 
 

 
 

ภาพท่ี 59 แบบร่างเคร่ืองประดบั 2 มิติจากกิจกรรมป้ันดินแม่ 
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  แนวทางท่ี 2 (2) ใชพ้ื้นฐานการป้ันคือทรงกลม ร่วมกบัการสอนผูท่ี้อยูใ่น
ภาวะดาวน์ซินโดรมคือการซ ้ า โดยการป้ันดินทรงกลมซ ้ าๆ กนัจนท าให้เกิดรูปร่างของดินท่ีผ่าน
การวเิคราะห์มา (ภาพท่ี 60) 
 

 
 

ภาพท่ี 60 แบบร่างเคร่ืองประดบั 2 มิติจากกิจกรรมป้ันดินแม่โดยใชก้ารซ ้ าของรูปทรงกลม 
 
 ไดเ้ลือกแนวทางท่ี 2 (1) มาพฒันาต่อ เพราะแนวทางน้ีสามารถเล่าเร่ืองราวให้เห็นถึง
ความพยายามไดอ้ยา่งชดัเจน ไดเ้สริมสร้างพฒันาการทางดา้นสมองในเร่ืองความจ า (รูปทรง และสี
ต่างๆ) ไดเ้สริมสร้างพฒันาการทางดา้นกายภาพ (กล้ามเน้ือมดัเล็ก) ในการป้ันดินไดห้ลากหลาย
รูปทรง และช่วยเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งแม่และผูท่ี้อยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม ไดดี้กวา่แนวทาง
ท่ี 2 (2) จึงไดพ้ฒันารูปแบบของตวัเคร่ืองประดบั ดงัน้ี  
 1. พฒันาขอ้ต่อใหดู้สนุกสนานซ่ึงตดัทอนมาจากรูปทรงของกระดูก (ภาพท่ี 61-62) 

 
ภาพท่ี 61 แบบร่างเคร่ืองประดบั 2 มิติ ท่ีตดัทอนมาจากรูปทรงของกระดูกของนอ้งเอิร์ท 
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ภาพท่ี 62 แบบร่างเคร่ืองประดบั 2 มิติ ท่ีตดัทอนมาจากรูปทรงของกระดูกของนอ้งขา้วปุ้น 
 
 2. ใส่ลวดลายจากผลงานกิจกรรมการวาดภาพรอบครัวเขา้ไปในแบบร่างเคร่ืองประดบั 
2 มิติ (ภาพท่ี 63-64) 
 

 
 

ภาพท่ี 63 แบบร่างเคร่ืองประดบั 2 มิติ ท่ีใส่ลวดลายจากผลงานกิจกรรมการวาดภาพครอบครัวของ
นอ้งเอิร์ท 
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ภาพท่ี 64 แบบร่างเคร่ืองประดบั 2 มิติ ท่ีใส่ลวดลายจากผลงานกิจกรรมการวาดภาพรอบครัวของ
นอ้งขา้วปุ้น 
 
 3. เลือกลวดลายท่ีมีความสอดคลอ้งกนัของลายเส้นในตวัเคร่ืองประดบั (ภาพท่ี 65-66) 

 
 

ภาพท่ี 65 ผลงานแบบร่างเคร่ืองประดบั 2 มิติของนอ้งเอิร์ท 
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ภาพท่ี 66 ผลงานแบบร่างเคร่ืองประดบั 2 มิติของนอ้งขา้วปุ้น 
 
 4. พฒันารูปแบบของสมุดภาพท่ีเป็นการเล่าเร่ืองการเดินทางการป้ันดินแม่โดยใช้
อวยัวะช้ินส่วนต่างๆ มาเป็นตวัเล่าเร่ือง (ภาพท่ี 67-68) 
 

 
 

ภาพท่ี 67 ภาพร่าง 2 มิติสมุดภาพ 
 

 
 

ภาพท่ี 68 พฒันารูปแบบของสมุดภาพ 
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 5. พฒันารูปแบบของสมุดภาพท่ีเป็นการเล่าเร่ืองการเดินทางการป้ันดินแม่ โดยใช้
อวยัวะช้ินส่วนต่างๆ มาเป็นตวัเล่าเร่ืองราวการใช้ชีวิต ร่วมกบัความสัมพนัธ์ของแม่กบัลูกท่ีอยู่ใน
ภาวะดาวน์ซินโดรม (ภาพท่ี 69-72) 

 
 

ภาพท่ี 69 พฒันารูปแบบของสมุดภาพของนอ้งเอิร์ทคร้ังท่ี 1 
 

 
 
ภาพท่ี 70 พฒันารูปแบบของสมุดภาพของนอ้งขา้วปุ้นคร้ังท่ี 1 



  69 

 
 

ภาพท่ี 71 พฒันารูปแบบของสมุดภาพของนอ้งเอิร์ทคร้ังท่ี 2 
 

 

 
 

ภาพท่ี 72 พฒันารูปแบบของสมุดภาพของนอ้งขา้วปุ้นคร้ังท่ี 2 
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 6. ใส่เน้ือหาเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของอวยัวะในส่วนต่างๆของแม่กบัลูกท่ี
อยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม โดยใชข้อ้มูลจริงของแม่และนอ้งมาเป็นเน้ือหาในสมุดภาพ 
 (1) เน้ือเร่ืองของน้องเอิร์ท จะเป็นเร่ืองราวท่ีต่อสู้กบัชีวิตมาตั้งแต่เกิด เพราะสุขภาพ
ร่างกายไม่แขง็แรง และสามารถผา่นเหตุการณ์ต่างๆ มาไดข้า้พเจา้จึงใชก้ารวาดภาพระบายสีไม ้เพื่อ
แสดงถึงความอบอุ่น อ่อนโยน และมีเน้ือเร่ืองในสมุดภาพ ดงัน้ี (ภาพท่ี 73) 
 เอิร์ทเป็นเด็กพิเศษอาจจะเกิดมาเพื่อพิสูจน์อะไรบางอยา่ง 
 ผมของเอิร์ทมีเอกลกัษณ์ท่ีไม่มีใครสามารถมาเปล่ียนแปลงไดเ้อกลกัษณ์นั้นก็คือทรง
ผมท่ีมีลกัษณะเหมือนหัวหอมและยงัมีถึงสามขวญัท าให้เอิร์ทผมตั้งไม่เหมือนคนอ่ืนใครๆ ก็ชอบ
ทรงผมน้ีรวมทั้งแม่ดว้ยซ่ึงมนัเป็นทรงผมท่ีไม่ยอมถูกเปล่ียนและแม่ก็ไม่เคยคิดท่ีจะเปล่ียนแปลง
ทรงผมน้ีเลยเพราะมนัเป็นทรงผมท่ีเท่ห์ท่ีสุดเท่าท่ีแม่เคยเห็นมา 
 ภาพในหวัของเอิร์ทโลกใบน้ีดูเรียบง่ายและสวยงามกวา่คนทัว่ไปถือวา่เป็นจุดเด่นของ
เอิร์ทท่ีท าให้เอิร์ทมีความสุขอยา่งง่ายดายการมองโลกในแง่ดีน้ีท าให้เอิร์ทเป็นมิตรไดก้บัทุกคนแม้
บางคร้ังจะโกรธแต่ความโกรธก็จะอยูก่บัเอิร์ทไดไ้ม่นานเอิร์ทไดส้อนบทเรียนให้แม่อยา่งไม่รู้ตวั
โดยการเปล่ียนมุมมองในการมองส่ิงต่างๆ รอบตวัของแม่ใหม่และมนัเป็นการย  ้าให้แม่รู้ว่าเอิร์ท
พิเศษกวา่ใคร 
 ตาของเอิร์ทท่ีได้เห็นส่ิงรอบตัวไม่ว่าจะเป็นดอกไม้สวยๆน ้ าทะเลใสๆสัตว์ต่างๆ 
มากมายเวลาเอิร์ทได้เห็นส่ิงเหล่าน้ีสายตาของเอิร์ทจะส่งต่อความรู้สึกออกมาอย่างชดัเจนแม่จะ
สามารถรับรู้ความรู้สึกเอิร์ทไดจ้ากสายตานั้นซ่ึงมนัไม่ธรรมดาเลยเพราะมนัเป็นสายตาท่ีน่าคน้หา
และแม่ก็จะคอยติดตามสายตาคู่น้ีเร่ือยไป 
 เสียงท่ีออกมาจากปากเอิร์ทเวลาเรียกแม่แลว้ยิม้ให้แม่นั้นมนัช่างดูสดใสและท าให้แม่
รู้สึกมีพลงัยิ่งเวลาเอิร์ทออ้นโดยการเขา้มาหอมมาจุ๊บแม่มนัคือการแสดงความรักและเป็นก าลงัใจ
ส าคญัท่ีท าใหแ้ม่พร้อมจะต่อสู้กบัปัญหาต่างๆ อยา่งไม่หวาดหวัน่ 
 ตวัของเอิร์ทแม้จะดูตวัเล็กแต่รับรองว่าถึงจะตวัเล็กก็เขม้แข็งไม่น้อยไปกว่าคนอ่ืน
แน่นอนเพราะตวัของเอิร์ทน้ีผ่านการผา่ตดัมาแลว้อย่างโชกโชนและทุกคร้ังท่ีแม่เห็นแผลเป็นจาก
การผา่ตดัมนัท าใหแ้ม่รู้วา่ตวัเอิร์ทสู้มาขนาดไหนและแม่ก็จะสู้ไปกบัเอิร์ทเช่นกนั 
 ทุกคร้ังเวลาท่ีเอิร์ทไม่สบายแขนของเอิร์ทจะตอ้งยื่นให้พี่พยาบาลเจาะเลือดและให้
น ้าเกลือแม่รู้วา่เอิร์ทเจบ็แม่ไม่สามารถแบ่งเบาความเจบ็นั้นไดท้  าไดแ้ค่เพียงใชส้องแขนของแม่โอบ
กอดเอิร์ทเอาไวเ้พื่อใหเ้อิร์ทรู้วา่แม่อยูก่บัเอิร์ทเสมอ 
 เอิร์ทเป็นคนตวัเล็กท าใหข้าของเอิร์ทนั้นเล็กตามตวัแต่ขาคู่น้ีก็ไม่ยอ่ทอ้ท่ีจะออกไปช่ืน
ชมโลกกวา้งส่ิงท่ีสร้างความประหลาดใจส าหรับแม่คือการปีนข้ามร้ัวสูงๆ ได้มนัเกินกว่าท่ีแม่
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คาดหวงัไวซ่ึ้งนับเป็นก าลงัใจส าคญัท่ีแม่จะพาเอิร์ทไปให้ไกลเท่าท่ีเอิร์ทจะสามารถเดินทางไป
ดว้ยกนัได ้
 และน่ีคือความพิเศษของเอิร์ทคนอ่ืนอาจมองเห็นเอิร์ทเป็นแกว้ใสๆ ท่ีบอบบางตอ้งการ
การทะนุถนอมแต่หากใครไดรู้้จกัเอิร์ทเหมือนท่ีแม่รู้จกัแลว้เอิร์ทเป็นเหมือนเพชรเล็กๆ น ้ าดีเม็ด
หน่ึงเลยทีเดียวเพราะเอิร์ทมีความบริสุทธ์ิแต่ทวา่แข็งแกร่งมนัคือความธรรมดาท่ีไม่ธรรมดาและแม่
รักเพชรเม็ดน้ีของแม่มากไม่วา่จะมีปัญหาอะไรเขา้มาให้เราพิสูจน์อีกก็ตามแม่คนน้ีจะคอยอยูเ่คียง
ขา้งเอิร์ทเสมอและเราจะสู้ไปดว้ยกนั 
 

 

 

 
 
ภาพท่ี 73 พฒันารูปแบบของสมุดภาพของนอ้งเอิร์ทคร้ังท่ี 3 
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ภาพท่ี 73 พฒันารูปแบบของสมุดภาพของนอ้งเอิร์ทคร้ังท่ี 3 (ต่อ) 
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ภาพท่ี 73 พฒันารูปแบบของสมุดภาพของนอ้งเอิร์ทคร้ังท่ี 3 (ต่อ) 
 
 (2) เน้ือเร่ืองของขา้วปุ้น จะเป็นเร่ืองราวของความสนุกสนาน ขา้พเจา้จึงใช้การวาด
ภาพดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใชสี้สันท่ีสดใส เพื่อแสดงถึงความสนุกสนาน (ภาพท่ี 74) 
 เน้ือเร่ืองของนอ้งขา้วปุ้น เร่ืองโลกของขา้วปุ้น 
 น่ี คือข้าวปุ้น และน่ีคือแม่ของข้าวปุ้น ว ันน้ีเราจะมาเล่าเ ร่ืองราวของข้าวปุ้น 
ใหฟั้งกนั 
 ขา้วปุ้นมีผมท่ีบางและน้อย แต่ชอบให้แม่หวีผม ถกัเปีย ติดก๊ิฟให้ทุกคร้ังหลงัอาบน ้ า 
เพราะขา้วปุ้นอยากสวยเหมือนแม่ แต่ในความรู้สึกของแม่ ขา้วปุ้นนั้นสวยและน่ารักอยูเ่สมอ 
 หวัของขา้วปุ้นกลม โตและใหญ่ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีขา้วปุ้นหวงท่ีสุด ไม่ยอมให้ใครจบัง่ายๆ 
ยกเวน้แม่ แม่จึงชอบลูบหัวขา้วปุ้น โดยเฉพาะตอนขา้วปุ้นหลบั และดูไร้เดียงสา น่าเอ็นดู และ 
หวัของแม่ก็จะคอยคิดหาส่ิงท่ีดีท่ีสุดใหก้บัขา้วปุ้น 
 ขา้วปุ้นมีตาอยู่นิดเดียว น ้ าตาชอบไหล ข้ีตาก็มี แม่จึงคอยเช็ดให้ขา้วปุ้นเป็นประจ า 
ท าให้ขา้วปุ้นมองเห็นส่ิงต่างๆรอบตวัไดช้ดัเจนอยูเ่สมอโดยเฉพาะแม่ และสายตาแม่คู่น้ี ก็จะคอย
มองดูขา้วปุ้นเจริญเติบโตต่อไป 
 ขา้วปุ้นเป็นคนยิม้ง่าย ชอบพูด ชอบคุย และหวัเราะ ทุกคร้ังท่ีแม่เห็นรอยยิม้และไดย้ิน
เสียงหวัเราะของขา้วปุ้นนั้น ท าใหแ้ม่มีความสุขและยิม้ตามไปดว้ยทุกคร้ัง 
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 ขา้วปุ้นตวัอว้นกลมมาตั้งแต่เกิด คนอ่ืนชอบบอกวา่ขา้วปุ้นอว้น แต่ขา้วปุ้นว่า ขา้วปุ้น
ไม่อว้นนะ ส าหรับแม่พุงอว้นกลมของขา้วปุ้นน่ีแหละ หอมและกอดไดช่ื้นใจท่ีสุดในโลกแลว้ 
 แขนของขา้วปุ้นนั้นสั้ น แต่เป็นแขนท่ีคอยให้ความรัก คอยกอดแม่อยู่เสมอ ซ่ึงท าให้
แม่รู้สึกอบอุ่นและสองแขนของแม่ก็จะประคบัประคองคุม้ครองขา้วปุ้นตลอดไป 
 ขาของขา้วปุ้นถึงจะป้อม แต่ก็เป็นขาท่ีท าให้ขา้วปุ้นไดว้ิ่งเล่น และเดินไปไหนมาไหน 
ไดพ้บกบัสถานท่ีใหม่ๆ กบัแม่อยูต่ลอด ถึงแมว้า่จะเดินชา้กวา่คนอ่ืน แม่ก็ขอสัญญาวา่ขาของแม่คู่น้ี
ก็จะคอยเดินเคียงขา้งขา้วปุ้นไปดว้ยกนั 
 โลกใบเล็กๆ ของขา้วปุ้นน้ี เป็นเหมือนโลกทั้งใบของแม่ท่ีน าความสดใสมาให้เสมอ 
แม่มีความสุขทุกคร้ังท่ีไดส้ ารวจโลกใบเล็กๆ น้ีไปพร้อมกบัขา้วปุ้น มียิม้บา้ง หวัเราะบา้ง แต่ไม่ว่า
อนาคตจะเป็นอยา่งไร เราจะดูแลกนัและกนั และแม่จะคอยเฝ้าดูโลกใบเล็กๆ ใบน้ีขยายใหญ่ข้ึนดว้ย
ความภาคภูมิใจ 
 

 
 

 
 
ภาพท่ี 74 พฒันารูปแบบของสมุดภาพของนอ้งขา้วปุ้นคร้ังท่ี 3  
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ภาพท่ี 74 พฒันารูปแบบของสมุดภาพของนอ้งขา้วปุ้นคร้ังท่ี 3 (ต่อ) 
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ภาพท่ี 74 พฒันารูปแบบของสมุดภาพของนอ้งขา้วปุ้นคร้ังท่ี 3 (ต่อ) 
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 7. พฒันาสมุดภาพหนา้เน้ือเร่ืองและหนา้เคร่ืองประดบั ใหมี้ความเช่ือมโยงกนั เป็นเน้ือ
เร่ืองเดียวกนัมากข้ึนและหน้าเคร่ืองประดบัไดเ้ปล่ียนเป็นเลเซอร์วางเคร่ืองประดบัท่ีพูดถึงของแต่
ละหนา้ (ภาพท่ี 75-76) 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 75 พฒันารูปแบบสมุดภาพของนอ้งเอิร์ทคร้ังท่ี 4 
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ภาพท่ี 75 พฒันารูปแบบสมุดภาพของนอ้งเอิร์ทคร้ังท่ี 4 (ต่อ) 
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ภาพท่ี 75 พฒันารูปแบบสมุดภาพของนอ้งเอิร์ทคร้ังท่ี 4 (ต่อ) 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี 76 พฒันารูปแบบสมุดภาพของนอ้งขา้วปุ้นคร้ังท่ี 4 
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ภาพท่ี 76 พฒันารูปแบบสมุดภาพของนอ้งขา้วปุ้นคร้ังท่ี 4 (ต่อ) 
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ภาพท่ี 76 พฒันารูปแบบสมุดภาพของนอ้งขา้วปุ้นคร้ังท่ี 4 (ต่อ) 
 
 4.1.3 แนวทางท่ี 3 จากกิจกรรมป้ันดินหวัใจ 
 ผลลพัธ์จากกิจกรรมป้ันดินโดยผูท่ี้อยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรม ป้ันดิน “หัวใจ” ให้แม่ 
เน่ืองในโอกาส วนัแม่แห่งชาติ 12 สิงหา โดยใหเ้ด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมป้ันดินรูปทรงหวัใจ 
จากจินตนาการในแบบของตนเองโดยท่ีไม่มีการสอนให้ท าตาม ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีออกมาจาก 
ความเขา้ใจและจินตนาการของเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมอยา่งแทจ้ริง 



  82 

 โดยแนวทางในการออกแบบทั้งหมดจะน าดินหวัใจของผูท่ี้อยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม
ป้ัน มาอยูใ่นตวัเรือนของเคร่ืองประดบั ซ่ึงมีแนวทางในการออกแบบคือ ความรักและเพื่อให้บุคคล
ทัว่ไปเขา้ใจไดง่้ายมากยิง่ข้ึน หรือตั้งค  าถาม ในตวัเคร่ืองประดบัน้ีก็ตาม 
 เม่ือพูดถึงความรัก อวยัวะร่างกายท่ีเปรียบเทียบกบัความรักก็คือ หวัใจ เพราะนบัเป็น
ส่ิงส าคญัท่ีสุดของอวยัวะร่ายกาย และตวัแทนท่ีแสดงออกถึงความรักส าหรับคนทัว่ไปมีมากมาย 
เช่น สัญลกัษณ์รูปทรงหวัใจ สัญลกัษณ์มือ โดยมีขั้นตอนการออกแบบ ดงัน้ี 
 (1) น าดินท่ีน้องป้ันมาอยูใ่นตวัเรือนเคร่ืองประดบัโดยใชว้สัดุเงินมาเป็นตวัรองรับดิน
และต่อเติมให้เป็นสัญลกัษณ์รูปหัวใจ เพื่อให้คนอ่ืนเห็นและเขา้ใจไดง่้ายข้ึนว่าน่ีคือหัวใจโดยใช้
สัญลกัษณ์รูปทรงหวัใจท่ีเป็นสากล (ภาพท่ี 77) 

 

 
ภาพท่ี 77 แบบร่างเคร่ืองประดบั 2 มิติจากแนวทางท่ี (1) 
 
 (2) น าดินท่ีผูอ้ยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมป้ัน มาส่ือความหมายวา่น่ีคือหวัใจ โดยใชค้  าวา่
หวัใจ เป็นตวัแสดงออกท่ีตอ้งการบอกคนอ่ืนว่าน่ีคือหวัใจ อาจจะมีค าถามวา่ใช่หวัใจไหมแต่น่ีคือ
หวัใจของนอ้งท่ีป้ันใหแ้ม่ (ภาพท่ี 78) 
 

  
 
ภาพท่ี 78 แบบร่างเคร่ืองประดบั 2 มิติจากแนวทางท่ี (2) 
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 ขา้พเจา้ไดเ้ลือกแนวทางท่ี (1) มาพฒันาต่อ เพราะแนวทางน้ีเห็นถึงสัญลกัษณ์ท่ีแสดง
ถึงความรัก ไดดี้กวา่แนวทางท่ี (2) เพราะเป็นสัญลกัษณ์ท่ีเป็นสากล เขา้ใจกนัทัว่โลก พฒันารูปแบบ
ของตวัเคร่ืองประดบั ดงัน้ี 
 1. สร้างรูปแบบของเร่ืองประดบัท่ีมีสัญลกัษณ์รูปทรงหวัใจแตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี 
 (1) เป็นแผน่โลหะเตม็เสริมข้ึนมาใหเ้ป็นสัญลกัษณ์รูปหวัใจ (ภาพท่ี 79) 
 

 
ภาพท่ี 79 แบบร่างเคร่ืองประดบั 2 มิติจากรูปแบบท่ี (1) 
 
 (2) เป็นโลหะท่ีเสริมข้ึนมาให้เป็นสัญลกัษณ์รูปหัวใจ แต่เพิ่มกิจกรรมให้น้องและแม่
ป้ันดินสีแดงใส่ลงไป เพื่อเป็นการเติมเตม็ใจแม่ใหเ้ตม็ (ภาพท่ี 80) 
 

 
ภาพท่ี 80 แบบร่างเคร่ืองประดบั 2 มิติจากรูปแบบท่ี (2) 
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 (3) เป็นการน าโครงดินท่ีนอ้งป้ันมาท าใหเ้กิดเป็นสัญลกัษณ์รูปหวัใจ (ภาพท่ี 81) 
 

 
 

ภาพท่ี 81 แบบร่างเคร่ืองประดบั 2 มิติจากรูปแบบท่ี (3) 
 
 จากผลงานการป้ันดินหัวใจของเด็กท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมทั้ง 2 คน ได้เลือก
รูปแบบท่ี (3) เพราะเป็นการใช้ผลงานท่ีน้องป้ันและตดัทอนเค้าโครงออกมาประกอบให้เป็น
สัญลกัษณ์รูปทรงหวัใจ ซ่ึงเป็นการส่ือถึงผลงานของนอ้งไดดี้ท่ีสุด โดยใชข้ั้นตอนการเลือกช้ินงาน
ท่ีเหมือนสัญลกัษณ์รูปทรงหวัใจไดม้ากท่ีสุด 
 

4.2 วเิคราะห์แนวทางในการออกแบบทั้ง 3 แนวทาง 

ตารางท่ี 6 ผลการวเิคราะห์แนวทางในการออกแบบทั้ง 3 แนวทาง 
แนวทาง ความรัก ความ

พยายาม 
ความทรง

จ า 
ใหก้ าลงัใจ

แม่ 
พฒันาการ จินตนาการ 

แนวทางท่ี1          
แนวทางท่ี2             
แนวทางท่ี3           
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จากตารางท่ี 6 สรุปผลการวเิคราะห์แนวทางในการออกแบบได ้ดงัน้ี 
 แนวทางท่ี 1 ช้ินงานเคร่ืองประดบัแสดงออกถึงความทรงจ า การให้ก าลงัใจแม่ และ
แสดงถึงจินตนาการของนอ้งทั้ง 2 คน 
 แนวทางท่ี 2 ช้ินงานเคร่ืองประดบัแสดงออกถึงความรัก ความพยายามในการท า
กิจกรรมเคร่ืองประดบัช้ินน้ี เห็นถึงความทรงจ าในการท ากิจกรรมเม่ือไดเ้ห็นช้ินงานเคร่ืองประดบั 
การใหก้ าลงัใจแม่ สร้างพฒันาการ และแสดงถึงจินตนาการของนอ้งทั้ง 2 คน 
 แนวทางท่ี 3 ช้ินงานเคร่ืองประดบัแสดงออกถึงความรัก ความพยายามในการท า
กิจกรรมป้ันดินหัวใจให้แม่ เห็นถึงความทรงจ าในการท ากิจกรรมเม่ือไดเ้ห็นช้ินงานเคร่ืองประดบั 
เป็นการใหก้ าลงัใจแม่ แสดงพฒันาการ และแสดงถึงจินตนาการของนอ้งทั้งสองคน 
 ขา้พเจ้าจึงได้น าแนวทางการออกแบบท่ี2มาพฒันาและผลิตเป็นช้ินงานเพราะเป็น
เคร่ืองประดบัท่ีแสดงออกถึงความรักท่ีน้องมีให้กับแม่ความพยายามในการสอนป้ันดินของแม่ 
ความทรงจ าของกิจกรรมป้ันดินแม่แสดงให้เห็นถึงพฒันาการของเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม 
และเสริมสร้างจินตนาการใหก้บัเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมไดดี้ท่ีสุด 
 

4.3 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 4.3.1 จากแนวทางท่ี 2 ขั้นตอนการด าเนินงานแบ่งได ้ดงัน้ี 
 (1) น าช้ินงานท่ีได้รับการออกแบบไปท าการข้ึนรูปด้วยโปรแกรมเคร่ืองแกะสลัก 
(Computer Numerical Control; CNC) เพื่อแกะช้ินงานจากวสัดุข้ีผึ้ง (Wax) น าวสัดุข้ีผึ้งท่ีแกะเสร็จ
แลว้ไปตกแต่ง น าวสัดุข้ึผึ้งไปหล่อออกมาเป็นช้ินงาน ตกแต่งขดัช้ินงานเช่ือมขอ้ต่อกบัช้ินงาน และ
น าช้ินงานไปผา่นกระบวนการการชุบเงิน (ภาพท่ี 82-87) 
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ภาพท่ี 82 ข้ึนรูปช้ินงานดว้ยโปรแกรมเคร่ืองแกะสลกั 
 

 
 

ภาพท่ี 83 ผลงานช้ินงานเคร่ืองประดบัท่ีแกะดว้ยเคร่ืองแกะสลกั 
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ภาพท่ี 84 ผลงานช้ินงานเคร่ืองประดบัท่ีตกแต่งข้ีผึ้งเสร็จ 
 

 
 

ภาพท่ี 85 ผลงานช้ินงานเคร่ืองประดบัท่ีหล่อเสร็จ 
 



  88 

 
 

ภาพท่ี 86 ผลงานช้ินงานเคร่ืองประดบัท่ีตกแต่งเสร็จ 
 

 
 

ภาพท่ี 87 ผลงานช้ินงานเคร่ืองประดบัท่ีเสร็จสมบรูณ์ 
 
 (2) น าไฟลส์มุดภาพไปผลิตออกมาเป็นงานรูปเล่ม เลเซอร์ตดัฉลุตามรูปแบบของสมุด
ภาพ และเยบ็เขา้รูปเล่ม (ภาพท่ี 88-92) 
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ภาพท่ี 88 ผลิตออกมาเป็นงานรูปเล่ม 
 

 
 

ภาพท่ี 89 เลเซอร์ตดัฉลุตามรูปแบบของสมุดภาพ 
 

 
 

ภาพท่ี 90 สมุดภาพท่ีเลเซอร์ตามรูปแบบของสมุดภาพ 
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ภาพท่ี 91 เยบ็เขา้รูปเล่ม 
 

 
 

ภาพท่ี 92 สมุดภาพท่ีเสร็จสมบรูณ์ 
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 (3) น าช้ินงานเคร่ืองประดบัมาประกอบเขา้กบัสมุดภาพ จะไดช้ิ้นงานสมุดภาพท่ีเสร็จ
สมบรูณ์พร้อมน าไปท ากิจกรรม (ภาพท่ี 93) 
 

 
 

ภาพท่ี 93 ช้ินงานสมุดภาพจากกิจกรรมป้ันดินแม่ท่ีเสร็จสมบรูณ์ 
 

 4.4 ข้ันตอนการท ากจิกรรมสมุดภาพ 

 กิจกรรมสมุดภาพน้ี จะยงัไม่เสร็จสมบรูณ์ดีถา้ยงัไม่ไดผ้า่นการท ากิจกรรมโดยแม่ท่ีมี
ลูกอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมกับเด็กท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรม กิจกรรมน้ีเป็นการเล่าเร่ือง
ส่วนประกอบต่างๆบนร่างกายตามกิจกรรมป้ันดินจากเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมไดเ้คยป้ันไว ้
ซ่ึงแต่ละหนา้จะเล่าเร่ืองส่วนประกอบของร่างกาย ไดแ้ก่ ผม ตา ปาก หนา้ ล าตวั แขน ขา ตามล าดบั 
ในสมุดภาพจะมีสร้อยหน่ึงเส้นและดิน 3 กระปุก ขั้นตอนในการท ากิจกรรม คือให้แม่ท่ีมีลูกอยูใ่น
ภาวะดาวน์ซินโดรมเปิดสมุดภาพทีละหนา้ พร้อมเล่าเร่ืองราวในสมุดภาพให้กบัเด็กท่ีอยู่ในภาวะ 
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ดาวน์ซินโดรมฟัง หรือจะช่วยกนัอ่านไปพร้อมกนัเพื่อเป็นการเสริมสร้างพฒันาการทางดา้นสมอง 
ซ่ึงหน้าเคร่ืองประดบัในสมุดภาพ ช้ินงานเคร่ืองประดบัจะมีขอบสีท่ีชัดเจนว่าเด็กท่ีอยู่ในภาวะ
ดาวน์ซินโดรมจะตอ้งป้ันดินสีอะไรใส่ลงไปในเคร่ืองประดบั เช่น เคร่ืองประดบัส่วนผมมีขอบสี
แดง ให้เด็กท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมหยิบดินสีแดงและป้ันดินสีแดงใส่ลงไปในเคร่ืองประดบั 
โดยแม่ท่ีมีลูกอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมจะเป็นคนประกอบช้ินงานเคร่ืองประดับเขา้ไวด้้วยกัน 
(ภาพท่ี 94-97)  
 

 
 
ภาพท่ี 94 บรรยากาศการท ากิจกรรมสมุดภาพของพี่แอป๊และนอ้งเอิร์ท 
 

 
 
ภาพท่ี 95 บรรยากาศการท ากิจกรรมสมุดภาพของพี่ปลาและนอ้งขา้วปุ้น 
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ภาพท่ี 96 เคร่ืองประดบักิจกรรมสมุดภาพท่ีเสร็จสมบรูณ์ของพี่แอป๊และนอ้งเอิร์ท 
 

 
 
ภาพท่ี 97 เคร่ืองประดบักิจกรรมสมุดภาพท่ีเสร็จสมบรูณ์ของพี่ปลาและนอ้งขา้วปุ้น 
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 4.5 ความรู้สึกของแม่ทีม่ีลูกอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมหลังจากท ากจิกรรมสมุดภาพ 

  4.5.1 ความรู้สึกของคุณกรรณิการ์ อคัรพุทธิพร หรือพี่แอป๊  
 คร้ังแรกท่ีได้ท ากิจกรรมของผูท้  าวิทยานิพนธ์น้ี พี่แอ๊ปมีจุดประสงค์เพื่อให้เอิร์ทได้ท า
กิจกรรมร่วมกับบุคคลอ่ืน เพื่อให้เอิร์ทได้เรียนรู้และมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน และได้มีส่วนช่วย
ประชาสัมพนัธ์เร่ืองเด็กท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมทางออ้ม ทั้งให้บุคคลภายนอกไดรู้้จกัเด็กท่ีอยู่
ในภาวะดาวน์ซินโดรมมากข้ึน และเพิ่มประสบการณ์ของพี่แอ๊ปเองท่ีจะถ่ายทอดเร่ืองราวของการ
ท ากิจกรรมในคร้ังน้ีใหก้บับุคคลอ่ืนท่ีมีลูกอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมเช่นกนั 
 ซ่ึงทุกๆคร้ังท่ีไดท้  ากิจกรรมตั้งแต่คร้ังแรก ก็เห็นไดช้ดัว่าเอิร์ทชอบมาก ยิ้ม หัวเราะ และ
เป็นตัวของตัวเอง แต่พี่แอ๊ปไม่ถนัดงานด้านศิลปะ ก็มองไม่ออกและไม่มั่นใจว่าเอิร์ทจะ 
สามารถท าไดไ้หม แต่ก็ไดแ้ค่มองห่างๆและให้เอิร์ทไดล้องท าตามศกัยภาพและจินตนาการท่ีมี แต่
ทุกคร้ังท่ีไดเ้ห็นผลงานของเอิร์ธก็แอบถอดใจ เพราะมองไม่ออก นึกต่อไม่ไดว้่ามนัจะออกมาเป็น
แบบไหน ผูท้  าวทิยานิพนธ์จะท าเคร่ืองประดบัออกมาอยา่งไร 
 แต่พอไดเ้ห็นเร่ืองประดบั และไดท้  ากิจกรรมสมุดภาพของผูท้  าวิทยานิพนธ์นั้น ก็ไดเ้ห็นถึง
มุมมองท่ีผูท้  าวิทยานิพนธ์ดึงเอาจุดเด่นของแต่ละผลงานท่ีได้ท ากิจกรรมนั้นออกมาเป็นช้ินงาน
เคร่ืองประดบั ก็รู้สึกท่ึงและอ้ึงเล็กๆวา่ท าไมผูท้  าวทิยานิพนธ์มองเห็นความสวยงามท่ีซุกซ่อนอยู ่แต่
พี่แอ๊ปมองไม่รู้เร่ืองเลย และเคร่ืองประดบัสมุดภาพก็ได้สร้างความประหลาดใจเป็นอย่างมาก 
เพราะจากดินท่ีเอิร์ทป้ันออกมาเป็นรูปร่างแปลก ดูเข้าใจยาก ผูท้  าวิทยานิพนธ์ได้สร้างช้ินงาน
เคร่ืองประดับท่ีมีความหมาย ท่ีกลั่นกรองออกมาจากเร่ืองราวในชีวิตของเอิร์ท รวมไปถึง
ความสามารถในการท ากิจกรรมและจินตานาการของเอิร์ท มนัมีความหมายทั้งในตวัเน้ือเร่ือง และ
ตวัช้ินงานเคร่ืองประดบัก็มีคุณค่าทางจิตใจ เป็นอะไรท่ีแสดงถึงตวัตนของเอิร์ทท่ีไม่จ  าเป็นตอ้ง
เหมือนใคร ไม่จ  าเป็นตอ้งท าตามใคร พี่แอป๊ชอบช้ินงานเคร่ืองประดบัมาก มนัดูเก๋ ไม่เหมือนใคร มี
เร่ืองราว ท่ีส าคญัท่ีสุดมนัเป็นความภาคภูมิใจ เป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อจิตใจ เพิ่มก าลงัใจและมีมูลค่าทาง
ใจกบัพี่แอป๊มาก 
  4.5.2 ความรู้สึกของคุณศุภรัตน ์เอ่ียมข า หรือพี่ปลา 
 ในการท ากิจกรรมต่างๆของผูท้  าวิทยานิพนธ์ ขา้วปุ้นนั้นอาจจะไม่เขา้ใจวา่ท าไปเพื่ออะไร 
แต่ก็มีความตั้งใจท า และมีความพยายาม ตวัพี่ปลาเองก็อยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วมนัจะออกมาเป็น
รูปแบบไหน สวยงามแค่ไหน รู้สึกต่ืนเตน้และก็สนุกทุกคร้ังท่ีไดท้  ากิจกรรม อยา่งกิจกรรมวาดภาพ 
ก็ตอ้งเป็นคนใกล้ชิดถึงจะมองออกว่าเขาไดใ้ส่รายละเอียดลงไป แมว้่ามนัจะไม่ไดส้วยงาม แต่ก็
สามารถส่ือความหมายออกมาได ้ซ่ึงพออยูใ่นรูปแบบของเคร่ืองประดบั ก็ท  าให้รู้สึกวา่เป็นของท่ีดู
มีคุณค่า และนึกถึงความทรงจ าในตอนท ากิจกรรมวาดภาพ 
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การท ากิจกรรมสมุดภาพเน้ือเร่ืองมีความชดัเจนและแสดงถึงตวัตนของน้องขา้วปุ้น และ
ครอบครัวของเราไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงมีมุมมองท่ีเราไม่เคยมองวา่ชีวิตประจ าวนัของเรา มนัเต็มไปดว้ย
รายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ท่ีเต็มไปดว้ยความรักความใส่ใจ และความอบอุ่น ท่ีเติมเต็มให้กนัและกนั 
ซ่ึงก็คงเป็นแบบน้ีในทุกครอบครัว เพียงแต่ครอบครัวของเราอาจจะตอ้งใส่ใจมากเป็นพิเศษ แต่ก็
ไม่ไดม้ากจนเกินไป เพราะในความคิดของพี่ปลานั้นขา้วปุ้นเป็นเด็กปกติคนหน่ึง ท่ีมีความสุขใน
ทุกๆวนั ส่วนในความรู้สึกท่ีได้เห็นเคร่ืองประดบันั้นก็รู้สึกประหลาดใจ และประทบัใจ ท่ีผูท้  า
วทิยานิพนธ์ไดเ้ก็บรายละเอียด และหามุมมองท่ีท าเร่ืองราวธรรมดาในชีวิตประจ าวนันั้นไดดู้พิเศษ
ข้ึนมา ซ่ึงมีคุณค่าทางจิตใจและเพิ่มก าลงัใจใหก้บัครอบครัวเป็นอยา่งมาก 

เม่ือไดใ้ส่เคร่ืองประดบั ก็ตอ้งมีแต่คนถามวา่มนัคืออะไร อาจจะเพราะรูปร่างหน้าตาท่ีไม่
เหมือนเคร่ืองประดบัทัว่ไป แล้วพี่ปลาเองก็สนุกและต่ืนเต้นไปกบัการเล่าท่ีมาว่ามนัเกิดข้ึนได้
อย่างไร มีคุณค่าทางจิตใจอย่างไร เพราะมนัเป็นเคร่ืองประดบัช้ินเดียวท่ีส่ือถึงความเป็นตวัตนใน
แบบครอบครัวของเรา 

 

 4.6 ความรู้สึกของแม่ทีม่ีลูกอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมหลังจากได้ดูการท ากจิกรรม 

สมุดภาพ 

  4.6.1 ความรู้สึกของแม่นอ้งมะปราง 
 เร่ืองเอิร์ท อ่านแลว้รู้สึกต้ือๆ อุ่นๆในใจ เขา้ใจและมีอารมณ์ร่วมเสมือนความรู้สึกท่ีมีกบั
มะปราง มนัสวยงาม มนัมีความรัก ความห่วงใยเต็มไปในทุกภาพ ทุกตวัอกัษร อ่านแลว้อยากกอด
มะปรางแน่นๆ กอดแลว้ก็บอกกบัเขาวา่ แม่รักหนู หนูเป็นคนเก่ง หนูจะเก่งไดเ้หมือนพี่ๆเขา แม่จะ
ท าใหห้นูเก่ง และมีความสุขไดอ้ยา่งพี่เอิร์ท แลว้แม่ก็จะมีความสุขไดอ้ยา่งพี่แอป๊ 
 เร่ืองของขา้วปุ้น เร่ืองราวน่ารักมาก สดใสเหมือนขา้วปุ้น อ่านแลว้ยิม้น้อยยิ้มใหญ่ นึกถึง
ขา้วปุ้น ส่วนแม่ปลาก็เก่งมาก เป็นหน่ึงในตวัอยา่งของแม่ท่ีมีความใส่ใจในลูกเป็นพิเศษ ไม่ทอ้ถอย 
ถอดใจง่ายๆ ท าใหก้ าลงัใจท่ีจะฝึกลูกใหเ้ก่งแบบขา้วปุ้น 
  4.6.2 ความรู้สึกของแม่นอ้งจอม 
 เห็นการท ากิจกรรมสมุดภาพน้ีก็ยิ่งมีก าลงัใจท่ีจะดูแลนอ้งจอมให้ดียิ่งข้ึน มีความอยากหา
กิจกรรม หยบิๆ จบัๆ ของเล่นเล็กๆ กบัลูก ระหวา่งท าก็พดูคุย ยิม้ และเม่ือจอมท าได ้ก็คงพูดอวดวา่
จอมท าได ้ท าไป กอด หอม แสดงความรักกนัไป เห็นกิจกรรมสมุดน้ีก็อยากท ากิจกรรมน้ี อยากได้
เคร่ืองประดบับา้ง เพราะเป็นการท ากิจกรรมด้วยกนัแล้วไดน้ ามาใช้ในชีวิตประจ าวนั จอมคงจะ
ภูมิใจ ช้ีน้ิว พูดถึง เร่ืองราวของเคร่ืองประดบัช้ินน้ีในทุกคร้ังท่ีเห็น และตวัแม่เองจะมีความสุขทุก
คร้ังท่ีไดใ้ส่เคร่ืองประดบัช้ินน้ี เพราะเป็นเคร่ืองประดบัฝีมือของจอม 
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  4.6.3 ความรู้สึกของแม่นอ้งอนัดา 
 หลงัจากท่ีเห็นการท ากิจกรรม และอ่านเน้ือเร่ืองของสมุดภาพทั้งสองเร่ือง ความรู้สึกแรกท่ี
เกิดข้ึนคือรู้สึกอบอุ่นจงั คุณแม่ทั้งสองคนไดถ่้ายทอดความรักต่อลูกท่ีมีไดอ้ย่างพิเศษ และงดงาม 
แมว้า่จะผา่นช่วงเวลาท่ีทอ้แท ้ยามลูกมีปัญหาสุขภาพ หรือมีพฒันาการชา้ แต่คุณแม่ทั้งสองคนกลบั
มีพลงัอนัยิ่งใหญ่ในการทุ่มเท เล้ียงดูน้องจนเก่งและมีพฒันาการท่ีดีทั้งในด้านร่างกาย และจิตใจ 
ท าใหมี้ก าลงัใจในการดูแลนอ้งอนัดา ท าใหเ้รารู้วา่ ไม่วา่ลูกของเราจะเป็นเด็กธรรมดาหรือเด็กพิเศษ 
ถ้าพ่อแม่มีความเอาใจใส่ ฝึกฝน สอนส่ิงต่างๆอย่างสม ่าเสมอ มีพลังท่ีเป็นบวกในการดูแลลูก 
สุดทา้ยแลว้ลูกก็จะสามารถท าส่ิงต่างๆได ้เหมือนกบัคนทัว่ไปได ้ถึงแมค้นทัว่ไปอาจจะสอนแค่ 1-2 
คร้ัง ก็สามารถท าไดแ้ลว้ แต่ลูกของเราอาจจะตอ้งสอนเร่ืองเดิมๆเป็น 100 คร้ัง หรือ 1000 คร้ัง ถึงจะ
สามารถท าไดส้ าเร็จ แต่ก็ถือวา่เราท าไดแ้ลว้ เพราะฉะนั้นเร่ืองราว ประสบการณ์ต่างๆ ในการเล้ียงดู
ลูกท่ีมีภาวะพิเศษจากครอบครัวท่ีมีลูกเป็นเด็กพิเศษ ส่งต่อกนัรุ่นสู่รุ่น นั้นสามารถเป็นพลงับวก 
เป็นก าลงัใจ เป็นความรู้ท่ีสามารถเอามาปรับใชใ้นการเล้ียงดูนอ้งอนัดาไดเ้ป็นอยา่งดี 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีท าข้ึนเพื่อสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบัท่ีท าให้พ่อแม่ของเด็กท่ี

อยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรม และมีประสบการณ์ของบา้นป้ันดาวน์รู้สึกภูมิใจในตวัลูกและรู้สึกว่าท่ี

ผา่นมา ท่ีทุ่มเทมานั้นมนัมีความหมายและมีก าลงัใจท่ีจะฝึกฝนลูกท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมต่อไป

และแรงบันดาลใจให้กับพ่อแม่ ท่ี เพิ่ งมี ลูกอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมว่า เด็กท่ีอยู่ในภาวะ 

ดาวน์ซินโดรมนั้นมีความสามารถไม่ต่างจากเด็กปกติทัว่ไป และเป็นเคร่ืองประดบัท่ีเป็นหน่ึงใน

แรงกระตุน้อนัจะช่วยเพิ่มความรู้ความเขา้ใจให้กบัพ่อแม่ของเด็กท่ีมีลูกอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม

ไปสู่สังคม เพื่อลดช่องวา่งทางสังคม เม่ือมีผูรู้้และเขา้ใจเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมมากข้ึน ก็จะ

ท าใหเ้ด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมนั้นมีดว้ยโอกาสทางสังคมมากข้ึน 

 และจากท่ีได้เขา้ไปท าความรู้จกั คลุกคลี และท ากิจกรรมต่างๆกบัเด็กท่ีอยู่ในภาวะ

ดาวน์ซินโดรมในคร้ังน้ี ท าใหรู้้จกัเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมมากข้ึน ทั้งนิสัย ความน่ารัก ท่ีได้

จากเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมและครอบครัว ไม่เหมือนกบัท่ีบุคคลภายนอกบางบุคคลท่ีกลวั

และรังเกียจเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมว่าเป็นเด็กพิการ เด็กผิดปกติ ซ่ึงเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์

ซินโดรมนั้นมีจิตใจท่ีดี ยิม้ง่าย มีความเป็นตวัของตวัเอง น่ารัก สดใส ไม่ไดมี้ความน่ากลวั ไม่มีพิษ

ภยั และเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมนั้นมีความสามารถไม่ต่างจากเด็กปกติทัว่ไป ถา้ไดรั้บการ

สอน การเล้ียงดู ความเอาใจใส่ท่ีดีจากครอบครัว ซ่ึงก็อาจจะตอ้งสอนกนัมากกวา่เด็กปกติทัว่ไป แต่

สุดทา้ยเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมก็สามารถท าทุกอยา่งไดไ้ม่ต่างจากเด็กปกติทัว่ไป 

 งานวิจยัน้ีไดผ้า่นกระบวนการความคิดจากการท ากิจกรรมศิลปะต่างๆของเด็กท่ีอยูใ่น
ภาวะดาวน์ซินโดรม ไดแ้ก่ กิจกรรมการวาดภาพครอบครัว กิจกรรมป้ันดินแม่ และกิจกรรมป้ันดิน
หวัใจ  ทั้งสามกิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเสริมสร้างพฒันาการทางดา้นกายภาพและทางดา้นสมอง
ใหก้บัเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมไดเ้ป็นอยา่งดี และยงัช่วยเสริมสร้างความสัมพนัธ์ของคนใน
ครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งข้ึน วิจยัฉบบัน้ีมีหนา้ท่ีรวบรวมผลงานจากกิจกรรมต่างๆของเด็กท่ีอยูใ่น
ภาวะดาวน์ซินโดรม น ามาวเิคราะห์ขอ้มูล และสร้างสรรคอ์อกมาเป็นงานเคร่ืองประดบั 
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บทบาทของเคร่ืองประดบันั้นคือ ส่ือ ซ่ึงเคร่ืองประดบัชุดน้ีจะเป็นตวัส่ือสารให้ผูส้วมใส่สามารถ
พกพาติดตวัไปไหนมาไหนดว้ยได ้โดยมีช้ินงานเคร่ืองประดบัจากกิจกรรมดงัน้ี 
 กิจกรรมวาดภาพครอบครัว ไดน้ าจุดเด่นของภาพวาดครอบครัวของเด็กท่ีอยู่ในภาวะ
ดาวน์ซินโดรม มาผสมผสานกับรูปแบบเคร่ืองประดับ Cameo Silhouette ท่ีเป็นรูปแบบของ
เคร่ืองประดบัร่วมสมยั โดยช้ินงานเคร่ืองประดบัออกมาอยูใ่นรูปแบบจ้ี ท่ีเป็นความทรงจ าในการ
ท ากิจกรรมวาดภาพครอบครัว (ภาพท่ี 98-99) 
 

 
 
ภาพท่ี 98 ผลงานเคร่ืองประดบัจากกิจกรรมวาดภาพครอบครัวท่ีเสร็จสมบรูณ์ของพี่แอ๊ปและนอ้ง
เอิร์ท 
 

 
 
ภาพท่ี 99 ผลงานเคร่ืองประดบัจากกิจกรรมวาดภาพครอบครัวท่ีเสร็จสมบรูณ์ของพี่ปลาและนอ้ง
ขา้วปุ้น 
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 กิจกรรมป้ันดินครอบครัว ท่ีสุดทา้ยแล้วเด็กท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมก็จะป้ันดิน
ออกมาเป็นแม่ทุกคร้ัง ซ่ึงไดว้เิคราะห์ขอ้มูลจากดินท่ีนอ้งป้ัน ออกมาเป็นกิจกรรมสมุดภาพท่ีใส่เน้ือ
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัเด็กท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมเขา้ไป ซ่ึงแต่ละหน้าจะเล่าเร่ืองส่วนประกอบของ
ร่างกาย ไดแ้ก่ ผม ตา ปาก หน้า ล าตวั แขน ขา ตามล าดบั โดยช้ินงานเคร่ืองประดบัออกมาอยู่ใน
รูปแบบจ้ี ท่ีแสดงถึงความพยายามไดอ้ย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการพยายามของเด็กท่ีอยู่ในภาวะ
ดาวน์ซินโดรมในการป้ันดิน และความพยายามในการสอนของแม่ท่ีลูกอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม 
และได้เสริมสร้างพฒันาการทางดา้นสมองในเร่ืองความจ า (รูปทรง และสีต่างๆ) ได้เสริมสร้าง
พฒันาการทางดา้นกายภาพ (กลา้มเน้ือมดัเล็ก) ในการป้ันดินไดห้ลากหลายรูปทรง และช่วยเสริม
ความสัมพนัธ์ระหวา่งแม่และผูท่ี้อยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม (ภาพท่ี 100-101) 
 

 
 
ภาพท่ี 100 ผลงานเคร่ืองประดบัจากกิจกรรมป้ันดินแม่ท่ีเสร็จสมบรูณ์ของพี่แอป๊และนอ้งเอิร์ท 
 

 
 
ภาพท่ี 101 ผลงานเคร่ืองประดบัจากกิจกรรมป้ันดินแม่ท่ีเสร็จสมบรูณ์ของพี่ปลาและนอ้งขา้วปุ้น 
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 กิจกรรมป้ันดินหัวใจ  ได้น า ดิน ท่ีน้อง ป้ันรูปหัวใจ มาประกอบกับตัว เ รือน
เคร่ืองประดบัอยูใ่นรูปแบบเข็มกลดั จนท าให้เกิดเป็นสัญลกัษณ์รูปหวัใจ เพื่อให้บุคคลทัว่ไปเขา้ใจ
ไดง่้ายมากยิง่ข้ึน หรือตั้งค  าถาม ในตวัเคร่ืองประดบัน้ีก็ตาม (ภาพท่ี 102-103) 
 

 
 

ภาพท่ี 102 ผลงานเคร่ืองประดบัจากกิจกรรมป้ันดินหวัใจท่ีเสร็จสมบรูณ์ของพี่แอป๊และนอ้งเอิร์ท 
 

 
 
ภาพท่ี 103 ผลงานเคร่ืองประดบัจากกิจกรรมป้ันดินหวัใจท่ีเสร็จสมบรูณ์ของพี่ปลาและนอ้งขา้วปุ้น 
 
 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี ท่ีไดส้ร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบัท่ีผา่นกิจกรรมศิลปะต่างๆ จน
เป็นช้ินงานเคร่ืองประดบัท่ีมีความหมาย มีมูลค่าทางจิตใจ และเพิ่มก าลงัใจให้กบัแม่ท่ีมีลูกท่ีอยูใ่น
ภาวะดาวน์ซินโดรม และตวัช้ินงานเคร่ืองประดบัก็เป็น ส่ือ ในรูปแบบหน่ึงท่ีจะเล่าเร่ืองราว ผลงาน 
ความสามารถของเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม วา่เด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมนั้นสามารถท า
กิจกรรมต่างๆ ไดไ้ม่ต่างจากเด็กปกติทัว่ไป  
 และเป็นแนวทาง เป็นเร่ืองราวประสบการณ์ ท่ีสามารถแบ่งปันให้กบัพ่อแม่ท่ีเพิ่งจะมี
ลูกท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม เพื่อเสริมสร้างก าลงัใจท่ีจะดูแลลูกท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมให้ดี
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มากยิ่งข้ึน และเสริมสร้าง ความรู้ ความเขา้ใจให้กับบุคคลทัว่ไปได้รู้จกัเด็กท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ 
ซินโดรมมากข้ึน 
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ภาคผนวก ก 

ลกัษณะเพิม่เติมของเด็กกลุ่มผู้ที่อยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรม 
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เด็กกลุ่มอาการดาวน์มีความผดิปกติในระบบต่างๆ ท่ีพบไดอี้กหลายประการ ดงัน้ี 

  1. หัวใจพิการตั้งแต่ก าเนิด หัวใจพิการตั้งแต่ก าเนิดพบได้ประมาณ 

40-50%ความผิดปกติของหัวใจท่ีพบบ่อยท่ีสุดคือ Ventricular Septal Defect ความผิดปกติของ

หวัใจอ่ืนท่ีพบไดเ้ช่น Endocardial Cushion Defect, Patent Puctus Arteriosus และ Tetralogy of 

Fallot เป็นตน้  ความผดิปกติของหวัใจพิการตั้งแต่ก าเนิดท่ีรุนแรง จะท าให้เด็กมีอาการตวัเขียวหรือ

หวัใจลม้เหลว ฉะนั้นหากฟังไดย้นิเสียงหวัใจผิดปกติ ควรส่งต่อให้กุมารแพทยโ์รคหวัใจ เพื่อตรวจ

คล่ืนไฟฟ้าหวัใจ ภาพถ่ายรังสีทรวงอก และคล่ืนเสียงความถ่ีสูงของหวัใจ ในรายท่ีมีอาการรุนแรง 

อาจจ าเป็นตอ้งไดรั้บการผา่ตดั 

  2. ทางเดินอาหารและล าไส้อุดตนั พบไดป้ระมาณ 10-20% ความผิดปกติ

ท่ีท าให้เกิดการอุดตันพบได้ตลอดทางของทางเดินอาหาร พบได้ตั้ งแต่ระดับล าไส้เล็ก เช่น 

Duodenal Atresia เป็นตน้ ล าไส้ใหญ่ เช่น Hirschsprung Disease และไม่มีรูทวารหนกั เป็นตน้ 

ทารกท่ีมีทางเดินอาหารอุดตนัมกัไดรั้บการวนิิจฉยัและผา่ตดัแกไ้ขตั้งแต่ในวยัทารกแรกเกิด 

  3. ความผดิปกติของต่อมไทรอยด ์พบได ้5-15% ของเด็กกลุ่มอาการดาวน์

ในทุกอายุ  ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์พบได้ตั้ งแต่ในวัยทารกแรกเกิดและในวัยเด็ก 

ความผิดปกติในวยัทารกแรกเกิดได้แก่ ไม่มีต่อมไทรอยด์แต่ก าเนิด ซ่ึงตรวจพบจากการตรวจ 

คดักรองการท างานของต่อมไทรอยด ์โดยการตรวจเลือดเม่ือทารกอายุ 2-3 วนั หรือวนัก่อนออกจาก

โรงพยาบาล หากพบวา่ผดิปกติ สามารถใหก้ารรักษาดว้ยยา Thyroxine และนดัมาติดตามพฒันาการ

ของเด็กพร้อมกบัเจาะเลือดตรวจ T และ TSH ให้อยูใ่นเกณฑ์ปกติ ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์

ในทารกแรกเกิดพบบ่อยในทารกท่ีมีทางเดินอาหารอุดตนั 

  4. ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ในวนัเด็กพบไดท้ั้งชนิดต่อมไทรอยด์
ท างานน้อยกวา่ปกติ และต่อมไทรอยด์ท างานมากกวา่ปกติท่ีเกิดจากระบบภูมิคุม้กนั ฉะนั้นจึงเป็น
ขอ้แนะน าใหเ้จาะเลือดตรวจการท างานของไทรอยดทุ์ก 1-2 ปี หากพบวา่ผิดปกติให้พบกุมารแพทย์
ต่อมไร้ท่อเพื่อใหก้ารรักษาท่ีถูกตอ้งต่อไป 
  5. ความผิดปกติของระบบเม็ดเลือดขาว พบว่าเด็กกลุ่มอาการดาวน์ 

มีความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวได้มากกว่าเด็กปกติทัว่ไปถึง 10 เท่า โดยพบความผิดปกติจาก 

เม็ดเลือดขาวท่ีเรียกว่า Myelodysplasia ตั้งแต่ในวยัทารกแรกเกิด ซ่ึงส่วนหน่ึงของทารกท่ีมี 

ความผดิปกติในวยัทารกแรกเกิดจะมีอาการดีข้ึนและหายไดเ้องเม่ือทารกอายุมากข้ึน ความผิดปกติ
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ของเม็ดเลือดขาวในวยัเด็กท่ีพบในเด็กกลุ่มอาการดาวน์ คือ มะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยอาการแสดงท่ี

ส าคญัคือ มีไขสู้ง ซีด มีจุดเลือดออกตามล าตวัและแขนขา ตรวจพบตวัโต มา้มโต ซ่ึงหากทารกมี

อาการเหล่าน้ี แพทยจ์ะตรวจนบัความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว หากพบผิดปกติ

จะส่งใหกุ้มารแพทยโ์ลหิตวทิยาเพื่อใหก้ารรักษาท่ีเหมาะสมต่อไป 

  6. ความผิดปกติของตา พบได ้25-60% ของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ในทุก

อายุ ความผิดปกติท่ีพบบ่อย เช่น สายตาผิดปกติ ตาเหล่ ตากระตุกไปมาตลอดเวลา ตอ้กระจก ท่อ

น ้ าตาท่ีบริเวณเปลือกตาล่างอุดตนั ท าให้มีน ้ าตาเอ่อท่ีบริเวณหัวตาอยู่เร่ือยๆ ซ่ึงเม่ือเกิดการติดเช้ือ

ข้ึนจะเกิดเป็นข้ีตาสีเขียวขน้ ในเด็กท่ีมีอาการติดเช้ือรุนแรงจะมีเปลือกตาบวมแดง จึงเป็นขอ้แนะน า

ให้ตรวจตาทุก 1 ปี ในเด็กกลุ่มอาการดาวน์อายุ 1-5 ปี หลงัจากนั้นให้ตรวจตาทุก 2-3 ปี  ความ

ผดิปกติของสายตาท่ีไม่ไดรั้บการตรวจและแกไ้ข อาจเป็นสาเหตุท่ีท าให้เด็กกลุ่มอาการดาวน์อยูใ่น

ท่าศีรษะเอียงผดิปกติเพื่อแกไ้ขความผดิปกติของสายตา 

  7. ความผดิปกติของหู  พบวา่มีหูหนวกขา้งใดขา้งหน่ึงหรือทั้งสองขา้ง ใน

กรณีท่ีมีหูหนวกเพียงขา้งเดียว เด็กยงัสามารถหนัตามเสียงเรียกและมีพฒันาการดา้นภาษาเพิ่มข้ึนได้

ตามอายุ ส่วนเด็กท่ีมีหูหนวกทั้งสองขา้งจะไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียงดงัและไม่มีพฒันาการ

ดา้นภาษา อย่างไรก็ตามเด็กท่ีหูหนวกทั้งสองขา้งอาจมีปฏิสัมพนัธ์กบัพ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดูไดโ้ดย

อาศยัจากการท่ีเด็กมองแลว้โตต้อบปฏิกิริยาของผูเ้ล้ียงดู ทั้งๆ ท่ีตวัเองไม่ไดย้ินเสียง เช่น เวลาท่ีผู ้

เ ล้ี ย ง ดู เ ดิน เข้ามา  เ ด็กจะหันไปดูและยิ้มหัว เร าะนั้ น เ ป็น เพราะ เ ด็กมอง เ ห็นแม้ว่ าจะ 

ไม่ไดย้นิก็ตาม 

  8. ความผดิปกติของกลา้มเน้ือและขอ้ต่อ เด็กกลุ่มอาการดาวน์มีกลา้มเน้ือ

ไม่ค่อยแขง็แรง และขอ้ต่อจะหลวมกวา่ปกติ โดยเฉพาะขอ้ต่อของกระดูกสันหลงัส่วนคออนัท่ีหน่ึง

และอนัท่ีสอง ท าให้มีขอ้ต่อกระดูกสันหลงัส่วนคอต าแหน่งน้ีเคล่ือนไดง่้าย ซ่ึงพบไดป้ระมาณ 1% 

ภาวะน้ีจดัเป็นภาวะท่ีอนัตราย เพราะการเคล่ือนของกระดูกสันหลงัส่วนคอดังกล่าวอาจไปกด

เส้นประสาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหายใจ ท าให้มีอาการหายใจช้า และอาจหยุดหายใจได ้ผูป่้วยอาจ

ตอ้งไดรั้บการใส่ท่อช่วยหายใจเป็นเวลานาน ฉะนั้นการเล่นกบัเด็กกลุ่มน้ีจึงตอ้งระวงั ไม่ควรเผลอ 

กระชากหรือดึงเด็กแรงจนเกินไป



 106 

 

  9. ตวัเต้ียอว้น เด็กกลุ่มอาการดาวน์ท่ีไม่มีโรคหวัใจ เม่ืออายุมากข้ึนมกัตวัเต้ีย และ

อว้น ลกัษณะตวัเต้ีย อธิบายจากความผิดปกติของโครโมโซมท่ีท าให้ความสูงของเด็กเพิ่มข้ึนไดไ้ม่

เต็มท่ีตามศกัยภาพท่ีควรจะเป็น  ส่วนภาวะอว้นอธิบายไดจ้ากหลายประการ  ส่วนหน่ึงเกิดจากเด็ก

เหล่าน้ีไม่ค่อยชอบออกแรง (แมว้่าบางคนจะซนมากหรืออยู่ไม่น่ิงก็ตาม แต่ก็เป็นการซนทัว่ไป

ไม่ใช่การออกแรง หรือออกก าลงักาย) และจากการกินอาหารในปริมาณมาก โดยเฉพาะอาหารท่ีให้

พลังงานสูง ฉะนั้นจึงควรระวงัภาวะอ้วนโดยเฉพาะเม่ือเด็กเร่ิมมีการเพิ่มของน ้ าหนักตวัท่ีมาก

เกินไป 

  10. ปัญหานอนกรน และการอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลบั พบได้ประมาณ 

50-75% และพบมากข้ึนตามอายุ บางรายงานพบภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลบัในเด็กอายุ

มากกว่า 10 ปี ไดสู้งถึง 100% ซ่ึงหมายถึงว่าพบในเด็กกลุ่มอาการดาวน์ทุกคน อาการเร่ิมตน้ของ

ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจคือ การนอนกรน จึงเป็นขอ้แนะน าให้ซักประวติัการนอนกรนในเด็ก

กลุ่มอาการดาวน์ท่ีมาติดตามอาการทุกคร้ัง 

  11. พฒันาการล่าช้า  พบในเด็กกลุ่มอาการดาวน์ทุกคน หากไม่ให้การช่วยเหลือ

ใดๆ เด็กกลุ่มน้ีจะพฒันาการล่าชา้ในทุกดา้น ทั้งพฒันาการในดา้นกลา้มเน้ือมดัใหญ่  กลา้มเน้ือมดั

เล็ก พฒันาการดา้นภาษา และพฒันาการดา้นการตอบสนองต่อคนรอบขา้งรวมทั้งการตอบสนองต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม ในเด็กปกติอายุขวบปีแรกจะมีพฒันาการของกลา้มเน้ือมดัใหญ่อยา่งมาก เด็กสามารถ

คว  ่าตวัไดเ้องเม่ืออายุ 4-5 เดือน นัง่ไดเ้องอายุ 6-7 เดือน ยืนไดเ้องเม่ืออายุ 10-12 เดือน และกา้วเดิน

ไดเ้ม่ืออาย ุ12-15 เดือน และมีความกา้วหนา้ของพฒันาการในดา้นกลา้มเน้ือมดัเล็ก พฒันาการดา้น

ภาษา และพฒันาการดา้นการตอบสนองต่อคนรอบขา้งจะเพิ่มข้ึนมากในปลายปีแรกและขวบปีท่ี

สอง เร่ิมเล่นกบัคนใกลชิ้ดเม่ืออายุ 8-10 เดือน เร่ิมใชมื้อหยิบจบัส่ิงของเม่ืออายุ 8-12 เดือน และเร่ิม

ส่งเสียงพูดค าท่ีมีความหมายเม่ืออายุ 10-18 เดือน  การศึกษาท่ีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พบว่า

เด็กกลุ่มอาการดาวน์ท่ีไม่ไดรั้บการกระตุน้พฒันาการ คว  ่าตวัไดเ้ม่ืออายุ 6-7 เดือน นัง่ไดเ้องอาย ุ

12-15 เดือน ยืนไดเ้องอายุ 18-24 เดือน และกา้วเดินไดเ้ม่ืออายุ 2-3 ปี และส่วนมากไม่ค่อยพูด แต่

ชอบส่ือสารดว้ยการใชน้ิ้วช้ีส่ิงต่างๆ เพื่อบอกความตอ้งการ อายุเฉล่ียของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ท่ีพูด

ค าท่ีมีความหมายคืออายุ 3 ปี และพูดเป็นประโยคเม่ืออายุ 6-7 ปี ส่วนเด็กกลุ่มอาการดาวน์ท่ีไดรั้บ

การกระตุ้นพัฒนาการ คว  ่ าตัวได้เ ม่ืออายุ  5 -6 เดือน นั่งได้เองอายุ  9-12 เดือน ยืนได้เอง



  
 

อาย ุ15-20 เดือน และกา้วเดินไดเ้ม่ืออาย ุ2 ปี  พดูค าท่ีมีความหมายคือ อายุ 2 ปี และพูดเป็นประโยค

เม่ืออาย ุ4-5 ปี 
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ภาคผนวก ข 

ประวตัิ ความเป็นมา และบทสัมภาษณ์ของบ้านป้ันดาวน์
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ประวตัิ ความเป็นมาของบ้านป้ันดาวน์ 

 ท่ีมาของความรักแห่งบา้นป้ันดาวน์เม่ือกลางเดือนกนัยายน ปี พ.ศ.2550 ครอบครัว 

ของแอ๊ป ไดต้อ้นรับการมาของเด็กชายตวัน้อยท่ีหอบเอาความ‚พิเศษ‛ อย่างมากมายมาดว้ย และ

หลงัจากการเสียใจคร้ังใหญ่หลวงนั้นแอ๊ปไดท้  าการคน้ควา้หาขอ้มูลจากทุกแหล่งท่ีสามารถท าได ้

แต่พบว่าข้อมูลท่ีต้องการนั้นมีน้อยถึงน้อยมาก พ่อบุญธรรมซ่ึงเป็นเจ้านายเก่าชาวญ่ีปุ่นได้ส่ง

หนังสือมาให้ส่ีเล่มและหน่ึงในนั้นคือหนังสือท่ีแปลเป็นภาษาไทยว่า  ‚อาคิยูกิลูกฉันเป็น 

ดาวน์ซินโดรม‛ ซ่ึงกวา่จะหาหนงัสือเล่มน้ีพบก็ใชเ้วลานานมาก แต่ก็ยงัไม่สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของแอ๊ปได้หมดทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์และคิดว่าไม่น่าจะเจออะไรท่ีสามารถตอบโจทยข์อง

ตวัเองได้อีก เพราะธรรมชาติคนไทยอาจจะยงัอายและไม่กลา้ยอมรับ พอถึงขนาดท่ีจะเขียนเป็น

หนังสือเพื่อถ่ายทอดข้อมูลหรือความรู้สึกเหล่านั้นออกมา จึงได้เขียนกระทู้ลงในหน้าเวปไซต ์

www.momypedia.com เม่ือประมาณเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2551 เพื่อท่ีจะระบายความเจ็บปวด

ออกไปบ้างระยะแรกมีแต่คนมาอ่านและให้ก าลังใจ ซ่ึงต่อมาก็พบว่า มี เพื่อนท่ีประสบ 

ชะตากรรมเดียวกับเราอยู่ด้วย จึงได้รวมตัวกันและเป็นท่ีมาของ ‚บ้านเด็กพิ เศษ‛ ใน 

เวปไซต ์www.momypedia.com ตั้งแต่นั้นมาและจากบา้นเด็กพิเศษหลงันอ้ยก็ขยบัขยายมาสู่สังคม 

เฟสบุคในนามของบา้นป้ันดาวน์ www.facebook.com/groups/baanpandows เม่ือเดือนพฤษจิกายน 

ปี พ.ศ. 2552 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพูดคุยและทุกการปฏิสัมพนัธ์รวมทั้งการรองรับ

สมาชิกท่ีดูเหมือนจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ อีกดว้ย 

 ค านิยามของบา้นป้ันดาวน์บา้นคือบา้นหลงัเล็กๆ ของพ่อแม่ท่ีมีลูกเป็นเด็กพิเศษกลุ่ม

อาการดาวน์ซินโดรม พ่อแม่ท่ีรักและปรารถนาจะให้ลูกไดใ้ชชี้วิตเฉกเช่นเด็กปกติทัว่ๆ ไปหากแต่

การเป็นเด็กพิเศษนั้นมีขอ้จ ากดัหลากหลายประการท่ีเรายงัตอ้งสู้ไปดว้ยกนั การรวมตวัคร้ังน้ีก็เพื่อ

แบ่งปันความรู้ประสบการณ์ตลอดจนก าลงัใจ เพราะไม่มีใครรู้จกัและเขา้ใจไดม้ากกว่าจากคนท่ีมี

ประสบการณ์การดูแล และการเล้ียงดูเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม 

 จากบ้านหลังเล็กๆ ในเวปไซต์ www.momypedia.com แอ๊ปและเพื่อนสมาชิกใน

ขณะนั้นก็ไดรั้บก าลงัใจจากเพื่อนหลายท่านทั้งๆ ท่ีไม่เคยรู้จกักนัมาก่อน รวมทั้งพี่บีผูท่ี้คอยมอบ

ก าลังใจความรักและความห่วงใยมากมายมาให้เสมอ พร้อมกับการแนะน าพี่โรส (คุณโรส            

ซาลินา อเล็กซ์ซานเดอร์ / The Rainbow Room) ให้ไดรู้้จกั ซ่ึงทั้งคู่ต่างก็มีลูกเป็นเด็กท่ีมีภาวะ

http://www.momypedia.com/
http://www.facebook.com/groups/baanpandows%20เมื่อเดือนพฤษจิกายนปี%20พ.ศ
http://www.facebook.com/groups/baanpandows%20เมื่อเดือนพฤษจิกายนปี%20พ.ศ
http://www.momypedia.com/
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เป็นดาวน์ซินโดรมเหมือนกนัและเกิดในระยะเวลาท่ีใกลเ้คียงกนั หากเพียงแต่พี่โรสคลอดลูกท่ี

ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางครอบครัวพี่โรสก็ไดรั้บค าแนะน าและการดูแลมากมายจากทางรัฐบาล 

แต่ในขณะเดียวกนัพี่โรสก็ยงัไดแ้บ่งปันขอ้มูลความรู้ ค  าแนะน าต่างๆ ให้เสมอ และท่ีส าคญัพี่โรส

ได้มอบพลงัใจและความรักท่ียิ่งใหญ่มาให้แอ๊ป ท าให้แอ๊ปเกิดความมุ่งมัน่และเอาจริงเอาจงักบั 

การดูแลลูกตลอดจนสามารถตัดทิ้งความอายลงได้อย่างเด็ดขาดเหลืออยู่เพียงความรักท่ีจะ 

คอยผลกัดนัใหเ้รากา้วไปขา้งหนา้ดว้ยกนั 

 สืบเน่ืองจากอาการเจ็บไขข้องเอิร์ท ท าให้ตอ้งไปโรงพยาบาลบ่อยๆ และไดพ้บเจอกบั

หลายครอบครัวท่ีประสบชะตากรรมเดียวกนั หากแต่แตกต่างกนัตรงท่ีพวกเขาเหล่านั้นอาจไม่ได้

รับข้อมูลหรือก าลังใจ จึงจุดประกายให้เกิดการรวมตัวกันของพ่อแม่ท่ีมีลูกอยู่ในภาวะดาวน์ 

ซินโดรม ไม่วา่จะเป็นการส่งต่อขอ้มูลการให้ความรู้ และการให้ก าลงัใจสู่พ่อแม่ท่ีมีลูกอยูใ่นภาวะ

ดาวน์ซินโดรมอยา่งต่อเน่ือง รวมไปถึงการคน้หาขอ้มูล การปรึกษาผูรู้้มาให้ค  าแนะน าท่ีถูกตอ้งและ

ชดัเจนท่ีสุดกบัสมาชิก เป็นตน้ 

 ความฝันท่ีได้เร่ิมท ากับเพื่อนๆ อีก 8 ครอบครัวจากบ้านเด็กพิเศษสู่บ้านป้ันดาวน์ 

แมจ้ะเป็นเพียงส่ิงเล็กๆ หรือจะเป็นแค่เพียงส่วนนอ้ยของสังคมท่ีหลายคนอาจจะไม่เคยไดรู้้จกัหรือ

คุน้เคย ไม่ไดน้บัเป็นอุปสรรคต่อความตั้งใจจริงของสมาชิกบา้นป้ันดาวน์ วนัน้ีบา้นป้ันดาวน์ยงัคง

มุ่งมัน่ท่ีจะท าการส่งต่อประสบการณ์ขอ้มูลความรู้ต่างๆ ตลอดจนก าลงัใจโดยผ่านการใช้ภาษาท่ี

ง่ายๆ เป็นกนัเองใหเ้หมือนกบัเป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 

 จากประสบการณ์และการเรียนรู้ตลอดจนการพูดคุยปรึกษากบัผูรู้้ในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง

ท าให้มีความเช่ือมัน่วา่บุคคลท่ีจะสามารถ ‚ป้ัน‛ ให้เด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมนั้น เป็นไปใน

ทิศทางท่ีตอ้งการนั้นแทจ้ริงแลว้คือ พ่อแม่ (หรือคนเล้ียงดู) นัน่เอง ดงันั้นจึงมุ่งสร้างทศันคติใหม่

ตลอดจนสร้างแรงบนัดาลใจในการท่ีจะผลกัดนัให้พ่อแม่มี ‚ความหวงั‛ และ ‚ความมุ่งมัน่‛ ในการ

ฝึกฝนลูกท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมอย่างดีท่ีสุด เพื่อท่ีในวนัข้างหน้าเด็กท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ 

ซินโดรมจะยืนหยดัในสังคมไดอ้ย่างทดัเทียมเหมือนกบัเด็กปกติ ถึงแมจ้ะมีความแตกต่างกนับา้ง

ตามลกัษณะทางกายภาพ แต่สิทธิ เสรีภาพ ความสามารถจะเท่าเทียมและเสมอภาคกนั 
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บทสัมภาษณ์คุณกรรณกิาร์ อคัรพุทธิพร ผู้ก่อตั้งบ้านป้ันดาวน์ 

งานของสมาชิกป้ันดาวน์ 

 - แบ่งปันความรู้ขอ้มูลและข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอนัจะก่อประโยชน์กบับุตรหลาน

 ของสมาชิก 

 - แบ่งปันประสบการณ์แบบพี่สู่นอ้งแบบเพื่อนสู่เพื่อน 

 - แบ่งปันและส่งเสริมโอกาสในการพฒันาทุกรูปแบบลกัษณะการส่งต่อจากพี่สู่นอ้ง 

 - เสริมสร้างก าลงัใจและทศันคติท่ีดีแก่พอ่แม่และครอบครัว 

 บทสัมภาษณ์แม่ท่ีมีลูกอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมของบา้นป้ันดาวน์ 

ถาม : การเป็นแม่ท่ีมีลูกอยูภ่าวะดาวน์ซินโดรม ทอ้แทไ้หมคะ 

ตอบ : ทอ้ค่ะ ทอ้มาก ทอ้บ่อยมาก วนัละหลายๆ คร้ัง คร้ังแรกท่ีรู้ทอ้ยาวเป็นปี 

ถาม : รู้สึกอยา่งไรท่ีมีลูกอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม 

ตอบ : มีลูกเป็นเด็กพิเศษ ก็กลายเป็นคนพิเศษไปด้วย ทางบา้นสามีแอบรังเกียจ เหน่ือยใจ 

 ท าใหท้อ้แทม้าก ทุกอยา่งทุกเร่ืองเขา้มารวมกนั ท าให้ทอ้ ไหนจะลูกคนโต ท่ีบา้นไม่มี

 คนงาน งานบา้น ลูก ความคิดของตนเอง สายตาคนรอบขา้งท่ีมอง 

ถาม : ส่ิงท่ีสร้างก าลงัใจและมีแรงท่ีจะสู้ต่อ 

ตอบ : ตอนนั้นได้ก าลงัใจจากลูกสาวคนโต เขาเห็นแม่ร้องไห้ทุกวนั แต่ไม่ถามว่าแม่เป็น

 อะไร จึงท าให้ตวัเราคิดยอ้นกลบัวา่ถา้เป็นแบบน้ี ร้องไห้ เสียใจ ทอ้แทอ้ยูแ่บบน้ี ก็จะ

 ไม่มีใครเลยท่ีไดป้ระโยชน์แมแ้ต่ตวัเราเอง ท าให้ทั้งครอบครัวมานัง่คุยกนั ดว้ยเหตุผล 

 และขอร้องไหเ้ป็นวนัสุดทา้ย 

ถาม : ส่ิงท่ีท าใหสู้้ต่อมีอะไรบา้ง 

ตอบ : 1. ความเป็นแม่ 

 2. นิสัยของตนเองท่ีไม่ยอมแพอ้ะไรง่ายๆ 

 3. มีความเช่ือ ความศรัทธาวา่ ถา้ท าอะไรเตม็ท่ีผลท่ีออกมาก็จะดีตาม 

 4. ไดค้น้ควา้หาความรู้ในทุกๆ ทาง วา่ถา้ฝึกพฒันาการนอ้ง นอ้งก็จะดี เขาท าไดไ้ม่ใช่

 วา่ท าไม่ได ้



  
 

ถาม : มีสาเหตุอ่ืน นอกจากเร่ืองพฒันาการของนอ้งไหม 

ตอบ : เป้าหมายในชีวิตของลูก ถา้ไม่มีเราแลว้ ลูกจะอยูอ่ยา่งไร ถา้เราไม่ฝึกเขาตั้งแต่เด็ก เขา

 จะไปอยูก่บัใคร ใครจะเขา้ใจเขาเท่าเรา 

ถาม : แลว้ท าไมถึงไดเ้ร่ิมท ากิจกรรมส าหรับเด็กในบา้นป้ันดาวน์ 

ตอบ : เคยปรึกษากับอาจารย์หมอธนะรัตน์ รพ.เด็กท่ีดูแลเอิร์ท อาจารย์หมอบอกว่าเด็ก 

 ดาวน์ซินโดรมเม่ืออายุ 5 ปีพฒันาการจะชา้ลง ตอ้งคอยฝึก คอยเสริมพฒันาการให้เขา  

 ไม่งั้นจะใชชี้วติต่อไปไดย้ากในสังคม 
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ภาคผนวก ค 

กจิกรรมของบ้านป้ันดาวน์ 
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กจิกรรมของบ้านป้ันดาวน์ 
1. กิจกรรมศิลปะ 
อุปกรณ์ - กระดาษท่ีมีโครงร่างรูปพวงมาลยั 
 - กระดาษสีต่างๆ 
 - ดอกไมแ้หง้คละสี 
 - กาว 
ขั้นตอน 1. คุณครูสร้างความสัมพนัธ์กบัเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม โดยการพูดถึงวนัแม่ 
  วา่แม่มีความส าคญัอยา่งไร รักแม่กนัไหม 
 2. คุณครูอธิบายรูปร่างของพวงมาลยั และพดูถึงขั้นตอนการท าในขั้นตอนต่อไป  
 3. คุณครูขย  ากระดาษสีต่างๆ และแปะลงในกระดาษท่ีมีโครงร่างรูปพวงมาลยัเพื่อท า
  เป็นตวัอยา่ง 
 4. คุณครูหยิบดอกไมแ้ห้ง และแปะลงในกระดาษท่ีมีโครงร่างรูปพวงมาลยั เพื่อท า 
  เป็นตวัอยา่ง 
 5. คุณครูแจกกระดาษท่ีมีโครงร่างรูปพวงมาลยัให้กบัเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม
  คนละ 1 แผน่ 
 6. คุณครูแจกกระดาษสีต่างๆและดอกไมแ้หง้ใหก้บัเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม 
 7. ให้เด็กท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมท าตาม โดยท่ีคุณครูคอยทากาวท่ีกระดาษท่ีมี
  โครงร่างรูปพวงมาลยั 
หมายเหตุ จากขั้นตอนท่ี 6 ก่อนท่ีคุณครูจะแจกกระดาษสีต่างๆ คุณครูจะถามกบัเด็กท่ีอยูใ่นภาวะ
ดาวน์ซินโดรมวา่อยากไดสี้ไหน ถา้เด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมไม่ตอบแต่ช้ี คุณครูก็จะเรียกช่ือ
ของสี ใหเ้ด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมพดูตาม จึงจะแจกกระดาษสีต่างๆ และดอกไมแ้หง้ 
 
 กิจกรรมศิลปะเป็นการวาดรูป สถานท่ีจดัท่ีโรงพยาบาลเด็ก เพื่อเป็นการเพิ่มองค์
ความรู้และแนะน าบา้นป้ันดาวน์ให้กบัพ่อแม่ท่ีมีลูกอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมไดรู้้จกับา้นป้ันดาวน์ 
กิจกรรมศิลปะคร้ังน้ีมีเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมเขา้ร่วมกิจกรรม 2 คน (ภาพท่ี 104) ซ่ึงเด็กท่ี
อยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมทั้ง 2 คนน้ีไม่ไดเ้ขา้เรียนจากท่ีไหน เพียงแต่ไดรั้บการฝึกสอนจากคนใน
ครอบครัวเท่านั้น 
อุปกรณ์ - กระดาษ A4 สีขาว 
 - ดินสอสีชอลก์คละสี 
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ขั้นตอน 1. คุณครูไดท้  าความรู้จกักบัเด็กท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรม แนะน าช่ือคุณครู ถามช่ือ
  เด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม ถามอาย ุ
 2. คุณครูแจกดินสอสีชอล์กคละสี และแนะน าสีต่างๆ ให้กับเด็กท่ีอยู่ในภาวะ 
  ดาวน์ซินโดรมไดรู้้จกั 
 3. คุณครูแจกกระดาษ A4 สีขาวใหก้บัเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม 
 4. คุณครูสอนพื้นฐานในการวาดรูปให้กับเด็กท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรม ได้แก่ 
  ขีดเส้นตรงแนวตั้ง ขีดเส้นตรงแนวนอน เส้นตรงทะแยง เส้นโค้ง จุด ลากเส้น 
  ตามจุด วงกลม สามเหล่ียม ตามล าดับ (ภาพท่ี  105) เพื่อให้เด็กท่ีอยู่ในภาวะ 
  ดาวน์ซินโดรมท าตาม 
 

 
 

ภาพท่ี 104 เด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม 2 คนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมศิลปะ 
 

 
 

ภาพท่ี 105 ตวัอยา่งพื้นฐานการวาดรูปของคุณครู 
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ภาพท่ี 106 ผลงานพื้นฐานการวาดรูปของเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมตน้ชัว่โมง 
 

 
 

ภาพท่ี 107 ผลงานพื้นฐานการวาดรูปของเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมทา้ยชัว่โมง 
  
 จากผลงานตน้ชั่วโมงและทา้ยชั่วโมง (ภาพท่ี 106-107) จะเห็นถึงความแตกต่างของ
แรงกดดินสอสีชอลก์ เพราะเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมสามารถจบัดินสอสีชอล์กไดอ้ยา่งถูกวิธี 
ท าใหมี้แรงท่ีจะขีดเส้นต่างๆ ไดช้ดัเจนข้ึน 
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หมายเหตุ ระหว่างขั้ นตอนการฝึกถ้า เ ด็ก ท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมจับดินสอสีผิดวิ ธี 
(ภาพท่ี 108) คุณครูก็จะสอนการฝึกจบัดินสอสีท่ีถูกวิธีให้กบัเด็ก (ภาพท่ี 109) เม่ือเสร็จส้ินกิจกรรม
จึงไดถ่้ายภาพร่วมกนั (ภาพท่ี 110) 
 

 
 

ภาพท่ี 108 เด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมจบัดินสอสีผดิวิธี 
 

 
 

ภาพท่ี 109 คุณครูสอนเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมจบัดินสอสีใหถู้กวธีิ 
 

 
 

ภาพท่ี 110 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมศิลปะการวาดรูป 
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2. กิจกรรมดนตรี 
อุปกรณ์ - อิเล็กโทน 
 - การ์ดสี 
ขั้นตอน 1. ครูนทัไดท้  าความรู้จกักบัเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม แนะน าช่ือคุณครู ถามช่ือ
  เด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม ถามอาย ุ
 2. ครูนทัไดแ้นะน าการ์ดสีต่างๆ พร้อมบอกช่ือของสีต่างๆ ใหก้บัเด็กท่ีอยูใ่นภาวะ 
 ดาวน์ซินโดรม 
 3. ถาม-ตอบ สีต่างๆ กบัเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม 
 4. น าอิเล็กโทนมาให้เด็กท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมเล่นทีละคน (ภาพท่ี 111) โดย
  ครูนทัจะชูการ์ดสีและให้เด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมจ้ิมสีเดียวกนักบัการ์ดสีท่ี
  อยูบ่นอิเล็กโทน 
 5. ครูนทัจะน าช่ือเรียกของสีต่างๆ มาร้องเป็นท านอง โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด 
 6. ครูนทัใหเ้ด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมกดอิเล็กโทนตามท านองทีละคน 
 7. ครูนทัร้องท านอง โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด โดยไม่ใชช่ื้อสี 
หมายเหตุ กา ร์ด สี แล ะ สีบน อิ เ ล็ ก โทนต้อ ง มี สี เ ดี ย วกัน เพื่ อ ไม่ ให้ เ ด็ ก ท่ี อ ยู่ ใ นภาวะ 
ดาวน์ซินโดรมสับสน 
 

 
 

ภาพท่ี 111 ครูนทัสอนเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมจ้ิมอิเล็กโทนทีละคน 
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3. กิจกรรมสมาธิ 
อุปกรณ์ - พระพุทธรูปข้างในมีไฟสีต่างๆ เช่น สีเขียว ฟ้า แดง ซ่ึงสลับสับเปล่ียนสีต่างๆ 
 วนกนัไป 
 - ทีว ีเคร่ืองเล่นวซีีดี และแผน่วซีีดีเพลง ลมหายใจเขา้ ลมหายใจออก 
ขั้นตอน 1. คุณครูไดท้  าความรู้จกักบัเด็กท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรม แนะน าช่ือคุณครู ถามช่ือ
  เด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรม ถามอาย ุ
 2. คุณครูสอนถึงเร่ืองการนัง่สมาธิ ท่องพุทโธ โดยหายใจเขา้ท่อง‚พุท‛ หายใจออก 
  ท่อง‚โธ‛ 
 3. ให้สีเด็กท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมคนละสีตามสีของพระพุทธรูป เช่นเด็กชายเอ 
  สีเขียว เด็กชายบีสีฟ้า เด็กชายซีสีแดง 
 4. คุณครูจะเปิดไฟท่ีพระพุทธรูป เม่ือถึงสีไหน ก็ให้เด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมท่ี
  ได้รับสีนั้นพูดค าว่า ‚พุทโธ‛ เช่นพระพุทธรูปมีไฟสีฟ้า เด็กชายบีท่ีได้รับสีฟ้าก็ 
  พดูค าวา่‚พุทโธ‛ 
 5. คุณครูเปิดวีซีดีเพลง ลมหายใจเขา้ ลมหายใจออก พร้อมท าท่าประกอบให้กบัเด็กท่ี
  อยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมไดดู้ 
 6. คุณครูสอนใหเ้ด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมท าท่าทางประกอบเพลง ลมหายใจเขา้
  ลมหายใจออก 
หมายเหตุ ผู ้ปกครองท่ีมีลูกเป็นดาวน์ซินโดรมได้บอกถึงผลสุดท้ายว่า เด็กท่ีอยู่ในภาวะ 
ดาวน์ซินโดรมมีสมาธิ ท าอะไรส่ิงหน่ึงไดน้านข้ึน เม่ือไดย้ินเสียงเพลงลมหายใจเขา้ ลมหายออก  
ก็จะท าท่าทางประกอบเพลง ท าใหเ้ด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมเขา้ถึงพระพุทธศาสนาไดม้ากข้ึน 
ถึงแมว้า่เด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมจะยงัไม่รู้เร่ืองราวพระพุทธศาสนาก็ตาม 
4. กิจกรรมภาพถ่าย เพื่อจดัแสดงภาพถ่าย 
 เป็นกิจกรรมท่ีใหพ้อ่แม่ท่ีมีลูกอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมมาพบเจอ แลกเปล่ียนทศันคติ 
ความรู้ในด้านต่างๆ และให้น้องท่ีอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมมาเจอกนั วนัน้ีข้าพเจ้าไปร่วมใน
กิจกรรมน้ี จดัท่ีร้าน คาเฟ่ เดอ กิลล์ พระราม 5 ส่วนภาพถ่ายนั้นไดช่้างภาพอิสระท่ีสนใจในดา้น 
การถ่ายภาพบรรยากาศในวนันั้นให้ และภาพท่ีถ่ายจะจดัแสดงภายใตง้านของบา้นป้ันดาวน์ใน
โอกาสต่อไป (ภาพท่ี 112-113) 
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ภาพท่ี 112 ตวัอยา่งรูปถ่ายท่ีถ่ายในวนัท่ีนดัเจอกนั 
 

 
 

ภาพท่ี 113 วนัจดัแสดงผลงานภาพถ่าย 
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ภาคผนวก ง 

ขั้นตอนการด าเนินงานจากแนวทางที ่1 และขั้นตอนการด าเนินงานจากแนวทางที ่3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงานจากแนวทางที ่1 
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 ขั้นตอนการด าเนินการของรูปแบบการออกแบบแนวทางท่ี 1 จากกิจกรรมวาดภาพ

ครอบครัว (ภาพท่ี 118-119) 

 (1) แกะช้ินงานจากวสัดุข้ีผึ้ง (Wax) เป็นแผน่กลมรี (ภาพท่ี 114) 

 (2) น าวสัดุข้ึผึ้งไปหล่อช้ินงานดว้ยวสัดุเงิน ตกแต่งช้ินงาน เพื่อเป็นตน้แบบ 

 (3) น าช้ินงานวสัดุเงินไปอดับล๊อคยาง 

 (4) น าบล๊อคยางไปฉีดเทียน 

 (5) น าเทียนไปติดตน้ เพื่อท าการหล่อช้ินงานทองเหลือง 

 (6) หล่อช้ินงานทองเหลือง 

 (7) ตกแต่งช้ินงานทองเหลือง 

 (8) น าช้ินงานทองเหลืองไปเลเซอร์ลวดลายลงบนช้ินงาน (ภาพท่ี 115) 

 (9) ตดักรอบช้ินงานของนอ้งขา้วปุ้น (ภาพท่ี 116) 

 (10) เช่ือมติดห่วงบนช้ินงาน (ภาพท่ี 117) 

 (11) ตกแต่งช้ินงาน 

 (12) ขดัช้ินงาน 

 (13) ชุบช้ินงาน 

 

 
 

ภาพท่ี 114 ช้ินงานจากวสัดุข้ีผึ้ง (Wax) เป็นแผน่กลมรี 
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ภาพท่ี 115 น าช้ินงานทองเหลืองไปเลเซอร์ลวดลายลงบนช้ินงาน 
 

 
 

ภาพท่ี 116 ช้ินงานของนอ้งขา้วปุ้นท่ีตดักรอบช้ินงานแลว้ 
 

 
 

ภาพท่ี 117 ช้ินงานของนอ้งขา้วปุ้นท่ีเช่ือมห่วงแลว้ 
 



  
 

 
 

ภาพท่ี 118 ช้ินงานเคร่ืองประดบัท่ีเสร็จสมบรูณ์ของนอ้งเอิร์ท 
 

 
 

ภาพท่ี 119 ช้ินงานเคร่ืองประดบัท่ีเสร็จสมบรูณ์ของนอ้งขา้วปุ้น 
 

 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงานจากแนวทางที ่3 
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 ขั้นตอนการด าเนินการของรูปแบบการออกแบบแนวทางท่ี 3 จากกิจกรรมป้ันดินหวัใจ 

(ภาพท่ี 120-121) 

 (1) แกะช้ินงานจากวสัดุข้ีผึ้ง (Wax) ตามแบบท่ีร่าง 

 (2) น าวสัดุข้ึผึ้งไปหล่อช้ินงานดว้ยวสัดุเงิน ตกแต่งช้ินงาน 

 (3) น าช้ินงานดินของเด็กท่ีอยูใ่นภาวะดาวน์ซินโดรมมาประกอบกบัช้ินงานวสัดุเงิน 

 (4) เลเซอร์เช่ือมช้ินงานท่ีเป็นลวดลาย 

 (5) ขดัช้ินงาน 

 

 
 

ภาพท่ี 120 ช้ินงานเคร่ืองประดบัท่ีเสร็จสมบรูณ์ของนอ้งเอิร์ท  
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ภาพท่ี 121 ช้ินงานเคร่ืองประดบัท่ีเสร็จสมบรูณ์ของนอ้งขา้วปุ้น



  
 
ประวติัผูเ้ขียน  
 

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาว จิราภรณ์ ธญัญะประเสริฐ 
วนั เดือน ปี เกดิ 23 พฤษภาคม 2532 
สถานทีเ่กดิ กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา ส าเร็จการศึกษาศิลปกรรมศาสตร์  สาขาเอกออกแบบเคร่ืองประดบั  

มหาวทิยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 39/1 หมู่2 ต าบลท่าตลาด อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73110   
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