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เจ้าของ บริษัท ดีไซน์ ซัมติง สตูดิโอ (ประเทศไทย) จ�ากัด
เอกราช ลักษณสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการ, ณิชฐ์ณศา โอฬารวาณิชย์กุล ประธานกรรมการ
ฝ่ายบรรณาธิการ เอกราช ลักษณสัมฤทธิ์ บรรณาธิการบริหาร, ณิชฐ์ณศา โอฬารวาณิชย์กุล ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร
จันจิตรา ห่อวงศ์สกุล กองบรรณาธิการ, ศิรดา ฉันทะกุล กองบรรณาธิการ
ฝ่ายศิลปกรรม มานิดา ภู่ไพฑูรย์ กราฟิกดีไซน์เนอร์
ฝ่ายภาพ จิณณวัตร บริหารกิจอนันต์ ช่างภาพ
ฝ่ายโฆษณา พลอย กันตี แผนกโฆษณา

เรื่องและภาพในนิยตสาร Dsign Something (Free Copy) สงวนสิทธิ์โดย บริษัท ดีไซน์ ซัมติง สตูดิโอ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
การน�าไปพิมพ์ซ�้าหรือใช้ประโยชน์ใดๆ ต้องได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก บริษัท ดีไซน์ ซัมติง สตูดิโอ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด ก่อนทุกครั้ง

ส�านักงาน บริษัท ดีไซน์ ซัมติง สตูดิโอ (ประเทศไทย) จ�ากดั 9/32 บางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษเีจรญิ กรงุเทพฯ 10160 
โทรศัพท์ 0-2410-2432 (ติดต่อโฆษณา 095-837-9009, 086-530-2217) dsignsomething@gmail.com 
www.dsignsomething.com  www.facebook.com/dsignsomething

อาจเป็นเพราะช่วงนี้ผมมีลูกก็เป็นได้ ท�าให้ผมต้องคลุกคลีกับเด็กเล็กอยู่ตลอดเวลา มีความจริงหลายเร่ืองที่ผม
เพิ่งค้นพบ มีหลายเรื่องเกี่ยวกับเด็กที่คิดว่าเข้าใจดี แต่สุดท้ายก็พบว่ามีบางอย่างลึกซึ้งกว่านั้น 

“เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว” ข้อความนี้ผมเห็นด้วยเกือบทั้งหมด มีเพียงบางส่วนที่ผมคิดว่า เด็กแต่ละคน มีนิสัย 
หรือความนึกคิดบางอย่างติดตัวมาด้วย แต่ส่วนใหญ่นั้น เด็กแต่ละคนนั้นไม่ต่างกัน นั่นคือความต้องการการดูแล 
เอาใจใส่ ทั้งด้านกายและจิตใจ นั่นเพราะเด็กนั้นต่างจากผู้ใหญ่ในทุกๆด้าน ทุกสิ่งที่เขาพบเจอล้วนเป็นครั้งแรก 
การเรียนรู้ทุกๆอย่างในชีวิต เป็นสิ่งที่ต้องเริ่มจากศูนย์

นั่นท�าให้นอกจากการดูแลเลี้ยงดูด้วยความรักแล้ว ยังมีเรื่องของสถานที่ อาคารและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการ
เรียนรู้ของเด็กคนหนึ่ง พื้นที่แบบไหน เอื้อให้เด็กเรียนรู้ได้ดี พื้นที่แบบไหนที่ปลอดภัย และพื้นทที่แบบไหนเด็กๆ
จะเล่นและเรียนรู้อย่างมีความสุข 

Dsign Something ฉบับนี้ จึงหยิบสถาปัตยกรรมท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กมาพูดถึงบ้าง เพ่ือหวังให้มีอาคาร
ที่คิดถึงความเหมาะสมของการใช้งานของเด็กแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆ เราเพียงอยากให้ทุกคนคิดว่า การออกแบบ
อาคารท่ีด ี ไม่ได้มเีพยีงการออกแบบห้างสรรพสนิค้า หรอือาคารส�านักงานเท่านัน้ สถาปัตยกรรมทีเ่ป็นพืน้ทีเ่ริม่ต้น
ของการเรียนรู้ของเด็กๆส่วนใหญ่อย่างโรงเรียน หรือสถานอนุบาล ก็มีความส�าคัญไม่น้อย

โดยเฉพาะอาคารที่น�ามาขึ้นปกนี้ เพิ่งได้รับรางวัล สถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ ดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ประจ�าปี 2019 คืออาคาร Raintree International School ออกแบบโดย GreenDwell เป็นอาคารที่
ดูเรียบง่ายทันสมัย แต่กลับแฝงด้วยวิธีคิดที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในทุกๆจุด ลองติดตามเน้ือหาภายในเล่ม
กันครับ

          เอกราช ลักษณสัมฤทธิ์
            บรรณาธิการบริหาร
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เราเชือ่เสมอว่า “การออกแบบท่ีด ี สามารถท�าให้ชวีติดข้ึีนได้จรงิๆ” 
การออกตามหางานออกแบบทีด่ ี จึงเป็นหน้าท่ีและสิง่ทีเ่รารกัจะท�า
มาตลอด และหลายครั้งที่ได้พบงานออกแบบหรือสถาปัตยกรรม
ที่ดีๆ เราก็อดไม่ได้ที่จะเอามาถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับรู้ ว่ายังมี
สถานที่ที่ให้ความส�าคัญกับการออกแบบ แนวคิด รวมไปถึงการ
ออกแบบการใช้งานที่เหมาะสมภายในอาคารด้วย

เช่นเดียวกับสถานที่ที่เราจะพาไปชมวันนี้ นั่นก็คือ Raintree 
International School โรงเรียนอนุบาล ย่านถนนนางลิ้นจี่ ที่เปิด
รับเด็กอายุตั้งแต่ 1 - 5 ขวบ เมื่อดูภายนอก เราต่างก็สะดุดตากับ
รูปทรงอาคารโค้งมนที่ดูเป็นมิตร ช่องเปิดและจังหวะของอาคาร 
ท�าให้เผลอจินตนาการไปยังพื้นท่ีด้านใน ท่ีน่าจะมีความน่าอยู่
ไม่น้อยเลย

โรงเรียนน้ีก ่อต้ังโดย คุณใหม่ - พรรณรจน์ ชลิตอาภรณ์ , 
คุณทิพย์ - วรจรรย์ จิราธิวัฒน์ และคุณกรณ์ จาติกวณิช ครั้งนี้
เราได้มีโอกาสคุยกับหน่ึงในเจ้าของโรงเรียน คุณใหม่ พรรณรจน์
ได้เล่าให้เราฟังถึงที่มาของการเปิดโรงเรียนแห่งนี้ 

“ก่อนหน้านีไ้ด้มโีอกาสไปช่วยพีส่าวคอืคณุทพิย์ เลอืกโรงเรยีนให้ลกู 
จึงพบว่าจริงๆแล้วโรงเรียนดีๆในกรุงเทพฯนั้นมีเยอะนะ แต่ที่เป็น 
Child Centric School จริงๆนั้นยังไม่ค่อยมี บวกกับเราก็สนใจ
และท�าธุรกิจเกี่ยวกับเด็กมาก่อน จึงตัดสินใจลองธุรกิจโรงเรียนนี้ดู 
ซึ่งนอกจากความตั้งใจจริงที่เรามีเต็มเปี่ยมแล้ว เรายังเชื่อว่าการ
ปลูกฝังทักษะและความคิดให้กับเด็กในช่วงวัยนี้ เป็นสิ่งที่ส�าคัญ
ที่สุด” คุณใหม่กล่าวถึงตอนที่ตัดสินใจท�าโรงเรียนแห่งนี้

โรงเรียนที่ให้เด็กเข้าไปเรียนรู้
จากต้นไม้ พื้นหญ้า
และธรรมชาติ

RAINTREE 
INTERNATIONAL 
SCHOOL
Location: นางลิ้นจี่, กรุงเทพฯ
Owner: คุณพรรณรจน์ ชลิตอาภรณ์, คุณวรจรรย์ จิราธิวัฒน์ และ คุณกรณ์ จาติกวณิช
Architect: คุณรักศักดิ์ สุคนธะตามร์ จาก Green Dwell
Playground Designer: Studiomake
Story: แฉล้ม
Photograph: จิณณวัตร บริหารกิจอนันต์
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“เราเลือกใช้หลักสูตรจากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้
แรงบันดาลใจมาจากระบบการสอนหนึ่งชื่อ Reggio Emilia จาก
ประเทศอิตาลี เป็นระบบการสอนที่มีศูนย์กลางการเรียนรู้คือเด็กๆ 
(Child Centric School) โดยเราจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้
ในสิ่งที่สนใจ สิ่งที่อยากค้นหา โดยคุณครูจะเป็นผู้ที่คอยสังเกตุ
ว่าเด็กคนไหนสนใจเรื่องอะไร และจึงน�ามาขยายผลเป็นกิจกรรม 
เป็นการสอนในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์” คุณใหม่แนะน�าระบบ
ที่เลือกใช้กับ Raintree International School

ลองลมืระบบการเรยีนการสอนแบบเก่าไปเสยี เพราะทีน่ีคื่อสถานที่
ที่จะปล่อยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการจริงๆ โลกเปลี่ยน
ไปมาก ความรู ้อยู ่ในอินเทอร์เน็ทมากมายเพียงปลายนิ้วคลิก 
แต่ยังคงมีสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถสอนกันได้คือ “ความคิด” และ 
“ทัศนคติ” ที่ดีต่อชีวิต ต่อผู้คนรอบตัวและโลกใบนี้ เราอยากให้
เขาเป็นอย่างไร การสอนและใส่ข้อมูลไปเพียงอย่างเดียวอาจ
ไม่เพียงพอ

เพราะสิ่งท่ีส�าคัญที่สุดส�าหรับเด็กวัยนี้ คือการปลูกฝังความคิด 
จนิตนาการ และทศันคตใินการด�าเนนิชวีติทีด่ ีโดยมคี�าว่า “ความสขุ”
เป็นอกีตัวแปรหนึง่ในทกุๆกจิกรรม ไม่ใช่การเรยีนวชิาคณติศาสตร์
หรอืวทิยาศาสตร์อย่างเคร่งเครยีด

นอกจากระบบการเรยีนรูท่ี้มีเดก็เป็นศูนย์กลางของโรงเรยีนแห่งนีแ้ล้ว 
ที่น่ียังมีความเชื่อเรื่องการเรียนรู้ที่มี “ธรรมชาติ” เป็นเพื่อนคอย
สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ “ตั้งแต่เราเป็นเด็ก เราจะคุ้นเคย
กับเมือง ตึกรามบ้านช่อง และไม่ค่อยมีธรรมชาติให้ได้สัมผัส 

ส่วนบริเวณสวนและเครื่องเล่นส�ำหรับเด็กนั้นออกแบบโดย Studiomake
ซึ่งออกแบบให้มีทั้งควำมคิดสร้ำงสรรค์ และควำมปลอดภัยไปด้วยในขณะเดียวกัน




