สวนน้ อย สาหรับหนูๆ เยี่ยมชมสวนสาธารณะสาหรับเด็ก ที่ประเทศสิงคโปร์ Jacob Ballas
Children’s Garden in Singapore
ในเดือนตุลาคม 2555 ที่ผา่ นมา ได้ มีโอกาสไปทัศนศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์ กับ
สมาคมอนุบาลศึกษาฯในวันสุดท้ ายของการเดินทางซึง่ เป็ นวันอิสระที่ใครๆจะเลือก
ไปไหนก็ได้ ตามความสนใจ จึงเลือกที่จะไปเยี่ยมชมสวนสาธารณะของสิงคโปร์ ตาม
ประสาคนชอบต้ นไม้ ในแผ่นพับบอกข้ อมูลปรากฏว่ามีสว่ นหนึ่งเป็ นสวนสาธารณะ
สาหรับเด็ก จึงทาให้ สนใจอยากรู้วา่ เขาจะจัดสวนสาธารณะสาหรับเด็กโดยเฉพาะ
อย่างไร? มีอะไรที่เป็ นพิเศษ เพื่อส่งเสริมการเรี ยนรู้ของเด็กๆได้ บ้าง?
เมื่อเดินทางไปถึง มีเจ้ าหน้ าที่หน้ าตายิ ้มแย้ มมาให้ การต้ อนรับ แต่พอเราแจ้ งความจานงจะขอเข้ า
ในบริเวณ ทางเจ้ าหน้ าที่ปฏิเสธว่าอนุญาตให้ เข้ าชมสวนได้ ในกรณีที่ผ้ ปู กครองมากับเด็กเท่านัน้ ดังนันหาก
้
ผู้ใหญ่จะเข้ าไปเดินเล่นคงไม่มีสทิ ธิ เราขอความเห็นใจว่าเป็ นคุณครูอนุบาลเดินทางมาไกลตังใจอยากจะ
้
มาชมสวนนี ้จริงๆ เจ้ าหน้ าที่จงึ ยอมอนุญาต โดยเป็ นผู้นาทางพาเราเดินชม และตอบคาถามที่สงสัย
สวนสาธารณะสาหรับเด็กนี ้เปิ ดอย่างเป็ น
ทางการในปี พ.ศ. 2550เป็ นของรัฐแต่ได้ รับงบสนับสนุน
จากภาคเอกชน และได้ ชื่อว่า Jacob Ballas
Children’s garden ตามนามของผู้สนับสนุนหลัก
สวนนี ้ ปรับจากพื ้นที่ของสวนสาธารณะเดิม
(Singapore Botanic Garden) เพื่อให้ มีความ
เป็ นพิเศษเฉพาะสาหรับเด็กถึงอายุ 12 ปี ทางเดินในสวนเป็ นทางเดินแคบๆ ที่เด็กสามารถสังเกตธรรมชาติ
รอบตัวสองข้ างทางอย่างใกล้ ชิด มีป้ายบอกข้ อมูลน่าสนใจผู้ใหญ่สามารถช่วยให้ คาแนะนาได้ ตามรายทาง
อาทิเช่น สวนสัมผัส จะมีพืชสมุนไพรต่างๆเช่น กะเพรา โหระพา ที่เด็กสามารถ จับ ดม สัมผัสได้ ที่น่ารัก
คือ พืชพื ้นบ้ านเช่นต้ นมัยราบ ก็นามาเป็ นส่วนหนึง่ ของการเรี ยนรู้ด้วย มีป้ายบอกให้ เด็กๆทดลองสัมผัส
และสังเกตว่าเกิดอะไรขึ ้นเดินต่อไปอีกเล็กน้ อยมีมมุ พืชย้ อมสี เราจาต้ นอัญชันที่ปลูกแบบพุม่ เตี ้ย และต้ น
เตยหอมได้ ทนั ที มุมนี ้เด็กสามารถทดลองนาดอก และใบของพืช มาทดลองทาการคันสี
้ ได้

ถัดออกไปเป็ นแปลงผักสวนครัวชนิดต่างๆ อาทิเช่นต้ นกระเจี๊ยบเขียว ต้ นข้ าว ต้ นกล้ วย ซึง่ ในส่วน
นี ้มีอปุ กรณ์ให้ เด็กได้ ทดลองปลูกเมล็ดพืชต่างๆด้ วยตนเอง หากมาเป็ นหมูค่ ณะจะมีวิทยากรมาให้
คาแนะนาการปลูก เรามีโอกาสได้ เจอผู้ดแู ลสวนใจดีที่มาให้ คาอธิบาย และเชิญชวนให้ ชิมกล้ วยสวนสุก

ในส่วนหนึ่งของสวนมีสระน ้าตื ้นที่มีพืชน ้าหลายชนิดให้ เด็กได้ สงั เกต บนฝั่ งด้ านหนึง่ ของสระน ้า มี
การจัดปลูกพืชที่เป็ นแหล่งวางไข่ของผีเสื ้อชนิดต่างๆ ทาให้ เด็กมีโอกาสได้ สงั เกตเห็นการเจริญเติบโตของ
หนอนตามธรรมชาติอย่างใกล้ ชิด

ที่ประทับใจมากไปกว่าการได้ เห็นการจัดสวนที่หลากหลายคือความละเอียดในการนาเสนอสาระ
ความรู้ ระหว่างทางมีตอไม้ ที่เห็ดขึ ้นตามธรรมชาติถกู นาออกมาจัดวาง
เพื่อให้ เด็กได้ สงั เกต เราเห็นต้ นไม้ ใหญ่ต้นหนึง่ ที่ถกู ฟ้าผ่าจนดาเกรี ยมแต่
ทางสวนยังคงเก็บรักษาไว้ โดยได้ ทาป้ายมาติดเพื่อบอกอธิบาย
ปรากฏการณ์ธรรมชาติให้ เด็กๆได้ เรี ยนรู้ แสดงให้ เห็นว่าสิง่ เล็กๆน้ อยๆที่
เกิดขึ ้นไม่ได้ ถกู มองข้ าม กลับนามาจัดวางเพื่อนาเสนอข้ อมูลความรู้ได้
อย่างน่าประทับใจ

นอกจากส่วนที่จดั เพื่อการศึกษา ยังมีสว่ นการเล่นสนุกสาหรับเด็กอีกด้ วย อาทิเช่น เขาวงกตที่
สร้ างจากพุม่ ไม้ สะพานเชือกไต่มมุ น ้า ที่เด็กๆสามารถสนุกกับการเล่นน ้าที่พงุ่ ออกมาจากลานในระดับ
ต่างๆกัน บ้ านต้ นไม้ ที่ทาให้ ได้ สมั ผัสกับธรรมชาติใกล้ ชิด
แถมบริเวณเล่นทรายใต้ บ้านต้ นไม้ ให้ ตอ่ เติมจินตนาการ
กันเต็มที่อีกต่างหาก เจ้ าหน้ าที่บอกเราว่าจะมีกิจกรรม
workshopหมุนเวียนกันให้ เด็กๆได้ ทากันเป็ นรอบ
เวลาด้ วย เช่นกิจกรรมในสัปดาห์นี ้ มีการทากิจกรรม
สารวจสระน ้าและการพิมพ์เท้ า
นอกจากนันในสวนนี
้
้ยังมีสงิ่ อานวยความสะดวกต่างๆสาหรับคุณครู ได้ แก่ห้องเรี ยนในสวนสาหรับ
จัดการอบรมหรื อทากิจกรรมที่สามารถนาเด็กๆมาใช้ บริการเป็ นหมูค่ ณะได้
ได้ ไปเยี่ยมชมสวนสาธารณะแบบนี ้ ทาให้ เห็นว่า
ประเทศสิงคโปร์ ให้ ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งกับการศึกษา
และพัฒนาเยาวชน โดยมีความรู้ ความเข้ าใจในธรรมชาติ
การเรี ยนรู้ของเด็กเป็ นอย่างดี มีความคิดสร้ างสรรค์ในการ
จัดกิจกรรมและออกแบบสภาพแวดล้ อม จากพืชท้ องถิ่นที่
พบทัว่ ไป สามารถนามาจัดระบบ รูปแบบ เพื่อส่งเสริมการ
เรี ยนรู้ของเด็กได้ อย่างลงตัว เป็ นธรรมชาติน่าอิจฉาคุณครู
และเด็กๆในสิงคโปร์ ที่มีแหล่งเรี ยนรู้ดีดี ที่มีคณ
ุ ภาพคับแก้ ว
เช่นนี ้

