
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

ศิลปะส ำหรับเด็กปฐมวัย 

Arts for Young Children 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ปิ่นทอง  นันทะลำด 

ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษำ) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

คณะครุศำสตร์  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอดุรธำน ี

2560 





 

ค ำน ำ 
 

เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการสอนรายวิชาศิลปะส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (Arts for Young Children) รหัส EA10122 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการ
สอน ส าหรับนักศึกษา ตามหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ได้เรียบ
เรียงเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย ที่ครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา  

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย 7 บท ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะ  ความหมายและ
ความส าคัญของศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย  พัฒนาการด้านศิลปะของเด็กปฐมวัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
จุดมุ่งหมายและหลักการจัดประสบการณ์ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย  วัสดุ อุปกรณ์ การน าภูมิปัญญา
และวัสดุท้องถิ่นมาใช้ในงานศิลปะ การวิพากษ์ วิเคราะห์ และประเมินผลงานศิลปะของเด็กปฐมวัย 
บทบาทของครูและผู้ปกครองใน การส่งเสริมประสบการณ์ทางศิลปะของเด็กปฐมวัย การจัด
นิทรรศการทางศิลปะจากผลงานเด็ก การฝึกปฏิบัติกิจกรรมศิลปะ เนื้อหาในแต่ละบทเรียนนั้น อ้างอิง
หรือประยุกต์จากต าราของไทยและของต่างประเทศ เพ่ือให้นักศึกษาใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ทั้งใน
ส่วนของทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติ  

ท้ายที่สุดนี้ ข้าพเจ้าขอเทิดทูนพระคุณของบิดา มารดา ครูอาจารย์ และขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ตรวจผลงานทางวิชาการที่กรุณาให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่ายิ่ง ค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากจะช่วยให้ข้าพเจ้ามองเห็นแนวทางการปรับปรุงเอกสารเล่มนี้แล้วยังเป็นก าลังใจ
ให้มีความมุ่งมั่นที่จะเขียนผลงานทางวิชาการต่อไป อีกทั้งขอขอบพระคุณ ผู้มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุน
ให้ต าราเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ที่คอยช่วยเหลือ และเป็นก าลังใจ ขอขอบพระคุณเพ่ือนๆ และผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ไม่อาจกล่าวนาม ได้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เรียบเรียงยินดีรับฟัง
ทุกข้อเสนอแนะและจะน าไปปรับปรุงแก้ไขใน โอกาสต่อไป 
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แผนบริหำรกำรสอนประจ ำวิชำ 
 

รหัสวิชำ         EA10122  

ชื่อวิชำ        ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย  
(Arts for Young Children) 

หน่วยกิต 3(2-2-5) 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ (Course Description)  

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะ  ความหมายและความส าคัญของศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย  
พัฒนาการด้านศิลปะของเด็กปฐมวัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จุดมุ่งหมายและหลักการจัดประสบการณ์
ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย  วัสดุ อุปกรณ์ การน าภูมิปัญญาและวัสดุท้องถิ่นมาใช้ในงานศิลปะ การวิพากษ์ 
วิเคราะห์ และประเมินผลงานศิลปะของเด็กปฐมวัย บทบาทของครูและผู้ปกครองใน การส่งเสริม
ประสบการณ์ทางศิลปะของเด็กปฐมวัย การจัดนิทรรศการทางศิลปะจากผลงานเด็ก การฝึกปฏิบัติกิจกรรม
ศิลปะ 

 

วัตถุประสงค์   
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถดังนี้ 
1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบทางศิลปะส าหรับเด็ก

ปฐมวัย 

2. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจความส าคัญของศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย   
3. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการด้านศิลปะของเด็กปฐมวัยและ

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
4. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและหลักการจัดประสบการณ์

ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 

5. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าวัสดุ อุปกรณ์ การน าภูมิปัญญาและวัสดุท้องถิ่นมาใช้ในงาน
ศิลปะ 

6. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจหลักการวิพากษ์ วิเคราะห์ และประเมินผลงานศิลปะของเด็ก
ปฐมวัย 
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7. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของครูและผู้ปกครองใน การส่งเสริม
ประสบการณ์ทางศิลปะของเด็กปฐมวัย 

8. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการทางศิลปะจากผลงานเด็ก 

9. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถออกแบบและฝึกปฏิบัติกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยได้ 
 

เนื้อหำ 
บทที่ 1 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะ         4 ชั่วโมง 
 ความหมายของศิลปะ 

 ความส าคัญของศิลปะต่อเด็กปฐมวัย 

 คุณค่าของกิจกรรมศิลปะต่อเด็กปฐมวัย 

 ความต้องการของเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับศิลปะ 

 การพัฒนาแรงจูงใจเพ่ือให้เด็กประสบความส าเร็จในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 

 ศิลปะกับการคิดสร้างสรรค์ในวัยเด็ก 

 ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง 
 ลักษณะพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก 

 การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยผู้สอน 

 การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยผู้ปกครอง 
 การประเมินพฤติกรรมด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 

 บทสรุป  
 ค าถามท้ายบท 

 เอกสารอ้างอิง  

บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะ         8 ชั่วโมง 
พัฒนาการทางศิลปะของเด็กปฐมวัย 

พัฒนาการและการรับรู้ทางวัตถุของเด็กปฐมวัย 

ความส าพนัธ์ของศิลปะต่อประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัย 

ศิลปะสัมพันธ์กับภาษา 

ศิลปะสัมพันธ์กับสังคมศึกษา 

ทฤษฎีการแสดงออกทางศิลปะของเด็กปฐมวัย 

ทฤษฎีเสมือนจริง 
ทฤษฎีปัญญา 

ทฤษฎีความรู้สึกและการเห็น 
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ทฤษฎีการรับรู้ทางศิลปะศึกษา 
บทสรุป 

 ค าถามท้ายบท 

 เอกสารอ้างอิง  

บทที ่3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะ         8 ชั่วโมง 
แนวทางในการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

จุดมุ่งหมายในการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

การเตรียมกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

การจัดประสบการณ์ทางศิลปะให้กับเด็กปฐมวัย  

       การเตรียมห้องเรียนศิลปะ 

กิจกรรมศิลปะที่มีความเหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย  

      การจัดประสบการณ์ทางด้านศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยตอนปลาย  
ข้อควรค านึงในการสอนศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 

 กระบวนการสอนศิลปะให้บรรลุเป้าหมาย  
การวางแผนการจัดประสบการณ์ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 

สิ่งที่ครูควรเตรียมก่อนจัดกิจกรรมศิลปะ 

การเตรียมห้องเรียนศิลปะ 

ล าดับขั้นตอนในการสอนศิลปะเด็กปฐมวัย 

 กระบวนการสอนศิลปะให้บรรลุเป้าหมาย  
 การวางแผนการจัดประสบการณ์ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 

สิ่งที่ครูควรเตรียมก่อนจัดกิจกรรมศิลปะ 

บทสรุป 

 ค าถามท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
บทที่ 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะ         8 ชั่วโมง 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานศิลปะ 

การเลือกวัสดุเหลือใช้และวัสดุท้องถิ่นมาใช้ในกิจกรรมศิลปะ 

การท าแป้งโดว์ 
การประดิษฐ์พู่กันจากวัสดุในท้องถิ่นเพ่ือใช้ในงานศิลปะ 

ศิลปะกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที่มาของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

รูปแบบงานศิลปะในท้องถิ่น 

แนวทางการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการสอน 

การน าภูมิปัญญาและวัสดุท้องถิ่นมาใช้ในงานศิลปะของเด็กปฐมวัย 

บทสรุป 

 ค าถามท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
บทที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะ         8 ชั่วโมง 

ความหมายของการวิพากษ์ 

การวิพากษ์ผลงานศิลปะเด็ก 

การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

การประเมินผลงานศิลปะของเด็กปฐมวัย 

หลักการประเมินผลงานศิลปะของเด็กปฐมวัย 

เครื่องมือในการประเมินผลงานเด็กปฐมวัย 

ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 

การประเมินความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 

เครื่องมือประเมินจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 

บทสรุป 

 ค าถามท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
บทที่ 6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะ         8 ชั่วโมง 

ความหมายการจัดนิทรรศการศิลปะ 

ความส าคัญของนิทรรศการเด็ก 

ประวัติของนิทรรศการ 

นิทรรศการเพ่ือการศึกษา 

ประเภทของนิทรรศการเพื่อการศึกษา 
บทสรุป 

 ค าถามท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
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บทที่ 7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะ         12 ชั่วโมง 
หลักการจัดกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 

แนวทางการจัดกิจกรรมส าหรับส าหรับเด็กปฐมวัย 

บทบาทครูในการจัดกิจกรรม  
ประเภทของกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็ก  

รูปแบบในการจัดกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 

กิจกรรมกระดาษส าหรับเด็กปฐมวัย 

กิจกรรมศิลปะจากสีประเภทต่าง ๆ 

  กิจกรรมการพิมพ์ภาพ  
ศิลปะจากสีธรรมชาติ 
กิจกรรมศิลปะด้วยการปั้น 

 บทสรุป 

 ค าถามท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

1. การอภิปรายกลุ่มใหญ่ และกลุ่มย่อย 

2. การน าตัวอย่าง สไลด์ วีดีโอ เหตุการณ์จริงมาให้นักศึกษาดูเพ่ือกระตุ้นความสนใจและ
ความเข้าใจ 

3. การถามตอบระหว่างเรียน และท้ายชั่วโมงเรียน 

4. การน าเสนอรายกลุ่ม และการเตรียมกิจกรรมให้ทุกคนในชั้นได้ท าร่วมกัน 

5. การแสดงบทบาทสมมติ 
6. น าเสนอรายบุคคลหน้าชั้นเรียน แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

7. การทดลองจัดนิทรรศการศิลปะ 

8. การวางแผนการจัดประสบการณ์ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย   
9. การฝึกปฏิบัติการท ากิจกรรมศิลปะและการน าเสนอ 

10. ร่วมกันสรุปบทเรียนทุกครั้งท้ายคาบเรียน  
11. การท าแบบฝึกท้ายบท เพื่อการทบทวนบทเรียน 
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สื่อกำรเรียนกำรสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 

2. ต าราศิลปะส าหรับครูปฐมวัย 

3. หนังสือ ต าราที่เกี่ยวข้อง 
4. Power Point 

5. ใบงาน/ แบบฝึกหัด 

  

กำรวัดและประเมินผล 

คะแนนระหว่างภาค 

      - การรายงาน และการน าเสนอ 15  คะแนน 

      - แบบฝึกหัดท้ายบท   10  คะแนน 

      - งานเดี่ยว                       15 คะแนน 

      - งานกลุ่ม    10 คะแนน 

      - สอบกลางภาค    20 คะแนน 

สอบปลายภาค    30 คะแนน 

   รวม           100 คะแนน 

 

กำรประเมินผล 

คะแนน  80-100  ได้เกรด  A 

คะแนน  75-79  ได้เกรด  B+ 

คะแนน  70-74  ได้เกรด  B 

คะแนน  65-69  ได้เกรด  C+ 

คะแนน  60-64  ได้เกรด  C 

คะแนน  55-59  ได้เกรด  D+ 

คะแนน  50-54  ได้เกรด  D 

คะแนน  0-49  ได้เกรด  F 

 

 
 

 



 

 

 

แผนบริหำรกำรสอนประจ ำบทท่ี 1 

ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะ 

(4 ชั่วโมง) 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วสามารถ 

1. บอกความหมายของศิลปะได้ 
2. อธิบายความส าคัญของศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยได้ 

 3. อธิบายคุณค่าของกิจกรรมศิลปะท่ีส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้  

 4. อธิบายความส าคัญและการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กปฐมวัยได้  

 5. ยกตัวอย่างรูปแบบการประเมินความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

 

หัวข้อเนื้อหำ 
 1. ความหมายของศิลปะ 

 2. ความส าคัญของศิลปะต่อเด็กปฐมวัย 

 3. คุณค่าของกิจกรรมศิลปะต่อเด็กปฐมวัย 

 4. ความต้องการของเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับศิลปะ 

 5. การพัฒนาแรงจูงใจเพ่ือให้เด็กประสบความส าเร็จในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 

 6. ศิลปะกับการคิดสร้างสรรค์ในวัยเด็ก 

 7. ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง 
 8. ลักษณะพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก 

 9. การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยผู้สอน 

 10. การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยผู้ปกครอง 
 11. การประเมินพฤติกรรมด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 

 12. บทสรุป  
 13. ค าถามท้ายบท 

 14. เอกสารอ้างอิง  

 

 



 

 

2 เอกสารประกอบการสอน รายวิชาศิลปะส าหรบัเด็กปฐมวยั 

วิธีสอนและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนประจ ำบท 

1. ปฐมนิเทศและอธิบายแผนบริหารการสอน ตลอดปีการศึกษา และเกณฑ์การวัด
ประเมินผลรายวิชา เอกสาร ต าราอ่านเพ่ิมเติม รวมถึงข้อปฏิบัติในการเรียนตลอดภาคการศึกษา 

2. อภิปรายก่อนเรียนในหัวข้อ “ศิลปะ กับ เด็กปฐมวัย” 

3. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ดูคลิปวีดีโอ ศิลปะเด็ก 

4. บรรยายประกอบ power point เรื่อง ความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับศิลปะส าหรับเด็ดปฐมวัย 

5. นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายแสดงความคิดเห็น และเรียนรู้แบบ Jig-saw พร้อมเก็บคะแนน 

6. นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอหน้าชั้นเรียน ร่วมกันซักถาม อภิปราย 

7. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

สื่อกำรเรียนกำรสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย  
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บทท่ี 1 

ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะ 

 
 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยศิลปะเป็นการปูพ้ืนฐานการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา การสร้างสรรค์งานศิลปะช่วยให้เด็กเกิดสุนทรียภาพใน
การใช้ชีวิตในอนาคต ซึ่งเกิดจากการได้ปลดปล่อยพลังจากธรรมชาติ สิ่งรอบตัวมีความสวยงามของ
ศิลปะซ่อนอยู่ทุกหนทุกแห่ง ทั้งที่เป็นสิ่งที่มีอยู่ เกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ  อีกทั้งสิ่งที่
มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ล้วนมาจากการสร้างสรรค์เพ่ือจรรโลงสังคมและการ
ด ารงค์อยู่ของมนุษย์ จะเห็นได้จากความพยายามของนักศิลปะในทุกยุคทุกสมัยที่พยายามค้นหา 
รูปแบบงานศิลปะด้วยการลองผิดลองถูกมานานับศตวรรษ ซึ่งในหลายยุคสมัยวิทยาการทางศิลปะก็
เกิดจากการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ท าให้ได้ข้อเท็จจริงที่น ามาประยุกต์เพ่ือการสร้างสรรค์ความ
แตกต่างในรูปแบบที่หลากหลาย แม้กระทั่งกระบวนการในการถ่ายทอดก็ส าคัญที่นักศิลปะได้ร่วมมือ
กับนักการศึกษาเพ่ือคิดค้นแนวทางในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการใช้ศิลปะ ซึ่งในปัจจุบัน
เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าศิลปะมีความส าคัญในการพัฒนาคนให้สมบูรณ์ได้ในทุกด้าน ไป
พร้อม ๆ กันตลอดชีวิต รวมถึงการจรรโลงสังคมให้มีความเป็นปกติสุขให้สมบูรณ์ได้ 
 

ควำมหมำยของศิลปะ 

 

 “ศิลปะ” เป็นค าที่มีความหมายกว้าง ซึ่งหมายรวมถึงศิลปะหลากหลายแขนงและหลากหลาย
ระดับ โดยครูจะถ่ายทอดให้กับผู้เรียนตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงทั้งระดับการศึกษาและช่วงวัย
ของเด็ก ซึ่งนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของศิลปะไว้หลากหลายทัศนะ ดังนี้ 

เลิศ อานนัทนะ (2555: 44) กล่าวว่า ศิลปศึกษา หมายถึง การประยุกต์ใช้กิจกรรมทางศิลปะ
เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ในการพัฒนาเด็กท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา แต่
มิได้มุ่งหวังให้เด็กเป็นจิตรกรในอนาคต 

วรุณ ตั้งเจริญ (2555: 60) กล่าวว่า ศิลปะเด็ก คือ การแสดงผลงานตามความสนใจผ่านการ
รับรู้ ตามความพร้อมและความสามารถของเด็กแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน ผ่านวัสดุที่เหมาะสม
ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ผู้อื่นสามารถรับรู้ได้ด้วยตา  

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2546: 13) กล่าวว่า กิจกรรมศิลปะ 
หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานศิลปะ ที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ ซึ่ง
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หมายรวมถึงการประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ที่กระตุ้นให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระตามความรู้สึกและ
ความสามารถ จนเกิดการรับรู้ในความงามของงานศิลปะ 

สรวงพร กุศลส่ง (2553: 2-3) กล่าวถึง ศิลปะว่า เป็นการแสดงทักษะด้านการการคิด
สร้างสรรค์ ผ่านงานศิลปะ โดยใช้จินตนาการอย่างอิสระท าให้เกิดการสั่งสมประสบการณ์และเรียนรู้
ความเป็นเอกภาพ ความงามทางศิลปะ เกิดประสบการณ์สามารถสร้างสรรค์งานงานได้อย่างมีคุณค่า 
รู้และเข้าใจในสุนทรียภาพของศิลปะ รู้จักการชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อ่ืน 

Carter V. good (1973: 38)  ได้นิยามค าว่า ศิลปะ(Art)  ว่า เป็นกิจกรรมที่ช่วยมนุษย์
สามารถเกิดทักษะในการสร้างผลงาน เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

Lowenfeld and Brittian (1985: 7) ได้ให้ความหมายของ ศิลปะส าหรับเด็กว่า หมายถึง 

การแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด และความเจริญเติบโต สามารถเข้าใจความหมายของสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว และจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวุฒิภาวะและการเจริญเติบโต 

ทน เขตกัน (2550: 2)  กล่าวว่า ศิลปะส าหรับเด็ก หมายถึง การแสดงออกด้านความรู้สึก 
จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านผลงานที่มีความหมายชัดเจน 

กรมวิชาการ (2545: 2) ให้ความหมายของศิลปะไว้ว่า การใช้ความคิดสร้างสรรค์ดัดแปลง จน
เกิดสุนทรียภาพและเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมทั้งของไทยและสากล เกิดจากการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
มีอิสระจากการเรียนรู้ 

มานพ ถนอมศรี (2546: 14) กล่าวว่า ผลงานที่ก่อให้เกิดความสะเทือนทางอารมณ์ มีคุณค่า
ต่อจิตใจ ที่ผ่านการถ่ายทอดจากภูมิปัญญา ผ่านสื่อและเทคนิคที่หลากหลาย 

   ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2545: 25 – 27)  ได้สรุปความหมายของศิลปะว่า เป็นการแสดงออก
ทางอารมณ์ หรือสิ่งที่อยู่ภายใน ด้วยการจ าลองและการแสดงออก ผ่านประสบการณ์ของชีวิต  

จากความหมายของศิลปะข้างต้นที่นักการศึกษาได้กล่าวไว้ สามารถสรุปได้ว่า เป็นการ
แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ออกมาเป็นผลงาน โดยการประยุกต์ใช้ศิลปะเพ่ือประโยชน์ 
ในการพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ด้วยการแสดงผลงานตามความ
สนใจ ตามความความสามารถของเด็กแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน ด้วยการใช้วัสดุที่เหมาะสมอย่าง
อิสระให้ผู้อ่ืนสามารถรับรู้ได้ และยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่
กระตุ้นให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระตามความรู้สึกและความสามารถ ผ่านงานศิลปะ จนท าให้เกิด
การสั่งสมประสบการณ์ และเรียนรู้ความงามทางศิลปะ จนสามารถสร้างสรรค์งานงานได้อย่างมีคุณค่า 
รู้และเข้าใจในสุนทรียภาพของศิลปะ เห็นคุณค่าของศิลปะที่ผ่านการถ่ายทอดมาจากภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษ และเปิดใจรู้จักการชื่นชมผลงานทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 
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ควำมส ำคัญของศิลปะต่อเด็กปฐมวยั 

  

 ศิลปะมีความส าคัญต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกด้าน กระบวนการสอนศิลปะส าหรับเด็ก
ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการวางแผน จัดเตรียม และด าเนินการ เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ ถึงแม้ว่าความชอบในศิลปะของเด็กกับผู้ใหญ่จะมีความแตกต่างกัน แต่ครูปฐมวัยต้องเรียนรู้
ความชื่นชอบในศิลปะของเด็ก และใช้เป็นแรงผลักดันในการกระตุ้นให้เด็กสร้างงานศิลปะ เพ่ือดึง
ศักยภาพในตัวเด็กออกมา ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของศิลปะไว้ดังนี้ 
 พรพิไล เลิศวิชา (2557: 16) ได้อธิบายความส าคัญของศิลปะส าหรับเด็กว่า ผู้ใหญ่กับเด็กมี
ความชอบในการท างานศิลปะที่มีความแตกต่างอย่างมาก พบว่าผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบท างาน
ศิลปะ แต่เด็กทุกคนกลับชอบท างานศิลปะ การท างานของสมองเด็กต่อการท างานศิลปะ คือการ
เปลี่ยนเอาสิ่งต่าง ๆ ที่คิดจินตนาการอยู่ในสมองออกมาไว้ข้างนอก ด้วยการวาด ระบายสี การปั้น 
ฯลฯ  
 ส าหรับเด็ก “ศิลปะ” ก็คือการเปลี่ยนความคิดออกมาเป็นภาพ เหมือนหรือไม่ สวยหรือไม่ ก็
ไม่ส าคัญ สิ่งส าคัญคือ น ามันออกมาปรากฏงอกสมองให้ได้  หลังจากนั้น เด็กก็จะเริ่มลบ บิด ตัด รื้อ 
หรือท าไม ถ้ารู้สึกว่างานนั้นย่อมออกมาไม่ตรงกับที่เขารู้สึก ดังนั้น การท างานศิลปะเด็ก ก็คือ
กระบวนการพัฒนาสมองนั่นเอง นอกจากนี้ การท างานศิลปะยังช่วยให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย ระบายสิ่งที่
อยู่ข้างในออกมา ลดความกดดัน นี่เป็นการพัฒนาสมองส่วนอารมณ์ ขณะท างานศิลปะ เด็กจะน าเอา
ข้อมูลที่รู้และเก็บอยู่ในสมองมาประมวลผลที่สมองส่วนหน้า สมองส่วนหน้าสั่งไปที่สมองส่วนควบคุม
การเคลื่อนไหว (motor cortex) จากนั้นส่งสัญญาณไปที่มือ มือท าตามที่สมองสั่งทั้งหมดนี้ก็คือการ
พัฒนาศักยภาพของสมองของเด็กนั่นเอง 

ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2545: 37-39) กล่าวว่า ศิลปะมีความมหัศจรรย์และส าคัญต่อการ 
ด ารงชีวิตของมนุษย์มากมายดังต่อไปนี้  

1. ศิลปะเพ่ือการผ่อนคลาย เพราะเป็นเครื่องมือในการระบายอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของ
มนุษย์ออกมา ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเช่นไรก็ตาม มนุษย์เราก็สามารถระบายออกมาผ่านงานศิลปะได้
อย่างอิสระ ทั้งความรู้สึกสุขใจ และทุกข์ใจ 

2. ศิลปะเพ่ือการพัฒนาจิตใจ ในแง่ของจิตวิทยา ศิลปะเป็นเครื่องมือบ่งบอกสภาพจิตที่มี
ความส าคัญ เช่น ถ้าบุคคลใดสามารถท างานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี มักจะเป็นผู้ที่รู้จั กให้การชื่นชมใน
ผลงานของผู้อ่ืน ยินดีเมื่อเขาท าได้ดี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีอารมณ์ผ่อนคลายในการท างาน บุคคลลักษณะ
นี้มักจะเป็นบุคคลที่ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ศิลปะเพ่ือพัฒนาสังคม ศิลปะเป็นสื่อและเครื่องมือที่ส าคัญที่ช่วยท าให้เกิดสัมพันธภาพ
ของคนในสังคม และช่วยให้ด าเนินต่อไปได้อย่างสงบสุข เพราะศิลปะสามารถเป็นสื่อกลางที่ใช้ในการ
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เชื่อมบุคคลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของประชากรในกลุ่ม
ประเทศ ทั้งสิบประเทศเข้าด้วยกัน ด้วยการใช้ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือเชื่อมสัมพันธไมตรี 

4. ศิลปะเพ่ือการบ าบัด (Art Therapy) คือ การใช้ศิลปะเพ่ือการบ าบัดโรคทางจิตและการ
วินิจฉัยหาข้อบกพร่องของบุคคลที่ร่างกายหย่อนสมรรถภาพจากกลไกการท างานของร่างกายที่
ผิดปกติจนส่งผลต่อระบบจิตใจ เมื่อทราบสาเหตุ จึงได้เลือกใช้กิจกรรมทางศิลปะที่มีความเหมาะสม
มาใช้เพ่ือการรักษา ซึ่งส่งผลให้มีสภาพที่ดีข้ึน 

 นอกเหนือจากกิจกรรมการเล่นและการปฏิบัติอ่ืน ๆ แล้ว ในสถานศึกษาปฐมวัยยังมีอีกหนึ่ง
กิจกรรมที่มีความส าคัญและจัดให้เด็กได้ปฏิบัติเป็นประจ าคือกจกรรมศิลปะ ซึ่งจัดอยู่ในรูปของ
กิจกรรมที่ให้เด็กได้เลือกตัดสินใจลงมือกระท าและแสดงผลงานที่เกิดจากการกระท ากิจกรรมศิลปะจึง
เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองการพัฒนาเด็กได้ครบทุกด้าน กิจกรรมศิลปะกับการพัฒนาเด็กโดยรวม โฟรอ
เบล (Froebel. 1826) บิดาแห่งการศึกษาปฐมวัย ชาวเยอรมัน เป็นผู้ที่ให้แนวคิดในการศึกษา ส าหรับ
เด็กปฐมวัยว่า เด็กปฐมวัยควรได้รับการศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาในทุกส่วนไปด้วยกัน การศึกษา
ส าหรับเด็กจึงมิใช่เป็นการศึกษาเพ่ือให้เด็กเป็นบุคคลพิเศษที่มีความเป็นเลิศ ซึ่งกล่าวได้ว่า เป็นการ
แสดงแนวคิดแรกของแนวทางการพัฒนาเด็กโดยรวม และจากนั้นมากว่าสองศตวรรษ ความเชื่อเรื่อง
การพัฒนาเด็กโดยรวมยังเป็นแนวทางของการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ยึดถือกันมาโดยตลอด (Fox and 

Diffily. 2002: 146) ความส าคัญของการพัฒนาเด็กโดยรวม ได้เป็นหลักการของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ข้อ
ค้นพบต่างๆ ในปัจจุบันเป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงลักษณะของพัฒนาการของเด็กที่สัมพันธ์
กันอย่างแนบแน่นในแต่ละส่วน การ์ดเนอร์ (1993) นักจิตวิทยาทางสมองที่เป็นผู้ศึกษาพบถึงความ
ฉลาดทางปัญญาของมนุษย์ และก่อตั้ง ทฤษฏีพหุปัญญา(Multiple intelligences theory) ระบุว่า 
มนุษย์มีความฉลาดทางปัญญาอยู่หลายด้าน ซึ่งในข้อค้นพบในขณะนี้คือความฉลาด 9 ด้าน ซึ่งความ
ฉลาดในทุกด้านจะท างานร่วมกัน ขณะเดียวกันสามารถพัฒนาความฉลาดให้สูงขึ้นได้โดยการ
สนับสนุนจากการให้เด็กได้รับประสบการณ์จากสภาพ แวดล้อมที่เหมาะสม และกิจกรรมที่ให้เด็กได้ใช้
ความฉลาดในการลงมือปฏิบัติ คือ กิจกรรมศิลปะ ที่ให้เด็กได้คิดว่าจะท าอะไรและใช้กระบวนการ
อะไร จะใช้สื่ออุปกรณ์อะไร จะสร้างอย่างไรและคาดว่าจะเกิดผลอย่างไร ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าวเด็ก
จะต้องอาศัยความฉลาดในทุกด้านมาปฏิบัติร่วมกัน และขณะที่ปฏิบัติการอยู่นั้น ความฉลาดในทุก ๆ
ด้านจะได้รับการกระตุ้นและเกิดประสบการณ์ท าให้เกิดการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน กิจกรรมศิลปะจึง
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น ามาใช้ในการพัฒนาเด็กตามหลักของการพัฒนาเด็กโดยรวม ดังนี้  
(วัฒนา ปุญญฤทธิ์, 2553: 71)  

1. กิจกรรมศิลปะกับการพัฒนาการโดยรวมของเด็ก  
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   จากหลักการพัฒนาเด็กโดยรวมมาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาปฐมวัย จึงจัดกิจกรรมที่
หลากหลายให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ ทั้งการเล่น การร้องร าท าเพลง การเคลื่อนไหว การเล่นกับสื่อวัสดุ 
การปฏิบัติการใน รูปแบบต่าง ๆ การเล่นตามมุมการเรียนรู้ การท าเลียนแบบรวมทั้งการท ากิจกรรม
ศิลปะ ซึ่งมีนักวิชาการได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกิจกรรมศิลปะกับการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านต่าง ๆ ของเด็กดังนี้ 

2. ศิลปะกับพัฒนาการทางสังคมอารมณ์จิตใจ  
    มีงานวิจัยที่สนับสนุนว่าจากการท ากิจกรรมศิลปะ ที่เปิดโอกาสให้มีอิสระในการเลือกและ 

ตัดสินใจเอง จะช่วยพัฒนาความเป็นตัวของตัวเองของเด็กตลอดจนสร้างความรู้ความเข้ าใจในตนเอง 
เด็กจะเริ่มคิดตั้งแต่เลือกเรื่องหรือประเด็นที่จะท างาน คิดว่าจะใช้วัสดุอะไร จะใช้วิธีการอะไรบ้าง การ
คิดถึงความสัมพันธ์ของสื่อวัสดุและวิธีการ การคาดหวังถึงผลของการท างาน ซึ่งมาจากกระบวนการ
ดังกล่าว ซึ่ง กระบวนการเหล่านี้นี่เองเด็กจะได้แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดและถ่ายทอดประสบ 
การณ์  ความคิด ความเห็นของตนเองออกมา และหากเป็นการท ากิจกรรมแบบกลุ่ม เด็กจะเรียนรู้ถึง
การท างานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความคิดการรับฟังความคิดเห็น การขยายประสบการณ์ของตน 
การยอมรับค าติชมของผู้อ่ืน การเรียนรู้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ จากผู้อ่ืน การรู้จักแบ่งปัน การรอ
คอยการเอ้ือเฟ้ือการร่วมมือและรวมทั้ง การรู้ถึงความส าคัญของความคิดของผู้อ่ืนที่มีความส าคัญ
เช่นเดียวกับความคิดของตน  

นอกจากนี้ จากการวิจัยพบว่าจากการท ากิจกรรมศิลปะ เด็กจะรู้สึกสบาย ผ่อนคลายไม่
เครียด และมีความสุข เพราะได้ท าในสิ่งที่ตนสนใจ เพลิดเพลิน สามารถท าสิ่งต่าง ๆ ได้ตาม
ความสามารถ ได้ควบคุมวัสดุและกระท าตามวัตถุประสงค์ ท าให้ส่งผลต่อสภาวะทางอารมณ์ซึ่งสภาวะ
ดังกล่าวจะมีความสมพันธ์ กับการท างานของสมองและสงผลให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
ขณะเดียวกันการท ากิจกรรมที่ได้ใช้การคิดสร้างสรรค์จะท าให้เกิดการรับรู้เข้าใจสิ่งที่มีความหมาย 
และเข้าใจถึงวิธีการส ารวจสิ่งต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์ความรู้ต่อไป  

3. ศิลปะกับการพัฒนาอวัยวะและกลามเนื้อ  
   จากกิจกรรมศิลปะ เด็กจะได้ท างานโดยใช้อวัยวะทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่และอวัยวะที่เป็น

กล้ามเนื้อ เล็กรวมทั้งการท างานประสานสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ เช่น การวาดภาพขนาดใหญ่ต้อง
ใช้ท่อนแขนใน การวาดวงแขนให้ได้ระยะของเส้นที่ตองการ การใช้อวยวะท างานให้ได้ออกมาตามที่
ออกแบบไว้การท างานของอวยวะต่าง ๆ ตามที่สมองสั่งการท าให้เกิดการพัฒนาและเกิดประสิทธิภาพ
ในการท างานของอวัยวะนั้น ๆ และพัฒนาไปสู่การสังเกตจดจ าและการบังคับอวัยวะไปสู่การขีดเขียน
และท ากิจกรรมอื่นต่อไป  

4. กิจกรรมศิลปะกับการพัฒนาทางสติปัญญา  
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   นักจิตวิทยาระบุว่าการท ากิจกรรมศิลปะของเด็ก โดยเฉพาะการวาดภาพเป็นสิ่งส าคัญ
อย่างยิ่งต่อ พัฒนาการทางศิลปะของเด็ก เพราะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ใน
โลกโดยรอบ ซึ่งจาก กิจกรรมการวาดภาพจะช่วยส่งเสริมการคิดวางแผน การคิดยืดหยุ่นการเรียนรู้
วิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ฝึกการถ่ายทอดสิ่งต่าง ๆ ด้วยการวาดเพ่ือพัฒนาไปสู่การเขียนหนังสือ
ต่อไป นอกจากนี้นักจิตวิทยายังระบุถึง การวาดภาพกับการตัดสินใจของเด็กดังนี้  

   ขั้นที่ 1 เลือกและตัดสินใจจะวาดภาพอะไร  
   ขั้นที่ 2 เลือกและตัดสินใจว่าจะถายทอดผ่านวัสดุอะไรและจัดออกมาในลักษณะใด  
   ขั้นที่ 3 เลือกและตัดสินใจว่าจะท าที่ไหน  
   ขั้นที่ 4 เลือกและตัดสินใจว่าจะท าอย่างไรจึงจะได้ผลงานที่นาพึงพอใจ  

 จากความส าคัญข้างต้น จะเห็นได้ว่าศิลปะช่วยพัฒนาเด็กได้โดยองค์รวม ไปพร้อม ๆ กันได้ใน
ทุกด้าน และเป็นเครื่องมือส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ ทั้งช่วยในการผ่อนคลาย ระบายอารมณ์ 
ความอัดอ้ันตันใจให้รู้สึกผ่อนคลาย และเป็นสุข เป็นเครื่องมือในการช่วยพัฒนาจิตใจของมนุษย์ให้
สูงขึ้น รู้จักการชื่นชมยินดีกับความส าเร็จของผู้อ่ืน ส่งผลต่อการพัฒนาสังคมที่มีความสุข ในการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนา  

อีกท้ังศิลปะยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยบ าบัดรักษาโรคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางจิตและร่างกาย อัน
จะช่วยให้บุคคลใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติในสังคมได้ การพัฒนาความฉลาดในตัวเด็กให้สูงขึ้นนั้น 
สามารถท าได้ด้วยกิจกรรมทางศิลปะ ซึ่งเด็กจะได้ฝึกการคิดอย่างเป็นกระบวนการ ทั้งการออกแบบ 
การเลือกวัสดุอุปกรณ์ การจินตนาการถึงผลที่จะออกมาล่วงหน้า ซึ่งสมองของของเด็กจะได้รั บการ
กระตุ้น เมื่อลงมือท าจะเป็นการตอกย้ าซ้ าทวนให้เด็กได้ฝึก ทั้งทางด้านการคิดและร่างกายไปพร้อม ๆ 
กัน จึงท าให้เด็กเกิดการพัฒนาอย่างองค์รวมเมื่อได้ท างานศิลปะอย่างอิสระ 

 

คุณค่ำของกิจกรรมศิลปะส ำหรับเด็กปฐมวัย 

 

 คุณค่าของกิจกรรมศิลปะที่มีต่อเด็กปฐมวัยนั้นมีรอบด้าน ทั้งในการพัฒนาสติปัญญาเพ่ือช่วย
ในการแก้ปัญหาอันเป็นเครื่องมือในการด ารงค์ชีวิต ทั้งช่วยดึงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ 
จินตนาการ ในการช่วยสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพ่ือความอยู่รอดของสังคมมนุษย์ในอนาคต ทั้งช่วยพัฒนา
ด้านร่างกาย ในการประสานสัมพันธ์กันทั้งกล้ามเนื้อมือและตา ซึ่งเป็นพ้ืนฐานการใช้กล้ามเนื้อย่อย 
ไปสู่การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ เป็นการปูพื้นฐานที่มั่นคงในการขีด เขียน หยิบ จับ สิ่ง ๆ ต่างได้อย่างมั่นคง
แม่นย า เป็นทักษะในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ในอนาคต 



 

9 เอกสารประกอบการสอน รายวิชาศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 

 ซึ่งในปัจจุบันการใช้ศิลปะเพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้นเป็นที่รู้จักและ
นิยมกันอย่างกว้างขวาง เพราะศิลปะเป็นสิ่งที่เด็กชื่นนชอบจึงเป็นการง่ายในการที่จะโน้มน้าวให้เด็ก
ได้ลงมือสร้างสรรค์งานในหลายรูปแบบ อย่างที่ครูตั้งจุดมุ่งหมายเอาไว้ 

นอกจากนั้นในปัจจุบันได้มีผู้น ากิจกรรมศิลปะไปเป็นฐานที่น าไปสู่การพัฒนาเด็กปฐมวัยใน
เรื่องอ่ืน ๆ ท าให้คุณค่าของกิจกรรมต่อการน าไปใช้กว้างขวางยิ่งขึ้น ดังที่มีนักการศึกษาได้กล่าวถึง
คุณค่าของศิลปะไว้ดังนี้ 

วัฒนา ปุญญฤทธิ์ และคณะ (2553: 5) กล่าวไว้ว่า 
 1. ศิลปะช่วยให้พัฒนาพฤติกรรมในการท างานของคนเราอย่างมีคุณค่าและสร้างสรรค์ 
 2. ศิลปะช่วยให้พัฒนาการท างานของคนเราอย่างเป็นกระบวนการ 

 3. ศิลปะช่วยพัฒนาคุณลักษณะของบุคคลด้านการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 4. ศิลปะช่วยให้คนเราเป็นผู้ที่คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ในทุกด้าน 

 5. ศิลปะช่วยให้คนเราเกิดทักษะทางสังคมที่ดี มีการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมและการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 6. ศิลปะช่วยพัฒนาพ้ืนฐานด้านคุณธรรม ได้แก่ การมีวินัย ความรับผิดชอบ ความขยัน การ
ประหยัด การเอื้อเฟ้ือ ความสามัคคี 

 7. ศิลปะช่วยพัฒนาจิตใจและท าให้เกิดสุนทรียภาพในการด าเนินชีวิต 

 8. ศิลปะช่วยให้เกิดการรู้คุณค่าของเวลา รู้จักใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่าและสร้างสรรค์ 
 9. ศิลปะช่วยให้คนเราพัฒนาภาษา เมื่อมีโอกาสได้ถ่ายทอด สื่อสาร อธิบบายเกี่ยวกับผลงาน
แก่ผู้อื่น 

 10. ศิลปะช่วยในการสื่อสารความคิด ออกมาเป็นการสร้างสรรค์ผลงาน ให้ผู้อื่นรับรู้ 
ทั้งนี้ คุณค่าของศิลปะมีความกว้างขวางและลึกซึ้ง นอกจากจะท าให้เด็กได้แสดงออกโดยการ

สร้างสรรค์ผลงานที่แสดงถึงการถ่ายทอดความรู้สึก จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์แล้ว ศิลปะยังช่วย
ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทางด้านอ่ืน ๆ อีกด้วย การเรียนรู้จะเกิดขึ้นอย่างถาวรค่ะเด็กได้เรียน
อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในสิ่งนั้น ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยการ
ใช้กิจกรรมทางศิลปะเข้าช่วย การแสดงออกอย่างสมบูรณ์ทางศิลปะจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
เรียนรู้ คุณค่าของศิลปะจ าแนกออกเป็น 6 ด้านใหญ่ๆ (ทน เขตกัน, 2550: 2-3) ดังนี้ 

1. ความตระหนักเชิงสุนทรียะ หมายถึง การรับรู้การเข้าใจในความงาม ความมีคุณค่าของ
งานศิลปะ ความมุ่งหมาย หลักพ้ืนฐานของศิลปะศึกษา คือ ช่วยให้คนได้รับความสุขอย่างลึกซึ้งจาก
การมองเห็น สามารถวิจารณ์และจ าแนกงานศิลปะได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้เพ่ือจะได้เกิดความเพลิดเพลิน
เจริญใจและสามารถพัฒนาผลงานตนเองให้ดีขึ้น สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม 
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2. ผลรวมของประสบการณ์ การสร้างผลงานทางศิลปะต้องอาศัยประสบการณ์ ผู้มี
ประสบการณ์มากจะรู้จักน าประสบการณ์เดิมมาใช้สร้างสรรค์งานศิลปะ จะท าให้ผลงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
รวมของประสบการณ์ทางศิลปะมีความหมายและมีคุณค่าทางศิลปะนั้นมีผลต่อความตระหนักในทาง
ศิลปะของเด็กเป็นอย่างมาก เมื่อใดที่เด็กสร้างสรรค์งานศิลปะเมื่อนั้นเด็กจ าเป็นต้องใช้ความสามารถ
หลายๆด้าน ทั้งนี้เพราะเด็กต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ และต้องขจัดปัญหาเหล่านั้นให้หมดไป โดย
ธรรมชาติของเด็กจะชอบงานศิลปะ เพราะงานศิลปะเป็นงานที่ท้าทาย ผลรวมของประสบการณ์ทาง
ศิลปะ มีความหมายรวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์ของเด็กในการสร้างด้วยทักษะจินตภาพของตน 
ผลรวมของประสบการณ์ทางศิลปะของเด็กจะเกิดขึ้นได้ เด็กจะต้องผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย 
เช่น ต้องเปลี่ยนแนวคิด เปลี่ยนวิธีการหลายครั้ง เปลี่ยนอารมณ์หลายครั้ง การเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีก
เช่นนี้ จะท าให้เด็กได้ผลงานเป็นที่พอใจและเป็นประสบการณ์ที่เด็กสามารถน าไปใช้ได้ในอนาคต  

3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เด็กแต่ละคนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนกัน ในด้าน
การศึกษาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูง ครูผู้สอนต้องค านึงถึงความแตกต่างในเรื่อง
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กมากกว่าการสอนวิชาอ่ืน ๆ ทั้งนี้เพราะวิชาศิลปะศึกษาอย่างสร้างสรรค์
ต้องการผลงานจากพ้ืนฐานของเด็กแต่ละคน ซึ่งจะท าให้เกิดผลงานทางศิลปะที่แตกต่างกันอย่างไร
หลากหลาย  

4. การแสดงออก การแสดงออกเป็นความมุ่งหมายส าคัญของศิลปะ การแสดงออกได้แก่ 
ความสามารถในการแสดงความคิด ความรู้สึกและอารมณ์ โดยใช้ภาษาของศิลปะเป็นสื่อ 
องค์ประกอบที่ส าคัญของการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ การสร้างสรรค์หรือการ
ประดิษฐ์งานศิลปะโดยใช้รูปแบบและสีเป็นหลัก เป็นการแสดงความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ของบุคคลที่มี
อยู่ในจิตใจ แสดงออกอย่างเสรีโดยไม่มีการบังคับ คุณค่าของผลงานเด็กขึ้นอยู่กับความมีอิสระในการ
แสดงออก เด็กจะแสดงออกได้ดีขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของเด็ก 

5. ประดิษฐ์การและความรอบรู้ ประดิษฐ์การ หมายถึง นักประดิษฐ์ จุดประสงค์หลักของ
การศึกษาปัจจุบัน ได้แก่ การปลูกฝังให้เด็กเกิดการสร้างสรรค์ ความรอบรู้ ความคิดริเริ่มและประดิษฐ์
การ การสร้างงานศิลปะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้แนวความคิด ใช้จินตนาการ ใช้ประสบการณ์ 
สร้างงานขึ้น จากวัสดุต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณสมบัติที่พึงประสงค์แก่เด็ก เช่น การสร้างสรรค์ การ
ริเริ่มและประดิษฐ์การ เป็นต้น งานศิลปะจะมีความสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเด็กได้ใช้แนวความคิด ความรู้ 
และประสบการณ์ของตนในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ความรอบรู้เป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสิน 
ใจของเด็กเกี่ยวกับการเลือกใช้วิธีการ เลือกแนวคิดและเลือกวัสดุอย่างเหมาะสมกับชิ้นงานศิลปะ 
สังคมที่มีนักประดิษฐ์ย่อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้แก่สังคมนั้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน
โดยทั่วไปในสังคมอีกด้วย 
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6. เสรีภาพ เสรีภาพในการแสดงออก จัดว่าเป็นความมุ่งหมายที่ส าคัญในการสอนศิลปะ 
เพราะเสรีภาพเป็นพื้นฐานของการปกครองตนเอง เด็กทุกคนมีเสรีภาพตัดสินใจเลือกกิจกรรมและท า
กิจกรรมที่มีคุณค่า  
 การตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะเป็นสิ่งส าคัญ ที่ครูควรปลูกฝังให้เกิดกับเด็ก เมื่อเด็กสามารถ
รับรู้เข้าใจถึงความส าคัญได้แล้ว ผลจากการยอมรับ สร้างสรรค์งานศิลปะ ก็จะเกิดกับเด็กโดยปริยาย 
ในอนาคตการใช้ชีวิตของเด็กเมื่อเขาโตขึ้น เมื่อประสบกับความวุ่นวาย สถานการณ์ตึงเครียดต่าง ๆ 
ศิลปะจะเป็นเครื่องมือที่เขาสามารถดึงทักษะที่เคยได้รับได้แสดงออกมาใช้รับมือเพ่ือการใช้ชีวิตและ
เอาตัวรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ จากการที่เขาสามารถรับรู้และเข้าใจสุนทรียภาพทางศิลปะที่เคย
ได้รับมา 
 

ควำมต้องกำรของเด็กปฐมวัยเกี่ยวกบัศิลปะ 

 

 เด็กปฐมวัยมีความต้องการในการเรียนรู้ศิลปะโดยธรรมชาติอยู่แล้ว เด็กสามารถท าสิ่งต่าง ๆ 
ได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะศิลปะ ที่เด็กมีอิสระ ได้ลองผิดลองถูก ซึ่งศิลปะไม่มีค าว่าผิด เด็กจึงรู้สึก
มีความสุขที่ได้อิสระในการสร้างสรรค์ ครูและผู้เกี่ยวข้องจึงควรสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ด้วยการเอ้ืออ านวย ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ เวลา และบรรยากาศ การให้ก าลังใจ การชื่นชม รวมถึงการ
กระตุ้น ยั่วยุให้สร้างสรรค์งานที่แตกต่างที่ซับซ้อนและยากขึ้นเรื่อย ๆ ให้กับเด็ก เพ่ือให้เขาได้พัฒนา 
และฉายแววนักสร้างสรรค์อย่างมีความสุข ไม่ใช่การถูกบังคับ ซึ่งจะได้ผลที่ตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิง 
 

 ทน เขตกัน (2550: 4) กล่าวถึงความต้องการของผู้เรียนในการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะว่า จาก
การสังเกตการสร้างสรรค์งานศิลปะของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีความสุขกับการท างานมาก บางคนวาด
ภาพไปคุยไปกับตัวเอง บางคนก็เรียกร้องให้ผู้อ่ืนฟังหรือสนใจงานที่ตนท าอยู่ การถ่ายทอดเรื่องราว
ต่าง ๆ ออกมาเป็นภาพนี้เป็นกระบวนการทางศิลปะ ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนตั้งแต่ยังอ่าน 
เขียนหรือใช้ภาษาสื่อสารยังไม่ได้หรือได้ไม่ดีนัก แต่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นภาพ
ต่าง ๆ เช่น ภาพคน รถ สัตว์ สัตว์ประหลาด มนุษย์อวกาศ ซึ่งเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องราวที่เขาสนใจ 
ประทับใจ หรือจากจินตนาการและประสบการณ์ที่เคยได้รับบ้านภาพสะท้อนถึงความเก็บกดหรือ
ปัญหาในใจของผู้เรียน 

 เด็ก ๆ ชอบวาดภาพและการที่เด็กวาดภาพต่าง ๆ ออกมาได้นั้นเขาจะต้องมีลักษณะเป็น
บุคคลที่ช่างสังเกต จดจ า สนใจมีจินตนาการ และประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น ภาพวาดของเด็ก
จึงเป็นผลจากการบันทึกความคิดรวบยอด และความรู้สึก ความต้องการในการแสดงออกด้านศิลปะ 
ต้องการความสนใจและการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในด้านวัสดุ อุปกรณ์ในการท างานด้านศิลปะ สถานที่
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ในการท างานด้านศิลปะ ต้องการพูดคุยถึงเรื่องราวจากภาพหรือการกล่าวค าชมเชย ซึ่งจะช่วยสร้าง
ก าลังใจ ความมั่นใจและความภาคภูมิใจแก่เด็ก 

 ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า พัฒนาการเรียนรู้ด้านศิลปะของเด็กนั้น มีความต้องการที่จะเรียนรู้
ตั้งแต่เด็กเล็ก ดังนั้นครูจึงมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องเป็นผู้ค้นหาความสามารถทางด้านศิลปะของเด็ก
จากพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เขาแสดงออกมา พร้อมทั้งให้การเสริมแรง และก าลังใจในหลากหลายรูปแบบ  
ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่เด็ก อันจะส่งผลให้เด็กกล้าแสดงความสามารถทางด้านศิลปะ ออกมาอย่าง
เต็มที่ตามศักยภาพ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กได้พัฒนาในทุกด้านตามวุฒิภาวะโดยธรรมชาติ 
 

กำรพัฒนำแรงจูงใจเพ่ือให้เด็กประสบควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะ 

 
 แรงจูงใจเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้บุคคลท าสิ่งต่าง ๆ ออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตาม
ศักยภาพที่แต่ละบุคคลมี การที่บุคคลจะสามารถท าสิ่งต่าง ๆ ได้ส าเร็จแรงจูงใจเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้
เด็กเกิดการน าทักษะต่าง ๆ ออกมาใช้ ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญในการสร้างแรงจูงใจ
ให้กับเด็ก สร้างพลังบวกในการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม สร้างบรรยากาศที่กระตุ้น 
ท้าทายความอยากรู้อยากลองของเด็กให้เกิดเป็นแรงจูงใจในการท างาน อันจะส่งผลให้เด็กประสบ
ความส าเร็จในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้ 
 ทน เขตกัน (2550: 29-30 อ้างจาก ประวิทย์ จ าปาทอง, 2531: 18) ได้อธิบายไว้ว่า ความคิด
สร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง จะต้องขึ้นอยู่กับเด็กต้องมีเสรีภาพอย่างเต็มที่ ท าอย่างไรเด็กจะมี
เสรีภาพในตัวเอง เป็นเรื่องที่ครูต้องตระหนักในเรื่องนี้อย่างมาก ถ้าเด็กมีอิสระมีความพอใจในการ
ท างานแล้วผลงานจากการแสดงออกของเด็กจะมีค่าน่าทึ่งมากที่สุด ในการพัฒนาแรงจูงใจเพ่ือให้เด็ก
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ จะต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
 1. ให้เด็กได้เลือกวัสดุเอง  

    ในการท างานเกี่ยวกับศิลปะต้องให้เด็กมีเสรีภาพในตัวเอง การก าหนดงานที่เจาะจง
ตายตัวจะเป็นการบังคับจิตใจของเด็ก แม้แต่วัสดุที่จะน ามาสร้างสรรค์ผลงาน ควรให้ เด็กได้มีโอกาส
เลือกใช้เองตามใจชอบ และถ้าหากโรงเรียนไม่สามารถจัดหามาได้ ก็มอบหมายให้เด็กจัดหามาเอง 
โดยไม่จ ากัดว่าควรจะเป็นอย่างไร แต่สามารถน ามาสร้างสรรค์ผลงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
เวลาท าการสอนครูควรแนะน าวิธีการพอเป็นแนวทาง ส่วนเรื่องการออกแบบ จินตนาการ  การ
ตัดสินใจควรให้เป็นเรื่องของเด็ก 

 2. ครูไม่ควรช่วยเด็กท างาน 
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     การที่ครูเข้าไปช่วยเด็กท างาน ผลงานของเด็กกับผลงานของครูจะเกิดการเปรียบเทียบ
ขึ้นมาทันที ท าให้เด็กเกิดความท้อแท้ เพราะคิดว่าฝีมือตัวเองสู้ครูไม่ได้และรวมไปถึงการที่ครูเข้าไป
ช่วยแก้ไขต่อเติมผลงานของเด็ก จะท าให้เด็กเกิดความรู้สึกว่าผลงานชิ้นดังกล่าวไม่เป็นผลงานที่ตัวเอง
ท าอย่างแท้จริง ท าให้เด็กไม่เกิดความภูมิใจในตนเอง วิธีที่ดีครูควรชี้แนะเป็นภาพรวมและให้
ข้อเสนอแนะเมื่อเด็กต้องการค าแนะน า  หากเด็กยังไม่แสดงว่าอยากให้คุยซีนก็ควรให้เด็กได้ใช้เวลา
สร้างสรรค์งานอย่างเสรี 
 3. ครูอาจจะน าแบบอย่างให้เด็กดู 
     การกระท าในข้อนี้ของครูยังมีผู้เข้าใจสับสนกันเป็นส่วนมาก บางคนเห็นว่าไม่ควรน า
แบบอย่างให้เด็กดู เพราะเด็กจะลอกเลียนแบบจากตัวอย่าง แต่ในข้อนี้หมายความว่าความคิดริเริ่ม
และสร้างสรรค์นั้น ถ้ามีแบบอย่างให้เด็กดูจนเข้าใจ แล้วให้เด็กคิดดัดแปลงผลงานที่แปลกใหม่โดย
ไม่ให้เหมือนแบบ 

4. ครูไม่ควรต าหนิเด็ก 

    ผู้บางคนมักจะต าหนิเด็กเสียจนเคย บางทีก็หัวเราะอีกด้วยเมื่อผลงานของเด็กไม่ถูกใจ
ตัวเอง การกระท าเช่นนั้นถือว่าเป็นการสร้างปมด้อยให้กับเด็ก เด็กเกิดความผิดหวังและหมดก าลังใจ 
เกิดเจตคติที่ไม่ดีต่อครูและวิชาศิลปะ การต าหนิเด็กจึงเป็นการท าลายความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ครู
ควรให้ก าลังใจเด็กโดยการชมเชย การชมเชยเด็กจะท าให้เด็กมีความสุข มีก าลังใจและพร้อมจะท างาน
ด้วยความเต็มใจและอยากท า ถ้าหากครูเห็นว่าผลงานของเด็กควรปรับปรุงแก้ไข ครูก็ควรให้แรงเสริม
โดยกล่าวชมเชยส่วนที่เป็นจุดเด่นของผลงาน และให้ข้อชี้แนะเพ่ือปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้น 

5. ผู้ควรคิดเสมอว่าผลงานนั้นเป็นผลงานของเด็ก 

    ครูไม่ควรน าศักยภาพของครูไปเปรียบเทียบกับผลงานของเด็ก เด็กมีการพัฒนาการด้าน
ต่าง ๆ ตามล าดับขั้นของอายุหากเด็กได้รับความเอาใจใส่และได้ฝึกฝนตามล าดับพัฒนาการของมนุษย์ 
เด็กจะเจริญเติบโตตามข้ันตอนที่เหมาะสมและเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ  

    ครูและผู้ปกครองต้องยอมรับคุณค่าของผลงานของเด็ก ยกย่อง ชมเชยในความพยายาม
และความสามารถของเด็ก ให้ก าลังใจและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ ชิด แต่ควรกระท าให้อยู่ใน
ขอบเขต ไม่ควรให้ค ายกย่องชมเชยชนเด็กส าคัญตนผิด หรือการชมเชยเกินความจริงจนท าให้เด็กเกิด
ความล าบากใจ แต่สภาพเป็นจริงในปัจจุบันเด็กจะรู้สึกขาดความมั่นใจในตนเอง ท าอะไรไม่ถูกใจ
ผู้ใหญ่ ดังนั้นผู้ใหญ่ต้องยอมรับในแนวคิด ยอมรับการกระท า ยอมรับการแสดงออกของเด็ก ให้ความ
รัก ความอบอุ่นอย่างเป็นกันเองจะท าให้เด็กรู้สึกเชื่อมั่นในตนเอง 

6. ขจัดคู่แข่งที่เป็นอุปสรรคในการสร้างงาน 

    ในการแสดงออกอย่างอิสระ ได้แก่ การแสดงออกจากความคิดอย่างเสรีไม่อยู่ในภาวะที่
กดดัน ถูกบังคับให้ท าตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการสอนศิลปะไม่ควรให้เด็กมีคู่แข่ง แต่ให้เด็กรู้จัก
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แข่งขันกับตัวเอง เพราะคู่แข่งเป็นอุปสรรคอย่างส าคัญในการแสดงความคิดออกมาในรูปผลงานทาง
ศิลปะ ผลงานทางศิลปะของเด็กแต่ละคนควรได้รับการยอมรับในคุณค่าตามความสามารถของเด็กแต่
ละคน ไม่สามารถน าไปเปรียบเทียบกับของคนอ่ืนได้ การน าผลงานทางศิลปะของเด็กมาเปรียบเทียบ
กันขัดต่อจุดประสงค์ของการเรียนศิลปะ ต้องการเปรียบเทียบผลงานจะท าให้เด็กเจ้าของผลงานขาด
ความเชื่อมั่นในตนเอง หมดก าลังใจเพราะงานที่ท าไปนั้นเด็กก็ท าอย่างเต็มความสามารถแล้ว เมื่อถูก
ตัดสินให้เป็นฝ่ายพ่ายแพ้เด็กย่อมประสบความผิดหวังไม่มีก าลังใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานอีกต่อไป  
 

ศิลปะกับกำรคิดสร้ำงสรรค์ในวัยเด็ก 

 

 การเรียนรู้ศิลปะกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มักจะมาควบคู่กัน และสามารถ
เชื่อมโยงกันได้ง่าย เมื่อเด็กได้ท างานศิลปะก็เท่ากับว่าเด็กได้รับโอกาสในการที่จะพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ด้วย แต่การที่จะท างานงานศิลปะแล้วพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้มากน้อยเพียงใดนั้น 
ย่อมขึ้นอยู่กับกระบวนการในการถ่ายทอดของครูด้วย การเปิดโอกาส การสนับสนุน และการให้อิสระ
จึงเป็นสิ่งส าคัญ เพราะความคิดสร้างสรรค์นั้นควรได้รับการส่งเสริมตั้งแต่เด็ก หากขาดการสนใจ 
กระตุ้นจนเมื่อเขาโตขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ที่มีในตัวเด็กนั้นก็จะค่อย ๆ หายไป นับเป็นเรื่องที่น่า
เสียดาย เพราะความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งส าคัญในการสรรค์สร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเกิด
ปัญหาต่าง ๆ ขึ้นในยุคดิจิตอลนี้ ความคิดสร้างสรรค์นี้จะช่วยให้มนุษย์สามารถสร้างสิ่งใหม่ ๆ มาแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้ อีกท้ังยังเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อีกด้วย 

 ลักษณะของควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
 การที่คนเราคิดและท าสิ่งที่แปลกใหม่ไปจากคนอ่ืนที่ไม่เคยมีใครคิดและท ามาก่อน เรียกว่า
การคิดสร้างสรรค์เป็น หรือคนที่ชอบการดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีกว่าเดิม ก็อยู่ในกลุ่มคนที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ หรือแม้แต่คนที่สามารถแสดงผลงานได้มีรายละเอียดที่แตกต่าง แปลกไปจากคน
อ่ืน ดีกว่าคนอ่ืน ก็ยังจัดอยู่ในกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยเช่นกัน  (ทินกร บัวพูล และสมศักดิ์  
ศิริวิโรจน์สกุล, 2552: 2)  
 สิริพรรณ ตันติรัตน์ไพศาล (2545: 96) อธิบายว่า เด็กจะใช้จินตนาการเพ่ือสืบสารและแสดง
ความรู้สึก เขาจะจัดระบบความคิดอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในอันที่จะควบคุมการแสดงออกให้เป็นไป
อย่างที่เขาคิดค านึง การใช้จินตนาการจากประสบการณ์ต่าง ๆ เป็นลักษณะประจ าตัวเด็ก จินตนาการ
จะช่วยเสริมความคิดของเด็กให้กระจ่างขึ้น ภาพเขียนหรืองานศิลปะของเด็กจึงเปลี่ยนไปตามแง่มุม
ความคิดต่าง ๆ นั้น ซึ่งความคิดทั้งหมดย่อมมีความหมายส าหรับเขา อันเป็นวิถีทางการเรียนรู้ทาง
หนึ่ง  ด้วยประสบการณ์เช่นนี้ย่อมเป็นผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการคิด ทั้งส่วนที่
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เกี่ยวข้องกับผลงานศิลปะ และเกี่ยวโยงไปถึงสิ่งต่าง ๆ เมื่อความคิดที่เด็กมีต่อสิ่งต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
กว้างขวาง จ าเป็นพื้นฐานส าหรับการเรียนรู้ในขั้นต่อ ๆ ไปด้วย   
 

ลักษณะของบุคคลที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์สูง 

 

 ลักษณะของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ งเป็นลักษณะที่มีอยู่ในตัวของคนทุกคน โดยการ
ความคิดสร้างสรรค์จะมีระดับทางความคิดท่ีแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ตัวของบุคคล และกระบวนการ
ทางด้านการคิดสร้างสรรค์แบบอเนกนัยประกอบไปด้วยความสามารถหลายทางและความคิดหลาย
ลักษณะที่สร้างสรรค์ โดยสรุปไว้ดังนี้ (คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาพฤติกรรมวัยเด็ก, 2545: 70-72) 

1. การมีเจตคติที่ชอบในสิ่งที่มีความแปลกใหม่ คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่สูงมักจะมีเจตคติ
ที่ชอบในสิ่งที่มีความแปลกใหม่ในชีวิต ซึ่งยอมรับกับปัญหาอย่างหน้าชื่น มีความคิดที่ใหม่ ๆ มีความ
เต็มใจที่จะลองท าสิ่งใหม่ ๆ และมีความต้องการให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

2. การมีความมั่นใจในตนเองและการเป็นตัวของตัวเองที่จะมีในกระบวนการความคิด
สร้างสรรค์นั้น ผู้ที่จะมีความคิดสร้างสรรค์มากจะต้องเผชิญกับสิ่งที่มีความล้มเหลวและความผิดหวัง
มาอยู่เสมอ การมีความม่ันใจในตนเองจึงเป็นลักษณะที่ส าคัญของผู้ที่จะมีความคิดสร้างสรรค์สูง  

3. การมีความเปิดกว้างที่จะเปิดรับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ซึ่งผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง
และมีทัศนคติ มีมิติในมุมมองที่ดีต่อตนเองมักที่จะยอมรับกับประสบการณ์ที่มีความหลากหลายเข้าไว้ 
มักจะยอมเปิดใจให้กว้างเพ่ือให้มีการได้รับข้อมูลมากขึ้นและน ามาใช้ในการเปรียบเทียบ 

4. การมีความอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความไม่ปกติ มีความสับสน มีความขัดแย้ง และมี
ความไม่เป็นระเบียบต่าง ๆ ซึ่งผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงมากจะเลือกท างานที่มีลักษณะการมีความ
ยุ่งยากสลับซับซ้อนมาก่อนเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความท้าทาย และสามารถน าใช้ในการท าให้เกิดสิ่ง
แปลกใหม่โดยมีการใช้แนวคิดท่ีมีความแตกต่างออกไปจากเดิม 

5. การมีอารมณ์ที่ข าขัน ซึ่งผู้ที่มีมักมีความคิดสร้างสรรค์สูงมากจะมีอารมณ์ข าขันสูงไปด้วย  
ผู้ที่จะมีอารมณ์ข าขันมักจะเห็นการสร้างสรรค์ การส ารวจ การค้นพบในสิ่งที่มีความแปลกใหม่เป็นสิ่ง
ที่สนุกสนานอยู่เสมอ 

6. เป็นคนที่จะมีลักษณะไม่ตึงเครียด ชอบคุยและชอบเล่น ไม่คิดในสิ่งที่ท าให้เกิดวงแคบทาง
ความคิดเปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่สนุกสนานอยู่เสมอ รู้จักการยอมรับในสิ่งที่ไม่รู้ค าตอบทุกอย่างว่าเป็นสิ่งที่
สามารถส่งเสริมที่ดีและน ามาต่อยอดทางความคิดของตนเอง และมีความชื่นชอบแสวงหาในสิ่งที่ท าให้
เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วยการเปิดใจให้กว้างขึ้น  
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ลักษณะพัฒนำกำรทำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ของเด็ก 

 

การพัฒนาการทางด้านจินตนาการท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเด็กที่มี
อายุ 16 ปี ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ (คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาพฤติกรรมวัยเด็ก, 2545: 77-78)  
 ในช่วงของเด็กแรกเกิดถึง 2 ขวบ เด็กเริ่มมีการพัฒนาจินตนาการในช่วงขวบแรก ที่ต้องการรู้
ชื่อของสิ่งต่าง ๆ มีความพยายามที่จะเลียนแบบของเสียงและจังหวะ เมื่อมีการท าอะไรเด็กมักจะตั้ง
ชื่อของสิ่งนั้นขึ้นมาแทน มีการคาดหวังในสิ่งที่จะท าในแต่ละวัน และเมื่อมีอายุ 2 ขวบ ก็มักมีความ
ต้องการที่จะให้มีอะไรเกิดขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งจะต้องได้สัมผัส ชิม ในทุกสิ่งทุกอย่าง รับรู้จากการดูในสิ่งที่
มองเห็นจะท าให้เด็กมีความอยากรู้อยากเห็น แต่ลักษณะการแสดงออกมาของเด็กนั้นขึ้นอยู่กับการ
เรียนรู้ของเด็กแต่ละคนว่าสิ่งที่เขาสัมผัส แตะต้องนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างและสิ่งไหนที่สัมผัส 
แตะต้องไม่ได้     
 เมื่อเด็กมีอายุ 2 ถึง 4 ขวบ เด็กจะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับโลกโดยมีประสบการณ์ตรง และท าใน
สิ่งนั้น ๆ โดยการเล่นที่มีการใช้จินตนาการ เพ่ือพัฒนาความรู้สึก ความต้องการ มีความตื่นเต้นกับสิ่งที
มีความแปลกใหม่ตามธรรมชาติ เด็กจะมีความสนใจในระยะเวลาที่สั้น และเปลี่ยนจากสิ่งที่เล่นเป็น
อย่างอ่ืนอยู่เสมอ ซึ่งความรู้สึกนี้จะช่วยน าไปใช้ในการพัฒนาด้านความเชื่อมั่นในตนเอง และเด็กยังคง
มีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่อยู่ในสภาพแวดล้อมรอบของตัวเด็ก และสามารถที่จะส ารวจด้วย
วิธีการของตัวเด็กเอง ซึ่งเด็กมักจะมีค าถามที่ท าต้องการให้ผู้ใหญ่ล าบากใจในเวลาที่จะตอบ เพราะ
เด็กก าลังที่เรียนรู้ด้วยวิธีการที่จะมีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่เด็กก าลังค้นพบ แต่เด็กมักมีประสบการณ์
ที่น่าสะพรึงท าให้ตกใจกลัวบางสิ่งบางอย่าง และอาจท าให้เกิดการท าลายความมั่นใจในการค้นพบใน
สิ่งใหม่ๆ เด็กวัยนี้มักมีความสามารถที่เกินความสารถของตนเอง ส่งผลให้เกิดความรู้สึกโกรธ การคับ
ข้องใจ 

 ในช่วงเด็กอายุ 4 ถึง 6 ขวบ เด็กจะมีการเรียนรู้ด้วยวิธีการวางแผนเป็นครั้งแรก เด็กเริ่มมี
ความสนุกสนานกับวิธีการวางแผน การเล่น การท างาน เด็กสามารถเรียนรู้บทบาทจากผู้ใหญ่โดย
วิธีการเล่นสมมติ มีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่เป็นจริงและถูกต้อง แม้ว่าจะไม่เข้าใจเหตุผลนักและ
เด็กสามารถน ามาเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่าง ๆ เข้าหากันได้ โดยการใช้จินตนาการ ความรู้สึก ความ
เข้าใจและเริ่มมีความคิดถึงผลกระทบต่อผู้อื่นจากการกระท าของตนเอง   

ทอเร้นซ์ ได้อ้างถึงผลงานของ ลิกอน (Ligon, 1957) ซึ่งได้พยายามสร้างลักษณะพัฒนาการ
ด้านจินตนาการทางสร้างสรรค์ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 16 ปี ส าหรับในเอกสารนี้จะขอกล่าวเฉพาะ
ส่วนของเด็กปฐมวัย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ (คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาพฤติกรรมวัยเด็ก , 2545: 
77-78) 
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ในช่วงแรกเกิดถึง 2 ขวบ เด็กเริ่มพัฒนาจินตนาการในช่วงขวบแรก ติดต้องการรู้ชื่อสิ่งต่าง ๆ 
พยายามเลียนแบบเสียงและจังหวะ เมื่อเด็กท าอะไรขึ้นมาเด็กจะตั้งชื่อให้สิ่งนั้น เด็กเริ่มคาดหวังถึงสิ่ง
ที่จะท าในแต่ละวัน และเมื่ออายุ 2 ขวบ ก็ต้องการให้มีอะไรพิเศษเกิดขึ้น เด็กก็คือโดนที่จะได้สัมผัส 
ชิม และดูทุกสิ่งทุกอย่าง เด็กมีความอยากรู้อยากเห็น แต่วิธีการที่เด็กแสดงออกนั้นขึ้นอยู่กับ
ลักษณะเฉพาะของเด็กแต่ละคน เด็กเรียนรู้ตั้งแต่ต้นว่ามีบางสิ่งที่เขาแตะต้องได้และบางอย่างที่จะต้อง
ไม่ได้ 
 เมื่อเด็กอายุ 2 ถึง 4 ขวบ เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับโลกโดยประสบการณ์ตรง และท าสิ่งนั้น ๆ ซ้ า
โดยการเล่นที่ใช้จินตนาการ ช่วงนี้เด็กจะตื่นเต้นกับสิ่งแปลกใหม่ตามธรรมชาติ ช่วงความสนใจของ
เด็กจะสั้น และเปลี่ยนจากการเล่นอย่างหนึ่งไปเป็นอีกอย่างหนึ่งอยู่เสมอ เด็กเริ่มพัฒนาความรู้สึกเป็น
ตัวของตัวเองและต้องการท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ซึ่งความรู้สึกนี้ช่วยในการพัฒนาความเชื่อมั่นใน
ตนเอง เด็กยังคงมีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่แวดล้อมรอบตัวเด็กและส ารวจด้วยวิธีการของ
เด็กเอง เด็กมักจะถามค าถามที่ท าให้ผู้ใหญ่ล าบากใจในการตอบ เด็กเรียนรู้วิธีการที่จะปรับตัวให้เข้า
กับสิ่งที่เด็กค้นพบ แต่ประสบการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวบางอย่างอาจท าลายความมั่นใจในการค้นพบสิ่ง
ใหม่ๆ เด็กวัยนี้มักท าสิ่งที่เกินความสามารถของตนเอง ท าให้เกิดความรู้สึกโกรธและคับข้องใจ 

 ในช่วงอายุ 4 ถึง 6 ขวบ เด็กเรียนรู้วิธีการวางแผนเป็นครั้งแรก เด็กเริ่มสนุกสนานกับการ
วางแผน การเล่นและการท างาน เด็กเรียนรู้บทบาทของผู้ใหญ่โดยการเล่นสมมติ มีความอยากรู้อยาก
เห็นสิ่งที่เป็นจริงและถูกต้อง แม้ในเรื่องที่ผู้ใหญ่รู้สึกอับอาย เด็กสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่าง ๆ 
แม้ว่าจะไม่เข้าใจเหตุผลนัก เด็กทดลองเล่นบทบาทต่าง ๆ ในการเล่นโดยใช้จินตนาการของเด็ก เด็ก
เริ่มเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืนและเริ่มคิดถึงผลกระทบของการกระท าของตนที่มีต่อผู้อ่ืน (Torrent, 

1962 อ้างอิงจาก Ligon, 1957)   

 

กำรส่งเสริมจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยผู้สอน 

 

การสร้างเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก มีความจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้
และการรู้จักการแก้ปัญหาที่หลากหลาย โดยมีกระบวนการทางด้านการท างานของสมองที่เกิดขึ้นได้
หลากหลายบริบทของการจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เด็กได้ปฏิบัติ เช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
การท าศิลปะสร้างสรรค์ การเคลื่อนไหว การเล่นดนตรี การเล่านิทาน การเล่นกีฬาและการเล่นทั่วไป
ในชีวิตประจ าวันของเด็กสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มีความจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้และแก้ปัญหาที่
หลากหลาย กระบวนการท างานของสมองที่เกิดขึ้นได้ในหลายบริบทของกิจกรรมที่เด็กปฏิบัติ เช่น 
วิทยาศาสตร์ ศิลปะสร้างสรรค์ การเคลื่อนไหว การเล่นดนตรี การเล่านิทาน การเล่นกีฬาและการเล่น
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ทั่วไปของเด็ก ผู้สอนเป็นผู้ที่มีความส าคัญต่อการสร้างเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กดังที่มีการอธิบายไว้ดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์, 2557: 11-66 - 
11-68) 
 อารี พันธ์มณี (2546: 167-169) ได้รวบรวมการสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ผ่านที่สอนไว้
ดังนี้ 
 บลอนด์ และคลอสไมเออร์ (Blaunt and Klausmier, 1965) ได้ให้ข้อเสนอแนวทางการ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ผ่านผู้สอน ดังนี้ 
 1. การสนับสนุนและการกระตุ้นทางด้านความคิดหลายๆ ด้าน ตลอดจนการแสดงออก
ทางด้านอารมณ ์

 2. การเน้นสถานการณ์ที่ช่วยให้ส่งเสริมด้านความสามารถอันน าไปสู่วิธีการแสดงออกทาง
ความคิดสร้างสรรค์ เช่น การมีความคิดริเริ่ม เป็นต้น ตลอดจนการที่ไม่มีการจ ากัดการแสดงออก
ทางด้านความคิดให้ไปในรูปแบบเดียวกันทุกครั้ง 
 3. อย่าก าหนดแบบหรือปิดกันความคิดของเด็กให้มีการแสดงออกที่เป็นไปในแบบที่ก าหนด 
หรือทิศทางที่ออกมาเหมือนกันหมด ควรสนับสนุนส่งเสริมทางด้านความคิดที่มีการแสดงออกมาตาม
จินตนาการท่ีแปลกใหม่อยู่เสมอ    
 4. ไม่ควรเข้มงวดจริงจังจนเกินไปหรือยึดมั่นอยู่กับสิ่งเดิม ๆ ต้องยอมรับในผลงานการ
แสดงออกในการถ่ายทอดออกมาอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการก าหนดแบบแผนจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
นอกจากแบบเป็นสิ่งที่ผิดไปเสียหมด 

 5. ไม่ควรสนับสนุนหรือส่งเสริมการให้รางวัลแต่เฉพาะผลงานหรือการกระท า ความมีการ
ชมเชยในทุก ๆ ผลงาน 

ฮอลล์แมน (Hallman, 1971: 220-224)  ได้ให้ข้อเสนอแนวทางการสร้างเสริมความคิด
สร้างสรรค์ผ่านผู้สอนดังนี้ 
 1. การให้มีส่วนร่วมและโอกาสในการเรียนรู้ด้วยความคิดที่ริเริ่มสร้างสรรค์ จะเป็นการ
กระตุ้นให้เด็กได้อยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง 
 2. การจัดบรรยากาศ การตกแต่งห้องเรียน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แบบเสรีให้นักเรียนมีอิสระ
ในการคิดจามจินตนาการ และการแสดงออกมาตามความสนใจและตามความสามารถของเขา ครูไม่
ควรท าตัวเผด็จการทางความคิด 

 3. การสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มมากข้ึนด้วยตนเอง 
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 4. การยั่วยุให้นักเรียนเกิดการคิดหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในรูปแบบที่มีความแปลก
ใหม่ออกไปจากเดิม ช่วยส่งเสริมความคิดตามจินตนาการ ส่งเสริมให้เกิดการคิดวิธีการแก้ปัญหา
แปลกๆใหม่ๆ 

 5. ไม่ควรเข้มงวดกับผลงานหรือค าตอบที่ได้จากการค้นพบของนักเรียน ครูควรยอมรับว่า
ความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติท่ีเกิดข้ึนได้ 
 6. การยั่วยุให้นักเรียนคิดหาวิธีการที่หาค าตอบหรือแก้ไขปัญหาในหลายวิธี 
 7. การสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักการประเมินผลสัมฤทธิ์และความก้าวหน้าของตนเอง ให้มี
ความรับผิดชอบและรู้จักการประเมินตนเอง ควรหลีกเลี่ยงการใช้เกณฑ์มาตรฐาน 

 8. การส่งเสริมให้เด็กมีความกระตือรือร้นไวต่อการรับรู้ในสิ่งเร้า 

 9. การส่งเสริมให้เด็กตอบค าถามประเภทปลายเปิดที่มีความหมาย และที่ไม่มีค าตอบเป็น
ความจริงที่แน่นอนตายตัว 

 10. การเปิดโอกาสให้เด็กได้เตรียมพร้อมด้านความคิดและเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเอง 
 ทอแรนซ์ (Torrence, 1979) ข้อเสนอแนวทางการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ผ่านผู้สอน 
โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน ดังนี้  
 1. การส่งเสริมให้เด็กถามและให้เกิดความสนใจต่อค าถามที่แปลกๆ ของเด็ก และเน้นว่า
ผู้ปกครองหรือครูไม่ควรตั้งจุดมุ่งหมายหรือคาดหวังกับค าตอบที่ถูกต้องแต่เพียงอย่างเดียว เพราะใน
การแก้ไขปัญหาแต่เด็กจะใช้วิธีการเดาหรือเสี่ยงบ้างควรยอมรับในการตัดสินใจ แต่ควรมีการกระตุ้น
ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ค้นหา เพ่ือพิสูจน์การเดา โดยใช้การสังเกตจากประสบการณ์ของ
เด็กเอง 
 2. การตั้งใจฟังและการเอาใจใส่ต่อความคิดเริ่มแรกของเด็กด้วยใจเป็นกลาง เมื่อเด็ก
แสดงออกทางด้านความคิดเห็นในเรื่องใด แม้จะมีความคิดที่ยังไม่มีการพูดการได้ยินมาก่อนก็อย่าเพ่ิง
ตัดสินและปิดก้ันทางความคิดของเด็ก แต่ให้สนับสนุนต่อเติม  
 3. ความกระตือรือร้นต่อการตอบค าถามที่แปลกของเด็ก ด้วยการตอบค าถามที่มีการชี้แนะ 
ให้เด็กหาค าตอบที่มีความหลากหลายจากแหล่งต่าง ๆ มาด้วยตนเอง 
 4. การแสดงออกให้เด็กเห็นว่าความคิดของเขามีคุณค่า มีประโยชน์ เช่น จากภาพที่เด็กวาด
น ามาท าเป็นการ์ดในวันแม่ ฯลฯ ซึ่งเด็กจะได้เกิดความภาคภูมิใจและมีก าลังใจในการสร้างสรรค์
ผลงานออกมา 
 5. การกระตุ้นและการสร้างเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ครูควรเปิดโอกาสและเตรียมการ
ให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยวิธีที่ตนเองคิดและชื่นชมเด็กที่มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูอาจที่จะเปลี่ยนบทบาท
เป็นผู้ชี้แนะ ลดลงเป็นการอธิบายและการบรรยายบ้าง แต่เพ่ิมให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมมากขึ้น 
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 6. การเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ ค้นคว้าด้วยวิธีการของตนบ้างอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ โดยไม่
ต้องมีการใช้วิธีการที่ครูใช้ด้วยวิธีคะแนนหรือการสอบ การตรวจสอบ เป็นต้น 

 7. ควรพึงระลึกเสมอว่า การพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ในตัวเด็ก จะต้องใช้เวลาการ
พัฒนาอยู่อย่างเสมอ และค่อยเป็นค่อยไป 

 8. การส่งเสริมให้เด็กได้ใช้จินตนาการในตนเอง และรู้จักชื่นชม เมื่อเด็กมีจินตนาการทางด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกและมีคุณค่า  

บาร์์์์์์เรตต์ (Barrett, 1992  อ้างถึงใน อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์, 2545: 72-74) ได้เสนอแนวทาง
ส าหรับการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งผู้เขียนได้น ามาประยุกต์ใช้ส าหรับการสร้างเสริมความคิด
สร้างสรรค์ผ่านผู้สอน ดังนี้ 

แนวทางส าหรับการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ มีการประยุกต์ใช้ส าหรับการสร้างเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ผ่านผู้สอน ดังนี้ 
 1. การฝึกให้เด็กได้เป็นนักบันทึก เช่น การวาดภาพ การขีดเขียน ด้วยการเตรียมสมุดการ
บันทึกให้แก่เด็ก 

 2. การยิ้มแย้ม แจ่มใส และการมีอารมณ์ขบขัน หัวเราะร่วมกับเด็ก การหากิจกรรมหรือ
เรื่องราวต่าง ๆ น ามาเล่าที่จะสามารถสร้างอารมณ์ขบขัน เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่เด็ก 

 3. การสร้างสถานการณ์และการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เด็กเกิดการมีจินตนาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ ว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นเป็นอย่างไรและเกิดขึ้นได้อย่างไร 

 4. การส่งเสริมให้เด็กได้มีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง และมีความเชื่อมั่นในตนเองในทิศทาง
ที่ดี โดยการใช้ค าชมและการให้ก าลังใจช่วยเหลือ สนับสนุน และการแนะน าให้เด็กได้ท าในกิจกรรม
จนเกิดความประสบผลส าเร็จได้ 
 5. การตั้งค าถาม โดยเฉพาะค าถามท่ีเป็นค าถามปลายเปิดว่า อย่างไร ท าไม 

 6. การให้เด็กได้คิดค้นการประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ โดยครูมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่แปลกใหม่เพ่ือ
ท ากิจกรรมที่ท้าทายให้กับเด็กได้ปฏิบัติ 
 7. การจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายส าหรับการได้แสดงออกทางจินตนาการ และทาง
ความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ การวาดภาพ การปั้นรูปทรงต่าง ๆ การประดิษฐ์ การตกแต่งสถานที่ตามมุม 
การประกอบอาหาร การเล่นหรือแสดงบทบาทสมมติ การเล่านิทาน เป็นต้น 

 8. ความถนัดของเด็กอาจไม่เหมือนกัน เด็กบางคนถนัดซ้ายบางคนถนัดขวา ครูไม่ควรบังคับ
ให้มาเขียนในข้างที่ก าหนดเองตามครู แต่ควรฝึกให้เด็กได้ใช้ทั้งสองข้างไปพร้อมกันและจะช่วยให้เกิด
การพัฒนาทางสมองที่มีการท างานอย่างสมดุลยิ่งขึ้น    
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 9. การให้เด็กได้มีการออกก าลังกายโดยใช้ทุกส่วนของร่างกาย ได้แก่ การวิ่ง การกระโดด 
การม้วนตัว หรือการท าท่าเลียนแบบสัตว์ต่าง ๆ จะช่วยท าให้สมองแจ่มใส เนื่องจากได้มีการไหลเวียน
ของระบบโลหิตมากขึ้น 

 10. การเล่านิทานที่ยังไม่จบ แล้วให้เด็กมีการสร้างจินตนาการและเล่าเรื่องราวต่อเติมตาม
ความคิดของตนเองอย่างอิสระ 

 11. การฝึกให้เด็กวัดขนาดจากสิ่งของโดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น นิ้วมือ มือ แขน เท้า 
แทนการใช้ไม้บรรทัด หรือไม้เมตร ในการวัดสิ่งเหล่านั้นแทน 

 12. การเล่นเกมกิจกรรมจากการใช้ค าศัพท์ เช่น การหาค าศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย มะ... นก… 
กิน… ให้หาได้มากท่ีสุด 

 จอห์น บี ทอสัน และคณะ (2546: 158-159) ได้ยกตัวอย่างของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ที่
สร้างเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้สอนสามารถน าไปใช้ส าหรับการจัดกิจกรรมให้แก่
เด็ก ดังนี้ 
 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
 1. การพิมพ์ใบไม้ที่มีความน่าสนใจ เอามาท าเป็นแม่พิมพ์ หากมีการใช้ใบไม้แล้วเอาไปกดลง
บนกระดาษหรือวางกระดาษทับปล่อยให้แห้งแล้วทาสีทับลงไป 

 2.  การพิมพ์ด้วยการใส่สีลงไปในกระดาษ แล้วกดหรือบีบเข้าหากันเพ่ือให้สีกระจ่ายออกแล้ว
เปิดออกแล้วให้เด็กฝึกการสังเกต    
 3. การทาสีและพิมพ์ลงบนพ้ืนผิวลวดลายของวัสดุ การระบายสีบนผ้าฝ้ายด้วยสีที่ใช้ระบาย
ผ้า จะท าตุ๊กตาหรือเบาะ การตัดผ้าให้เป็นรูปทรงตามที่ต้องการ การเย็บริมเข้าหากันและยัดนุ่นหรือ
เศษผ้าตามที่ต้องการ 

 4. การลงเทียน การวาดรูปที่มองไม่สามารถมองเห็นด้วยการหยดเทียนบนกระดาษขาว เมื่อ
มีการลงสีเบาๆ ที่จะท าให้ภาพปรากฏขึ้นบนกระดาษ 

 5. การหยดสีแล้วพับกระดาษครึ่งหนึ่ง แล้วเปิดออกและหยดสีใส่แล้วพับกดกระดาษเข้าหา
กันอีกครั้ง แล้วเปิดออกดูและตัดตามรูปเพ่ือท าผีเสื้อ 

 6. การพิมพ์ภาพด้วยผักผลไม้ ตัดผักเนื้อแข็ง เช่น แครอท เป็นท่อนสั้นยาวในขนาดท่ีแตกต่าง
กัน แล้วจุ่มในสีน ามาเป็นแม่พิมพ์เป็นแบบต่าง ๆ ตามที่ต้องการลงบนกระดาษหรือผ้าก็ได้ 
 7. การพิมพ์ภาพด้วยมือ ใส่สีแน่นหนาลงในถาดสี เอามือแปะบนสีแล้วน ามาพิมพ์ลงบน
กระดาษหรือจานกระดาษที่ครูเตรียมไว้ 
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กำรส่งเสริมจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยผู้ปกครอง  
 

 การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ผู้ปกครองมีส่วนเกี่ยวข้องใน
ส่วนของการอบรมเลี้ยงดู เป็นผู้ที่ต้องช่วยรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และให้การศึกษาแก่เด็ก เพ่ือ
ช่วยให้เด็กได้พัฒนาทั้งจินตนาการและการมีความคิดที่สร้างสรรค์ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าแนวปฏิบัติ
ส าหรับผู้ปกครองในการสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กปฐมวัยมีดังนี้  (คณะกรรมการกลุ่ม
ผลิตชุดวิชาการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย, 2557: 11-65) 

โรเบิร์ต (Robert, 2000: 11)  ได้เสนอแนวปฏิบัติส าหรับผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมเพ่ือ
สนับสนุนให้เด็กได้รับการสร้างเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ไว้ดังนี้ 
 1. การเปิดโอกาสให้เด็กได้รับกับประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย เพราะประสบการณ์
เหล่านี้มักจะช่วยส่งเสริมให้เด็กได้เกิดเรียนรู้และเข้าใจในโลกมากขึ้น 

 2. การเล่นของเล่นเป็นสิ่งที่ส าคัญจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ การพัฒนากล้ามเนื้อ การรับรู้
จากการได้สัมผัสจริงมีผลต่อประสาทสัมผัสการรับรู้ได้ และส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งการ
เล่นของเล่นเหล่านี้ ไม่มีความจ าเป็นที่ต้องมีราคาที่แพงมาก อาจจะมีการน ามาจากของที่ใช้ไปแล้ว
หรือวัสดุที่มีการเหลือจากการใช้ก็ได้  

3. ควรมีการตอบค าถามของเด็กด้วยความเต็มใจตลอดเวลา 
 4. เด็กมีการเรียนรู้โดยผ่านการเล่น คือ การเล่นที่มีความเป็นอิสระและสร้างสรรค์ตาม
จินตนาการ ที่เด็กสามารถฝึกได้จากที่โรงเรียนและการใช้ชีวิตในประจ าวัน 

 5. ควรมีการส่งเสริมให้ความส าคัญต่อการมีจินตนาการและการมีความใฝ่ฝันของเด็ก 

 6. การใช้ค าถามที่ออกในเชิงสร้างสรรค์จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้มีแนวทางใน
ความคิดท่ีมีความหลากหลาย 

 7. การให้ความสนใจต่อสิ่งที่เด็กเกิดการสนใจและอยากรู้อยากเห็น เพราะจะเป็นแรงเสริมใน
การกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

 8. การเปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสในการเลือกและตัดสินใจในหลายๆ ด้าน มากยิ่งขึ้น 
เพราะจะช่วยให้เด็กเกิดความสามารถในการตัดสินใจและการแก้ปัญหาได้ดีมากข้ึน 

 

กำรประเมินพฤติกรรมด้ำนจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ของเด็กปฐมวัย 

 

คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย (2557: 11-
40 - 11-41) ได้เสนอ ยกตัวอย่างและอธิบายไว้ว่า การประเมินพฤติกรรมด้านจินตนาการและด้าน
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ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย เป็นการประเมินที่จะต้องแสดงให้เห็นว่าผลของการประเมิน
สะท้อนถึงศักยภาพของด้านจินตนาการและด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กแต่ละคน ว่ามีผลในการ
พัฒนาเป็นอย่างไร ซึ่งวิธีการประเมินที่เหมาะสม ย่อมเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีตามมา โดยวิธีการประเมินด้านจินตนาการและด้านความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กปฐมวัย จ าเป็นที่ต้องมีแนวทางในการประเมินที่มีความครอบคลุมประสบการณ์ กระบวนการ และ
ผลงาน กล่าวคือ ในแต่ละหน่วยกิจกรรมซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการส่งเสริมต่อการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้
เกิดประสบการณ์ด้านความคิดสร้างสรรค์ในมุมมองต่าง ๆ หากผู้เรียนมีความสนใจในการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการ การเรียนรู้และการท ากิจกรรมด้วยความตั้งใจสม่ าเสมอ ย่อมจะส่งผลให้ได้รับ
ประสบการณ์ทางด้านความคิดสร้างสรรค์อันมีความหลากหลาย ที่ก่อให้เกิดเป็นประโยชน์นนน าไปสู่
การพัฒนาของผลงาน และพัฒนาการด้านการคิดของผู้เรียน (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ , 2546: 92-93) 
ซึ่งวิธีการประเมินผลดังกล่าวจะมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกับการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยที่มีความส าคัญกับกระบวนการการเรียนรู้ ในขณะที่เด็กปฏิบัติกิจกรรมและท าผลงานที่เกิด
ขึ้นมาจากการเรียนรู้ โดยมีการสังเกตพัฒนาการจากข้อมูลเชิงบรรยาย จากการรวบรวมผลงาน หรือ
การแสดงออกในสภาพที่เป็นจริง (กระทรวงศึกษาธิการ , 2547: 6-7)  ข้อมูลดังกล่าวได้ชี้ให้เห็น
ความส าคัญของกระบวนการและผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของเด็กในระหว่างการปฏิบัติ
กิจกรรม ซึ่งน ามาใช้เป็นแนวทางส าหรับการประเมินจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ ก
ปฐมวัยได้ 2 วิธี ดังนี้ 
 1. การใช้แบบทดสอบ   

    การใช้แบบทดสอบส าหรับการประเมินด้านจินตนาการและด้านความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กปฐมวัย เป็นวิธีการที่ผู้ประเมินมีเป้าหมายเฉพาะและมีการสร้างแบบทดสอบที่มีมาตรฐาน        
โดยมีการผ่านกระบวนการหาคุณภาพของแบบทดสอบ เช่น แบบทดสอบด้านความคิดสร้างสรรค์ของ
ทอแรนซ์ แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของเจลเลน และเออร์แบน เป็นต้น 

 2. การสังเกต  
    เป็นวิธีการที่มีการสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมด้านจินตนาการและด้านความคิด

สร้างสรรค์ได้อย่างเด่นชัด เป็นวิธีการที่มีความง่าย สะดวก และไม่ยุ่งยากมากมายส าหรับผู้ประเมิน 
ซึ่งสามารถจะท าการประเมินได้บ่อยครั้งอย่างต่อเนื่อง โดยการสังเกตยังเป็นวิธีที่มีไว้ส าหรับการ
ประเมินด้านจินตนาการและด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่มีการแสดงออกได้ทั้ง
ประสบการณ์หรือกระบวนการที่มักจะเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมของเด็ก ทั้งกิจกรรมที่
ปกติซึ่งจัดในสถานที่โรงเรียนและกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจ าวันทั้งท่ีโรงเรียนและบ้าน 

 3. การประเมินจากผลงาน  
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    การประเมินผลงานของเด็กที่สามารถน ามาใช้ในการประเมินส าหรับพฤติกรรมด้าน
จินตนาการและด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย เช่น ผลงานการวาดภาพ การปั้น การสร้าง
บล็อก การระบายสี การพิมพ์ภาพ การฉีกปะ การเป่าสี การประดิษฐ์ เป็นต้น ผลงานของเด็กเป็นสิ่งที่
สะท้อนความหมายของพฤติกรรมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ที่พิจารณาจากลักษณะ
ของผลงานที่มีความหลากหลายและแปลกใหม่ มีความแตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่เดิม และสามารถน าไปใช้
ให้ก่อเกิดประโยชน์ โดยมีองค์ประกอบของผลงานที่เป็นการแสดงออกถึงจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ของเด็ก ได้แก่ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการมี
ความประณีต 

 การประเมินด้านจินตนาการและด้านความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าว เป็นวิธีการที่จะสามารถ
สะท้อนถึงพฤติกรรมด้านจินตนาการและด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กที่มีความเหมาะสม           
อันเนื่องมาจากวิธีการประเมินที่มีความครอบคลุมทั้งกระบวนการ คือพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมา
และผลงานที่เด็กสร้างขึ้นมา ท าให้ได้ทราบได้ถึงพฤติกรรมของเด็กได้อย่างชัดเจน การน าไปเสริมสร้าง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เด็กได้มีพฤติกรรมด้านจินตนาการและด้านความคิดสร้างสรรค์อย่างมี
ความเหมาะสม 

 

บทสรุป 

 

 ศิลปะเป็นเครื่องมือที่สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ในทุกด้าน ผู้ที่ เกี่ยวข้องจึงควรให้
ความส าคัญในการน าศิลปะมาใช้ในการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย เด็กในช่วงปฐมวัยเป็นวัยที่
ความคิดสร้างสรรค์ก าลังเบ่งบาน ซึ่งนับเป็นวัยทองของการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการ จึงควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษ เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพของเด็กแต่ละ
บุคคล นอกจากนี้ศิลปะยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ช่วยกล่อมเกลาให้เป็นคนมี
อารมณ์สุนทรีย์ มีจิตใจดี สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เหมาะสมตามวัย น าไปสู่การอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
 การสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เด็กประสบความส าเร็จในกาสร้างสรรค์งานศิลปะสามารถท า ได้ไม่
ยาก เพียงแต่ต้องเข้าใจหลักการเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการน าไปใช้ เช่น การให้เด็กได้เลือกวัสดุด้วยตนเอง 
เพราะการให้เสรีภาพเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาและกระตุ้นความสนใจของเด็ก ครูไม่ควรช่วยเด็ก
ท างานศิลปะ เพราะจะเป็นการท าลายความภาคภูมิใจของเด็ก ส่วนการน าแบบอย่างผลงานศิลปะ
ของบุคคลอ่ืนมาให้เด็กดูนั้นก็สามารถท าได้หากแต่ต้องไม่แนะน าให้เด็กลอกแบบผลงานนั้น สิ่งที่ควร
ท าคือสอนให้คิดดัดแปลงให้แตกต่างไปจากผลงานนั้นให้มากท่ีสุด และครูไม่ควรต าหนิผลงานของเด็ก 
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เพราะจะเป็นการท าลายความมั่นใจ และบันทอนก าลังใจในการสร้างผลงานของเด็กต่อไป แต่ครูควร
สร้างแรงเสริม หาข้อชมเชย เพ่ือให้เด็กเกิดก าลังใจและมีแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานให้ส าเร็จ 
แต่ควรชมเชยตามความเป็นจริง ไม่ควรชมเชยเกินจริงจนเด็กเข้าใจผิดว่าผลงานของตนท าได้ดีแล้ว ทั้ง
ที่ควรต้องปรับปรุง และครูไม่ควรเอามาตรฐานด้านศิลปะของครูมาใช้วัดความสามารถของผลงานเด็ก 

 

แบบฝึกหัดท้ำยบท 

 

ค าชี้แจง ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง และสมบูรณ์  
 1. จงบอกความหมายของของศิลปะ 

 2. จงบอกความส าคัญของศิลปะท่ีมีต่อเด็กปฐมวัย  

 3. จงอธิบายคุณค่าของกิจกรรมศิลปะท่ีส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย   

4. จงอธิบายหลักการพัฒนาแรงจูงใจเพื่อให้เด็กประสบความส าเร็จในการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะ 

5. จงบอกลักษณะของเด็กท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ 
6. จงบอกหลักในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กปฐมวัยส าหรับครูและผู้ปกครอง 
7. จงยกตัวอย่างวิธีการการประเมินพฤติกรรมด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของ

เด็กปฐมวัยมา 1 วิธี 
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แผนบริหำรกำรสอนประจ ำบทท่ี 2 

พัฒนำกำรด้ำนศิลปะของเด็กปฐมวัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วสามารถ 

1. อธิบายพัฒนาการทางศิลปะของเด็กปฐมวัยได้ 
2. อธิบายพัฒนาการและการรับรู้ทางวัตถุของเด็กปฐมวัยได้ 

 3. ยกตัวอย่างความส าพันธ์ของศิลปะต่อประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัยได้ 
 4. อธิบายทฤษฎีการแสดงออกทางศิลปะของเด็กปฐมวัยได้  

 

หัวข้อเนื้อหำ 
1. พัฒนาการทางศิลปะของเด็กปฐมวัย 

2. พัฒนาการและการรับรู้ทางวัตถุของเด็กปฐมวัย 

3. ความส าพันธ์ของศิลปะต่อประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัย 

  3.1 ศิลปะสัมพันธ์กับภาษา 

  3.2 ศิลปะสัมพันธ์กับสังคมศึกษา 

4. ทฤษฎีการแสดงออกทางศิลปะของเด็กปฐมวัย 

  4.1 ทฤษฎีเสมือนจริง 
  4.2 ทฤษฎีปัญญา 

  4.3 ทฤษฎีความรู้สึกและการเห็น 

  4.4 ทฤษฎีการรับรู้ทางศิลปะศึกษา 

5. บทสรุป 

 6. ค าถามท้ายบท 

 7. เอกสารอ้างอิง 
 

วิธีสอนและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนประจ ำบท 

1. อภิปรายก่อนเรียนในหัวข้อ “ความเกี่ยวข้องของศิลปะในชีวิตประจ าวันของเด็ก” 

 2. ผู้สอนบรรยาย  
 3. ศึกษา อภิปราย คลิปวีดีโอ "การจัดกิจกรรมศิลปะเด็ก"  
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4. แบ่งกลุ่มนักศึกษาระดมความคิดจัดท า Mind map ในหัวข้อ"ศิลปะสัมพันธ์กับรายวิชา
ต่าง ๆอย่างไร"  

5. การน าเสนอและซักถาม  
6. ร่วมกันศึกษาและสรุปทฤษฎีการแสดงออกทางศิลปะของเด็ก พร้อมยกตัวอย่าง

กรณีศึกษา  
7. สรุปทบทวนความรู้ใน Learning log 

6. ค าถามท้ายบท 

 

สื่อกำรเรียนกำรสอน  

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย  
2. ต ารา ศิลปะส าหรับครูปฐมวัย 

3. power point เรื่อง พัฒนาการด้านศิลปะของเด็กปฐมวัยและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
4. คลิปวีดีโอ “การจัดกิจกรรมศิลปะเด็ก"  
5. กระดาษปรู๊ฟ  
6. เอกสารประกอบการสอนฯ  
7. แบบบันทึกความรู้ Learning log 

8. ค าถามท้ายบท 

 

แหล่งเรียนรู้ 
 1. ส านักวิทยบริการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 2. ห้องสมุดประชาชน 

3. เครือข่ายอินเทอร์เนตของส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
www.libraly.udru.ac.th และอ่ืน ๆ 

 

กำรวัดผลและกำรประเมิน 

1. ประเมินจากการอภิปรายซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์เนื้อหา 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความสนใจในการท ากิจกรรม 

3. ประเมินจากแบบบันทึกความรู้ Learning log 

4. ประเมินจากแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 

http://www.libraly.udru.ac.th/


 

 

 

บทท่ี 2 

พัฒนำกำรด้ำนศิลปะของเด็กปฐมวัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

การแสดงออกทางศิลปะของเด็กปฐมวัย เป็นการแสดงออกที่ตรงไปตรงมาแต่ก็มักจะแฝงไว้
ด้วยความซับซ้อน ของพลังความคิดสร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดออกมาอย่างไม่มีเล่ห์เหลี่ยม แต่มี
ความหมาย แสดงถึงความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ความรู้สึกที่บริสุทธิ์ที่ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งใด 
ผลงานที่แสดงออกมาจึงมีความเป็นเอกลักษณ์และแฝงไว้ซึ่งความหมายในตัวเอง สิ่งส าคัญในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยด้านศิลปะนั้นคือ การเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงผลงานตามธรรมชาติ โดยไม่สกัดกั้น 
มีอิสระในการใช้ทรัพยากรรอบตัวในการรังสรรค์ผลงาน การสร้างงานศิลปะไม่จ าเป็นต้องใช้วัสดุที่มี
ราคาแพง แต่ควรเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายรอบตัว มีโอกาสสร้างสรรค์ได้ทุกโอกาสเมื่อต้องการหรือเกิด
อารมณ์ทางศิลปิน 

การที่เด็กได้ขีดเขียนแสดงออกมา ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะอย่างหนึ่ง ในวัย
เด็กนั้นทุกคนตอนเป็นเด็กเล็ก ๆ มักชื่นชอบที่จะมีการขีด การเขียน ตามฝาผนังหรือพ้ืน แม้ในขณะที่
เขาถูกอุ้มอยู่ก็ตาม เขาก็มักที่จะใช้นิ้วมือในการขีดเขียนลงบนเสื้อผ้าหรือบนตัวของผู้อุ้ม ในรูปแบบ
ของเส้นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการขีดเขียนจนกลายมาเป็นงานขีดเขียน ซึ่งบางทีจะเรียกว่าการขีดเขี่ย  
ในโลกของเด็กนั้นมักมีความพยายามในสิ่งเหล่านี้ ซึ่งแสดงถึงการมองเห็นและการรับรู้ได้ของเด็ก 
ส าหรับเด็กอายุ 2 ขวบ โดยอาจจะเป็นความพอใจของเด็กและความยิ่งใหญ่ส าหรับเด็กมากกว่า      
แต่ในส่วนของผู้ใหญ่มักจะคาดหวังกับบางสิ่งบางอย่างจากงานขีดเขียนของเด็กและบางคนมีความ
คาดหวังไว้มาก แต่บางคนก็มองดูอย่างไม่ให้ความส าคัญในงานของเด็ก แต่มีการมองเห็นสิ่งที่ซ่อนเร้น
อยู่ในงานศิลปะ ซึ่งจะน ามาสู่ความเข้าใจและเข้าถึงความคิดวิถีชีวิตและการส่งเสริมพัฒนาการ      
ของเด็ก (สิริพรรณ ตันติรัตน์ไพศาล, 2545: 20) 
 

พัฒนำกำรทำงศิลปะของเด็กปฐมวัย 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็ก
ปฐมวัย นอกจากจะต้องค านึงถึงขั้นพัฒนาการ ตามวัย และพัฒนาการทางศิลปะของเด็กแล้ว จ าเป็น
จะต้องคนึงถึงแนวคิดและทฤษฎีการสอนศิลปะควบคู่กันไปด้วย โดยมีผู้กล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับศิลปะสร้างสรรค์ไว้ดังนี้  
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 เคลล็อก (Kellogg 1967, อ้างถึงใน Olive R. Francks. 1979: 15) ได้ศึกษางานด้านการขีด
การเขียนของเด็ก และได้ให้ความคิดเห็นว่าเด็กทั่วโลกมีระบบของกระบวนการในด้านการพัฒนางาน
ศิลปะเป็นขั้นเป็นตอนที่มีความเหมือนกัน โดยมีวงจรของการพัฒนาจะเริ่มต้นจากอายุ 3 ขวบหรือ
อายุก่อน 2 ขวบเล็กน้อยจนไปถึงอายุ 4-5 ขวบและได้จ าแนกออกเป็น 4 ขั้นตอน ท าให้เข้าใจถึง
ความส าคัญของผลงานการขีด การเขียน ทางด้านศิลปะที่มีต่อเติมการพัฒนาการในการใช้ชีวิตของ
เด็กไว้ดังนี้ (สิริพรรณ ตันติรัตน์ไพศาล, 2545: 20-26) 
 ขั้นที่ 1 ขั้นการขีดเขี่ย (pracement stage) ซึ่งเป็นของการทดลองให้เด็กอายุ 2 - 3 ขวบ    
ได้มีการขีด การเขียน ตามจินตนาการและตามธรรมชาติของเด็ก ซึ่งเด็กมักที่จะขีดเขี่ยเป็นเส้นๆ    
ลักษณะต่าๆ เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นซิกแซก และวงกลม ฯลฯ ลงบนกระดาษพ้ืนผิวของวัสดุอ่ืๆ
ตามอิสระ 

 ขั้นที่ 2 ขั้นเขียนเป็นรูปร่างต่าๆ (shape stage) ซึ่งการทดลองนี้ได้ท าการทดลองกับเด็กอายุ 
3 หรือ 4 ขวบ ซึ่งจะพบได้ว่ามีการขีด การเขียน ของเด็กที่มีการเริ่มเป็นรูปร่างขึ้น 

 ขั้นที่ 3 ขั้นรู้จักการออกแบบ (design stage) ซึ่งขั้นตอนนี้เด็กเริ่มที่จะมีความสามารถที่มี
ความหลากหลายรวมกันของการขีด การเขียน ที่เป็นรูปร่างที่หลากหลายเข้าด้วยกันและท าให้เกิดขึ้น
เป็นรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงได้ 
 ขั้นที่ 4 ขั้นของการวาดแสดงออกมาเป็นภาพ  (pictorial stage) อันนี้เป็นลักษณะของ    
การขีด การเขียน ของเด็กที่มีอายุ 4 หรือ 5 ขวบ ซึ่งเริ่มที่จะแยกแยะวัตถุที่มีความเหมือนกันตาม
มาตรฐานของผู้ใหญ่ได้ ดังนั้นจะอธิบายได้ว่ารายละเอียดในแต่ละข้ันดังนี้ 

ขั้นขีดเขี่ย (pracement stage) 
 เด็กอายุ 2 ขวบ เริ่มมีการขีด การเขียน จากเส้นที่ไม่ได้ตั้งใจมากนัก หลังจากนั้นเด็กจะมีการ
พัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนสามารถควบคุมการขีด การเขียน ตามจินตนาการและความต้องการ
ของตนเองมากขึ้น จนกระท่ังมีความสามารถขีดเขียนร่องรอยต่าง ๆ ได้ถึง 20 ชนิด งานศิลปะในขั้นนี้
มักอาจกระท าได้โดยวิธีการให้เด็กขีดเขียนลงบนกระดาษ ปั้นดินเหนียว ละเลงสีด้วยนิ้วมือ หรือใช้
เครื่องมือที่ช่วยในการเขียนลงบนวัตถุอ่ืน ๆ เช่น ใช้ดินสอ พู่กัน สีเทียน หรือแม้แต่นิ้วมือสามารถขีด
เขียนลงบนกระดาษ ไม้ ทราย ผ้า ดินเหนียวหรือวัตถุอ่ืน ๆ ที่พอจะหาได้ จะท าให้เห็นพัฒนาการการ
แสดงปฏิกิริยาของเด็ก ซึ่งสามารถจะสังเกตและวิเคราะห์ได้ง่าย 

 เด็กวัยเล็ก ๆ มักที่จะสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะที่ไม่สามารถเห็นได้หรือจับต้องได้ ด้วยการ
วาดภาพในน้ าหรือวาดในอากาศ งานศิลปะเป็นสิ่งที่มีส าคัญมากต่อกระบวนการทางความคิดของเด็ก 
ซึ่งมีความต้องการความเข้าใจในวัตถุประสงค์และความหมายของงานศิลป์ของเด็ก ซึ่งจะเห็นได้อยู่
บ่อย ๆ ว่า เด็กทารกหรือเด็กที่ก าลังเดินเตาะแตะแกว่งไม้หรือดินสอไปมาในอากาศ สิ่งที่เด็กก าลัง
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กระท านี้เป็นขั้นตอนแรกของการขีดเขี่ย เด็ก ๆ จะท างานโดยไม่ต้องมีใครมากระตุ้น ด้วยความ
พยายามที่จะท าความคิดของเขาออกมาเป็นรูปร่างโดยผ่านงานศิลป์ งานศิลป์ของเด็กแต่ละคนคนมี
ความหมายส าหรับตัวเอง ถึงแม้จะไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่ก็ตาม 

 เด็กอายุเพียง 2 หรือ 3 ขวบบางคนก็จะมีความสามารถและมีแนวโน้มจะเป็นนักศิลปะ     
เด็กจะสัมผัสและมีความสุขกับกิจกรรมต่าง ๆ อย่างยิ่ง เด็กจะมองเห็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวเองเป็นภาพ
ของงานศิลปะแม้กระทั่งร่างกายของตนเองเขายังสามารถสร้างศิลปะได้ทุกสถานที่เมื่อเขามีโอกาส   
ถ้าอยู่ในเมืองก็จะขีดๆ เขียนๆ ลงบนพ้ืนคอนกรีต ผนังอาคาร เฟอร์นิเจอร์ หรือแม้แต่บนเสื้อผ้า      
ในวัยนี้ ความคิดของเด็ก ๆ จะเป็นไปอย่างอิสระและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นวิถีทางที่เด็กแสดงการเป็นตัวเอง
ออกมาต่อโลก 

 เด็ก ๆ จะแสดงความรู้สึกนึกคิดที่ตนเอง โลกของเขานั้นมักมีการขีดๆ เขียนๆ และเป็น
พ้ืนฐานการพัฒนาตนเองของเด็ก งานศิลปะของเด็กเป็นการแสดงความคิด ความรู้สึกอันเป็น
เอกลักษณ์ในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาของชีวิต ในความหมายนี้คือ งานของศิลป์โดยการขีดๆ
เขียนๆเป็นการแสดงออกของเด็กแต่ละคนอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเอง  
 ผู้ใหญ่ควรจะมีความเป็นอิสระในการสังเกต และให้ความเป็นธรรมแก่ศิลปะประเภทขีดๆ
เขียนๆ ของเด็ก จิตรกรและนักค้นคว้าหลายท่านได้ค้นพบว่า งานศิลป์ของเด็กนั้นมีความสวยงามมาก
หรือจะกล่าวได้ว่า งานออกแบบในสมัยปัจจุบันได้มาจากงานศิลป์ขีดๆเขียนๆของเด็ก ปิคาสโซ่ 
(Picasso อ้างถึงใน Kellogg และ odel 1967: 22) กล่าวว่า ผู้ใหญ่ไม่ควรสอนเด็กในการวาดรูป     
แต่ควรเรียนจากเด็กและจิตรกรที่ท างาน Abstract Art หลายคนได้กลับไปศึกษาศิลปะของเด็ก ๆ    
เพ่ืองานศิลป์ของตนเอง 

การศึกษาถึงรูปแบบต่าง ๆ ของการวางต าแหน่งของภาพของเด็ก ยกตัวอย่างเช่น เด็กอาจจะ
ขีดเขียนลงบนกระดาษด้านซ้าย ด้านขวา หรือตรงกลางของกระดาษ เคลล็อก (Kellogg, อ้างถึงใน 
Olive R. Francks. 1979: 16) ได้จ าแนกต าแหน่งของการขีดๆเขียนๆของเด็กออกเป็น 17 ต าแหน่ง
และยังได้รับการยืนยันจากนักค้นคว้าอ่ืน ๆ ว่าเด็กจะใช้รูปแบบของการวางต าแหน่งเหล่านี้ ในการ
ฝึกฝนในขั้นแรก ในแต่ละรูปแบบก็จะพบในแต่ละขั้นของการพัฒนาเด็ก เมื่อเด็กพบวิธีการขีดๆ 
เขียนๆ เด็กก็จะพัฒนาต าแหน่งของภาพด้วย ซึ่งก็กลายเป็นส่วนหนึ่งที่สะสมอยู่ในตัวเด็กตลอดเวลา
ของการพัฒนาด้านศิลปะจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่ 

ขัน้เขียนเป็นรูปร่ำง (shape stage) 
หลังจากผ่านขั้นที่ 1 ไปไม่นาน เด็กอายุ 3 หรือ 4 ขวบ เริ่มจะมีการขีด การเขียน ที่เป็น

รูปร่างข้ึนมาและถ้าสังเกตเด็กอย่างใกล้ชิดจะพบว่าเด็กจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงจากการขีดเขียนไปเป็น
เป็นเส้นไปเป็นแบบที่เป็นรูปร่าง โดยขั้นแรกเด็กจะขีดๆ เขียนๆ โดยผ่านการลากเส้นไปมาหลายๆ 
ครั้งด้วยสีเทียน ดินสอ หรือพู่กัน รูปร่างของภาพมักจะมีความหมายและค่อยๆ ชัดเจนขึ้น แต่ไม่มีเส้น
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ของความชัดเจน หลังจากนั้นเด็กจะค่อยๆ ค้นพบรูปร่างแบบต่าง ๆ ในขณะเดียวกันเส้นที่แสดง
ออกมาของเด็กในขอบเขตของรูปร่างก็ชัดเจนขึ้น เด็กจะวาดรูปร่างต่าง ๆ ที่มีความคุ้นเคยได้ เช่น 
วงกลม วงรี สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า สามเหลี่ยม รูปกากบาท ฯลฯ รูปแต่ละรูปจะเป็นการ
เรียนรู้ด้วยวิธีของตนเองหรือจากการฝึกฝน การขีด การเขียน ตลอดเวลา ผู้ใหญ่ไม่ควรที่จะสอน
รูปทรงหรือให้แบบกับเด็กแต่ควรปล่อยให้เด็กได้ค้นพบเอง เพราะจะเป็นขั้นตอนของการพัฒนาสู่การ
เป็นนักศิลปะ 

ขั้นรู้จักออกแบบ (design stage) 
ในช่วงนี้เด็กมักจะเริ่มมีการน ารูปร่างต่าง ๆ มารวบรวมกันให้เกิดเป็นโครงสร้างที่คุ้นเคย    

เช่น การน าเอากากบาทลงในสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือการน าเอาวงกลมเล็กใส่ในวงกลมใหญ่ เมื่อเด็ก
น าเอารูปร่างแบบต่าง ๆ มารวมกันเช่นนี้ก็จะแสดงได้ว่าเด็กเริ่มที่จะเข้าสู่ขั้นตอนที่เรียกว่า ขั้นรู้จัก
ออกแบบ เด็กสามารถเรียนรู้ว่ารูปร่างแบบต่าง ๆ เหล่านั้นจะสามารถขยับต าแหน่งได้ เช่น วางติดกัน 
วางใกล้ๆ กัน หรือวางห่างกัน หรือน าเอารูปที่ 2 หรือ 3 หรือมากกว่าน ามารวมกันเข้าเป็นแบบ 

 นอกจากนี้เด็กสามารถรวบรวมวัตถุรูปทรงแบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน มีความสามารถและรู้ว่าจะ
วัตถุต่าง ๆ ที่มีสี รูปร่าง น้ าหนัก คุณภาพ และมีชื่อเรียก การที่เด็กเอากากบาทใส่ลงไปใน
สี่เหลี่ยมผืนผ้านั้น หรือการเอาวงกลมเล็กใส่ลงไปในวงกลมใหญ่นั้น เด็กก็เริ่มที่จะได้เพ่ิมประสบการณ์
ทางด้านความคิดในการเห็นและแสดงออกถ่ายทอดออกมาเพ่ิมการมีไหวพริบมากข้ึน 

ขั้นกำรวำดแสดงเป็นภำพ (pictorial stage)  

 ในขั้นนี้ เด็กอายุ 4 ถึง 5 ขวบ มักที่จะเริ่มเขียนรูปแบบที่ให้มีภาพที่มีความชัดเจนพอที่ผู้ใหญ่
จะรู้ได้ ในขั้นนี้เป็นการแสดงถึงความเป็นเด็กที่โตขึ้นและการมีจินตนาการ เด็กจะสามารถรวบรวม
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ผ่านมาข้างในต้นทั้งหมดเข้าด้วยกันได้ดีขึ้น เพ่ือมุ่งน าไปสู่ผลงานที่เป็นจริง และ
แสดงออกถึงพัฒนาการผลงานศิลปะด้วย 

 ในขั้นนี้ เด็กมักที่จะวาดภาพตามความคิดสร้างสรรค์ ตามจินตนาการ วาดภาพตามความ
ต้องการและสิ่งที่เด็กคิด สิงที่เด็กเห็นที่ท าให้เกิดความพึงพอใจและความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
มากกว่าการที่ผู้ใหญ่ก าหนดภาพให้ อย่างไรก็ตามต้องมีการค านึงถึงว่ามีงานค้นคว้ามากมายเกี่ยวกับ
งานการขีด การเขียน ของเด็ก แต่ก็จะมีสิ่งที่จะต้องศึกษาอีกมากมาย โดยเฉพาะในรูปของศิลป์และ
ความคิดของเด็ก ๆ เด็กในขั้นนี้ชื่นชอบที่จะขีดๆ เขียนๆ ภาพตามความคิดของเขา มากกว่าท าตามสิ่ง
ที่ผู้ใหญ่ก าหนดให้ เพราะเด็กยังไม่เข้าใจถึงขั้นของการพัฒนางานศิลปะ และยังไม่เข้าใจในสิ่งที่เป็น
จริงอย่างที่ผู้ใหญ่เข้าใจมีความเข้าใจ เช่น การวาดรูปบ้าน เด็กอายุ 5 ขวบมักจะวาดเส้นคดเคี้ยวหรือ
เป็นวงเพ่ิมลงไปรอบภาพอันเป็นภาพของสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความหมายเกิดขึ้นในใจของเด็กเองมากกว่า
ความเป็นจริง ถ้าถามเด็กว่าวาดรูปอะไร เด็กก็อาจจะสั่นศีรษะแล้วตอบว่า ไม่ทราบ โลกของเด็กเต็ม
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ไปด้วยวัตถุที่สามารถเปลี่ยนรูป และแบบได้ทุกขณะ การวาดภาพจริงเหมือนการปั้นรูปต่าง ๆ ด้วย   
ดินเหนียว ค่อยๆ แต่งเติมไปเรื่อย ๆ ค่อยๆเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะเป็นไปในสิ่งที่ต้องการให้เป็น ที่เป็น
ตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในงานขีดๆเขียนๆ ของเด็ก 

 งานเขียนรูปของเด็ก ๆ เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามล าดับ ซึ่งเกิดจากการฝึกฝนการขีดๆ
เขียนๆ หรือการร่างรูปทรงอยู่เสมอ จนถึงจุดที่เด็กสามารถประกอบสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และการ
สร้างรูปร่างหรือภาพเข้าด้วยกันเหมือนอย่างที่ผู้ใหญ่ท ากัน เราเรียกกิจกรรมการประกอบเข้าด้วยกัน
ของสิ่งเหล่านี้ว่า ความสัมพันธ์ของภาพและเส้นพ้ืนฐาน หรือความกลมกลืนระหว่างรูปร่างต่าง ๆ         
และสภาพแวดล้อมเหมือนกับการรู้จักใช้ค าท่ีถูกต้องเพื่ออธิบายความหมายของเรื่องที่เขียน 

 จากการเริ่มต้นวาดรูปวงกลม อาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบความส าคัญของ
ศิลปะตัวอย่างเช่น การลากเส้นรัศมีออกจากจุดศูนย์กลางหรือออกจากวงกลม ก็ดูเหมือนเป็น
แสงอาทิตย์ที่ออกจากดวงอาทิตย์ (รูปที่ 5)  หรือบางทีอาจจะดัดแปลงเป็นรูปตะขาบได้   
 งานศิลป์โดยเฉพาะรูปแบบนี้เป็นขบวนการของความคิดสร้างสรรค์อันมีเอกลักษณ์ของตัวมัน
เอง พระอาทิตย์หรือตัวตะขาบเกิดจากการรวมตัวของเส้นและวงกลมท าให้เห็นเป็นรูปดังกล่าว
มากกว่าจะเห็นเป็นรูปวงกลมและเส้น เป็นความจริงที่ว่างานศิลป์ในแต่ละส่วนจะมีความสัมพันธ์กับ
ภาพทั้งภาพ เช่นเดียวกับมีความสัมพันธ์กับส่วนอื่น ๆ 

 ในเวลาเดียวกันที่เด็ก ๆ แสดงความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมของเขาแล้วเด็ก ๆ เริ่มเรียนรู้ถึง
ความหมายและสัญลักษณ์ เช่น เด็กอายุ 4 ขวบจะเริ่มเรียนวิธีการเขียนและการอ่าน การวาดและการ
ขีดๆ เขียนๆ จะกลายเป็นสิ่งธรรมดาจากการพยายามท่ีจะหัดเขียนตัวอักษรและค า 

 จากการสังเกตเด็กมีความเป็นจริง พบว่าเด็กอายุ 4 และ 5 ขวบ ไม่แต่จะวาดรูปได้โดย
ธรรมชาติแล้ว ยังมีความพยายามที่จะเขียนด้วย ในไม่ช้าเด็กจะสามารถเขียนชื่อของตนเอง ชื่อของสิ่ง
ต่าง ๆ และหลังจากนั้นไม่นานเด็กก็จะสามารถอ่านสิ่งที่เด็กอ่ืน ๆ เขียนได้ ทุกอย่างเกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ 
 

พัฒนำกำรทำงศิลปะของเด็กปฐมวยั 

 

 ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางศิลปะของเด็กปฐมวัย เพ่ือจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งมี
นักการศึกษาได้กล่าวถึงพัฒนาการทางศิลปะของเด็กปฐมวัยไว้ดังนี้ 

โลเวนเฟลด์ (Lowenfeld. 1957: 86; อ้างถึงใน ศรีแพร จันทราภิรมย์, 2550: 31-32) ยังได้
กล่าวถึง พัฒนาการทางศิลปะจากการวิเคราะห์ผลงานของเด็กในวัยต่าง ๆ โดยแบ่งไว้เป็น 5 ขั้น แต่
จะขอกล่าว 2 ขั้นที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ดังนี้ (สรวงพร กุศลส่ง, 2553: 79-82) 
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 ขั้นที่ 1  ขั้นขีดเขี่ย (Scribbing State)  ในขั้นนี้เด็กมีอายุประมาณ 2-4 ขวบ เป็นเด็กวัย
ก่อนเรียนเด็กสนุกอยู่กับการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมือ ในขั้นนี้ยังแบ่งเป็น 4 ขั้นย่อย ๆ อีก 4 ระยะดังนี้ 
 1. Disordered Scribbing  หมายถึง การขีดเขี่ยที่ไม่เป็นระเบียบ ไม่มีแบบแผน มีการ
ลากเส้นของเด็กจะยุ่งเหยิงสับสน โดยไม่ค านึงถึงว่าการลากเส้นนั้นเป็นรูปอะไรทั้งสิ้น แต่จะแสดงให้
เห็นว่ามีการควบคุมกล้ามเนื้อของเด็กยังไม่มีความแข็งแรงเพียงพอ จึงไม่สามารถบังคับมือให้เป็นไป
ตามความต้องการของตนเองได้ 
 2.  Longtitudinal or Controlled Scribbing หมายถึง ระยะที่ เด็กมีการขีดเขียนการ
ลากเส้นแนวนอนยาวๆ ได้ ซึ่งเป็นขั้นที่มีพัฒนาการมากกว่าขั้นที่ขีดเขียนไม่เป็นระเบียบ 

 3. Circular Scribbing คือ ขั้นนี้ เด็กมีการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ร่วมด้วย โดยสามารถ
เคลื่อนไหวได้ทั้งแขนด้วยการเขียนเส้นเป็นวงกลม เป็นการเริ่มต้นการขีดเขียนที่เด็กสามารถเริ่ม
ควบคุมกล้ามเนื้อได้ เด็กสามารถลากเส้นได้หลายรูปแบบอย่างสนุกสนานทั้งแนวตั้ง แนวนอน เส้นซิก
แซก และเส้นอิสระ  
 4. Naming Scribbing หมายถึง ระยะที่เด็กมีการเขียนอะไรลงไปแล้ว การให้ชื่อในสิ่งที่เด็ก
เขียนนั้นว่าชื่ออะไร คืออะไร เด็กเริ่มที่จะใช้ความคิดความค านึงในขณะเขียนภาพวัตถุ คน สัตว์ สิ่งที่
เด็กเขียนออกมามักจะไม่เป็นภาพที่ถูกต้องหรือรูปร่างในสายตาของผู้ใหญ่ แต่มีความหมาย 
ความส าคัญส าหรับเด็กมากทางการคิด เด็กจะพอใจและเริ่มที่จะสนุกสนานกับสิ่งที่เขาเขียนขึ้น ขั้นนี้
จะเป็นขั้นท่ีน าไปสู่การต่อยอดทางด้านศิลปะในการวาดภาพของเด็กต่อไป 

 ขั้นที่ 2  กำรเขียนภำพให้มีควำมหมำย (Pre-Schematic State) ขั้นสอนสัญลักษณ์    
ขั้นนี้เด็กจะมีอายุประมาณ 4 ถึง 7 ปี เป็นขั้นเริ่มต้นของการแสดงออกที่มีความหมายภาพของ        
สิ่งต่าง ๆ เด็กอาจจะเขียนได้หลายๆ แบบ เช่น ภาพคนที่เด็กเขียน วันหนึ่งอาจจะไม่เหมือนภาพที่
เขียนไว้ในวันต่อ ๆ ไป ซึ่งภาพที่เด็กเขียนอาจจะไม่ครบถ้วนตามที่เขารู้ แสดงว่าในระยะนี้โลกที่เด็ก
เห็นหรือรู้แตกต่างไปจากโลกที่เขียนภาพ ลักษณะที่เด็กเขียนภาพในขั้นนี้อาจสังเกตได้ง่ายจาก
ส่วนประกอบในภาพ 4  อย่าง เช่น 

 1. เด็กจะเขียนภาพโดยใช้วงกลมเป็นสัญลักษณ์ของหัว มีเส้นเยอะๆ แทนแขน ขา ล าตัว     
ยังไม่มีรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าตา มีแต่เส้นที่แทนสัญลักษณ์ของส่วนนั้น ๆ เท่านั้น 

 2. สีที่เด็กใช้ในขั้นนี้ จะมีการใช้สีของเด็กจะไม่เป็นไปตามธรรมชาติ สิ่งที่เด็กใช้เขียนภาพ สีที่
เด็กเห็นจริง ๆ จะไม่เหมือนกัน ทั้งนี้เพราะเด็กใช้สีตามอารมณ์ แต่ว่าสีไหนจะสะดุดตาหรือเด็กชอบสี
ไหนเป็นพิเศษก็จะใช้สิ่งนั้น ไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง 
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 3. ดูจากช่องว่างหรือช่องไฟ ในแผ่นกระดาษที่เด็กเขียน เด็กยังไม่เข้าใจว่าควรจะเขียนรู ป
ตรงไหนจึงจะเหมาะ แต่จะวางลงไปโดยไม่ค านึงถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ตรงไหนมีช่องว่างเด็กก็
จะเขียนสิ่งต่าง ๆ ลงไป 

 4. การออกแบบในขั้นนี้เด็กยังไม่เข้าใจการออกแบบ ดังนั้น ภาพที่เด็กเขียนจึงไม่มีอะไรแสดง
ถึงการออกแบบ 

 นอกจากนี้การพัฒนางานศิลปะของเด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 2-4 ปี เป็นวัยเริ่มต้นในการ
แสดงออกทางการวาดภาพเป็นรอยขีดเขี่ยต่าง ๆ หลายๆแบบ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่อง
จากประสบการณ์ตรงของเด็กในช่วง 2-3 ปีแรก เด็กเริ่มเรียนรู้แบบมีแบบแผนการเรียนรู้อย่างมีเจต
คติ และมีความเป็นตัวของตนเอง ในการพัฒนางานศิลปะอย่างมีแบบแผน ซึ่งการวาดภาพของเด็ก
จากการเริ่มขีดเข่ียจะพัฒนาเป็นพื้นฐานของการเขียนตัวหนังสือต่อไป 

 ทั้งนี้ รอยขีดเขี่ยที่ไร้ความหมายในสายตาของผู้ใหญ่นั้น ความจริงแล้วคือเครื่องหมายของ
การแสดงออกอย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายของเด็ก ดังนั้น พัฒนาการขั้นขีดเขี่ ยของเด็กแบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะดังนี้ 
 ระยะที่ 1 คือ ระยะของการขีดเขียนที่เป็นอิสระ (Disordered Scribbing) จะเริ่มเมื่ออายุ
ประมาณ 18 เดือน เด็ก 7 ขีดเขี่ยริ้วรอย เส้นสายต่าง ๆ ลงบนกระดาษ โดยไม่มีการควบคุมหรือการ
จัดระเบียบ (เพราะพัฒนาการทางการควบคุมกล้ามเนื้อส่วนย่อยยังไม่มี) บางเส้นสั้น บางเส้นยาว       
บางเส้นอยู่ในแนวเฉลียง บางเส้นอยู่ในแนวตรง ซ้ าซ้ า ๆ ไปมาก็มี แตกต่างกันก็มี บางครั้งขนาดขีด
เขียนเส้นเหล่านี้ออกมาสายตาของตนก็ไม่ได้มองไปที่กระดาษเลย จะเรียกว่าเป็นเส้นที่เกิดโดยไม่ได้
ตั้งใจก็ได้ เนื่องจากการขีดเขียนลากเส้นในช่วงอายุเริ่มแรกนี้ เป็นการขีดเขียนตามลักษณะท่าทางที่
เคลื่อนไหวทั้งตัวโดยอัตโนมัติ เป็นการท างานของกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ ไม่ใช่ส่วนย่อย และไม่ได้เกิดขึ้น
จากเจตนาที่จะถ่ายทอดสิ่งแวดล้อมออกมาให้เป็นภาพ แต่จะเป็นตามลักษณะพัฒนาการทางกาย 
และจิตใจ โดยธรรมชาติของเด็ก เด็กจะฝันเฟ่ืองไปกับเส้นสายที่ตนเองลากไปมา รู้สึกสนุกสนานกับ
การเคลื่อนไหว โดยไม่สนใจว่าพ้ืนระนาบที่ขีดเขียนเส้นสายต่าง ๆ ให้ปรากฏขึ้นมานั้นจะเป็นฝาผนัง 
พ้ืนบ้าน โต๊ะ เก้าอ้ี หรืออะไรก็ตาม ระยะนี้จึงควรจะส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสขีดเขียนเส้นสายต่าง ๆ ให้
มากขึ้น ด้วยการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีเด็กจับถือได้ง่ายตามท่ีผู้ใหญ่เขียนให้ดู โดยเฉพาะเส้นตรงโดย
ไม่ต้องหวังผลว่าเด็กจะเขียนได้ตามนั้น  
 ระยะที่ 2 ระยะการขีดเขี่ยที่มีการควบคุม (Controlled Scribbing) เมื่อเด็กผ่านขั้นการขีด
เขียนระยะแรกมาแล้วอย่างน้อยก็ประมาณ 6 เดือน เด็กจะเริ่มค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างการ
เคลื่อนไหวของตนเองกับรอยที่ขีดเขี่ยบนกระดาษ ระยะนี้นับว่าเป็นระยะส าคัญระยะหนึ่ง เด็กจะรู้ว่า
การมองมีผลต่อการขีดเข่ียเส้นสายต่าง ๆ อย่างไร ผลงานที่ปรากฏออกมาในสายตาของผู้ใหญ่ อาจจะ
ดูไม่ต่างไปจากระยะแรก แต่เบื้องหลังของความแตกต่างนี้เด็กเท่านั้นที่จะรู้ดีและเขาสามารถควบคุม
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การเคลื่อนไหวของตนเองได้บ้างแล้ว และพยายามท าให้การมองกับการเคลื่อนไหว (ที่จะขีดเขียน) 
เกิดการผสานกันการมองท าให้เด็กมีการเคลื่อนไหวหลายๆ แบบ ซึ่งเต็มไปด้วยพลัง มีการเขียนเส้นได้
หลายแบบ เช่น เส้นนอน เส้นตั้งหรือไม่ก็วงกลม บางครั้งในการเขียนเป็นจุด หรือเป็นรูปแบบซ้ า ๆ 
กัน รวมทั้งมีความสามารถในการและลากเส้นให้ตกขอบกระดาษได้บ้างแล้ว มิใช่เขียนเป็นกลุ่มๆ ไว้ใน
บริเวณกระดาษเท่านั้น 

 ระยะนี้เด็กเริ่มสนใจที่จะมีการใช้สีสันต่าง ๆ ระบายบนกระดาษ ระบายสีให้เต็มหน้า ซึ่งการ
กระท าเช่นนี้แต่ก่อนนั้นนับว่าเป็นปัญหาส าหรับเขาอย่างมาก และยังมีความสนใจที่จะทดลองขีดเขียน
ด้วยวัสดุแปลกๆ ทดลองจับหลายๆ ที จนถึงอายุ 3 ขวบ จึงจะจับวัสดุได้ไม่ต่างจากเด็กโตสามารถ
ลอกเลียนเส้นหรือรูปร่างที่ไม่เคยท าได้ เช่น กากบาท และเส้นตรง ๆ ถึงแม้จะท าได้ไม่เหมือนกับแบบ
ก็ตาม หลังจากนั้นเด็กก็สามารถเขียนวงกลมได้ แต่รูปสี่เหลี่ยมยังท าไม่ได้ เส้นที่เคยเขียนอย่างยุ่งเหยิง
เมื่อตอน 3 ขวบ เริ่มเป็นเส้นที่ดูเป็นรูปร่างขึ้นมากับสภาพแวดล้อมจริง ๆ นั้น หมายความว่า           
การควบคุมกล้ามเนื้อย่อยเริ่มสัมฤทธิ์ผลแล้ว บางครั้งก็สะท้อนให้เห็นในกิจกรรมการเคลื่อนไหวอ่ืน ๆ 
เช่น เมื่อมีความต้องการกลัดกระดุมตัวเอง ใส่รองเท้าเอง กิจกรรมการขีดเขียนช่วยพัฒนาสมรรถนะ
เล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้ชีวิตประจ าวันของเด็กขึ้นมาได้อย่างไม่น่าเชื่อ 

 ระยะที่ 3 ระยะตั้งชื่อรอยที่ขีดเขี่ย (Naming Scribbing) ซึ่งเป็นช่วงที่ส าคัญช่วงหนึ่งทาง
พัฒนาการของเด็ก เป็นช่วงที่เด็กเริ่มที่จะมีการตั้งชื่อเส้นที่ตนขีดเขียนออกมา เช่น ตั้งชื่อว่าแม่     
หรือตัวเองก าลังวิ่ง ซึ่งล้วนแต่มีความจ าเป็นในการตั้งชื่อของสิ่งที่ตนเองคุ้นเคยหรือชอบเป็นพิเศษ 
เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่า เด็กได้น าเอารอยขีดเขียนของตนไปสร้างความสัมพันธ์กับโลกรอบ ๆ ตัว    
เป็นการเปลี่ยนความคิดที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อไปสู่ความคิดเชิงจินตนาการ ระยะนี้
เริ่มตั้งแต่อายุประมาณ 3 ขวบครึ่ง เป็นช่วงที่มีการขีดเขียนออกมาโดยการประสานกับความคิดและ
จินตนาการ ถ้าเรานึกย้อนไปถึงตัวเราเมื่อวัยเด็กเราจะจ าความได้ถึงระยะนี้เท่านั้นเอง เพราะมันเป็น
ระยะเริ่มต้นของการใช้สมองคิดนั่นเอง เส้นที่มีขีดเขียนขึ้นมาของเด็กวัยนี้ จึงไม่ใช่ผลที่เกิดจาก
อารมณ์เหมือนกับระยะแรกๆ เพียงเท่านั้น แต่หากเป็นเส้นที่มีผลมาจากจินตนาการทางด้านความคิด
ของเด็กด้วย เป็นเส้นที่เกิดจากความตั้งใจที่จะให้เป็น เด็กจะมีความสนุกสนานกับการเคลื่อนไหว
ควบคู่ไปกับการได้ใช้จินตนาการ ท่าทาง ลองใช้วัสดุที่มีความแปลกใหม่ เด็กจะตื่นเต้นต่อการทดลอง
ใช้วัสดุอยู่เป็นเวลานาน เพ่ือทดสอบความรู้สึกของตนเองต่อวัสดุเหล่านั้น และจะใช้เวลาในการเขียน
รูปมากข้ึน 
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พัฒนำกำรและกำรรับรู้ทำงวัตถุของเด็กปฐมวัย 

 

 สภาพแวดล้อมส่งผลต่อการรับสิ่งต่าง ๆ ของเด็กที่ต่างกัน เพราะสิ่งที่มากระตุ้นมีความ
แตกต่างกัน แต่สภาพแวดล้อมก็ล้วนเป็นสิ่งที่สร้างการรับรู้ของเด็กทั้งสิ้ น ดังที่ สิริพรรณ ตันติรัตน์
ไพศาล (2545: 93-95) ได้อธิบายถึง พัฒนาการรับรู้ทางวัตถุไว้ว่า การมีโอกาสได้ส ารวจและ
สร้างสรรค์งานศิลปะผ่านการใช้วัสดุต่าง ๆ ช่วยพัฒนาประสาทการรับรู้ต่อธรรมชาติและสิ่งรอบตัว ซึ่ง
จะเห็นได้ว่า เด็กเรียนรู้องค์ประกอบพ้ืนฐานทางศิลปะ ทั้ง พ้ืนผิว สี เส้น รูปร่าง รูปทรง สามารถแยก
ความเหมือนและความแตกต่างของวัสดุ เป็นการเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะการส ารวจด้วยตนเอง 
จนกลายเป็นทักษะที่ติดตัว น าไปสู่การรับรู้ทางค าศัพท์ต่าง ๆ ด้วย เช่นจากการเรียนรู้ชื่อสีปกติ ก็จะ
ได้เรียนรู้เรื่องสีเพ่ิมขึ้น คือ สีสว่าง สีมืด สีอ่อน สีแก่ สีร้อน สีเย็น รวมถึงการผสมสี นอกจากนี้ก็ได้
เรียนรู้วิธีการปฏิบัติไปพร้อม ๆ กันด้วย เช่น การวาดเส้นต่าง ๆ ที่พัฒนาไปตามขั้น ท าให้เด็กเรียนรู้
เรื่องมิติ และลักษณะของเส้นต่าง ๆ ที่เมื่อน ามาประกอบกันจะได้รูปทรงที่มีความแตกต่างกันไปอย่าง
ไม่สิ้นสุด ได้เรียนรู้การเปรียบเทียบสิ่งที่วาดกับวัตถุที่มี สี เส้น รูปทรง ผิวสัมผัสที่แตกต่างกันไป เช่น 
เส้นโค้ง กับไหมพรม เส้นขด กับ เส้นลวด เส้นตรง กับก่ิงไม้ เส้นหยัก กับต้นหญ้า รูปทรง 4 เหลี่ยมสูง
ต่ า กับ ตึก อาคาร ซึ่งในการน าสิ่งเหล่านี้มาประกอบกันเป็นเรื่องราวด้วยงานศิลปะ ก็สามารถท าได้
หลากหลายวิธี ทั้งการวาด การพิมพ์ การติดปะ การรบายสี เป็นต้น 

 การประยุกต์ใช้ความสามารถในการรับรู้เรื่องพ้ืนผิวของเด็กนั้น มีประโยชน์ในการส่งเสริม
จินตนาการที่ท าให้เด็กได้ทดลองน าสิ่งที่มีอยู่รอบตัวมาใช้แทน เพ่ือเทียบเคียงสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตจริงแต่
ไม่สามารถน ามาสร้างงานศิลปะได้ เป็นการลดข้อจ ากัดในการสร้างชิ้นงาน ให้อิสระในการสร้างสรรค์ 
จากการส ารวจและรับรู้พื้นผิวของสิ่งที่แตกต่าง เช่น การฝนสีจากเปลือกไม้ เพ่ือสร้างเป็นผิวหนังของ
ช้าง การพิมพ์ภาพจากก้านกล้วยหรือใบไม้ เพ่ือใช้แทนลวดลายของปีกผีเสื้อ การติดปะด้วยส าลีนุ่ม ๆ 
แทนปุยของก้อนเมฆ การติดประไหมพรมบนศีรษะ แทนเส้นผมสีทองยาวสลวย หรือแทนขนสัตว์ฟู
ฟ่อง เปิดโอกาสให้เด็กสัมผัส พ้ืนผิวจากสนามหญ้า พ้ืนทราย กระดาษ กระดาษทราย ผืนผ้าต่าง ๆ 
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ และเทียบเคียงกับการสร้างงานศิลปะในอนาคตได้ 
 การปั้น การประดิษฐ์ การทดลองเกี่ยวกับศิลปะ จะท าให้เด็กมีโอกาสสร้างความเข้าใจ ใน
ความสัมพันธ์ของมิติ การเปรียบเทียบ รูปร่าง รูปทรง รูปเรขาคณิต เมื่อเทียบกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่
รอบตัว การน าวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงาน เช่น น ากล่องมาประดิษฐ์เป็นบ้าน น าดินเหนียว
มาปั้นเป็นสัตว์ ซึ่งกิจกรรมทางศิลปะทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือปูพ้ืนฐาน น าไปสู่การ
เรียนรู้ในชั้นเรียนที่สูงขึ้นต่อไป ที่ต้องใช้ทักษะการอ่าน การเขียน การใช้ภาษา การสังเกต การทดลอง 
การสร้างสรรค์ เป็นต้น ผ่านกระบวนการทางศิลปะ ซึ่งจะช่วยพัฒนาความคล่องแคล่วในการท างาน



 

 

40 เอกสารประกอบการสอน รายวิชาศิลปะส าหรบัเด็กปฐมวยั 

ประสาทสัมพันธ์กันระหว่างกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ทั้งจาก การวาด การตัด ระบายสี ปั้น ทุกข์ การเย็บ 
ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นจะต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน เหมือนกับการเขียนหนังสือของเด็กนั่นเอง  
 ตามพัฒนาการ เมื่อเด็กอายุ 3 – 4 ขวบ ทักษะที่กล่าวมาจะปรากฏให้เห็นและมีการพัฒนา 
สังเกตได้จากผลงานการประดิษฐ์ และภาพที่วาดของเด็ก ซึ่งการวาดหรือการปั้นดินแม้แต่การปั้น
กระดาษเป็นก้อนกลม จะใช้แทนศีรษะ แล้วจึงเพิ่มเส้นต่าง ๆ จนเป็นร่างกายคนที่สมบูรณ์ในที่สุด ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในการรับรู้ทางวัตถุของเด็กที่มีการสั่งสมมา ในทุกครั้งที่เด็กได้มีการ
สร้างสรรค์งานศิลปะ จะท าให้เด็กเกิดการรับรู้อย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาเพิ่มข้ึนไปเรื่อย ๆ  
 

ควำมสัมพันธ์ของศิลปะต่อประสบกำรณ์ด้ำนต่ำง ๆ ของเด็กปฐมวัย 

 

 ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพ่ือให้เขาสามารถพัฒนาไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพได้นั้น มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ศาสตร์หลายแขนงมาบูรณาการให้เกิดการเรียนรู้ แต่ควรเป็นบรรยากาศ
การเรียนรู้อย่างมีความสุขเด็กจึงจะมีความสุข เกิดการจดจ า และน าไปประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งศิลปะนับเป็น
กิจกรรมที่ส าคัญที่สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก ให้เข้ามารวมอยู่ในการท ากิจกรรม
ประจ าวัน โดยเด็กจะถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจผ่านผลงานศิลปะ เพราะเด็กปฐมวัยเป็น
ช่วงวัยที่มีความสุขกับการการท างานศิลปะ จึงเป็นการเหมาะที่จะบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกับ
ท างานศิลปะของเด็ก ซึ่งมีนักการศึกษาได้เสนอวิธีการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้ากับการสอนศิลปะ
ส าหรับเด็กปฐมวัยไว้ดังนี้ 
 สิริพรรณ ตันติรัตน์ไพศาล (2545: 99-101) กล่าวว่า กิจกรรมทางด้านศิลปะเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ศิลปะไม่เพียงแต่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ เท่านั้น 
ยังเป็นพื้นฐานที่มีความส าคัญและสัมพันธ์กับประสบการณ์ด้านอ่ืน ๆ ดังนี้ 
 ศิลปะสัมพันธ์กับวิทยำศำสตร์  

เด็ก ๆ มักจะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้วยการสังเกตและประสบการณ์ในการท า
กิจกรรมศิลปะ เช่น ถ้าเอาสีฝุ่นใส่ลงในน้ า สีฝุ่นก็จะละลายผสมกับน้ า ถ้าเอาพู่กันหรือฟองน้ าจุ่มลงใน
สีพู่กันและฟองน้ าก็จะดูดสีไว้ แต่ถ้าเอาแผ่นพลาสติกจุ่มลงในสีแผ่นพลาสติกจะไม่ดูดสี ถ้าจุ่มพู่กันกับ
สีมาก ๆ สีจะหยดลงได้ เมื่อหยดสีลงบนกระดาษก็สามารถใช้ปากเป่าให้สีกระจายหรือถ้าเอียง
กระดาษไปมาสีก็จะไหลไปตามกระดาษ เด็กที่ปั้นดินแล้วทิ้งค้างคืนดินก็จะแห้งแข็งไม่เปียกอีกต่อไป 
หรือการเอาสีหลายสีมาผสมกันก็จะเกิดเป็นสีใหม่ขึ้น และถ้าเอาสีเทียนตากแดดหรือวางไว้ใกล้ของ
ร้อนสีเทียนก็จะละลายได้ ขีดความสามารถในการพัฒนาทางความคิดทางวิทยาศาสตร์นั้นอยู่ที่วัสดุ 
อุปกรณ์ แนะน ากระบวนการที่จะท าให้เด็กค้นพบหรือการประยุกต์ใช้ 
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 ศิลปะสัมพันธ์กับคณิตศำสตร์  
การเรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ มักจะเกิดขึ้นขณะที่เด็กท ากิจกรรมศิลปะ ด้วยวิธีการนับ    

เช่น “รถของฉันมี 4 ล้อ” “ฉันจะวาดรูปสามเหลี่ยมเป็นหลังคาบ้าน” “สีเทียนสีแดงของฉันยาวกว่า
ของเธอ แท่งสีเหลืองสั้นนิดเดียว” “โต๊ะนี้มี 5 คนต้องใช้กรรไกร 5 อัน” “ฉันต้องใช้งานไอศกรีมก็วัน
แต่ฉันมีแค่ 7 อันเท่านั้น” “ฉันมีไอศกรีมตั้ง 12 อันมากกว่าเธออีก” เหล่านี้เป็นต้น จะเห็นว่าเด็ก
เรียนรู้เรื่องขนาด รูปทรง จ านวนมากน้อยไปด้วย หรือในขณะที่เขาวาดรูปคนก็จะต้องคิดว่าจะใส่ตา
ลงไปกี่ตา กี่นิ้ว และวางต าแหน่งตรงไหนในกิจกรรมการฉีก การตัดปะกระดาษ เด็กอาจจะบอก
เพ่ือนๆ ว่าต้องฉีกกระดาษให้เป็นเส้นยาวๆ ก่อนแล้วทากาว จึงจะน าไปปะลงไปในรูป ซึ่งจะเห็นได้ว่า
เด็กจะมีการเรียนรู้ตามเรื่องราว การเป็นล าดับควรท าอะไรก่อนอะไรหลัง ไปพร้อมกันด้วย 

 ศิลปะสัมพันธ์กับภำษำ 

 การใช้ค าศัพท์ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ บางค าเป็นค าศัพท์เฉพาะ บางค าก็
เป็นค าที่ใช้ทั่ว ๆ ไป แต่สามารถน ามาเชื่องโยงให้เด็กเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับค าที่จะใช้เรียกวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ ในการจัดกิจกรรมเหล่านั้นได้ เช่น พู่กัน สี ดินน้ ามัน กระดาษ ฯลฯ และเกิดการเรียนรู้
ค าท่ีใช้ในการท ากิจกรรม เช่น ตัด ปะ ฉีก พับ ปั้น ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถน ามาใช้ในการเรียนรู้ถึง
คุณสมบัติและคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์นั้น ๆ เช่น สีอ่อน สีเข้ม มืด สว่าง เรียบ เหนียว แข็ง บาง 
อ่อนนุ่ม ตรง โค้ง การเปรียบเทียบกับขนาด น้ าหนัก สี รูปทรง พ้ืนผิว และการเล่าเรื่องราวจาก
ภาพวาด ถ้อยค าที่เหมาะสมกับเด็กในการเล่า หรือสนทนาพูดคุยขณะในการท ากิจกรรมจะช่วยให้เกิด
ความคุ้นเคยและเข้าใจ เป็นการฝึกการเรียนรู้ค าพูดใหม่ๆ รู้จักพูดประโยค และฝึกการฟังไปด้วย 
ส าหรับด้านการเขียนนั้น ศิลปะมักจะเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเส้นพ้ืนฐานทุกเส้นในการ
เขียนตัวอักษรอยู่ในการวาดภาพของเด็กทั้งหมดนั้น ไม่จ าเป็นต้องมาฝึกการลากเส้นลีลามือเลย      
ขอเพียงแต่ให้เด็กได้วาดรูปมาก ๆ เขาก็จะสามารถน าเอาเส้นมาร่วมประกอบเป็นตัวหนังสือได้ 
 ศิลปะสัมพันธ์กับสังคมศึกษำ 

 ในการท ากิจกรรมทางด้านศิลปะเป็นกลุ่มๆ นั้น จะเห็นแบบแผนทางสังคมเกิดขึ้นอยู่ทั่วไป 
เด็กจะมีการเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับเพ่ือน รู้จักการให้ การแบ่งปัน การท างานร่วมกันกับผู้ อ่ืน       
การยอมรับ การเสนอความคิด ความรู้สึก การขอความคิดเห็น ฯลฯ เด็ก ๆ เรียนรู้โดยไม่รู้ตัวว่านั่นคือ
แบบแผนทางสังคม การอยู่ร่วมกันในสังคม การใช้ค าพูดในโอกาสต่าง ๆ รวมไปถึงการพูดคุย เพ่ือขอ
ค าแนะน าขอร้อง ดูแสดงความคิดเห็นเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลาในกระบวนการท ากิจกรรมศิลปะ ครูผู้สอน
อาจจะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วย การเลือกหัวข้อในการท ากิจกรรม
เกี่ยวกับสังคม เช่น การคมนาคม สัตว์ต่าง ๆ ครอบครัวของฉัน บ้านของฉัน ฯลฯ ล้วนเป็นหัวข้อ ใช้
ในการท ากิจกรรมทางศิลปะได้หลายรูปแบบ 
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 การเรียนการสอนศิลปะจะสัมพันธ์กับประสบการณ์ในด้านอ่ืนได้อีกมาก ในการท ากิจกรรม
ทางศิลปะและหลายประเภทควรให้โอกาสในการแสดงออกซึ่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยช่วยเด็ก
ด้วยการสอดแทรกให้รายละเอียดและเสริมความเข้าใจของเด็ก การวางแผนการจัดประสบการณ์ให้
สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของเด็ก ส าหรับเด็กและรูปของเด็กแล้วศิลปะไม่เพียงแต่สัมพันธ์กับ
เนื้อหาวิชาต่าง ๆ เท่านั้น แต่มีความสัมพันธ์กับชีวิตด้วย ความพยายามในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างศิลปะกับชีวิตนั้น งานศิลป์ในห้องเรียนก็เป็นประสบการณ์ที่แสดงออกถึงการเจริญเติบโตของ
เด็กในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เป็นการแสดงออกในทางที่เด็กสามารถใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์ มีความพอใจ
มากขึ้น มีความสุขมากขึ้น เด็กมีความรู้สึก ความต้องการและมีประสบการณ์จากกิจกรรมต่าง ๆ     
ตามรูปแบบของการเรียนรู้จากศิลปะที่ให้ความอิสระแก่เด็ก จะท าให้การพัฒนาของเด็กเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

  

ศิลปะกับกำรพัฒนำทำงอำรมณ์และสังคม 

 

 สิริพรรณ ตันติรัตน์ไพศาล (2545: 96-98) ได้อธิบายว่า การได้ส ารวจ การจับต้อง การสัมผัส
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในงานศิลปะเป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ พอใจ เด็กในขั้นที่ก าลังพัฒนา
ประสาทการรับรู้จะมีความตื่นเต้นมาก เพราะเด็กได้รับการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว ได้สัมผัส
กับความอ่อนนุ่มของดินหรือแป้งโดว์ ซึ่งแตกต่างกันจากความแข็งของไม้ สัมผัสกับของเปียก ชื้น แห้ง         
เด็กเล็ก ๆ ชอบที่จะใช้พู่กันแต้มสีระบาย ชอบเล่นกับสิ่งที่มีความเลอะเทอะเปรอะเปื้อน เด็กในระดับ
โตกว่าชอบงานด้านการก่อสร้างไม้บล็อก หรืองานที่เป็นเรื่องราวมากกว่า การใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์มา
ช่วยเพ่ิมความสนุกสนานเพลิดเพลินนั้น เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เด็กที่วาดรูปแล้วใช้สีสดๆ
ระบายลงแล้วสรุปด้วยความภาคภูมิใจว่า “วาดรูปตัวหนูเอง” หรือขอความช่วยเหลือให้ผู้เรียนเขียน
ชื่อเขาไว้บนภาพด้วย กระบวนการทางการประดิษฐ์เปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิด ให้เกิดความ
มั่นใจในตนเอง การมีอิสระในการเลือกกิจกรรมหรือชนิดของการแสดงของตนเอง ความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองเกิดขึ้นตลอด ในการท ากิจกรรมทางด้านศิลปะนั้น ช่วยในการพัฒนาบุคลิกภาพและเกิดความ
ประทับใจต่อตัวเด็กเอง 
 การประสบความส าเร็จในการท างานทางด้านศิลปะ สามารถช่วยเด็กเพ่ิงเกิดความรู้สึกและมี
ปฏิกิริยาที่ดีต่อโรงเรียน เด็กบางคนขี้อายก็จะเกิดความภูมิใจต่องานที่เขาท าขึ้น โดยถืองานนั้นมาบอก
ครูอย่างตื่นเต้นว่า “ดูสิคะ หนูท าได้แล้ว หนูขอเอากลับบ้านไปให้คุณแม่ดูนะคะ” จะเห็นว่าศิลปะ
สามารถเปลี่ยนลักษณะนิสัยของเด็กในโรงเรียนให้กล้าแสดงออกได้ 
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 ถ้าผู้ ใหญ่ได้สังเกตการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ทางศิลปะของเด็กแล้วจะเห็นว่า เด็กมี
ความสามารถ มีอิสระและมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง เด็กเองก็จะมองดูงานที่เขาท าว่าเป็นเครื่องแสดง
ความสามารถที่มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมต่อโลกภายนอกด้วย บรรยากาศของความภูมิใจนี้ก็เป็นสิ่ง
ส าคัญมาก เพราะจะช่วยให้เด็กพัฒนาความไว้วางใจ อิสรภาพและความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งพัฒนา
มาจากการเรียนรู้จากศิลปะทั้งสิ้น 

 ความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทางด้านศิลปะ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็ก
ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมา เช่นเดียวกับความคิดทางศิลปะกลายเป็นสิ่งถ่ายทอดลักษณะนิสัย
และการใช้อารมณ์ การใช้สี ขนาดและการวางต าแหน่งของการแสดงออกทางศิลปะ การชี้ให้เห็นได้
ชัดเจนถึงสุขภาพจิตของเด็กมากกว่าการเขียนตัวหนังสือ ปัญหาทางอารมณ์ที่เด็กแสดงออก หรืออ่าน
จากผลงานจะช่วยจิตแพทย์ได้มาก ในการรักษาเช่นเดียวกับการใช้ศิลปะช่วยรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพ
กายและจิตของคนไข้ได้ด้วย 

  

ทฤษฎีกำรแสดงออกทำงศิลปะของเด็ก 

 

การแสดงออกด้านศิลปะของเด็ก โดย นักศิลปศึกษา ได้กล่าวถึง ทฤษฎีทางศิลปะของเด็ก
และแบ่งออกเป็น 4 ทฤษฎี คือ (คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545: 266-280)  การสอนศิลปะเพ่ือการพัฒนาเด็กในทุกด้านนั้น 
ต้องค านึงถึงองค์ประกอบหลายอย่างที่จะช่วยในการพัฒนาและเกื้อหนุนกัน ทั้งรูปแบบการสอน 
พัฒนาการตามวัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ องค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะท าให้ครูทราบหลักการ
น าไปใช้อย่างแท้จริง ซึ่งการศึกษาให้เข้าใจถึงทฤษฎีด้านศิลปะเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เข้าใจถึงการ
รับรู้และการแสดงออกด้านศิลปะของเด็ก  

ทฤษฎีเสมือนจริง (Naive Realism)   
ความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าของศิลปะในสังคม ศิลปินเป็นผู้สร้างสรรค์ให้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง

กว้างไกล และตลอดเวลา ศิลปะเหล่านั้นมักจะมีช่องว่างกับประชาชนเสมอ ศิลปินมุ่งพัฒนาคุณภาพ
ของศิลปะโดยยึดถือการสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่เฉพาะตัวเป็นหลัก ท าให้ศิลปะถูกเปลี่ยนรูปแบบและ
เนื้อหาไปเรื่อย ๆ เปลี่ยนไปตามความคิดของแต่ละสถาบัน ศิลปะแต่ละกลุ่มและศิลปินแต่ละคน เมื่อ
การเปลี่ยนแปลงทางศิลปะเป็นไปตลอดเวลาจึงท าให้เกิดช่องว่างทางด้านการรับรู้ขึ้น อย่างไรก็ตาม
การก้าวไปข้างหน้าของศิลปะ ก็ช่วยให้เกิดการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางด้วย เช่น ประยุกต์ไปสู่งาน
ออกแบบ ศิลปะโฆษณา ศิลปะตกแต่ง สีสันในศิลปะการแต่งกายเป็นต้น ซึ่งก็อาจจะคล้ายกับ
ความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านอ่ืน ๆ เช่น การศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ที่ก้าวล้ าหน้าจะ
ตามมาด้วยการประยุกต์วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นต้น 
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 นอกเหนือจากศิลปะของศิลปินในสังคมจะได้รับการประยุกต์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันแล้ว ยังมี
ผลกระทบไปสู่การเรียนการสอนศิลปะศึกษาในโรงเรียนอีกด้วย เมื่อศิลปะในสังคมก้าวหน้าไปทางใด 
แนวโน้มที่ตามมาก็คือ ศิลปะในโรงเรียนมักจะมีแนวโน้มไปในทางนั้นด้วย เช่น เมื่อศิลปินพัฒนาศิลปะ
ไปสู่ภาพปะติด (collage) ต่อมาภาพปะติดก็ได้รับการประยุกต์ให้ง่าย เพ่ือน าไปใช้ฝึกปฏิบัติใน
โรงเรียนด้วย  

ศิลปะแบบเสมือนจริงในสังคม 

สังคมไทยในปัจจุบันที่มีการติดต่อสื่อสารประเทศชาติต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ได้ส่งผลให้
สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มใหม่นั้น ไม่ยกเว้นแม้แต่ศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นสาย
ประเพณีนิยม ซึ่งศิลปะประเพณี (Traditional Art)ไม่อาจจะมีอยู่ได้เพียงอย่าง ศิลปะสมัยใหม่ 
(Modern Art)ได้แพร่สะพัดเข้ามาพร้อมกับค่านิยมในสังคม เราไม่อาจปฏิเสธศิลปะสมัยใหม่ได้ 
เหมือนกับที่เราไม่อาจปฏิเสธวิทยาการ แนวคิด เทคโนโลยีและวัตถุใหม่ๆได้เช่นกัน นอกเสียจาก
จะต้องช่วยกันไตร่ตรงและขัดเกลาให้ดีงามเหมาะสมกับสภาพสังคมนี้ต่อไป 

ในอดีตเสือประกรรมไทยมีลักษณะเป็นแบบอุดมคติ (idealism)ท่ีสร้างสรรค์รูปแบบด้วยลีลา
อันอ่อนช้อยนุ่มนวล สีสันงดงามตามแบบไทย เสนอเนื้อหาในทางศาสนาเป็นพ้ืน และศิลปะประเพณี
ไทยก็ผูกพันอยู่กับศาสนาและสถาบันกษัตริย์อย่างแยกไม่ออก ต้องเมื่อสภาพสังคมใหม่ในลักษณะ
ความเป็นสากลมีบทบาทขึ้น ให้เราเริ่มได้รับกระแสศิลปกรรมจากประเทศชาติทางตะวันตก 
ศิลปกรรมถ้า หาค าที่มีพ้ืนฐานในรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) ผ่านเข้ามาสู่ประสบการณ์ของคน
ไทย เรารับไว้พร้อมกับการชื่นชมต่อสิ่งต่าง ๆ ซึ่งจริง ๆ แล้วศิลปะในรูปแบบเหมือนจริงนี้ ต่างไปจาก
ประสบการณ์ที่เรามีต่อศิลปะประเพณีอย่างมาก ซึ่งอาจจะสรุปว่าคนไทยเราแต่เดิมชื่นชมกับศิลปะที่
ไม่เหมือนจริงก็น่าจะได้ 

ศิลปะแบบเสมือนจริงทางตะวันตก เห็นผลชัดเจนตั้งแต่ครั้งอารยธรรมกรีกโบราณและโรมัน 
ซึ่งเป็นต้นฉบับอารยธรรมตะวันตกต่อมา เมื่อศิลปะท าหน้าที่สนับสนุนคริสต์ศาสนา ศิ ลปะแบบ
เสมือนจริงก็ท าหน้าที่อย่างต่อเนื่องตลอดมา เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19  ศิลปินในยุโรปได้ร่วมกัน
เสนอทัศนะและรูปแบบทางศิลปะ โดยเน้นความเหมือนจริงหรือสัจจะ 2 ด้านคือ ห้างด้านรูปแบบที่
เลียนแบบวัตถุสิ่งแวดล้อมให้เหมือนจริง และทางด้านเนื้อหาที่แสดงสัจจะเหตุ การณ์ในสังคม เช่น 
สภาพความยากจน แรงงาน และชีวิตในสังคม เป็นต้น จนกระท่ังศิลปะของศิลปินกลุ่มนี้ได้ชื่อว่า กลุ่ม
สัจนิยม (Realism) และนั่นก็ดูเหมือนว่าเนื้อหาสาระของศิลปะกลุ่มนี้ได้ก้าวเข้ามาสู่ศิลปะสมัยใหม่
อย่างแท้จริงที่เดียว ต่อจากนั้น แม้ศิลปะทางตะวันตกจะพัฒนาไปสู่รูปแบบและเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลง
ไปเป็นอันมาก แต่รูปแบบเหมือนจริงหรือการเรียนแบบวัตถุสิ่งแวดล้อมก็ยังคงมีบทบาทต่อมาเรื่อย ๆ
จนถึงทุกวันนี้ 
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 ส าหรับคนไทยเราในปัจจุบันจ านวนไม่น้อยที่ผูกพันตัวเองไว้กับศิลปะแบบเหมือนจริง จนลืม
ไปว่าเรามีพ้ืนฐานการชื่นชมกับศิลปะที่ไม่เหมือนจริงมาก่อน จนบางครั้งรับรู้ได้ชื่นชมได้เฉพาะศิลปะ
แบบเหมือนจริงเท่านั้น และปฏิเสธลักษณะอ่ืน ๆ รวมทั้งศิลปะในสายประเพณีของไทย ซึ่งอาจเป็น
เพราะว่าศิลปะแบบเสมือนจริงที่สื่อสารได้ง่ายและมีสิ่งเปรียบเทียบให้เห็นได้ง่ายๆก็ได้ ซึ่งการก าหนด
ตัวเองไว้กับศิลปะแบบเหมือนจริงเช่นนี้ เป็นความคิดที่ค่อนข้างแคบและมีผลเสียไปสู่การสนับสนุน
ศิลปะเด็กอีกด้วย เพราะศิลปะที่เด็กแสดงออกไม่ใช่ศิลปะในลักษณะเหมือนจริงเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น  
 ทฤษฎีเหมือนจริงทำงศิลปะศึกษำ 

 ทฤษฎีเหมือนจริงทางศิลปศึกษาขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่ว่า “ไม่มีข้อแตกต่างกันระหว่างรูปวัตถุ
และภาพที่เด็กรับรู้” จากสมมติฐานข้างต้นหมายความถึงว่า เมื่อวัตถุสิ่งแวดล้อมมีรูปทรง สี 
รายละเอียดอย่างไร ภาพที่เด็กรับรู้ก็สามารถจะรับรู้รูปทรง สีและรายละเอียดตรงกับความเป็นจริงทุก
ประการ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างใด เช่น เมื่อเด็กมองไปที่รถยนต์ เด็กจะรับรู้ข้อมูลภาพ (Visual 

Information) เช่นเดียวกับท่ีผู้ใหญ่รับรู้ คือ การออกแบบ รูปทรง สีและรายละเอียดอย่างอ่ืน ไม่มีข้อ
แตกต่างในการรับรู้รถยนต์ เมื่อทั้งเด็กและผู้ใหญ่น าข้อมูลภาพมาสร้างเป็นผลงานศิลปะหรือ
ภาพเขียน สิ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือ ความแตกต่างกันทางด้านทักษะการควบคุมมือ
ปฏิบัติงาน 

 จากความเชื่อเช่นนี้พบว่า เรามิได้ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะบุคคลของเด็กแต่ละคน ไม่
เกี่ยวข้องกับประสบการณ์เดินต่อสิ่งนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้สั่งสม วัฒนธรรม การพัฒนาการ
รับรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา และอีกหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของเด็ก เช่น ความ
พร้อมของเด็กแต่ละคนที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าของวัตถุในสภาพแวดล้อมของเขา ยิ่งกว่านั้นแนวคิด
ในทฤษฎีนี้ ยังไม่ได้ตระหนักถึงความเก็บกดและพ้ืนฐานประสบการณ์ที่มีผลต่อการแสดงออกทาง
ศิลปะ และมิได้นึกถึงความแตกต่างเฉพาะบุคคลด้านความสามารถในการแสดงรายละเอียดและการ
ออกแบบพื้นภาพอีกด้วย 

 เมื่อเด็กถูกเร่งเร้าให้สร้างสรรค์รูปทรงในลักษณะเหมือนจริง โดยฝึกฝนทางด้านทักษะให้
เหมือนกับที่ผู้ใหญ่ฝึกฝนทางศิลปะนั้น ความเหมือนจริงจึงเป็นเป้าหมายหลักของการแสดงออก สิ่งที่
ตามมาก็คือเด็กเบื่อหน่ายกับกิจกรรมศิลปะที่ครูเป็นผู้ก าหนดการแสดงออกนั้นซึ่งจริง ๆ แล้วเด็ก
อาจจะไม่ได้มองเห็นหรือรับรู้รูปวัตถุท่ีครูมองเห็นและตัดสินก็ได้ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่า
เรามองเห็นวัตถุแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง จริงอยู่ เมื่อเราใช้ชีวิตอยู่ในวัฒนธรรมเดียวกัน เราย่อม
มองเห็นวัตถุสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มไปในทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เด็กก็พร้อมจะเรียนรู้และได้รับ
การสั่งสมและส ารวจตรวจสอบไปในวิถีทางเดียวกันด้วย แต่ควรจะค่อยเป็นค่อยไปและอย่าง
ระมัดระวัง พร้อมกันนั้น การแสดงออกทางศิลปะของเด็กก็ควรจะมีความสัมพันธ์กับประสบการณ์
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ส่วนตัวที่ผ่านมา และเป็นวิถีทางที่พวกเขาสนองตอบต่อสถานการณ์ขณะนั้นด้วย ไม่ใช่เป็นวัตถุที่อยู่
เหนือกาลเวลา อยู่เหนือสภาพแวดล้อมหรืออยู่เหนือความรู้สึกนึกคิดของผู้รับรู้ 
 ถ้าเด็กได้รับการปลูกฝังทางศิลปะในแบบแผนของผู้ ใหญ่ ขาดการยอมรับทางด้านความ
แตกต่างทางเอกัตภาพ ขาดการลองผิดลองถูก สิ่งที่เด็กได้รับคือ ความพึงพอใจของผู้ใหญ่ และการไร้
เสียซึ่งความม่ันใจและความเป็นตัวของตัวเอง 
 ศิลปะเด็กแบบเสมือนจริง 
 เมื่อเรารับศิลปะแบบเสมือนจริงเข้ามาสอนในโรงเรียน โดยเน้นการฝึกฝนทางด้ านฝีมือให้
สามารถแสดงออกทางศิลปะได้ ผลงานที่เลียนแบบวัตถุสิ่งแวดล้อม เช่น ให้เด็กฝึกเขียนภาพใบไม้ 
ขวด กล่อง ชอล์กทิวทัศน์ ที่ผ่านมา นอกจากจะเป็นรูปแบบเหมือนจริงที่มีขีดจ ากัดแล้ว สื่อการ
แสดงออกก็ดูเหมือนจะนิยมกันอยู่ไม่กี่อย่างอีกด้วย ซึ่งท าให้การแสดงออกในลักษณะเหมือนจริงมี
จุดอ่อนยิ่งขึ้น 

 การสอนเขียนภาพด้วยการปั้นแกะสลักในลักษณะเหมือนจริงตามโรงเรียนที่ผ่านมา อาจจะ
สอดคล้องกับสภาพการศึกษาที่ยึดถือครูเป็นศูนย์กลางด้วยเช่นกัน มีลักษณะเป็นการฝึกฝนทางทักษะ
ที่ง่ายต่อการสอนและง่ายต่อการตรวจสอบคุณภาพ หรือการให้คะแนนของครู นอกจากนั้นยังอาจจะ
สอดคล้องกับการฝึกฝนทางทักษะทางศิลปะสายประเพณีในอดีตอีกด้วย ท าให้การเรียนการสอน
ศิลปะในลักษณะเหมือนจริงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและเป็นเวลานานพอสมควร 

 มีการฝึกฝนศิลปะแบบเหมือนจริงจะเหมาะสมกับการฝึกฝนของนักเรียนที่โตขึ้น หรือผู้ศึกษา
ทางด้านศิลปะโดยตรงก็ตาม แต่กิจกรรมการเขียนภาพแบบเหมือนจริงก็ยังคงใช้ได้กับศิลปะเด็ก แต่
ต้องเป็นเพียงส่วนหนึ่งซึ่งจะช่วยให้เด็กมีประสบการณ์และการแสดงออกที่หลากหลายยิ่งขึ้น และก็
ต้องไม่ใช่แบบเหมือนจริงตามมาตรฐานของผู้ใหญ่ แต่เป็นแบบเหมือนจริงตามมาตรฐานของเด็ก โดย
มีความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นพื้นฐานในการแสดงออก 

ทฤษฎีปัญญำ (Intellectualist Theory)  
ศิลปะที่เริ่มผสำนควำมรู้ควำมคิด 

  หลังจากท่ีนิวตัน (Sir Isaac  Newton) เสนอการทดลองแยกสีจากแสงด้วยปริซึมได้แสง 7 สี 
หรือที่เรียกว่าสเปกตรัม ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 17 แล้ว ข้อพิสูจน์นั้นต่อมาได้ส่งผลกระทบมาสู่
การสร้างสรรค์จิตรกรรมด้วย แม้จะล่าช้าถึงครึ่งหลังคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ก็ตาม 

ก่อนหน้านั้นการสร้างสรรค์จิตรกรรมมักจะก าหนดสีของแสงตามที่ตามองเห็นได้ทั่วไป คือ 
เป็นสีที่ออกเหลืองเป็นพ้ืน และก าหนดบริเวณเอาเป็นสีน้ าตาล ผ่านมาถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 

ศิลปินยุโรปหลายคนเริ่มพัฒนาการใช้สีให้หลากหลายขึ้น และที่ปรากฏเด่นชัดคือ จิตรกรรมของลัทธิ
อิมเพรสชั่นนิสม์ (Impressionism) ในฐานะที่รับอิทธิพลแนวคิดทางด้านแสงสีจากนักวิทยาศาสตร์ 
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น ามาประยุกต์ใช้ในงานจิตรกรรม โดยมิได้ก าหนดให้แสงเป็นสีเหลืองอีกเช่นเดิม แต่ได้ก าหนดสี
มากมายหลายสีผสมผสานไว้ด้วยกัน ภาพท้องฟ้าในอดีตที่เคยระบายเป็นสีฟ้าตามที่ตาเห็นก็มี
มากมายหลายสิ่งขึ้น ศิลปินได้ศึกษาค้นคว้าถึงเรื่องการสะท้อนแสงสี จากวัตถุหนึ่งไปสู่อีกวัตถุหนึ่งที่
ท าให้สีบนพ้ืนภาพมีลักษณะผสมผสานกันเป็นเอกภาพ เน้นการระบายสีให้ผสมผสานกับรอยแปรง 
เกิดความรู้สึกสั่นสะเทือนของแสง (Light  Vibration) บนพ้ืนภาพ ให้ความรู้สึกเร้าใจและประทับใจ
เป็นอย่างดียิ่ง 

หลังจากศิลปินกลุ่มอิมเพรสชั่นนิสม์ เปิดนิทรรศการผลงานขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 
1874  ก็อาจจะนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเสนอความคิดใหม่ของมนุษย์ในการสร้างสรรค์รูปแบบทาง
ศิลปะ ต่อจากนั้นมา ศิลปะได้กลายเป็นสิ่งท้าทายความคิดของศิลปินมากขึ้น ทั้งรูปแบบและเนื้อหาที่
ไม่จ าเป็นจะต้องเดินตามกันอยู่เช่นเดิม รูปแบบรวมทั้งเทคนิคได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เนื้อหาก็ได้
หลุดพ้นศาสนาและผู้มีอ านาจรัฐโดยสิ้นเชิง กิจกรรมทางศิลปะได้มีสภาพเป็นกิจกรรมลักษณะใหม่ที่
ศิลปินสามารถจะใช้สติปัญญาสร้างสรรค์ได้อย่างกว้างขวาง ภายใต้เป้าหมาย ความคิดค านึง และการ
แสดงออกท่ีมีเหตุผลของตน  

ผ่านมาถึงปัจจุบันเราพบศิลปะร่วมสมัยที่มากมายหลายลักษณะ หลายกลุ่มความคิด ที่ได้
เสนอความคิดค านึงออกมาเป็นผลงานศิลปะแบบแปลกๆท้าทายการท าความเข้าใจต่อลักษณะที่เร้าใจ
นั้น ศิลปะสมัยใหม่หลายต่อหลายลักษณะ ไม่ใช่ประโยคบอกเล่า เพ่ือจะบอกกับทุกสิ่งทุกอย่างเหมือน
ผู้ชื่นชมไร้เสียซึ่งสติปัญญาความคิด แต่ศิลปะเหล่านั้นอาจจะเป็นประโยคค าถาม หรือเป็น
ปรากฏการณ์อย่างหนึ่ง ซึ่งเราต้องตอบค าถามหรือท าความเข้าใจกับปรากฏการณ์นั้นนั้น เคยมีผู้กล่าว
ท านองว่า “เมื่อคนเราฉลาดขึ้น เราจะบังคับให้ศิลปะคงความโง่เขลาเพียงสวยงามง่ายๆ อยู่เช่นนั้น
หรือ”  

ทฤษฎีปัญญำทำงศิลปศึกษำ 

ตามแนวคิดของทฤษฎีปัญญาทางศิลปศึกษามีความเชื่อร่วมกันว่า “เมื่อเด็กเขียนสิ่งใดจะ
เขียนตามที่รู้” ความหมายของการที่เด็กรู้ในที่นี้ หมายถึง การที่เด็กมีความรู้ต่อสิ่งนั้น ๆ อย่างไร เป็น
ความรู้ในลักษณะที่เป็นความคิดรวบยอด (Concept) ต่อสิ่งนั้น เช่น เมื่อเด็กพบเห็นผลส้ม เด็กจะมี
ความคิดรวบยอดต่อส้มแตกต่างกันไป เด็กคนหนึ่งอาจจะมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับรส สี ราคา หรือ
การปลูกส้ม เฉพาะตัวของเขาซึ่งมีความคิดรวบยอดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเป็นผลมาจากการสั่งสม
ประสบการณ์ของแต่ละคน ความคิดรวบยอดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ใช่รายละเอียด ข้อมูลหรือภาพที่
ปรากฏอยู่เบื้องหน้าขณะนั้น แต่ภาพเบื้องหน้าเป็นตัวกระตุ้นให้คิดค านึงถึงประสบการณ์ในสิ่งนั้น ๆ สี 
แสงเงา รูปทรงหรือลักษณะผิว จึงมีสภาพเป็นส่วนประกอบหรือส่วนรองของความรู้เท่านั้นเอง 

ส าหรับทฤษฎีปัญญานี้ ถือว่าความคิดรวบยอดของเด็กคือปัจจัยอันส าคัญในการสร้างสรรค์
งานของเขา และเป็นปัจจัยส าคัญในการตรวจสอบงานศิลปะของเด็กด้วย   กูดอีนาฟ (Florence 
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Goodenough)  เคยเสนอผลงานวิจัยว่า การเขียนภาพคนของเด็กนั้น เด็กคนใดที่มีความคิดรวบยอด
ต่อคนได้สมบูรณ์กว่าหรือมากกว่า มักจะปรากฏผลว่าเด็กคนนั้นจะเขียนภาพได้ละเอียดและถูกต้อง
ชัดเจนกว่าด้วย ซึ่งในง่ายๆเกี่ยวกับความคิดรวบยอดของเด็กที่มีต่อคน เขาได้สรุปว่า ความคิดรวบ
ยอดนั้น เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต จากข้อเสนอข้างต้น จะพบว่าเกี่ยวข้องกับทฤษฎี
ปัญญาในแง่ที่ว่า ภาพที่เด็กแสดงออกจะเกี่ยวข้องกับความคิดรวบยอดและเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
รูปแบบทางศลิปะด้วย  

จากผลงานศิลปะของเด็ก เราจะพบข้อน่าสังเกตอีกอันหนึ่งว่า รูปแบบที่ปรากฏขึ้นในผลงาน
ศิลปะหรือผ้าเขียนนั้น จะแสดงการสื่อสารกับข้อมูลทางด้านความคิดรวบยอดต่อสิ่งนั้น มากกว่า
ข้อมูลที่ได้จากภาพที่ปรากฏเบื้องหน้า นักทฤษฎีปัญญาสรุปว่า “เด็กเขียนภาพตามที่เขารู้ ไม่ใช่จาก
การที่เด็กมองเห็น” และก็เชื่อว่า ข้อมูลทางด้านความคิดรวบยอดจะมีความสัมพันธ์กับข้อมูลภาพที่
ปรากฏ ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการฝึกฝนและประสบการณ์ต่อไป 

การมองเห็นวัตถุสิ่งแวดล้อมแล้วมีความสนใจจดจ่อต่อสิ่งนั้น สังเกตรูปทรง สี และ
รายละเอียดอ่ืน ๆ การเริ่มต้นจากสิ่งที่เห็นย่อมน ามาซึ่งความคิดรวบยอดต่อสิ่งนั้น และความคิดรวบ
ยอดซ่ึงเกิดจากประสบการณ์ก็จะมีผลไปสู่การมองเห็นอีก และในแง่ศิลปะเด็กก็ถือว่าการมองเห็นวัตถุ
หรือการกล่าวถึงวัตถุเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการแสดงออกซึ่งความรู้ หรือความคิดรวบยอดของเด็ก
แต่ละคนเทา่นั้น  

ศิลปะเด็กกับทฤษฎีปัญญำ 

การประยุกต์ทฤษฎีปัญญามาใช้ส าหรับเกี่ยวกับเด็ก สามารถน ามาใช้ได้อย่างดี เพราะเป็น
การเปิดโอกาสให้เด็กเสนอความคิดของเด็กแต่ละคน ที่ได้สะสมประสบการณ์และการรับรู้ จนเกิดเป็น
ความคิดรวบยอดลักษณะใดลักษณะหนึ่งในจิตส านึกของเด็ก ซึ่งความคิ ดรวบยอดจะถูกต้อง 
กว้างขวาง และดีงามเพียงใด ขึ้นอยู่กับการเตรียมการของผู้ใหญ่ทั้งทางบ้านและโรงเรียน 

การน าแนวคิดนี้มาใช้กับเด็กอย่างง่าย ๆ เช่น การน าวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาที่สุดดวงใจ แล้วเปิด
โอกาส ให้เด็กเสยอความคิดรวบยอด โดยแสดงออกมาเป็นงานศิลปะ อาจเป็นไปได้ระยะหนึ่ง แต่มื่อ
บ่อยเข้า ความน่าเบื่อของกิจกรรมก็จะเกิดขึ้น อาจารย์เลิศ อานันทนะ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่าย
ประถมฯ) ได้เคยทดลองสอนศิลปะเด็กช่วงก่อน 14 ตุลาคม  2516  ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับทฤษฎี
ปัญญา หรืออาจจะถือว่าเป็นการประยุกต์ทฤษฎีปัญญาที่ก้าวหน้าก็ได้ โดยค านึงถึงความคิดรวบยอด
ของเด็กที่กว้างขวางข้ึน และอาจจะประทุมประสานกับสภาพสังคมด้วย ซึ่งอาจารย์เลิศ อานันทนะ ได้
ตีพิมพ์หนังสือรวบรวมกิจกรรมของเด็กขึ้นหัวเรื่องหนึ่ง  ชื่อหนังสือ “ฉันเป็นนายกรัฐมนตรี” เป็น
กิจกรรมเขียนภาพที่ให้เด็กเสนอความคิดรวบยอดซึ่งเด็กแต่ละคนมีต่อนายกรัฐมนตรีขณะนั้น ซึ่งดู
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เหมือนว่าการแสดงออกของเด็กได้ผสมผสานความคิดและจินตนาการของแต่ละคนไว้กับความคิดรวบ
ยอดอย่างกว้างขวางและน่าสนใจยิ่ง 

ส าหรับการเรียนการสอนศิลปะเด็กโดยทั่วไปไม่ได้ยึดถือทฤษฎีนี้เพียงทฤษฎีเดียว เพราะ
ขีดจ ากัดของกิจกรรมที่มีอยู่ตามที่กล่าวถึงบ้างแล้ว แนวคิดของทฤษฎีปัญญาจึงถูกน าไปแทรกหรือ
ผสมผสานกับแนวคิดวิธีอ่ืน ๆ ด้วย เพื่อให้เด็กได้เสนอความคิด ได้แสดงออกและได้รับประสบการณ์ที่
กว้างขวางขึ้น เพราะประสบการณ์ทางศิลปะควรมีลักษณะบูรณาการหลายด้าน เช่น การเสนอ
ความคิด รูปแบบสร้างสรรค์ การแสดงอารมณ์ การบันทึกสภาพแวดล้อม เป็นต้น  

ทฤษฎีกำรรับรู้ (Perceptual Theory)  
หลังจากศิลปะลัทธิอิมเพรสชั่นนิสม์ กลุ่มศิลปะที่มีชื่อเสียงในยุโรปอีกหลายกลุ่ม เช่นซานน์ 

(Paul Cezanne) ศิลปินชาวฝรั่งเศส ได้มีบทบาทเด่นขึ้นในฐานะผู้ที่สร้างสรรค์จิตรกรรมโดยแสดง
ภาพการรับรู้ต่อวัตถุสิ่งแวดล้อมโดยตรง ความส าคัญของการมองเห็นหรือการรับรู้วัตถุโดยตรง เช่น 
คุณค่าของปริมาตร มวลสาร พ้ืนผิว เขาไม่ค่อยจะสนใจเรื่องของแสงที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าทาง
วิทยาศาสตร์ เขาไม่ได้สนใจแต่เพียงการมองเห็นอย่างทั่วไปเท่านั้น ยังสนใจถึงความจริงหรือธรรมชาติ
ของสิ่งนั้น ในแง่วัตถุที่ด ารงอยู่ด้วย นอกจากนั้นเขายังสนใจกับการรับรู้ในแง่ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ทั้งหลายที่อยู่ร่วมกัน เซซานน์โดยพยายามสร้างความสัมพันธ์บนพ้ืนภาพจิตรกรรม ทั้งบริเวณภาพ
และบริเวณพ้ืนผิว (Figure and Ground) อย่างน่าสนใจมาก  

ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20  ปีคาสโซ (Pablo Picasso) ก็เป็นผู้น าในการพัฒนาความคิดใน
ลักษณะนี้ไปอย่างก้าวไกลมาก งานของเขาลักษณะคิวบิสม์ (Cubism) ไม่สนใจกับสภาพแวดล้อมอ่ืน
ใดนัก นอกเสียจากวัตถุเบื้องหน้าและการรับรู้ของเขา 

การรับรู้ในลักษณะของคิวบิสม์ เป็นการรับรู้โครงสร้างของวัตถุในลักษณะง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน 
รับรู้สภาพส่วนรวมมากกว่ารายละเอียดปลีกย่อย นัยว่าเป็นผลมาจากจิตวิทยาส านักเกสตอลท์ด้วย 
ลักษณะการรับรู้และการแสดงออกที่เด่นมากอีกลักษณะหนึ่งก็คือ การรับรู้วัตถุหลายด้านหลายมุม 
เพราะจริง ๆ แล้ววัตถุใดวัตถุหนึ่งมิได้มีเพียงด้านเดียวหรือมือเดียวเท่านั้น รูปแบบจิตรกรรมที่ปรากฏ
จึงอาจจะรวมด้านต่าง ๆ ไว้ด้วยกันบนพ้ืนภาพ เช่น ภาพคนก็อาจจะรวมด้านหน้าและด้านหลังไว้
ด้วยกัน ภาพหุ่นนิ่งก็อาจจะรวมหุ่นนิ่งด้านหน้าและด้านบนไว้ด้วยกัน เป็นต้น 

เกี่ยวกับการรับรู้หลายได้เช่นนี้ ถ้าเราติดตามสังเกตการเขียนภาพของเด็กอย่างต่อเนื่อง เรา
จะพบว่าการรับรู้และการแสดงออกของวัยเด็กช่วงหนึ่งก็สื่อสารการรับรู้หลายด้านไว้ด้วยกัน เช่น เด็ก
อาจจะเขียนแก้วน้ าแสดงก้นแก้วด้านข้าง ปากแก้วด้านบน ระดับมุมเฉียง ตัวแก้วด้านข้าง เป็นต้น ซึ่ง
ถ้าเราเข้าใจว่าการแสดงออกในลักษณะรวมด้านและมุมต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน ไม่ใช่ความผิดในเชิงศิลปะ 
แต่เป็นผลมาจากการรับรู้ ก็จะช่วยให้เราเข้าใจการแสดงออกทางศิลปะของเด็กได้อย่างดีขึ้นด้วย 
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ทฤษฎีกำรรับรู้ทำงศิลปะศึกษำ 

จากแนวคิดจิตตะวิทยาเกสตอลท์ (Gestalt Psychology) ในแง่การรับรู้จากสภาพส่วนรวม
เศษส่วนย่อย ได้ส่งผลสอบทฤษฎีของ อาร์เนม (Arnheim’s Theory) ทฤษฎีของเขาได้เสนอหลักการ
โดยสรุปว่า “เด็กเขียนภาพตามที่เห็น” โดยเชื่อในกระบวนการรับรู้ที่เริ่มจากการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ใน
ภาพรวมทั้งหมด แล้วจึงมองเห็นรายละเอียดตามมาและในแง่การรับรู้โลกภายนอกของผู้ใหญ่ก็
แตกต่างกับการรับรู้ของเด็ก การแสดงออกทางด้านรายละเอียดและสัญลักษณ์ก็แตกต่างกันอย่างเห็น
ได้ชัดเช่นกัน (Rudolph Arnheim, 1954)  

 จากแนวคิดข้างต้น ถ้าเราน ามาพิจารณาเปรียบเทียบกับการแสดงออกทางศิลปะของเด็ก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนภาพ เราจะพบว่า วัยเด็กในช่วงแรกจะเขียนภาพวัตถุสิ่งแวดล้อมเป็น
รูปทรงง่ายๆไม่มีรายละเอียดอะไรมากนัก ต่อเมื่อเด็กเริ่มโตขึ้นเราจะผู้ ค่อย ๆ เพ่ิมความซับซ้อนหรือ
รายละเอียดขึ้นด้วย จากข้อสังเกตของความนี้ก็อาจจะพอสรุปได้ว่า เด็กจะเริ่มรับรู้สิ่งต่าง ๆ ใน
ลักษณะส่วนรวมที่เป็นโครงสร้างใหญ่ ๆ และแสดงออกเป็นภาพง่ายๆต่อเมื่อเด็กพัฒนาการรับรู้ไป
พร้อมพร้อมกับพัฒนาการด้านอ่ืน ๆ เด็กรับรู้รายละเอียดมากขึ้น เขาก็จะแสดงออกด้วยรายละเอียด
ของสิ่งนั้นเพ่ิมมากขึ้นด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ผลงานศิลปะของผู้ใหญ่และเด็กจึงมีความง่ายและซับซ้อน
ต่างกันด้วย เช่น เมื่อเด็กและผู้ใหญ่มองไปที่รถยนต์คันเดียวกัน เด็กอาจจะรับรู้สภาพส่วนรวมง่ายๆ
ของรถในลักษณะหลังคาโค้ง ล้อกลมกลม 4 ล้อ สีแดง ส่วนผู้ใหญ่นอกจากจะมองเห็นภาพส่วนรวม
เช่นนั้นแล้ว เขาจะเห็นรายละเอียดเพิ่มขึ้น เช่น กระจก ที่ปัดน้ าฝน กันชน ไฟหน้าหลัง เป็นต้น  

นอกจากการรับรู้แตกต่างกันตามวัยแล้ว ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดยัง
แตกต่างกันแต่ละเฉพาะบุคคลอีกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพในการรับรู้ของแต่ละคน ซึ่ง
สมรรถภาพในการรับรู้นี้ อาจจะเกี่ยวข้องกับสติปัญญา ประสบการณ์ ความตั้งใจ และสภาพ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น เมื่อเรามองไปที่สนามเรายอมรับรู้สภาพส่วนรวมทั้งหมดก่อน อาจจะ
เป็นสภาพสี่เหลี่ยมกว้างใหญ่ พ้ืนหญ้าสีเขียวและเมื่อเราจดจ่อเพ่ิมขึ้นเราก็จะรับรู้ถึงชนิดของต้นหญ้า 
ความสูงต่ าของสภาพสนามบางตอน หรือลอยหญ้าตายบางพ้ืนที่ เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดมากน้อยนั้น
ย่อมแตกต่างกันออกไป 

การแสดงออกทางศิลปะเด็กทางด้านรายละเอียดมากน้อย จึงไม่ใช่ความผิดของเด็ก แต่เป็น
ผลมาจากการรับรู้ที่แตกต่างกันโดยตรง และความจริงแล้วความงามของศิลปะทุกรูปแบบ ก็ไม่ได้
ขึ้นอยู่กับรายละเอียดมากหรือน้อย ความง่ายหรือความซับซ้อนก็มีคุณค่าทางความงามได้เช่นเดียวกัน 

ศิลปะเด็กกับทฤษฎีกำรรับรู้ 
ตามแนวคิดของทฤษฎีการรับรู้ ได้ส่งผลมาถึงการเรียนการสอนเป็นอย่างมากช่วงเวลาหนึ่ง 

โดยที่ครูจะพยายามชี้แนะให้เด็กมองไปยังวัตถุสิ่งแวดล้อมรอบตัว มองให้เห็นเป็นรูปทรงหรือเค้าโครง
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ง่ายๆก่อน แล้วจึงมองละเอียดตามมา เช่น ถ้าจะให้เด็กเขียนภาพช้าง ก็ให้เด็กพิจารณาเค้าโครงใหญ่ๆ
แล้วร่างภาพเป็นรูปทรงง่ายๆคือล าตัวสี่เหลี่ยม  หัวสี่เหลี่ยม หมูสี่เหลี่ยม ง่วงและงานเป็นแท่งยาว 
หางเป็นเส้นตรง เป็นต้น หลังจากเด็กเขียนโครงสร้างส่วนรวมได้แล้ว จึงให้ขีดเขียนเส้นโค้งคดให้ทั่ว
ภาพตามลักษณะช้างที่ต้องการอีกครั้งหนึ่ง 

เมืองไทยเราได้นิยมสอนศิลปะในลักษณะโครงสร้างง่ายๆมานาน นับแต่หลังเปลี่ยนการ
ปกครอง พ. ศ. 2475  ยิ่งในระยะเริ่มแรกการสอนเขียนภาพจะเริ่มด้วยการเขียนตามแบบซึ่งเป็น
โครงสร้างเหลี่ยมง่ายๆ เป็นภาพลวดลายเรขาคณิต ดอกไม้ สัตว์ วัตถุสิ่งของ ฯลฯ จากภาพที่ปรากฏ
อยู่ในตารางหรือกราฟ  แล้วให้เด็กเรียนแบบภาพมาสร้างขึ้นในตารางหรือกราฟอีกแผ่นหนึ่ง ซึ่งต่อมา
เมื่อเขียนภาพของเด็กเน้นเสรีภาพมากขึ้น วิธีการเหล่านี้จึงค่อยๆเปลี่ยนไป 

การน าแนวคิดทฤษฎีการรับรู้มาใช้แทนที่ศึกษาทฤษฎีในแง่ของการรับรู้ที่แตกต่างกัน แล้ว
ขยายกิจกรรมให้กว้างขึ้น แต่กลับน ามาใช้เฉพาะผลของการรับรู้คือ ลักษณะรูปทรงง่ายๆที่เด็กรับรู้
วัตถุสิ่งแวดล้อม เรื่องท าให้กิจกรรมศิลปะมีขีดจ ากัดขึ้น นอกจากนั้นการชื่นชมอยู่เฉพาะรูปทรงง่าย ๆ
ที่ยอมรับกันว่าสวยงามจึงเกิดแบบที่ซ้ าซากจ าเจขึ้น 

จากวิธีการสอนที่ไม่ได้พัฒนาให้กว้างขวางออกไป ท าให้การเรียนวาดเขียนของเด็กเกิด
รูปแบบที่ซ้ าซากจ าเจ การเรียนการสอนที่ไม่เร้าใจและเกิดการเรียนแบบกันอย่างกว้างขวาง เช่น ภาพ
กระต่ายวงกลม 2 วง หูแหลม หางแหลม ภาพดอกไม้ที่ต้องใช้วงเวียนเทียนรอบนอกแล้วแบ่งเป็นกรีบ 
6 กลีบ เป็นต้น รูปแบบเหล่านี้ได้เลียนแบบกันทั่วประเทศไทย เมื่อการเสนอกิจกรรมมีขีดจ ากัดเช่นนี้ 
การเขียนตามวิธีการข้างต้นจึงลดความส าคัญลง ประกอบกับวิถีทางการศึกษาที่พัฒนาไปอย่างมากท า
ให้การเขียนภาพในลักษณะก าหนดสภาพส่วนรวมจึงหมดความส าคัญลง 

ทฤษฎีควำมรู้สึกและกำรเห็น (Haptic and Visual Theory) 
ศิลปะที่แสดงอำรมณ์ 
เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ก่อนหน้าที่ศิลปะกลุ่มอิมเพรสชั่นนิสม์จะเจริญรุ่งเรืองขึ้น ศิลปะ

กลุ่มโรแมนติก (Romanticism) ได้เสนอท่าทีใหม่ในการแสดงทางด้านศิลปกรรมขึ้น โดยเน้นทาง
เรื่องราวและรูปแบบที่เราอารมณ์ผู้ดู เช่น ทิวทัศน์ที่แสดงท้องฟ้าและท้องทะเลปั่นป่วน ภาพสงคราม
ที่แสดงบรรยากาศที่ตื่นเต้นดุเดือด หรือภาพคนตายซึ่งแสดงสภาพการใช้สีที่ชวนเศร้าใจ เป็นต้น ชื่อ
เราจะพบว่าเพียงเรื่องราวที่ตื่นเต้นเร้าอารมณ์นั้นไม่สามารถจะโน้มน้าวความรู้สึกของผู้ดูได้เพียงพอ 
การเสริมสร้างคุณค่าทางด้านรูปแบบในแง่ของบรรยากาศ สี น้ าหนักสี จะช่วยกระตุ้นอารมณ์ให้
สมจริงตามเนื้อหาได้อย่างมาก  

จากการเริ่มต้นของงานศิลปกรรมที่เสนออารมณ์อันเร้าใจเช่นนั้น ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้น
ส าหรับศิลปินสมัยใหม่ต่อมาเป็นอย่างมาก เช่น ผ(Vincent van Gogh) ที่เสนอภาพคน ทิวทัศน์ หรือ
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สิ่งต่างๆด้วยสีและรอยแปลงที่หยาบกร้านเร้าใจมาก อารมณ์ที่เราสัมผัสได้บนพื้นภาพได้กลายเป็นอีก
แง่มุมหนึ่งในการชื่นชมศิลปกรรม แทนที่จะเป็นความประณีตสวยงามอยู่ด้านเดียวเท่านั้น 

ศิลปินบางกลุ่มก็แสดงอารมณ์เรื่องราวชีวิตในสังคม สร้างภาพอารมณ์ที่ให้ความรู้สึกเก็บกด
และต่อสู้ดิ้นรนอย่างรุนแรง หรือบางกลุ่มก็แสดงอารมณ์ความรู้สึกด้วยสีสันอันสดใสสนุกสนาน โดยใช้
สีที่ไม่ค านึงถึงสีจริงของวัตถุสิ่งแวดล้อม เพราะถือว่าสีให้อารมณ์ความรู้สึกต่อผู้ดูได้โดยตรง เช่น ต้นไม้
อาจจะเป็นสีม่วง ท้องฟ้าอาจจะเป็นสีแดง น้ าอาจจะเป็นสีเขียว เป็นต้น ศิลปินพรุ่ งนี้เชื่อว่าส าหรับ
งานจิตรกรรมแล้วสีเป็นสิ่งแสดงอารมณ์ได้โดยตรง 

นอกจากนั้นยังมีกลุ่มศิลปินชาวอเมริกันที่เน้นการแสดงอารมณ์ด้วยรอยแปรงหรือรอยสีที่
ตื่นเต้นยิ่งขึ้น โดยอาจจะใช้รอยแปลงขนาดใหญ่ระบายอย่างรวดเร็วรุนแรง ใช้สีหยด สาด เท ให้
ตื่นเต้นเร้าใจ การแสดงออกทางอารมณ์อันรุนแรงเช่นนี้ อาจจะสื่อสารได้ไม่ดีนักส าหรับผู้คนทั่วไป แต่
อย่างน้อยศิลปะเช่นนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความเก็บกดและความรุนแรงของผู้คนในสังคมปัจจุบัน ซึ่ง
เป็นสังคมที่ไม่สงบราบเรียบนัก 

จริงอยู่คนงานศิลปะทุกชนิดย่อมเป็นสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้ สึก ซึ่งอาจจะเป็น
ความงดงาม ประณีต สงบ อ่อนหวาน แต่ศิลปะในแนวทางนี้ได้เสนอความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เด่นชัด 
เป็นตัวกระตุ้นผู้ชื่นชมให้เกิดอารมณ์ร่วมตามที่ศิลปกรรมชิ้นนั้นแสดงออก เพราะถือว่าเมื่อคนเราพบ
หรือสัมผัสกับวัตถุแวดล้อมใด ๆ เราจะเกิดความรู้สึกหรืออารมณ์ด้านใดด้านหนึ่งต่อสิ่งนั้น อารมณ์
ความรู้สึกจึงเป็นสัจจะอย่างหนึ่งของชีวิตที่ควรจะเป็นจุดส าคัญในการแสดงออกทางศิลปะด้วย 

ทฤษฎีควำมรู้สึกและกำรเห็นทำงศิลปศึกษำ  
ทฤษฎีความรู้สึกและการเห็น เป็นแนวคิดท่ีประมวลมาจากความคิดของนักศิลปศึกษา โลเวน

เฟลด์ (Viktor Lowenfeld) ซึ่งโลเวนเฟลด์มีความเชื่อท านองว่า เมื่อเด็กพบเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนั้น เด็กจะไม่ได้เพียงรับรู้รูปทรงของวัตถุสิ่งของเท่านั้น แต่จะเกิด
ความรู้สึกต่อสิ่งนั้นขึ้นด้วยเช่น การที่เด็กพบกระต่าย เขาไม่ได้เพียงรับรู้รูปร่างหน้าตาของกระต่าย
เท่านั้น เขาอาจจะชื่นชม ได้เล่นกับกระต่าย และรู้สึกถึงความน่ารักและความสวยงามของกระต่าย 
ความรู้สึกของเด็กเช่นนี้ เป็นความรู้สึกท่ีมีอิสรภาพอยู่ในโลกส่วนตัวของตนเอง 

คนเราเรียนรู้ได้ด้วยการเรียนรู้ผ่านความรู้สึกภายใน คือสมรรถภาพในการเห็น รู้สึก ได้ยิน ได้
กลิ่น และลิ้มรส ซึ่งนับเป็นประสาทสัมผัสที่มีค่าต่อการมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมของเขา การ
พัฒนาการความรู้สึกในการรับรู้นับเป็นสิ่งส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่ง
ตลอดเวลาเรามักจะไม่ค่อยใส่ใจกับพัฒนาการทางด้านประสาทสัมผัส เพราะมัวแต่เน้นทางด้าน
คุณภาพการเรียนรู้โดยตรงเสียเป็นส่วนมาก ถ้าการศึกษาสามารถพัฒนาความรู้สึกสัมผัสได้ดี ย่อมมี
ผลดีไปสู่การเรียนรู้โดยตรงด้วย 
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การเรียนรู้ทางศิลปะร่วมช่วยพัฒนาคุณภาพทางด้านความรู้สึกสัมผัสของเด็กได้อย่างดี เมื่อ
เรากล่าวถึงความรู้สึกนั่นย่อมหมายถึงว่าได้ประสานกับอารมณ์  (Emotion)  ไว้ด้วย ศิลปะควรจะ
เป็นสิ่งช่วยกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกให้ตื่นตัว ทั้งในแง่ความรู้สึกสัมผัสที่มีต่อสภาพแวดล้อม และต่อ
การสร้างสรรค์ศิลปะโดยตรง เมื่อเด็กได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์ทางด้านความรู้สึกสัมผัสมาก
ขึ้น คุณภาพก็ย่อมพัฒนาขึ้นด้วยเช่นกัน 

ตามความคิดและความเชื่อของทฤษฎีความรู้สึกและการเห็น จึงมุ่งกิจกรรมศิลปะที่เปิด
โอกาสให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกอย่างเสรีภาพ และเชื่อมั่นว่าการส่งเสริมการ
แสดงออกในลักษณะนี้ ย่อมสร้างเสริมให้เด็กเกิดคุณค่าอย่างกว้างขวางทั้งในแง่คุณค่าทางศิลปะและ
คุณค่าทางด้านบุคลิกภาพ  โดยเฉพาะทางด้านบุคลิกภาพนั้น เกี่ยวข้องกับความรู้สึกสัมผัสที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมรอบด้าน 

เมื่อกล่าวถึงอารมณ์ในผลงานศิลปะเด็ก ย่อมต่างไปจากการแสดงอารมณ์ในผลงานศิลปะของ
ศิลปินอย่างแน่นอน ในขณะที่ศิลปินพยายามแสดงอารมณ์ที่สัมพันธ์กับการสร้างสรรค์ในรูปแบบและ
เทคนิคต่าง ๆ เพ่ือการยอมรับในสังคมแต่เด็กจะแสดงอารมณ์ด้วยความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
โดยตรง เด็กไม่เน้นการแสดงออกด้วยการสร้างสรรค์เทคนิคอย่างเด่นชัด แต่แสดงออกอย่าง
ตรงไปตรงมาตามความรู้สึกสัมผัสของเขาซึ่งอาจจะแสดงออกด้วยสี ริ้วรอย และรูปทรงอย่างง่ายๆ แต่
ด้วยความตั้งใจและมั่นใจในการแสดงออก เราจะสามารถรับรู้การแสดงอารมณ์ความรู้สึกในศิลปะเด็ก
ได้อย่างดี 

ศิลปะเด็กกับทฤษฎีควำมรู้สึกและกำรเห็น 

ในขณะที่ศิลปะในสังคมเน้นการแสดงออกทางด้านอารมณ์ความรู้สึก ศิลปะเด็กก็หันมาเน้น
การแสดงออกจากอารมณ์ความรู้สึกของเด็ก ตามทฤษฎีความรู้สึกและการเห็นด้วยเช่นกัน เพราะ
เชื่อมั่นว่าความรู้สึกสัมผัสที่เด็กมีต่อสภาพแวดล้อมนั้นเป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์ใจ เป็นความรู้สึกที่เรา
ควรจะยอมรับและยอมให้เด็กเปิดเผย เพราะเมื่อเด็กแสดงออกในสิ่งที่เขารู้สึกสัมผัส นั่นย่อมเป็นทาง
หนึ่งที่เราจะเข้าใจเขาได้ ความรู้สึกสัมผัสเช่นนี้ย่อมเป็นการช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสหรือการรับรู้
ของเด็กให้มีความฉับไวต่อสิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต 

ปัจจุบันแนวคิดต่อศิลปะเด็กในเมืองไทยเริ่มเป็นที่ยอมรับทฤษฎีความรู้สึกและการเห็นกัน
อย่างกว้างขวาง ดังจะพบได้จากกิจกรรมทั่วไปที่เราอาจจะเสนอเรื่องราวหรือเนื้อหาต่าง ๆ ให้เด็ก
แสดงออก เช่น บ้านของฉัน อาชีพของพ่อแม่  การท านา การจราจร การตัดไม้ท าลายป่า การท างาน 
ฯลฯ ซึ่งเรื่องราวที่เสนอให้เด็กได้แสดงออกนั้นควรจะเป็นเรื่องราวที่มีลักษณะเป็นสภาพแวดล้อม
จริงๆ ของเด็ก เพ่ือเขาจะได้สามารถสะท้อนความรู้สึกสัมผัสโดยตรงในชีวิตประจ าวัน มาเป็นงาน
ศิลปะท่ีมีคุณค่าได้ 
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นอกจากนั้น งานศิลปะเด็กที่สนับสนุนการแสดงออกทางด้านจินตนาการก็นะว่าช่วยกระตุ้น
การแสดงความรู้สึกได้ดีด้วย ซึ่งเรื่องราวที่เด็กจะแสดงจินตนาการนั้นมักจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตของเด็ก เรื่องราวที่เด็กสนใจหรือเรื่องราวที่เด็กมีประสบการณ์ เช่น ชีวิตในอนาคต เมืองไทยใน
อนาคต โลกวิทยาศาสตร์ ชีวิตบนดาวอังคาร ฯลฯ จริงอยู่จินตนาการอาจจะไม่ใช่ความจริง แต่
จินตนาการก็สัมพันธ์กับความจริงและท้าทายความรู้สึกนึกคิดของเด็กได้อย่างดียิ่ง 
 

บทสรุป 

  

ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยในการสร้างสรรค์งานศิลปะะนั้น เป็นไปตามขั้นพัฒนาการ  เริ่ม
ตั้งแต่วัยเด็กเล็กเด็กมักจะใช้มือในการลาก ขีด เขียน อยู่ตลอดเวลา แม่แต่วัยเด็กที่ยังไม่สามารถจับ
อุปกรณ์ในการขีดเขียนได้ก็มีการลากนิ้วมือไปมา เป็นการขีดเขียนโดยสัญชาตญาณนั่นเอง ซึ่งเด็กทั่ว
โลกมีพัฒนาการในการเขียนที่น าไปสู่การสร้างงานศิลปะเริ่มตั้งแต่อายุ 3 ขวบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ขั้น 
คือ ขั้นที่ 1 ขั้นขีดเขี่ย เป็นการเขียนแบบปราศจากการควบคุม ขั้นที่ 2 ขั้นเขียนเป็นรูปร่าง เด็กจะเริ่ม
เขียนเส้นต่าง ๆ เป็นรูปร่างมากขึ้น ขั้นที่ 3 ขั้นรู้จักออกแบบ ขั้นนี้เด็กจะสามารถเขียนเป็นเค้าโครง
รูปร่างที่มีความหมายได้บ้าง โดยการรวมเอาทักษะการขีดเขียนที่ผ่านมาเข้าด้วยกัน  ขั้นที่ 4 ขั้นการ
วาดแสดงเป็นภาพ  เป็นการรวมเอาทักษะขั้นที่ 1 – 3 มารวมกันสร้างเป็นเรื่องราวให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
นับเป็นขั้นเริ่มต้นของการแสดงออกถึงการงานศิลปะของเด็ก 

การส่งเสริมให้เด็กเกิดการพัฒนาด้านศิลปะนั้น ควรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติ 
ให้เด็กได้มีโอกาสสร้างสรรค์งานอย่างมีความสุข เกิดการพัฒนาการรับรู้ทางวัตถุด้วยการเชื่อมโยงสิ่งที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และอยู่ในสภาพแวดล้อม ให้เด็กได้หยิบจับ ทดลอง ส ารวจ จนเข้าใจความ
แตกต่างด้วยตนเอง จนเกิดการเชื่อมโยงความรู้ จากสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่ง จากสิ่งของเป็นค าศัพท์ จาก
ค าศัพท์ไปสู่ประโยค ขยายไปสู่ความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้ด้วยชิ้นงาน และการ
น าเสนอ จากความเข้าใจและประสบการณ์ที่สั่งสมมมา 

การจัดกิจกรรมศิลปะให้กับเด็ก นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งในการท ากิจกรรมในแต่ละวัน
โดยทั่วไป ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือเชื่อมโยงทักษะน าไปสู่การเรียนในชั้นที่สูงขึ้นด้วย โดยเด็ก
จะเรียนรู้ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการสังเกตเกี่ยวกับสี ความแตกต่างของรูปทรง วัตถุ 
พ้ืนผิว ฯลฯ เมื่อเด็กได้ทดลองก็ได้เรียนรู้ มีการลงมือปฏิบัติ จนน าไปสู่การท างานเป็นขั้นตอน จน
ประสบผลส าเร็จ ได้เรียนรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์จากค าศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารขณะท างาน เช่น 
“ฉันวาดรถจักรยานมี 2 ล้อ” “เธอวาดหลังคาบ้านเหมือน 3 เหลี่ยมเลย” “ฉันวาดลูกไก่ได้มากกว่า
เธอตั้ง 5 ตัว” “ดูต้นไม้ของฉันสิ สูงกว่าก้อนเมฆตั้งเยอะ” เป็นต้น ซึ่งในขณะเดียวกันเด็กก็ได้เรียนรู้
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ทักษะการใช้ภาษาอย่างไม่รู้ตัวไปพร้อม ๆ กัน อีกทั้งได้เรียนรู้ทักษะทางสังคมไปพร้อม ๆ กันด้วย ซึ่ง
เป็นการเรียนรู้ที่เปรียบเสมือนการเล่นอย่างสนุกสนาน ที่ไม่ต้องมีการบังคับ แต่เด็กมีอิสระในการ
จินตนาการสร้างสรรค์ผลงาน 

ทั้งนี้ ในการสอนศิลปะในโรงเรียน มีการลองผิดลองถูกมามากมาย และมีความพยายามใน
การหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อใช้ในการสอนศิลปะเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของเด็กให้เต็มตามความสามารถ
ของแต่ละบุคคล โดยการร่วมมือกับนักศิลปะศึกษา น าทฤษฎีการแสดงออกทางศิลปะหลายทฤษฎีเข้า
มาใช้ในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น ทฤษฎีเหมือนจริง ทฤษฎีทางปัญญา ทฤษฎีการรับรู้ แต่ก็ไม่เป็นไป
ตามที่คาดหวังในการพัฒนาเด็ก ท าให้ทฤษฎีเหล่านี้หมดความส าคัญลง จนมาถึงคริสต์ศตวรรษที่ 19 
ได้ก าเนิดทฤษฎีใหม่ขึ้นคือ ทฤษฎีความรู้สึกและการเห็น ที่เน้นการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ออกมาจาก
ความรู้สึกภายในอย่างเสรี ซึ่งความรู้สึกที่เด็กมีต่อสิ่งต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมรอบตัว เป็นความรู้สึกที่
บริสุทธิ์ ที่ช่วยกระตุ้นประสาทการรับรู้ให้เกิดกับสิ่ งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเด็กได้เป็นอย่างดี เด็กจะ
สามารถสะท้อนความรู้สึกภายในออกมาได้เพราะเป็นสิ่งที่รู้จัก คุ้นเคย ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ควรได้รับ
การยอมรับ ซึ่งทฤษฎีนี้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน 

 

แบบฝึกหัดท้ำยบท 

 

ค าชี้แจง ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง และสมบูรณ์  
1. จงสรุปและอธิบายล าดับขั้นพัฒนาการทางศิลปะของเด็กปฐมวัยเป็นรูปแผนภูมิมาให้

ครอบคลุม 

2. จงยกตัวอย่างและอธิบายวิธีการส่งเสริมพัฒนาการในการขีดเขียนของเด็กอายุ 3 ขวบครึ่ง 
– 4 ขวบ 

2. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านการรับรู้ทางวัตถุอย่างไร และน าไปสู่การเรียนรู้ศิลปะได้
อย่างไร 

3. ยกตัวอย่างกิจกรรมศิลปะที่ส่งเสริมความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
สังคมศึกษา มาด้านละ 5 ข้อ 

 4. การท างานศิลปะของเด็กปฐมวัยมีประโยชน์ต่อการพัฒนาทางอารมณ์และสังคมของเด็ก
ปฐมวัยอย่างไร 

 5. จงเปรียบเทียบความแตกต่างของทฤษฎีการแสดงออกทางศิลปะของเด็กปฐมวัยทั้ง 4 
ทฤษฎี ในรูปแบบตาราง  
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เอกสำรอ้ำงอิง   
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แผนบริหำรกำรสอนประจ ำบทท่ี 3 

หลักกำรจัดประสบกำรณ์ศิลปะส ำหรับเด็กปฐมวัย 
 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วสามารถ 

1. อธิบายจุดมุ่งหมายและแนวทางในการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยได้ 
2. อธิบายการเตรียมกิจกรรมและการจัดประสบการณ์ ศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยได้ 
3. อธิบายแนวทางในการจัดประสบการณ์ทางศิลปะให้กับเด็กปฐมวัยได้ 
4. ยกตัวอย่างกระบวนการสอนศิลปะเด็กให้บรรลุเป้าหมายได้ 
5. การวางแผนการจัดประสบการณ์ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยได้ 
6. อธิบายการเตรียมห้องเรียนศิลปะได้ 

 7. สรุปกระบวนการสอนและการวางแผนการจัดประสบการณ์ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยได้ 
 8. บอกสิ่งที่ต้องเตรียมการก่อนการวางแผนการจัดกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยได้ 
 9. บทสรุป 

 

หัวข้อเนื้อหำ 
1. แนวทางในการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

2. จุดมุ่งหมายในการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

3. การเตรียมกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

4. การจัดประสบการณ์ทางศิลปะให้กับเด็กปฐมวัย  

        4.1 การเตรียมห้องเรียนศิลปะ 

 4.2 กิจกรรมศิลปะที่มีความเหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย  

       4.3 การจัดประสบการณ์ทางด้านศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยตอนปลาย  
5. ข้อควรค านึงในการสอนศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 

 6. กระบวนการสอนศิลปะให้บรรลุเป้าหมาย  
7. การวางแผนการจัดประสบการณ์ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 

8. สิ่งที่ครูควรเตรียมก่อนจัดกิจกรรมศิลปะ 

9. การเตรียมห้องเรียนศิลปะ 
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10. ล าดับขั้นตอนในการสอนศิลปะเด็กปฐมวัย 

 11. กระบวนการสอนศิลปะให้บรรลุเป้าหมาย  
 12. การวางแผนการจัดประสบการณ์ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 

13. สิ่งที่ครูควรเตรียมก่อนจัดกิจกรรมศิลปะ 

14. บทสรุป 

 15. ค าถามท้ายบท 

16. เอกสารอ้างอิง 
วิธีสอนและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนประจ ำบท 

สัปดาห์ที่ 3 

1. บรรยาย และสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint 
เรื่อง การจัดประสบการณ์ทางศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 

2. ให้นักศึกษาอภิปราย ซักถามและร่วมกันสรุป 

4. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 5 กลุ่ม ให้ร่วมกันออกแบบการจัดประสบการณ์ทางศิลปะ และ
น าเสนอในรูปแบบใดก็ได้อย่างอิสระ โดยให้เวลาไม่เกิน กลุ่มละ 10 นาที 

5. ร่วมกันสะท้อนถึงข้อดีข้อเสีย และสิ่งที่ควรปฏิบัติในการจัดกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็ก 

6. มอบหมายงานให้นักศึกษาไปศึกษารูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย
มาล่วงหน้า 

สัปดาห์ที่ 4 

1. ทบทวนสิ่งทีได้เรียนรู้มาแล้วในสัปดาห์ที่ 3 

2. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการให้นักศึกษา อภิปรายในหัวข้อ “กระบวนการสอนศิลปะให้บรรลุ
เป้าหมาย” 

3. บรรยาย และสรุปเนื้อหาด้วย Microsoft PowerPoint เรื่อง รูปแบบการจัดประสบการณ์
ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 

4. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 5 กลุ่ม ให้ร่วมกันแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์
ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย โดยให้เวลาไม่เกิน กลุ่มละ 10 นาที 

6. ร่วมกันสรุปอภิปรายการเรียนรู้ในบทที่ 3 

7. มอบหมายให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบทและน าส่งในสัปดาห์หน้า 

 

สื่อกำรเรียนกำรสอน  

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย  



 

59 เอกสารประกอบการสอน รายวิชาศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 

2. ต ารา ศิลปะส าหรับครูปฐมวัย 

3. Microsoft PowerPoint เรื่อง การจัดนิทรรศการทางศิลปะจากผลงานเด็ก 

4. Microsoft PowerPoint เรื่อง รูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 

5. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

แหล่งเรียนรู้ 
 1. ส านักวิทยบริการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 2. ห้องสมุดประชาชน 

3. เครือข่ายอินเทอร์เนตของส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
www.libraly.udru.ac.th และอ่ืน ๆ 

 

กำรวัดผลและกำรประเมิน 

1. ประเมินจากการอภิปรายซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินการออกแบบการจัดประสบการณ์ทางศิลปะ  

3. ประเมินจากแสดงบทบาทสมมติเก่ียวกับการจัดประสบการณ์ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 4. 
ประเมินจากน าเสนอเนื้อหา 

5. ประเมินจากความร่วมมือและความสนใจในการท ากิจกรรม 

6. ประเมินจากแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.libraly.udru.ac.th/




 

 

 

บทท่ี 3 

หลักกำรจัดประสบกำรณ์ศิลปะส ำหรับเด็กปฐมวัย 

 
 หลักส าคัญในการจัดประสบการณ์ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย คือ ควรให้สอดคล้องกับหลัก
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย และควรให้สอดคล้องกับหลักในการจัดกิจกรรมประจ าวันด้วย ซึ่งตาม
หลักสูตรสถานศึกษาของแต่ละสถานศึกษาได้มีการวางแผนการจัดประสบการณ์ไว้อยู่แล้ว เพ่ือไม่เกิด
ความซ้ าซ้อนและเป็นไปตามธรรมชาติอย่างมีความสุขทั้งเด็กและครู ในการเลือกกิจกรรมควรให้
เหมาะสมตามช่วงอายุ และมีความหลากหลายที่สามารถพัฒนาเด็กได้ทั้ง  4 ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาไปพร้อม ๆ กันด้วย  
 การปลูกฝังให้เด็กชื่นชอบและรักในการท างานศิลปะนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่ครูควรรู้กลวิธี เพราะ
ผลที่จะเกิดกับเด็กเมื่อเขาได้สร้างสรรค์งานศิลปะอย่างมีความสุขนั้นมีมากมายนัก เป็นกิจกรรมที่ช่วย
สร้างเสริมลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ต่าง ๆ ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน แต่ครูควรตระหนักในการสอน
ศิลปะว่าไม่ควรให้เด็กท างานศิลปะโดยเลียนแบบเหมือนกับของจริง เพราะจะเป็นการปิดกั้น
จินตนาการ และท าให้เด็กขาดความเชื่อมั่นในตนเองได้ ดังนั้นครูจึงควรส่งเสริมให้เด็กสร้างผลงาน
อย่างอิสระ ภายใต้ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง เพ่ือกระตุ้นศักยภาพที่มีอยู่ภายในของเด็กออกมาให้
ได้มากที่สุด 

 

แนวทำงในกำรจัดกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์ส ำหรับเด็กปฐมวัย 

 

 เพ่ือให้การจัดกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นอย่างเหมาะสมควรค านึงถึงแนวทางใน
การจัดกิจกรรม ดังนี้ (สรวงพร กุศลส่ง, 2553: 126-127) 

1. ควรค านึงถึงกระบวนการมากกว่าความส าเร็จของผลงาน 

2. หลีกเลี่ยงการให้เด็กวาดภาพระบายสี และการวาดภาพตามแบบ เพราะจะท าให้เด็กขาด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

3. ครูควรหาข้อชื่นชมในความก้าวหน้าในผลงานของเด็ก  
4. วางแผนและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอกับเด็กทุกคนในการท ากิจกรรมแต่ละครั้ง  
5. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่ ให้เด็กสามารถหยิบจับได้ด้วยตนเองอย่างสะดวก ทั้ง

การใช้และการเก็บเข้าท่ีเดิม 
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6. อย่าใช้ค าถามว่า “ก าลังท าอะไรอยู่” หรือเดาถึงสิ่งที่เด็กท า เพราะอาจจะไม่ถูกต้องจะ
ส่งผลต่อความรู้สึกในการสร้างผลงานของเด็กต่อไป 

7. ส่งเสริมให้เด็กสร้างผลงานให้ส าเร็จได้ด้วยตนเอง ด้วยการกระตุ้น แนะน า ให้ฝึกฝนให้
ก าลังใจสร้างทัศนคติเชิงบวก  

8. ให้ความส าคัญต่อกิจกรรมศิลปะ เปรียบเสมือนกับการสอนเขียนอ่าน 

9. การสอนศิลปะเด็ก ควรสอนให้เด็กรู้องค์ประกอบศิลป์ด้วย 

10. สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองถึงแนวทางและจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ให้กับเด็ก 

 

จุดมุ่งหมำยในกำรจัดกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์ส ำหรับเด็กปฐมวัย 

 

สัตยา สายเชื้อ (2541: 39-40) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ไว้ดังนี้  
1. ครูไม่ควรบังคับเด็กในการท ากิจกรรม ครูควรส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระตาม

ความต้องการของเด็ก โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้ขีดเขียน เพ่ือส่งเสริมความฉับไวด้านการพัฒนาทาง
สมอง 

2. การสร้างเสริมพัฒนาการทุกด้านของเด็กไปพร้อมกัน ควรมีการปลูกฝังและสร้างทัศนคติที่
ดีไปพร้อม ๆ กันอย่างสม่ าเสมอในหลายรูปแบบ เพ่ือสร้างสรรค์ความคิด รักสวยรักงาม รักธรรมชาติ 
เช่น ต้นไม้ ใบไม้ ผีเสื้อ สนามหญ้า บริเวณโรงเรียน น้ าตก สวนหย่อม ท้องฟ้า ฯลฯ ครูสามารถปรับ
สภาพแวดล้อมให้เด็กคิดตามว่าสิ่งที่เห็นอยู่ในธรรมชาตินั้นมีความสวยงาม 

3. ครูควรชักชวนเด็กสนทนาพูดคุยสังเกต เปรียบเทียบ ในด้านศิลปะ ให้เด็กสังเกต พิจารณา
สิ่งต่าง ๆ จากรูปภาพ วิดีโอหรือของจริงที่น ามาประกอบการสอน เช่น รูปบ้าน รูปรถยนต์ ต้นไม้ 
ดอกไม้ ใบไม้ มะม่วง แอปเปิล มังคุด แก้วน้ าดื่ม ถ้วย จาน ช้อน ซ้อม เพ่ือเด็กจะได้ฝึกการสังเกต 
เปรียบเทียบจากสิ่งของต่าง ๆ ที่มองเห็นและร่วมกันสนทนาพูดคุย  

4. การฝึกให้เด็กรู้จักการสังเกตโดยให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือพัฒนา
กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ และพัฒนาการสัมพันธ์กล้ามเนื้อมือและตา เช่น การเล่นดิน เล่นทราย เล่นน้ า 
ปั้นแป้งโด ฉีกปะติดปะตามรอย และขย ากระดาษ 

5. การฝึกเด็กในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น พู่กัน จานสี แก้วน้ า กาว และกระดาษ เมื่อใช้
เสร็จให้ท าความสะอาดและเก็บรักษาอย่างถูกวิธี 

6. ครูให้เด็กบอกสีที่รู้จัก ครูบอกชนิดและจ านวนสีที่เกิดจากธรรมชาติและสีที่มนุษย์สร้างขึ้น 
เช่น สีจากเปลือกไม้ ดอกไม้ หิน ถ่าน และดิน ฯลฯ 
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7. ส่งเสริมกิจกรรมทางการแสดงออกทางศิลปะ เช่น ตัดปะ ฉีกปะตามรอย การวาดภาพด้วย
มือลงบนกระบะทราย การเป่าสี พับกระดาษ หยดสี เทสี เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลายใน
กิจกรรม และเกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

8. ฝึกการท างานอย่างมีระเบียบและเป็นขั้นตอน รู้จักรักษาท าความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว
ให้ใช้งานได้นาน ตลอดจนการมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยของตนเอง 
 สิริพันธ์ ตันติรัตน์ไพศาล (2545: 31-32) กล่าวว่า การสอนศิลปะในระดับปฐมวัยเป็นการ
อบรมเบื้องต้น มิได้มีจุดมุ่งหมายให้เด็กวาดรูปเก่ง แต่เพ่ือปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยอันดีงาม และมีความ
พร้อมในการศึกษาในระดับต่อไป ดังมีจุดมุ่งหมายดังนี้ 
 1. เพื่อฝึกความพร้อมด้านต่าง ๆ ให้เด็กรู้จักการใช้ประสาทสัมผัสให้สัมพันธ์กันได้ตามวัย 

 2. เพ่ือสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ ฝึกการสังเกต การมีไหวพริบ สามารถแสดงออกตาม
ความสมารถและความถนัดของแต่ละบุคคล และรู้จักชื่นชมความสวยงาม 

 3. เพ่ือการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และบุคลิกภาพ 

 4. เพ่ือการปลูกฝังค่านิยมให้เด็กชื่นชอบ และสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างมีความสุข มีความ
เชื่อมั่นในตนเองได้ ส่งเสริมให้เด็กสร้างผลงานอย่างอิสระ ภายใต้ความรู้สึกนึกคิดตนเอง มีเจตคติที่ดี
ต่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพ่ือกระตุ้นศักยภาพที่มีอยู่ภายในของเด็กออกมาให้ได้มากที่สุด 

 5. เพ่ือฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือในการหยิบจับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการท างานศิลปะ และรู้จักการ
ท าความสะอาดและเก็บรักษาอุปกรณ์ได้อย่างถูกวิธี 
 6. เพ่ือฝึกการท างานเป็นกลุ่ม การอยู่ร่วมกันกับคนอ่ืน ชื่นชมความสวยงาม เรียรู้ความมี
ระเบียบตาม และฝึกการท างานขั้นตอน 

 7. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กสร้างผลงานอย่างอิสระ ภายใต้ความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่ออกมาอย่างมี
ความสุข สนุกสนาน มีความชื่นชอบเพลิดเพลิน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 8. เพ่ือให้มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดประสบการณ์ทางด้านต่าง ๆ 

 

กำรเตรียมกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์ส ำหรับเด็กปฐมวัย 

 

 การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสส ารวจ ค้นหาและ
ทดลอง มีการสร้างผลงานอย่างอิสระ ภายใต้ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง จากอุปกรณ์ทางศิลปะ
สร้างสรรค์ ซึ่งสามารถพัฒนาเด็กได้ทั้ง 4 ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
ไปพร้อม ๆ กันด้วย สามารถพัฒนาไปสู่ความรู้พ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์จากการ
สังเกต การเปรียบเทียบประเมินจากภาพ ในการจัดกิจกรรมศิลปะควรแนะน าและบอกเด็กเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น เพ่ือเป็นวิธีการให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ ค้นหากระบวนการด้วยตนเอง อย่างมีความสุข



 

 

64 เอกสารประกอบการสอน รายวิชาศิลปะส าหรบัเด็กปฐมวยั 

ความอิสระในการสร้างสรรค์ผลงานตามความพอใจของตนเอง ได้ ครูควรกระตุ้นและส่งเสริม
จินตนาการพร้อมกับสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งหลีกเลี่ยงการวาดภาพ
ตามแบบหรือวาดภาพตามสมุดภาพ เพราะเป็นการปิดกันทางความคิดของเด็ก ในการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ที่มีความเหมาะสมของกิจกรรมควรมีดังนี้ 
 - การวางแผนเตรียมกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความพร้อม 

 - ให้เด็กได้ฝึกฝนการลงมือท าด้วยตนเองเสมอ 

 - การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
 - การสร้างเสริมการเรียนรู้ต่อกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และสามารถบูรณาการความรู้ที่
เกี่ยวข้องได้ 
 การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในทางปฏิบัติส าหรับด้านการศึกษาปฐมวัย สามารถจ าแนก
ศิลปะสร้างสรรค์เป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
 1. การวาดและการใช้สี เด็กปฐมวัยชอบการวาดภาพและการใช้สีเพราะเป็นการส่งเสริมการ
สร้างกล้ามเนื้อมือและการมองเห็น แสดงสมรรถนะทางกายของเด็ก เด็ก 3 ขวบ สามารถจับดินสอได้
โดยเฉพาะจะก าไปทางปลายดินสอโดยใช้มือ 2  มือ สามารถใช้สี 2-3 สี มาประสานกัน รู้ชื่อสี สนุก
กับการใช้พู่กันระบายสีอย่างเพลิดเพลิน (Sheridan, 19822: 52) เมื่ออายุมากขึ้นเป็น 5 ขวบ เด็กจะ
ชอบวาดบ้านมีประตู หน้าต่าง หลังคา ระบายสีได้เรียบร้อยสวยงามมากข้ึน 

 2. การพิมพ์ เป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กด้วยการใช้อุปกรณ์ ซึ่งอาจเป็นเศษวัสดุที่หาได้
ง่ายจากธรรมชาติ สามารถทาสีแล้วประทับลงบนกระดาษให้เกิดเป็นภาพพิมพ์ที่มีลวดลายหรือ
รูปแบบที่เด็กสนใจได้ เช่น ก้านกล้วย ใบไม้ กิ่งไม้  
 3. การประดิษฐ์ เป็นงานศิลปะที่สามารถฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือแล้วยังเป็นการพัฒนา
ทางด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วย กิจกรรมการประดิษฐ์ ได้แก่ 

     - การพับกระดาษเป็นรูปต่าง ๆ 

     - การท าสิ่งประดิษฐ์ เช่น การสาน การประดิษฐ์เศษวัสดุ 
     - การต่อเติม ได้แก่ ฉีก ติด แปะ 

 4. การประดับตกแต่ง ดังมีกิจกรรมดังนี้ 
     - จดัดอกไม้ในโถแก้ว หรือจานพลาสติก 

     - การจัดห้องในมุมต่าง ๆ 

     - แต่งสวนในถาดพลาสติก 

     - จัดตกแต่งโต๊ะอาหาร 
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 5. การปั้น การปั้นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านกล้ามเนื้อเล็ก การคิดจินตนาการ
และการเรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรง ตลอดจนพัฒนาการรับรู้ ลักษณะการปั้นของเด็กมี 2 แบบ คือ 

     5.1 การปั้นแบบวิเคราะห์ หมายถึง การปั้นดินทั้งก้อน แล้วดึงส่วนต่าง  ๆ ออกเป็น
ส่วนประกอบย่อย 

     5.2 การปั้นแบบสังเคราะห์ หมายถึง การปั้นตามรายละเอียดส่วนย่อยแล้วน ามาปะติดต่อ
เป็นภาพรวม (Mayesky, et.al., 1995: 156-157)  ไม่ว่าเด็กจะปั้นลักษณะใด เด็กต่างได้ความคิด
จินตนาการและการเรียนรู้อย่างอิสระจากงานนั้น สื่อที่น ามาใช้กับงานปั้นได้แก่ ดินเหนียว ดินน้ ามัน 
แป้ง ได้แก่ แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว แป้งสาลี แป้งปั้น ขี้เลื่อย ฯลฯ  

พัฒนาการปั้นของเด็ก  (Schirrmacher, 1988: 236-237) จ าแนกตามอายุจ าแนกได้ 4 ขั้น 
ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1  การสัมผัส เป็นพัฒนาด้านการปั้นของเด็กอายุ 2 ขวบ มีลักษณะเป็นการเล่นจับ
สัมผัส ทุบไปมา ไม่แสดงผลงาน  
 ขั้นที่ 2 การค้นหา เด็กจะเริ่มท างานปั้นเป็นระบบมากขึ้น ด้วยการปั้นเป็นก้อนกลม ปั้นเป็น
แท่ง มีการเจาะรู เป็นพัฒนาด้านการปั้นของเด็กอายุ 3 ขวบ 

 ขั้นที่ 3 การประดิษฐ์ เป็นขั้นของการผลิตผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาเป็นรูปร่าง
ชิ้นงานสมบูรณ์มากขึ้น เป็นงานของเด็กอายุ 4 ขวบ 

 ขั้นที่ 4 งานสร้างสรรค์ เด็กอายุ 5 ขวบเริ่มมีความรู้ความเข้าใจที่จะสร้างสรรค์ ด้วยการน า
วัสดุอื่นมาแต่งผลงาน 

 การปั้นนี้สามารถน าไปใช้ในการเตรียมความพร้อมทางภาษาได้ ถ้าคุณวางแผนและการจัด
กิจกรรมโดยเน้นภาษาอย่างมีความหมาย จากการทดลองวิจัยของ ซึ่งการทดลองกิจกรรมการปั้น
ประกอบการสนทนา ท าให้เด็กปฐมวัยมีความพร้อมทางภาษามากกว่าการปล่อยให้ปั้นอิสระโดยไม่มี
การสนทนาเลย 

 

กำรจัดประสบกำรณ์ทำงศิลปะให้กับเด็กปฐมวัย  

 

     การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะให้กับเด็กปฐมวัย ควรตั้งจุดประสงค์ทางการเรียนรู้
ให้กับเด็ก โดยให้มีความสอดคล้องกับพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ของเด็ก จากนั้นจึงก าหนดเนื้อหา
และการวางแผนกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางด้านทักษะของเด็กในด้านต่าง ๆ ถึงแม้ว่าจะ
มีการเตรียมความพร้อมของขั้นตอนเป็นอย่างดี แต่เด็กก็ยังเป็นเด็กที่มีนิสัยซุกซนอยากรู้อยากเห็นสิ่ง
รอบตัวเป็นเรื่องธรรมดาที่คู่กันกับตัวเด็ก ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจให้อยากเข้าร่วมการท ากิจกรรมจึง
เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ (พีรพงศ์  กุลพิศาล, 2545: 40-42) เช่น เริ่มจากกิจกรรมการเล่านิทานให้ฟังเพ่ือ
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น าไปสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การเล่นเกม การให้เด็กได้ฝึกใช้อุปกรณ์ใหม่ ๆ ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็น
วิธีการที่เราต้องน ามาใช้ทั้งสิ้น เพ่ือให้เกิดสิ่งเร้าหรือสื่อต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เด็กได้พัฒนาทางด้าน
ความคิดรวบยอด ซึ่งส่งผลต่อควบคุมการลากเส้นที่ขีดเขี่ย จ าเป็นต้องให้เด็กได้รับประสบการณ์
โดยตรง เพ่ือสร้างความเข้าใจโดยไม่ต้องมีค าอธิบายมากมายซับซ้อน  เช่น เรื่องของสุนัข แมว 
กระต่าย แมลง ยานพาหนะ ฯลฯ การให้เด็กได้เห็นของจริงซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้คิด
วิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วน จากการสัมผัสสิ่งนั้นด้วยมือ จากการฟังเสียงจริง ๆ การดมกลิ่นจริง 
ล้วนเป็นประสบการณ์ท่ีดี สิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนาความคิดรวบยอดที่เด็กมีต่อสิ่งต่าง ๆ ได้ถูกต้องมาก
ยิ่งขึ้น  แต่ควรค านึงถึงเด็กในวัยนี้จะสามารถเรียนรู้ได้มากจากขนาดไหนจากสิ่งของทีละอย่าง ซึ่งมี
ความแตกต่างจากเด็กโตหรือผู้ใหญ่ที่สามารถสร้างความคิดรวบยอดจากสิ่งของหลาย ๆ สิ่งได้ในเวลา
เดียวกัน ถ้ามีสิ่งของที่ต้องเรียนรู้มากมายในเวลาเดียวกัน เด็กมักจะเกิดความท้อแท้ใจ สับสน ในกรณี
ที่เด็กไม่รู้จะวาดรูปอะไรดี ครูควรท าหน้าที่เป็นตัวเร้า วิธีที่นิยมใช้ในการแนะน าคือหัวข้อที่ให้เด็ก
วาด เช่น สุนัขของฉัน แมวที่ฉันรัก ฉันอยากเป็นอะไร บ้านของฉัน คุณแม่ท าอาหาร พระจันทร์เต็ม
ดวง รถของคุณพ่อ ของเล่นของฉัน เพ่ือนที่โรงเรียน ครูของฉัน ปลาในตู้กระจก ฯลฯ  

       วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการใช้สร้างงานศิลปะก็เป็นสิ่งส าคัญไม่แพ้กัน เมื่อเด็กได้เห็นวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีความแตกต่างกันออกไป ท าให้เด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็นอยากหยิบจับและอยาก
สัมผัสทดลองใช้ และเริ่มคิดหัวข้อในการสร้างสรรค์งานศิลปะ  

       กำรเตรียมห้องเรียนศิลปะ 

การเตรียมห้องเรียนส าหรับงานศิลปะก็เป็นอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญเช่นกัน  ห้องเรียนด้าน
งานศิลปะที่ดีควรมีโต๊ะ เก้าอ้ี ที่ได้สัดส่วนมีความเหมาะสมกับขนาดของเด็กที่สามารถเคลื่อนย้ายได้
ง่ายตลอดการใช้ในการจัดกิจกรรมด้านศิลปะ เนื่องจากกิจกรรมบางกิจกรรมอาจจ าเป็นต้องใช้โต๊ะมา
ต่อกันเพ่ือให้เกิดพ้ืนที่ในการใช้งานอย่างกว้างหรืออาจเป็นเรื่องของการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน  ดังนั้น
จ านวนของโต๊ะ เก้าอ้ี ควรเพียงพอกับจ านวนเด็ก โต๊ะที่ใช้ควรลบมุมให้เรียบร้อยมีความปลอดภัยต่อ
การใช้งาน พ้ืนโต๊ะควรท าจากวัสดุคงทน เพ่ือง่ายต่อการท าความสะอาด ในห้องเรียนควรมีชั้นวางและ
ตู้เก็บอุปกรณ์ หรือสื่อการสอนศิลปะโดยเฉพาะ มีที่ติดผลงานเมื่อยังไม่แห้ง และควรมีที่ติดตั้งแสดง
ผลงานที่ควรได้รับการชื่นชม ควรมีอ่างล้างมือส าหรับท าความสะอาดอุปกรณ์ สบู่ ผ้าเช็ดมือ ถังขยะ
ฯลฯ ไม้กระดานขนาดเล็กส าหรับเด็กรองเขียนงานหรือเป็นฐานรองส าหรับการปั้นงาน สิ่งสุดท้ายที่
ขาดไม่ได้คือผ้ากันเปื้อน เพ่ือป้องกันการท ากิจกรรมต่าง ๆ ไม่ให้เด็ก ๆ เกิดความพะวงกับการท า
กิจกรรม ไม่ต้องกลัวเปื้อน จนขาดสมาธิในการท างานศิลปะ   

 กิจกรรมศิลปะที่มีควำมเหมำะสมส ำหรับเด็กปฐมวัย  
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     ตัวอย่างเนื้อหากิจกรรมศิลปะที่มีความเหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย ได้แก่ (วิรุณ  ตั้งเจริญ, 
2539: 36 – 42) 
     1. กิจกรรมส าหรับการปูพ้ืนฐานให้กับเด็กที่สามารถส่งเสริมให้เด็กมองเห็นความสวยงามของ
ศิลปะจากกิจกรรมมีส่วนประกอบ ดังนี้คือ  

       – ฝึกการสังเกตจากรูปทรงต่าง ๆ   

       – ให้เด็กได้สัมผัสและเล่นสิ่งของต่าง ๆ ที่มีรูปทรงและมีสีสันที่มีทั้งความเหมือนกันและ
ความแตกต่างกัน  

       – เด็กและครูช่วยกันหาสิ่งของเพ่ือน ามาจัดตกแต่งมุมห้องให้มีความสวยสวยงาม  เพ่ือให้
เด็กได้ฝึกการสังเกตจากลักษณะของ รูปทรงต่าง ๆ เส้น สี และลักษณะพ้ืนผิวของวัสดุต่าง ๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
       – ครูควรหาหรือจัดท าสิ่งประดิษฐ์ส าเร็จรูป ที่สามารถน ามาตกแต่งห้องเรียน  เพ่ือสร้าง
เสริมการเรียนรู้และช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดความรู้สึกตื่นเต้น อยากรู้อยากเห็นอยู่สม่ าเสมอ  

       – เด็กและครูร่วมกันสะสมสิ่งของและภาพต่าง ๆ ที่มีรูปทรงแบบต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ใน
การตกแต่งห้องเรียน ให้เกิดความสวยงามและฝึกให้เด็กชื่นชอบความสวยความงามในการตกแต่งตาม
อิสระ      

2. การวาดภาพระบายสี  
       – ให้เด็กฝึกจากการลากเส้นตามรอยปะที่ครูเตรียมไว้ให้เป็นรูปร่างแบบต่าง ๆ จากง่ายไป
ยาก โดยพยายามฝึกให้เด็กลากเส้นต่อเนื่องกัน  

       – ให้เด็กฝึกจากการลากเส้นรูปทรงแบบต่าง ๆ เช่น เส้นแนวตั้ง  เส้นแนวนอน เส้นโค้ง 
คลื่น เส้นก้นหอย ฯลฯ  โดยฝึกการวาดในกรอบท่ีครูก าหนดไว้  พยายามให้ลากเส้นต่อเนื่องกัน  

       – วาดภาพระบายสีด้วยจากการใช้การลากเส้นประเภทรูปทรงต่าง ๆ  

       – ให้เด็กเริ่มจากการวาดภาพบนกระดาษ กระดาน กระบะทราย หรือวัสดุที่หาได้ง่ายต่าง
ออกไปจากความเคยชินในชีวิตประจ าวัน  ให้เด็กฝึกสังเกตผลที่ได้จากการวาดในผลงานตนเอง  
       – ขณะที่เด็กก าลังฝึกการวาดภาพ ครูอาจเปิดเพลงที่เด็กชื่นชอบเพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดี
ในการท างาน  

       – ครูอาจก าหนดรูปทรงต่าง ๆ อย่างง่าย บนกระดาษให้เด็กต่อเติมภาพและระบายสี
เพ่ิมเติมอย่างอิสระ  

       – เมื่อวาดเสร็จครูและเด็กร่วมกันตั้งชื่อผลงานและเล่าเรื่องจากภาพวาดของตนเอง  
     3. การทดลองเกี่ยวกับสี  
       – ครูแนะน าชนิดของสีต่าง ๆ เริ่มจากสีชนิดที่งาย เช่น สีเทียน สีไม ้สีโปสเตอร์ และให้เด็ก
ได้ท าการทดลองใช้จริง  โดยสีโปสเตอร์ครูควรควบคุมและต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด  
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       – ฝึกให้เด็กละเลงสีเดียวบนกระดาษที่มีขนาดใหญ่โดยใช้อวัยวะส่วนไหนก็ได้ ไม่
จ ากัด เช่น นิ้วมือ ฝ่ามือ นิ้วเท้า ฝ่าเท้า ท่อนแขน ฯลฯ  และร่วมกันสนทนาเล่าเรื่องจากผลงานที่
ตนเองท าเสร็จ  

       – ฝึกให้เด็กท าการทดลองและสังเกตการหยดสีโปสเตอร์ทีละหยด โดยครูเริ่มจากการใช้สี
จ านวน 1 สี และ 2 สี ผสมกันให้เด็กฝึกสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีที่หยดลงไป  

       – ให้เด็กท าการทดลองการเป่าสีเข้าหากันที่ละหลายๆ สี  เพ่ือเป็นการฝึกให้เด็กได้สังเกต
การเปลี่ยนแปลงของสีที่ผสมกัน  

       – ครูน ากระดาษท่ีมีเนื้อบาง เช่น กระดาษสามาตัดให้เป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมพับทบไปมาแล้ว
จุ่มปลายด้านหนึ่งลงกับสีหนึ่ง  และน าอีกด้านมาจุ่มซ้ ากับสีอื่น ๆ ที่เตรียมไว้แล้วให้เด็กฝึกการสังเกต
ความเปลี่ยนแปลงของสีที่จุ่มกระดาษลงไป  

       – การหยดสีน้ ามันลงในอ่างน้ าและท าให้เด็กได้ฝึกการสังเกตการเคลื่อนที่และการผสมกัน
ของสีที่หยดลงในอ่างน้ า แล้วร่วมกันสนทนาพูดคุย  

       – ครูน ากล่องรองเท้าท่ีเตรียมไว้แล้วใส่ลูกแก้วกลมท่ีทาสีหลายสีแล้วใส่รวมกันลงใน
กล่อง ปล่อยให้ลูกแก้วกลิ้งไปมาจนเกิดการทับสี หรือผสมสีกันในกล่องรองเท้า ให้เด็กฝึกการสังเกต
การทับกันของสี  
       – การทดลองของการผสมแม่สีทั้ง 3 สี ฝึกการสังเกตให้เด็กดูความเปลี่ยนแปลง  
     4. การท าภาพพิมพ์  

       – ให้เด็กฝึกการสังเกตสิ่งที่จะใช้เป็นแม่พิมพ์ เช่น กิ่งไม้ ใบไม้ วัสดุที่มีพ้ืนผิวและรูปร่าง
แตกต่างกัน  

       – ฝึกให้เด็กพิมพ์ภาพด้วยสีและวัสดุจากสิ่งของที่มีความแตกต่างชนิดกัน  

       – ฝึกให้เด็กได้ทดลองการใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของตนเองในการเป็นแม่พิมพ์  เช่น นิ้ว
มือ ฝ่ามือ นิ้วเท้า ฝ่าเท้า ก าปั้น ฯลฯ 

        – ครูน าภาพพิมพ์ผลงานเด็กที่ท าเสร็จแล้วไปตากให้แห้ง และร่วมกันสนทนาพูดคุยให้เด็ก
เล่าต่อเติมภาพตามจินตนาการอย่างอิสระ 

     5. การปั้น   

       – น าวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถน ามาใช้ในการปั้นได้ เช่น ดินน้ ามัน  ดินเหนียว ฯลฯ ฝึกให้
เด็กลงมือท าและมีการสัมผัสจริง เช่น การบีบ การนวด ฯลฯ  

       – ฝึกการปั้นจากรูปทรงเรขาคณิตอย่างง่ายๆ และสามารถน ามาประกอบกันเป็นรูปร่าง
ต่าง ๆ ตามจินนาการ เช่น กระต่าย หมู แครอท กล้วย ส้ม ทีวี ฯลฯ  
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       – ให้เด็กฝึกการปั้นจากรูปทรงต่าง ๆ ตามจินตนาการอย่างอิสระ  ครูและเด็กร่วมกันเล่า
เรื่องท่ีมีความเก่ียวข้องกับผลงาน  

       – น าวัสดุที่ใช้ในการปั้นมาแผ่ให้เป็นแผ่นเรียบ  แล้วน าวัสดุชนิดอ่ืนมากดทับลงเพ่ือให้เกิด
เป็นรอย เช่น กระดุมเสื้อ เหรียญบาท ลวดเสียบกระดาษ กุญแจ ฯลฯ 

   6. การพับ ฉีก ปะ  

       – ให้เด็ก ๆ ฝึกการพับกระดาษเป็นรูปทรงแบบต่าง ๆ อย่างง่าย ครูคอยส่งเสริมต่อยอด
จินตนาการให้กับเด็ก  

       – ให้เด็กฝึกการพับหรือการม้วนกระดาษ  หรือการฉีกเศษผ้าให้เป็นแถบยาวแล้วน ามาขย า
หรือต่อเติมให้เป็นรูปทรงและภาพแบบต่าง ๆ ตามจินตนาการอย่างอิสระ   

          – ให้เด็กฝึกการฉีกกระดาษเป็นรูปร่างรูปทรงแบบต่าง ๆ อย่างง่าย ๆ แล้วน ามาปะติดลง
ให้เป็นภาพตามใจที่ตนเองชื่นชอบ ครูและเด็กร่วมสนทนาเล่าเรื่องจากภาพนั้น  

       – ครูเตรียมตัดรูปอวัยวะต่าง ๆ บนใบหน้าทั้งคนและสัตว์ จากนิตยสารต่าง ๆ เพ่ือน ามาให้
เด็กเลือกท่ีจะน าไปปะติดบนใบหน้าอ่ืน ๆ ของใบงานที่ครูเตรียมไว้ 
    7. การประดิษฐ์   
        – ครูให้เด็กเตรียมสิ่งของที่เหลือใช้มาจากที่บ้าน ครูและเด็กร่วมกันสาธิตบทบาทสมมติใน
การใช้สิ่งของต่าง ๆ หน้าชั้นเรียนร่วมกัน  

       – ครูและเด็กน าสิ่งของมาใช้ประกอบกิจกรรมตามจินตนาการ โดยเน้นให้มีการใช้วัสดุทุก
อย่างเท่าท่ีมีและประกอบให้ใช้เป็นรูปทรงที่หลากหลายแตกต่างกันมากที่สุด   

       – ฝึกให้เด็กใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้อื่นและการท างานเป็นกลุ่ม        

      ตัวอย่างในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นแนวทางที่น าไปใช้ในการจัดประสบการณ์ทางด้าน
ศิลปะให้กับเด็กปฐมวัย โดยการออกแบบกิจกรรมควรค านึงถึงการให้เด็กมีส่วนร่วม เป็นผู้ริเริ่มในการ
ท างาน มีอิสรเสรีที่จะสามารถเติมจินตนาการในสิ่งใดก็ได้  ทั้งนี้ในการจัดประสบการณ์ทางด้านศิลปะ
ให้กับเด็กปฐมวัยนั้น ไม่ควรที่จะแยกตัวกิจกรรมออกมาอย่างเด่นชัดมากเกินไป แต่ควรให้เด็กมีส่วน
ร่วมที่จะเลือกท าด้วยตนเองตามความสนใจ จึงมีความจ าเป็นอย่างมากที่ต้องมีครูพ่ีเลี้ยง  เพ่ือให้มีคน
คอยช่วยเหลือดูแล ส าหรับเด็กปฐมวัยตอนปลายที่มีอายุอยู่ระหว่าง 5 – 6 ปี ควรมีการจัดกิจกรรม
ศิลปะที่แยกออกมาเด่นชัดมากขึ้นอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง กล่าวคือครูควรมีการจัดชั่วโมงกิจกรรม
ศิลปะให้กับเด็ก อย่างมีแบบแผนและมีกระบวนการ มีจุดหมายที่ชัดเจน ว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นเสริมให้
เด็กมีความรู้อะไร หรือมีประสบการณ์ทางด้านศิลปะอย่างไร กิจกรรมไม่ควรมีความยุ่งยากจนเกินไป
ส าหรับเด็กเพราะเมื่อเด็กได้มีความพยายามอย่างเต็มความสามารถแล้ว งานยังไม่ส าเร็จจะท าให้เด็ก
เกิดความรู้สึกท้อแท้ใจและเบื่อหน่ายในกิจกรรมนั้นในการท ากิจกรรมครั้งไป  
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    กำรจัดประสบกำรณ์ทำงด้ำนศิลปะส ำหรับเด็กปฐมวัยตอนปลำย ควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
(พีรพงศ ์ กุลพิศาล, 2545: 40-42)  
 1. ผู้สอนควรมีการวางแผนการสอนล่วงหน้าตลอดปีการการศึกษา ว่าแต่ละสัปดาห์จะให้มี
กิจกรรมส าหรับเด็กอะไรบ้าง ซึ่งเริ่มจากความยากไปหาง่ายและไม่มีความซับซ้อนมากเกินไปของ
ชิ้นงานนั้น 

   2. มีการจัดเตรียมเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ การจัดสภาพของห้องเรียนและวิธีสอนให้มีความ
สอดคล้องกับแผนการสอนที่วางไว้  
      3. ช่วงเวลาที่จะให้เด็กเริ่มท ากิจกรรม ควรตระหนักถึงกิจกรรมที่จะจัดขึ้นว่าเปิดโอกาสให้เด็ก
ได้ร่วมใช้ประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมที่ท าและส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียนเพียงพอ
หรือไม่ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการให้เด็กท าเหมือนกัน เพราะการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะคือ
การแสดงออกทางผลงานอย่างสร้างสรรค์แปลกใหม่ ครูควรค านึงถึงพฤติกรรมการท างานศิลปะของ
เด็กในแต่ละคนว่ามีความแตกต่างกันตามความถนัด บางคนชอบนั่งที่โต๊ะท างาน บางคนชอบนั่งที่พ้ืน 
นอนที่พ้ืน บางคนชอบนั่งท างานนอกห้องเรียน ครูควรให้อิสระอย่างเต็มที่ในการท างาน เพราะถ้าเด็ก
มีความเพลินเพลิน สนุกสนานและมีสมาธิในการท างานจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการในด้านต่าง ๆ 
ของเด็ก นอกจากนั้นครูควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม  และร่วมสนทนาพูดคุย 
ประเมินผลงาน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของเพ่ือนในชั้นเรียนด้วย  

      4. ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและช่วยในการส่งเสริมประสบการณ์ทางด้านศิลปะ ขณะที่เด็กอยู่ที่
บ้านด้วย ควรมีการก าหนดเรื่องล่วงหน้าแต่ละสัปดาห์ว่าจะมีการท ากิจกรรมในเรื่องใด ใช้วัสดุอุปกรณ์
และวิธีการท างานในกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้าง มีการเตรียมความพร้อมกิจกรรมเหล่านี้ที่จะช่วยกระตุ้น
ให้เด็กอยากรู้อยากเห็น มีความตื่นเต้น เกิดจินตนาการ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานออมาได้
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

      5. ครูควรมีความเมตตาและความหวังดีต่อเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการแสดงความ
รักและความห่วงใยอย่างสม่ าเสมอ ควรใช้ค าพูดที่ส่งเสริมการกระตุ้นจินตนาการของเด็กระหว่างที่มี
การท างานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

         จากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วจะเห็นได้ว่ามีการจัดประสบการณ์ทางด้านศิลปะให้กับเด็กปฐมวัย
ไม่ใช่เรื่องที่ยากซับซ้อน แต่ผู้สอนต้องมีความเข้าใจต่อพัฒนาการและความพร้อมของเด็ก โดยผู้สอน
ต้องยอมรับว่าเด็กแต่ละคนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ไม่
เท่ากัน กิจกรรมด้านศิลปะต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้มีการเรียนรู้จากการสัมผัสจริง  การลงมือปฏิบัติ
และการสร้างสรรค์ผลงานที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการที่เพ่ิมขึ้นในทุกด้าน ทั้งนีค้รตู้องไม่ลืม
ไปว่าผลของการจัดประสบการณ์ทางด้านศิลปะ มิได้ประเมินที่ตัวศิลปะว่ามีความสวยงามตามการ
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รับรู้ความรู้สึกของผู้ใหญ่หรือไม่  หากต้องประเมินด้วยรอยยิ้มอันเกิดขึ้นจากความสุขที่ได้แสดง
ออกมาในงานศิลปะของเด็กต่างหาก 

      ประเภทของกิจกรรมด้านศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย ควรมีวัสดุ
อุปกรณ์ในการท ากิจกรรมควรมีความหลากหลายของชนิดที่แตกต่างกันไป ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่
ช่วยให้เด็กสามารถได้ฝึกในการนับจ านวนได้อย่างดี และมีผู้กล่าวถึงประเภทของกิจกรรมด้านศิลปะ
สร้างสรรค์ไว้ต่างกันดังนี้  

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2546: 13 – 14) แบ่งกิจกรรมทางด้าน
ศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยเป็น 7 ประเภท ดังนี้  

1. กิจกรรมการวาดภาพและระบายสี เป็นกิจกรรมการสร้างภาพ  

   มิติที่เด็กได้เขียนลวดลายต่าง ๆ ลงไปด้วยความรู้สึกของตนเอง ใช้เป็นสัญลักษณ์ แทนการ 
ใช้ค าพดู เช่น  

   1.1 การวาดภาพจากสีเทียนและจากสีไม้  

   1.2 การวาดภาพจากสีน้ า เช่น พู่กัน ฟองน้ า 
2. กิจกรรมการเล่นกับสีน้ า 

   2.1 การเป่าสีด้วยหลอด  

   2.2 การหยดสี  
   2.3 การเทสี  
3. กิจกรรมการพิมพ์ภาพ  

   3.1 การพิมพ์ภาพด้วยอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น นิ้วมือ ฝ่ามือ นิ้วเท้า ฝ่าเท้า 
ฯลฯ  

   3.2 การพิมพ์ภาพจากรูปทรงแบบต่าง ๆ จากวัสดุธรรมชาติต่าง ๆ  เช่น พืช ผัก ผลไม้ฯลฯ  

   3.3 การพิมพ์ภาพจากรูปทรงต่าง ๆ จากวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ เช่น กระดุม ฝาขวดน้ า ก้น
ขวด ขนแปรงสีฟัน ฯลฯ  

   3.4 การพิมพ์ภาพด้วยวิธีการขยุ้มกระดาษ  

   3.5 การให้เด็กฝึกการใช้กระดาษบางวางซ้อนทับวัสดุที่มีลายนูนแล้วใช้ดินสอสีถูไปมา ท า
ให้เกิดภาพเหมือนแบบ  

4. การปั้น  

   4.1 ฝึกให้เด็กคลึงให้เป็นเส้น การปั้นเป็นแผ่น การปั้นเป็นก้อนกลมหรือสี่เหลี่ยม  

   4.2 การปั้นตามเรื่องราวหรือนิทานที่ครูเล่าแล้วเด็กปั้นตามจินตนาการ  

   4.3 การปั้นแป้งท าขนมอย่างง่าย ๆ เช่น ขนมบัวลอย เป็นต้น  

   4.4 การปั้นตามใจชอบ เป็นรูปคน สัตว์ สิ่งของเครื่องใช้และอ่ืน ๆ  
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5. การฉีก ตัด ปะ กระดาษ เป็นกิจกรรมที่สามารถใช้กระดาษต่าง ๆ มาฉีก ตัด และน ามา 
ติดปะ ลงบนกระดาษตามจินตนาการ ท าให้เกิดเป็นภาพ กระดาษที่ใช้ไม่ควรมีความแข็งหรือเหนียว
เกินไป เช่น กระดาษสีมัน กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษวารสาร เป็นต้น การฉีก ตัด ปะกระดาษ ท า
ได้หลากหลายวิธี ได้แก่  

   5.1 ฉีกกระดาษให้ออกมาเป็นชิ้นติดซ้อนเรียงกัน  

   5.2 ฉีกกระดาษให้เป็นชิ้นแล้วน ามาติดลงบนภาพหรือขอบเขตที่มีการก าหนดให้  
   5.3 ฉีกกระดาษลงบนรูปที่ตัดเตรียมไว้ให้แล้วให้เด็กฝึกการฉีกกระดาษท่ีมีส่วนเกินออก  

   5.4 ฉีกกระดาษให้เป็นรูปทรงเรขาคณิตแบบต่าง ๆ เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม ฯลฯ  

   5.5 แบ่งกระดาษที่ฉีกไว้เป็นรูปเรขาคณิตแล้วติดลงบนกระดาษอีกแผ่นให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ  

   5.6 ฉีกหรือตัดกระดาษอย่างอิสระเป็นรูปตามจินตนาการ  

6. การพับกระดาษ เป็นการประดิษฐ์กระดาษให้มีลักษณะที่เป็นภาพ 3  มิติ เป็นกิจกรรมที่ 
ต้องอาศัยการท างานที่มีการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อตาและมือ รวมถึงนิ้วมือในการ พับ
กระดาษให้เป็นภาพตามขั้นตอน โดยครูควรอธิบายประกอบกิจกรรมการพับ ซึ่งข้ันตอนการท าไม่ควร
ยากและมีความซับซ้อนจนเกินความสามารถของเด็ก  

7. งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ เป็นการรวบรวมเศษวัสดุจากกระดาษที่ไม่ใช้ให้น ากับมาท าเป็น
สิ่งประดิษฐ์ เช่น กล่องรองเท้า กล่องยาสีฟัน กระดาษชนิดต่าง ๆ ที่เป็นเศษกระดาษเหลือใช้ กระดาษ
ห่อของขวัญ แกนกระดาษทิชชู ฯลฯ มาประดิษฐ์เป็นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมหรือ
ความคิดอิสระตามจินตนาการ และใช้วัสดุอ่ืน ๆ ในการประกอบการประดิษฐ์หรือตกแต่งเพ่ิมเติมให้
เกิดความสวยงามและสมบูรณ์มากขึ้น เช่น กาว กรรไกร เศษไหมพรม เมล็ดพืช ไม้ไอศกรีม หลอด
กาแฟ รวมถึงการใช้งานกระดาษเป็นเส้นประกอบท ารูปร่างต่าง ๆ  

สัตยา สายเชื้อ (2551: 66-163) ได้แบ่งกิจกรรมทางด้านศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยเป็น 7 

ประเภท ดังนี้  
1. กิจกรรมการวาดเส้นและระบายสี  
   1.1 กิจกรรมการวาดเส้นตามแบบมือ  

   1.2 การเขียนภาพจากสีเทียน  

   1.3 การเขียนภาพจากสีน้ าและสีเทียน  

   1.4 การสร้างสรรค์จากสีตามแบบที่ก าหนดให้  
   1.5 เทคนิคจากการขูดสีเทียน  

   1.6 การพับสี  
   1.7 การเป่าสี  
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   1.8 เทคนิคสีซึม  

2. กิจกรรมศิลปะด้วยสีธรรมชาติ  
   2.1 การเขียนภาพจากนิ้วมือ  

   2.2 การวาดเส้นจากกาวลาเท็กซ์หรือกาวน้ า  
   2.3 การเขียนภาพจากดอกอันชัน  

   2.4 การเขียนภาพจากขม้ิน  

   2.4 การเขียนภาพจากดอกอัญชัน  

   2.5 การเขียนภาพจากปูนแดง ดินลูกรัง  
   2.6 การเขียนภาพจากดินโคลน  

   2.7 การสร้างภาพจากดอกไม้ ใบหญ้า  
   2.8 การสร้างภาพจากน้ ามะนาวหรือสารส้ม 

   2.9 การเขียนภาพจากด่างทับทิม  

   2.10 เทคนิคการเขียนสีผสมกับทราย  

3. กิจกรรมภาพพิมพ์  

   3.1 ภาพพิมพ์จากวัสดุ  
   3.2 การพิมพ์ภาพจากเส้นด้าย  

   3.3 การพิมพ์ภาพจากกระดาษขยุ้ม  

   3.4 การพิมพ์ภาพจากดินน้ ามัน  

   3.5 การพิมพ์ภาพจากใบไม้  
   3.6 การพิมพ์ภาพจากมันเทศและมะละกอ  

   3.7 การพิมพ์ภาพจากก้านกล้วย  

4. กิจกรรมประติมากรรม  

   4.1 การปั้นดินเหนียวหรือดินน้ ามัน  

   4.2 การปั้นก้อนแป้งโด  

   4.3 การปั้นกระดาษเปื่อยผสมกับแป้งเปียก  

   4.4 การปั้นหน้ากาก  

   4.5 การปั้นกระดาษหรือการขย ากระดาษ  

   4.6 โมบาย  

5. กิจกรรมกระดาษ  

   5.1 การปั้นกระดาษหรือการขย ากระดาษ  

   5.2 การสร้างสรรค์ภาพจากกระดาษทิชชู (หรือเศษกระดาษย่น)  
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   5.3 กิจกรรมการฉีก การตัด การติดปะจากกระดาษ  

   5.4 กิจกรรมสร้างภาพจากวิธีโมเสก  

   5.5 การสร้างภาพจากกระดาษ (บิดกระดาษ)  
   5.6 ศิลปะจากกระดาษม้วน  

   5.7 หน้ากากจากกระดาษ  

   5.8 การพับจากกระดาษ  

6. กิจกรรมการประดิษฐ์ตกแต่ง  
   6.1 กิจกรรมการประดิษฐ์และตกแต่ง  
   6.2 กิจกรรมการประดิษฐ์และตกแต่งภาพสัตว์ต่าง ๆ  

   6.3 กิจกรรมการประดิษฐ์และตกแต่งจากขวดพลาสติก  

   6.4 กิจกรรมการประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากเศษวัสดุเหลือใช้  
   6.5 กิจกรรมการประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้  
   6.7 กิจกรรมการตกแต่งลายบนภาชนะดินเผา  

7. กิจกรรมการจัดนิทรรศการส าหรับเด็ก  

   7.1 กิจกรรมนิทรรศการรายสัปดาห์  
   7.2 กิจกรรมนิทรรศการตามวันส าคัญ  

   7.3 กิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมความรู้  
จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การแบ่งประเภทการจัดกิจกรรมด้านศิลปะสามารถแบ่งเป็น 

7 ประเภท ได้แก่  
กิจกรรมจากการวาดภาพและระบายสี  
กิจกรรมจากการเล่นกับสีน้ า  
กิจกรรมจากการพิมพ์ภาพ  
กิจกรรมจากการปั้น  
กิจกรรมจากการฉีก การตัด การติดปะกระดาษ  
กิจกรรมจากการพับกระดาษ  
กิจกรรมจากงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ  
ทั้งนี้วัสดุอุปกรณ์ที่น ามาใช้ในการท ากิจกรรมทุกกิจกรรมที่กล่าวมานั้น ต้องสามารถน าไปสู่

การฝึกทักษะทางการนับจ านวนได้อีกด้วย ซึ่งมีงานวิจัยได้ทดลองการจัดกิจกรรมการวาดภาพระบาย
สี และกิจกรรมการพิมพ์ภาพ กิจกรรมการปั้น เพราะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเล็กระดับอนุบาล 1 

สามารถท าได้และมีความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น 
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ข้อควรค ำนึงในกำรสอนศิลปะส ำหรับเด็กปฐมวัย 

 

 เบญจา แสงมะลิ (2545: 63-67) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมด้านศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยมีสิ่งที่ควรค านึงถึง ดังนี้ 
 1. ความสนใจของเด็กแต่ละบุคคล ครูช่วยเหลือส่งเสริมให้เด็กได้มีประสบการณ์ที่ เป็น
ผลส าเร็จตามที่เด็กต้องการ สร้างเสริมการมีเจตคติที่ดีต่อความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และการรู้จัก
ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้สึกมั่นใจ โดยปล่อยให้เด็กได้
มีอิสระในการคิดตามจินตนาการ เลือกและตัดสินใจเอง ครูควรมีหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ และแนะน า
เวลาที่เด็กมีความต้องการ โดยใช้ถ้อยค าที่สามารถถามเพ่ือกระตุ้นความคิด และให้เด็กคิดตามใน
ความเป็นจริงของเด็ก ซึ่งนอกจากนั้นครูควรมีความเป็นกันเอง มีความจริงใจ และมีความเข้าใจในตัว
ของเด็กด้วย 

 2. การจัดตกแต่งสถานที่ การใช้เวลาในการท ากิจกรรมให้มีความเหมาะสม และวัสดุอุปกรณ์
มีเพียงพอต่อจ านวนเด็กหรือให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมที่ท า เพ่ือให้เด็กฝึกการเคลื่อนไหวอย่าง
อิสระ เวลาท างานเป็นกลุ่มเล็ก ๆ บนพ้ืนหรือบนโต๊ะ ภายในห้องเรียนหรือภายนอกอาคารเรียน ตาม
ความเหมาะสมในการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ได้ด้วยตนเอง เวลาที่ให้เด็กท า
กิจกรรมไม่ควรน้อยจนเกินไป จนเด็กต้องรีบร้อนในจากการท ากิจกรรม ครูควรการส ารวจและ
วางแผนหลังเสร็จกิจกรรมเรื่องการท าความสะอาดให้กับเด็ก เพ่ือสร้างเสริมอุปนิสัยในการเก็บรักษา
วัสดุอุปกรณ์และรู้จักการเก็บท าความสะอาดากหลังจากท างานเสร็จ เปิดโอกาสให้เด็กมีประสบการณ์
ทางประสาทสัมผัสในกิจกรรมได้ 
 3. การแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ เริ่มจากการเล่นของเด็กในชีวิตประจ าวัน เพ่ือช่วยกระตุ้น
และสร้างสรรค์การแสดงออกสู่การมีประสบการณ์ที่สมบูรณ์ของเด็ก ตลอดจนการพูด การสนทนาการ
แสดงความรู้สึกในสิ่งที่ตนเองเห็น และช่วยให้เด็กนึกถึงเหตุการณ์ท่ีพบเห็นกับตนเอง ครูควรสนับสนุน
ส่งเสริมพูดคุยกับเด็ก โดยเป็นผู้ฟังให้เด็กได้แสดงออกทางการกระท า ท่าทาง และการแสดงออกโดย
การใช้สื่อกลางวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางศิลปะ ซึ่งการจัดทัศนศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างเสริม
การแสดงออกแบบสร้างสรรค์ได้ 
 4. เจตคติผู้ปกครองที่มีต่อการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ของเด็ก ครูต้องท าหน้าที่เป็น
ส่วนกลางระหว่างผู้ปกครองกับเด็ก มีความเข้าใจถึงผลงานของเด็กและสามารถเสนอแนะผู้ปกครอง
ในการเลือกวัสดุที่มีความเหมาะสมให้เด็กเมื่ออยู่ที่บ้าน 

 5. ครูใช้วิธีสร้างสรรค์โดยมีการสนับสนุนเด็กให้ได้เลือกกิจกรรมศิลปะด้วยวิธีของเด็ก ซึ่งจะมี
การแสดงออกหรือกระท าได้ และรวบรวมถ่ายทอดออกมาเป็นความคิดหรือวัสดุ ซึ่งเด็กจะมีวิธีที่จะ
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กระท ากิจกรรมโดยปราศจากการแนะน าหรือท าตาม แต่หมายความว่าเด็กจะตัดสินใจในการที่จะ
เลือกด้วยตนเอง จากกิจกรรมด้านศิลปะมีหลายชนิดที่ให้เด็กได้มีโอกาสเลือกท าในแต่ละวัน 

 6. ผู้วางแผนเตรียมการท ากิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี เด็กมีอิสระในการส ารวจ และค้นหา 
ทดลอง เมื่อครูรู้การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองรู้และให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ง่าย 
จากกล้ามเนื้อเล็ก จากการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาที่จะพัฒนาขึ้น มโนภาพเรื่องรูปทรงต่าง 
ๆ การใช้สี การเจริญเติบโตขึ้น การที่เด็กได้เรียนรู้จากการเล่นกับเพ่ือนสนทนาพูดคุยและแลกเปลี่ยน
สิ่งของ การรับผิดชอบร่วมกัน รู้จักการรอคอยตามล าดับช่วยเสริมความพร้อมทางอารมณ์และสังคม
ให้แก่เด็ก 

 7. ครูต้องรวบรวมข้อมูลหลักฐาน เพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายในการวัดประเมิน คู่มือหลักสูตร
ปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ( 2546:  50)  กล่าวว่า การจัดกิจกรรมด้านศิลปะสร้างสรรค์ ควรจัดให้กับ
เด็กทุกวันโดยอาจจัดวันละ 3-5 กิจกรรม ให้เด็กเลือกท าอย่างน้อย 1-2 กิจกรรม ตามความสนใจของ
เด็กจึงได้เสนอแนะการท ากิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
     7.1 ครูควรมีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ควรพยายามหาวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นมาใช้ก่อนเป็น
อันดับแรก 

     7.2 ก่อนเริ่มกิจกรรมควรให้เด็กฟังขั้นตอน โดยครูต้องอธิบายวิธีใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ถูกต้อง
ให้เด็กทราบ พร้อมทั้งการสาธิตให้เด็กดูจนเข้าใจ 

     7.3 ฝึกให้เด็กรู้จักการวางแผนและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  ให้เด็กรู้จักการท ากิจกรรม
สร้างสรรค์ประเภทร่วมกันในกลุ่มย่อย       

7.4 แสดงความสนใจในการท างานของเด็กทุกคน ไม่ควรมองผลงานเด็กด้วยความขบขัน 
และควรมีการน าผลงานของเด็กทุกคนหมุนเวียนกันจัดป้ายนิเทศ 

     7.5 หากครูพบว่ามีเด็กคนใดสนใจท ากิจกรรมเดียวตลอดเวลา ควรมีการส่งเสริมกระตุ้น
สิ่งเร้าและสิ่งจูงใจ ให้เด็กเปลี่ยนมาท ากิจกรรมอ่ืนบ้าง เพราะการท ากิจกรรมสร้างสรรค์แต่ละประเภท 
ก็จะมีการพัฒนาเด็กแต่ละคนแตกต่างกันออกไป เมื่อเด็กท าตามค าแนะน าได้ควรส่งเสริมทุกครั้ง 

    7.6 เก็บชิ้นผลงานที่เด็กแสดงความพัฒนาก้าวหน้า ของเด็กแต่ละรายบุคคลมีความ
แตกต่าง เพ่ือเป็นข้อสังเกตพัฒนาการของเด็ก The จุดมุ่งหมายในการสอนศิลปะ 

สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมด้านศิลปะควรมีการเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกทางความคิด
สร้างสรรค์อย่างอิสระ ตามจินตนาการ สามารถถ่ายทอดออกมาทางด้านความคิดของเด็ก โดยคุณค่า
และความส าคัญของกิจกรรมด้านศิลปะสร้างสรรค์ อันดับแรกควรส ารวจเรื่ องความพร้อม และวุฒิ
ภาวะของเด็กที่จะสามารถเรียนรู้ ถ่ายทอด ซึ่งควรมีการจัดเตรียมให้เด็กได้ฝึกทักษะในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในงานศิลปะที่มีความหลากหลาย การจัดกิจกรรมทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน 
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การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลเอ้ือต่อการจัดกิจกรรม การเรียนรู้จากการน าจากวัสดุธรรมชาติ วัสดุที่
เหลือใช้มาประดิษฐ์พัฒนาสร้างสรรค์ออกมาเป็นงานศิลปะให้มีคุณค่า  
 

กระบวนกำรสอนศิลปะให้บรรลุเป้ำหมำย  
 

 การสอนศิลปะให้กับเด็กควรค านึงถึงการสอนอย่างมีความหมาย และสร้างความเชื่อมโยง 
เพ่ือให้เด็กเกิดความสุข ความเพลิดเพลิน มีการพัฒนาการตามจินตนาการอย่างอิสระ ซึ่งสิ่งที่ครูควร
กระท า ดังนี้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550: 51) 
 1. เลือกกระบวนการทางด้านการสอนให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ที่มีลักษณะที่จะสามารถใช้กับประสาทสัมผัสรับรู้ได้
โดยตรง 
 3. การจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจ ให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้น ความรู้สึกร่วม 
โดยเฉพาะเมื่อมีกิจกรรมที่เป็นเรื่องใกล้ตัวเด็ก 

 4. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีการส่งเสริมให้เด็ก ๆ ต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ให้ร่างกาย
ของเด็ก ๆ ได้เคลื่อนไหวตามอิสระ ได้ใช้พลังงานที่ก่อเกิดการเคลื่อนไหวนั้นมีทิศทางที่น าไปสู่การ
สร้างสรรค์งานทางด้านศิลปะ 

 

กำรวำงแผนกำรจัดประสบกำรณ์ศิลปะส ำหรับเด็กปฐมวัย 

 

 สิริพันธ์ ตันติรัตน์ไพศาล (2545: 37-39) กล่าวว่า ครูเป็นผู้ที่สร้างบรรยากาศในการท างาน
ประดิษฐ์คิดค้นและเป็นผู้ผลิตผลงานออกมา ดังนั้น ครูจึงต้องมีวิธีสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจ 
กระตุ้นการตอบสนองพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก ให้มีวิธีการให้เด็กสร้างสรรค์ วัสดุอุปกรณ์ วิธีการ
สอนที่มีความแปลกใหม่ทางด้านเทคนิคใหม่ๆ ในการสอนให้สัมพันธ์กับการจัดประสบการณ์ด้านอ่ืน ๆ 
ในการใช้กิจกรรมหลากหลายอย่างออกไป และหาวิธีสอนให้สอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบัน ประการ
ส าคัญก็คือ ให้เด็กได้มีความคิดเห็นเป็นอย่างอิสระของตนเอง มีเสรีภาพในการท างานออกมา สามารถ
เลือกท างาน เลือกวัสดุอุปกรณ์ วิธีการและเทคนิคของการท างานต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง  
 การมีประสบการณ์จริง สื่อการสอน การสนทนาพูดคุย การเลือกวัสดุอุปกรณ์ในการท างาน
ด้านศิลปะ คือ สิ่งเร้าหรือสื่อต่าง ๆ นี้มีส่วนที่ช่วยให้เด็กได้พัฒนาความคิดรวบยอดในแต่ละเรื่อง เพ่ือ
สามารถน าไปถ่ายทอดในงานศิลปะ แต่มีข้อควรค านึงที่ส าคัญคือ เด็กเล็กวัยนี้ควรจะมีเรียนรู้จาก
สิ่งของที่ละอย่างจากง่ายไปยาก ซึ่งแตกต่างจากเด็กโตหรือผู้ใหญ่ที่สามารถมีการเรียนรู้รวบยอดทาง
ความคิดจากสิ่งของหลายๆ สิ่งได้ในเวลาเดียวกันแต่ถ้ามีสิ่งที่ต้องเรียนรู้มากในเวลาเดียวกัน เด็กก็จะ
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ท าให้เกิดความสับสนและถึงแม้ว่าจะมีแต่บางคนใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก เขาอาจจะรับรู้สิ่ง  
ต่าง ๆ เหล่านั้นได้ แต่จะรับในแต่ละสิ่งที่ยังไม่ชัดเจน ในระหว่างสองสิ่งที่ไม่ควรขาดคือ การจูงใจ ไม่
ว่าจะเป็นการเล่านิทานให้ฟังหรือการฉายสไลด์วิธีท าให้ดู การพาไปดูของจริง การใช้อุปกรณ์ในการ
ประกอบแสดงท่าทางการสอน แนะน าหัวข้อที่เด็กมีประสบการณ์ให้วาด เช่น บ้านของฉัน พ่อของฉัน 
แม่ของฉัน ครูของฉัน ของเล่นที่ฉันชอบมากที่สุด ไปเที่ยววันเปิดเทอม ฯลฯ จะต้องเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ให้พร้อมอยู่เสมอ เรามักจะพบว่าเด็กเล็กไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนในการท างานศิลปะอะไรดีก่อน 
แต่เมื่อเขาได้เห็นอุปกรณ์บางอย่างวางไว้บนโต๊ะก็เกิดความคิดที่จะต้องการท างานขึ้นมาในทันที  
 ในบางครั้งอาจจะมีการแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มตามความสนใจ เด็กอาจจะท างานที่มีความ
หลากหลายในอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน แต่ภายใต้หัวข้อเดียวกันบางครั้งหรือบางทีเด็กอาจจะท างาน
เดียวภายใต้หลายๆ หัวข้อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการส่วนบุคคลของเด็ก ซึ่งครูควรจะรู้ได้ถึงความ
แตกต่างของความส าคัญอันนี้ เช่น ในการจัดไปทัศนศึกษาสวนสัตว์ ซึ่งเป็นความตื่นเต้นมากที่เด็ก ๆ
อยากจะถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นประสบการณ์ลงบนกระดาษ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเด็ก 
ๆจะมีประสบการณ์ร่วมกันก็ตาม ไปในที่แห่งเดียวกันก็ตาม เวลาเดียวกันและอยู่ในสิ่งแวดล้อม
เช่นเดียวกันก็ตาม เช่น การพาเด็กไปสวนสัตว์ ความสนใจของเด็กก็อาจมีความแตกต่างกัน เด็กผู้ชาย
อาจจะตื่นเต้นกับสัตว์ต่าง ๆ รูปร่าง ขนาด การเคลื่อนไหวของสัตว์แต่ละประเภท แต่เด็กผู้หญิง
อาจจะสนใจถึงความเป็นอยู่กับอาหาร และการหลับนอนของสัตว์ต่าง ๆ มากกว่า 
 การเตรียมกิจกรรมอย่างรอบคอบเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่ง ส าหรับกิจกรรมด้านศิลปะส าหรับ
เด็กปฐมวัย ครูควรจะต้องมีการเตรียมกิจกรรม ดังนี้ 

1. การตั้งกฎเกณฑ์ในการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เด็ก ๆ ต้องรู้จักว่าวัสดุที่ใช้นั้นจะต้องไม่ทิ้งให้
สูญเปล่า เขาจะต้องไม่ท าลายอุปกรณ์ที่มีอยู่ เด็ก ๆ จะต้องรู้อีกด้วยว่าวัสดุอุปกรณ์ในงานศิลปะจะ
รับประทานไม่ได้ 

2. การจัดวางวัสดุและอุปกรณ์ ที่เด็กจ าเป็นต้องใช้ในการท ากิจกรรมแต่ละครั้งให้ครบถ้วน 
เพียงพอ ความสะดวก และไม่เป็นอันตรายแก่เด็ก จัดไว้ในที่เด็กสามารถหยิบใช้ได้ 

3. การเตรียมการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมโดยทดลองด้วยตนเองก่อน เพ่ือจะได้
น าไปถ่ายทอดแก่เด็กได้ไม่ติดขัด ผู้สอนจะต้องรู้ว่าวัสดุอุปกรณ์ในแต่ละครั้งมีอะไรบ้าง สีที่ใช้ในแต่ละ
กิจกรรมควรข้นหรือใสเพียงใด ใช้กาวชนิดไหนจึงเหมาะกับงานแต่ละชนิด ผู้สอนต้องทดลองท าและ
เตรียมงานล่วงหน้าเสมอ 

4. การเตรียมพร้อมน้ าชื้นๆ หรือผ้าเช็ดมือหมาดๆ ไว้ส าหรับให้เด็กได้เช็ดมือในการท า
กิจกรรมบางอย่างที่เลอะเทอะเปรอะเปื้อนหรือเหนียวเหนอะหนะ จะท าให้เด็กท างานได้ดีขึ้นไม่ต้อง
กังวน 
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5. การท าความสะอาด ต้องเป็นการท าที่ง่ายและสะดวกที่สุด ส าหรับกิจกรรม ควรจะปู
กระดาษหนังสือพิมพ์ลงคลุมบนโต๊ะก่อน เพ่ือให้ง่ายและรวดเร็วในการท าความสะอาด มีถังน้ า 
ผ้าเช็ดหน้าส าหรับเด็ก ถ้วยใส่น้ าสะอาดส าหรับล้างพู่กัน เสื้อกันเปื้อนที่เย็บขึ้นเป็นพิเศษหรือเสื้อแขน
สั้นของผู้ใหญ่ที่ไม่ใช้แล้ว สวมคลุมทับเสื้อเด็กกันเปื้อน 

6. เด็ก ๆจะต้องมีพ้ืนที่ในการท างานเพียงพอ ไม่เบียดกันจนเกินไป ถ้าไม่มีสถานที่กว้างพอ
ส าหรับคนกลุ่มใหญ่ ให้แบ่งออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆหมุนเวียนกันมาท ากิจกรรม 

7. กิจกรรมศิลปะต้องให้เวลามากเพียงพอในการเตรียม ลงมือกระท าและเวลาในการเก็บ
เครื่องใช้และท าความสะอาด หากเร่งรีบจนเกินไปก็จะท าให้เด็กสร้างสรรค์งานไม่เต็มที่และขาดความ
สนุกสนาน 

8. จัดเตรียมสถานที่ส าหรับเก็บผลงาน หรือบางงานบางชนิดต้องหาที่ตากให้แห้งก่อนเก็บ 
ผู้สอนจะต้องเตรียมหาไว้ล่วงหน้า  
 

สิ่งที่ครูควรเตรียมก่อนจัดกิจกรรมศิลปะ มีดังนี้ 
 

 รัตนาวดี รอดภิรมย์ (2542: 88-90) ได้อธิบายถึงสิ่งที่ครูควรเตรียมก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะ
ส าหรับเด็กปฐมวัยไว้ดังนี้ 
 1. การเตรียมเนื้อหาวิชา 
     1.1 การมีความเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กตามวัย 

     1.2 การสร้างโอกาสในการเรียนรู้ไปหลายๆ อย่างพร้อมกัน เช่น เรียนรู้จากเรื่องการใช้
วัสดุต่าง ๆ การเรียนรู้วิด้วยวิธีการจัดกระท ากับวัสดุ เป็นต้น 

     1.3 เป็นเนื้อหาที่มีอยู่ในความสนใจของเด็ก 

     1.4 เป็นเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันกับเรื่องอ่ืน ๆ หรือน าไปสู่การเรียนรู้จากเรื่องอ่ืน ๆ ได้ 
 2. การเตรียมความพร้อมด้านเทคนิคของการสอนที่จะเป็นสิ่งเร้า เพ่ือให้เด็กได้แสดงออก
ทางด้านศิลปะ เนื่องจากกิจกรรมศิลปะที่มีมากมาย และมีวิธีการที่จะเป็นสิ่งเร้าให้เด็กได้แสดงออกมา
จึงจะมีความแตกต่างกัน 

     2.1 สิ่งเร้าให้เด็กได้แสดงออกมาด้วยวิธีการขีดเขียน และการระบายสี ท าได้หลากหลาย
วิธีดังนี้ 
           2.1.1 การใช้ค าถามให้เกิดความรู้สึกนึกคิด ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงจากประสบการณ์เดิม
ที่มีอยู่ของเด็ก 

           2.1.2 การสนมนาพูดคุยที่เก่ียวข้องกับเรื่องท่ีเด็กให้ความสนใจ  
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           2.1.3 การแสดงสิ่งเร้าด้วยเสียงเพลงเพ่ือให้เกิดเป็นจินตนาการ ที่เป็นเพลงส าหรับ
เด็กโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวที่วาด 

           2.1.4 การกระตุ้นโดยการใช้ผลงานของเด็กมาเป็นส่วนเร้า เพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ันใน
ตนเองมากขึ้น 

           2.1.5 การแสดงสิ่งเร้าด้วยค าชม เพ่ือช่วยเป็นแรงจูงใจให้เด็กเกิดก าลังใจและมีความ
อดทนต่อการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป 

           2.1.6 การแสดงสิ่งเร้าด้วยวิธีการแข่งขัน เพ่ือให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นใน
ผลส าเร็จของการท างานได้ 
     2.2 การแสดงสิ่งเร้าให้เด็กได้แสดงออกมาด้วยวิธีการฉีก การปะติด การพับกระดาษ 
เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะที่ท าเป็นขั้นตอน โดยต้องอาศัยความสามารถที่จะท าการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ในรูปทรง ตลอดจนการมีความสามารถในการน าประสบการณ์เดิมที่มีอยู่มาใช้ประกอบ
เป็นผลงานที่มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น มีความส าเร็จของงานจะต้องอาศัยการมีความอดทนซึ่งใช้
เวลานาน ดังนั้นการที่เราให้เด็กได้แสดงออกในด้านนี้ จึงมีความแตกต่างจากการที่เราให้แสดงออกมา
ในด้านอ่ืน ๆ คือ 

           2.2.1 การจัดกิจกรรมให้มีล าดับขั้นตอนของการท างานเพ่ิมมากขึ้นตามวัย และ
พัฒนาการของเด็ก โดยเสนอแนะการจัดกิจกรรมที่และการเพ่ิมความยากขึ้นไปเมื่อเด็กมี
ความสามารถที่มากข้ึน 

           2.2.2  การน าสื่ออ่ืน ๆ มาช่วยเราให้เกิดการแสดงออก เช่น การเล่าเรื่องราวต่าง ๆ 
การใช้นิทาน การใช้เพลง การเชิดหุ่นแสดงเรื่องราวประกอบ ฯลฯ 

     2.3 การเอาให้เด็กแสดงออกด้วยการพิมพ์ภาพและประดิษฐ์วัสดุ/เศษวัสดุ 
          การพิมพ์ภาพเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นถึงการเลือกพ้ืนผิวของวัสดุที่ต่างผิวกัน เด็กจะ

เห็นความแตกต่างในด้านเทคนิคการผสมผสานสี ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ท าให้เด็กรู้สึกตื่นเต้น
กับสิ่งที่ เขาได้ขึ้น การจัดกิจกรรมจึงไม่ได้เน้นให้เกิดการสร้างในรูปแบบที่จ ากัด แต่ควรเน้น
ความสามารถในการแสดงออกทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นการแสดงสิ่งเร้าให้เด็กแสดงออกใน
ด้านนี้คือ การจัดหาวัสดุทั้งสิ่งที่น ามาจากธรรมชาติและสิ่งที่มีอยู่รอบตัวมาให้เด็กได้ทดลองจัดท าไว้
ส าหรับกิจกรรมการประดิษฐ์วัสดุและเศษวัสดุนั้น ก็เป็นกิจกรรมที่ครูสามารถแสดงสิ่งเร้าด้วยการ
จัดหาวัสดุที่มีความหลากหลายมาให้เด็กได้ท าผลงาน ทั้งนี้คิดว่าเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้น ทั้งนี้เป็นเพราะ
กิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายให้เด็กรู้จักเลือกวัสดุที่จะใช้ได้อย่างเหมาะสมตามความคิด จินตนาการ 
รูปแบบของตนเอง และให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นส่วนที่ส าคัญ 

     2.4 การแสดงสิ่งเร้าให้เด็กแสดงออกด้วยการปั้น สามารถท าได้หลายวิธี 
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           2.4.1 การร่วมท ากิจกรรมกับเด็ก ครูต้องมีการชี้แนะ และกระตุ้นให้เด็กได้มีการ
แสดงออกทางความคิดของตนเอง 
           2.4.2 จัดให้เด็กได้มีโอกาสฝึกการสังเกตและการท างานร่วมกับเพ่ือนๆ ว่ามีการใช้
เทคนิคและวิธีการท ากิจกรรมอย่างไร ในกรณีที่มีการใช้เทคนิคที่แปลกใหม่จากท่ีเด็กเคยเห็น 

           2.4.3 การน าผลงานการปั้นของเด็กที่มีการใช้เทคนิคการปั้นต่าง ๆ มาให้เด็กดูและ
ฝึกการสังเกต 

 3. การเตรียมสื่อเสริมบทเรียน กิจกรรมด้านศิลปะควรมีความเกี่ยวข้องกับจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือช่วยให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ครูควรต้อง
รู้จักการเก็บรวบรวมสื่อเสริมบทเรียน ดังนี้ 
     3.1 รูปถ่าย  
     3.2 เทปบันทึกเสียง/คลิปเสียง 
     3.3 เทปโทรทัศน์ 
     3.4 หุ่นชนิดต่าง ๆ นิทาน 

     3.5 งานจ าลองแบบ 

     3.6 ผลงานของนักเรียน 

     สื่อเหล่านี้ล้วนมีความส าคัญและความจ าเป็นมาก โดยเฉพาะกรณีที่มีการใช้เป็นอุปกรณ์ที่
สร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับตัวเด็ก หรือจะใช้เป็นสื่อการสอนส าหรับตัวอย่างส าหรับการจัดกิจกรรม
ใหม่ๆ ที่คาดว่าเด็กจะเกิดความงวยงงและเกิดความเข้าใจได้ยาก นอกจากนั้นยังต้องใช้เ ป็นแนว
เสนอแนะเพ่ือให้เด็กได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกออกไป 

 4. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท างานด้านศิลปะ วัสดุอุปกรณ์ทางด้านศิลปะมีมากมาย
หลายรูปแบบ แต่ต้องมีการค านึงถึงว่าสิ่งใดที่จะน ามาช่วยพัฒนาส่งเสริม สิ่งใดที่มีผลกระทบต่อการ
ยับยั้งหรือการสกัดก้ันพัฒนาการของเด็กได้ ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาให้เกิดความเหมาะสม ส าหรับ
การเลือกวัสดุอุปกรณ์ของเด็กวัยอนุบาล อุปกรณ์ด้านศิลปะที่น ามาใช้ควรมีขนาดใหญ่ ง่ายต่อการ
หยิบใช้ได้อย่างสะดวก เพราะเด็กมีระดับกล้ามเนื้อมือที่ยังหยิบจับไม่สะดวก ของที่ใช้ก็ควรมีขนาด
ใหญ่เพ่ือที่จะก าหรือจับได้อย่างถนัดมือ 

 

กำรเตรียมห้องเรียนศิลปะ 

 

 การจัดห้องเรียนให้เหมาะสมกับกิจกรรมทางศิลปะ โต๊ะและเก้าอ้ีในห้องเรียนจะเป็นแบบ
เคลื่อนย้ายได้ง่าย เพราะบางครั้งจ าเป็นต้องใช้โต๊ะมาต่อกันเป็นตัวใหญ่ตัวเดียว เพ่ือใช้ท างานร่วมกัน 
หรือใช้อุปกรณ์บางอย่างร่วมกัน และบางครั้งก็ต้องเคลื่อนย้ายโต๊ะออกเพ่ือใช้บริเวณพ้ืนห้องได้กว้างๆ 
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เพ่ือปฏิบัติงาน ในโรงเรียนแต่ละแห่งควรมีตู้เก็บ วัสดุอุปกรณ์ทางศิลปะโดยเฉพาะ ซึ่งอาจจะตั้งไว้
หลังห้องเรียนแต่ละห้อง หรือตั้งไว้ที่ศูนย์กลางศิลปะของโรงเรียนก็ได้ สิ่งที่น่าท าไว้ก็ คือจัดท าตู้เป็น
ลักษณะ “รถเก็บอุปกรณ์ศิลปะ” (Art cart) ในรถนี้จะมีลิ้นชักและช่องใส่อุปกรณ์ไว้มากมายและ
สามารถลากจูงไปใช้ตามห้องเรียนต่าง ๆ ได้ (ยกเว้นบางครั้งต้องแบบกขึ้นบันไดตึกชั้นอ่ืน ๆ บ้าง)    
โดยปกติเราจะพบว่าโรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนและโรงเรียนอนุบาลหลายแห่งไม่ได้จัดบริเวณเฉพาะ
ส าหรับกิจกรรมทางศิลปะ ทั้ง ๆ ที่เป็นสิ่งจ าเป็น เพราะเด็กที่มีพัฒนาการที่ดีทางศิลปะมักจะมี
พัฒนาการที่ดีทางอ่ืนด้วย บางโรงเรียนหันไปสร้างความไว้วางใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองด้วยวิธีจัดห้อง
ฉายวิดีโอแอร์คอนดิชั่น สร้างสนามเด็กเล่นที่ใหญ่โต , มีรถรับส่งอย่างดีหลายคัน , จัดส่วนโอ่อ่า
เพียงแค่นี้พ่อแม่ผู้ปกครองบางคนก็ตัดสินใจได้ง่ายๆว่า “ฉันต้องเอาลูกเข้าโรงเรียนดี ๆ อย่างนี้” หารู้
ไม่ว่ายังมีสิ่งอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่ต้องพินิจพิเคราะห์ให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจมอบอนาคต
ของลูกให้กับใครคนหนึ่ง  
            สภาพของห้องเรียนศิลปะที่ดีจะต้องมีที่ท างานเพียงพอกับจ านวนเด็ก มีบริเวณส าหรับเก็บ
หรือตากผลงานที่ยังไม่แห้ง ซึ่งท าได้ทั้งแบบตะแกรงลวดซ้อนๆ กันหรือเป็นราวตากผ้า สิ่งจ าเป็นอีก
อย่างหนึ่งคือ อ่างส าหรับล้างท าความสะอาด ข้างๆอ่าง ควรมีสบู่ ฟองน้ า และผ้าส าหรับเช็ดมือแขวน
ไว้ด้วย โต๊ะปฏิบัติงาน ควรบุด้วยแผ่นโฟเมก้าหรือแผ่นโลหะเพ่ือให้ง่ายต่อการท าความสะอาด ถ้าเป็น
โต๊ะไม้ธรรมดาควรใช้สีน้ ามันก็พอใช้แทนได้ หรือถ้ามีงบประมาณไม่พอก็ใช้แค่แผ่นพลาสติก หรือ
ผ้ายางปูคลุมโต๊ะไว้ก่อน ที่จะลงมือปฏิบัติงาน สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดภาระในการท าความสะอาดขัดล้าง
คราบสี-กาว-ดิน ที่เด็ก ๆ ท าเลอะเทอะไว้ สิ่งที่ควรมีอีกอย่างคือแผ่นไม้ขนาดเล็ก (ประมาณไม่เกิน 
12x18 นิ้ว) แจกให้เด็กปฏิบัติงานบนแผ่นไม้นี้คนละแผ่น เช่น งานปั้นดิน, ปั้นกระดาษ, ต่อโครงสร้าง 
เพราะงานเหล่านี้เด็กมักจะท าไม่ส าเร็จ จ าเป็นต้องเก็บแยกให้เป็นสัดส่วนเพ่ือมาท าต่อในวันต่อไป 
เด็ก ๆ สามารถช่วยตัวเองด้วยการยกแผ่นไม้ของตนไปเก็บไว้โดยที่ผลงานบนแผ่นไม้ไม่แตกหรือ
เสียหาย สุดท้ายที่จะต้องเตรียมไว้ในห้องปฏิบัติงานคือเสื้อคลุมกันเปื้อนของเด็ก (Smock) เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าเปรอะเปื้อน เสื้อคลุมที่หาได้ง่ายที่สุดคือเสื้อเชิ้ตเก่าๆ ของผู้ใหญ่ โดยเวลาเด็กใช้
ให้ใส่กลับด้านหลังมาอยู่ด้านหน้า (http://oknation.nationtv.tv/blog/yushiva/2014/01/30 

/entry-1) 
 

ล ำดับขั้นตอนในกำรสอนศิลปะเด็กปฐมวัย 

 

 สัตยา สายเชื้อ (2541: 41-43) ได้อธิบายถึง ล าดับขั้นตอนการสอนศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 
ดังนี้ 

http://oknation.nationtv.tv/blog/yushiva/2014/01/30
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1. เวลาสอนครูหรือปกครองต้องจัดประสบการณ์ให้เด็ก คุณต้องรู้ประสบการณ์ของเด็กแต่
ละคน และทราบว่าเด็กมีความรู้เดิมอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น รถไฟ ครูควรหาภาพหรือพาเด็กไปดู
สถานีรถไฟ ชวนสนทนาเกี่ยวกับลักษณะของรถไฟ จากประสบการณ์บุตรของเพ่ือนผู้เขียนได้การซื้อ
เมื่อไปที่สถานีรถไฟ เด็กจะวาดภาพรถไฟได้ ลักษณะรถไฟกระบอกสี่เหลี่ยม มีคนนั่งที่มองเห็นจาก
ช่องหน้าต่าง มีหวูดรถไฟ แต่ไม่มีราง ไม่มีหัวรถจักร  

2. ครูต้องจัดสถานการณ์ที่ส่งเสริมการแสดงออกทางศิลปะให้กับเด็ก เช่น ครูควรใช้ค าพูด
เสริมก าลังใจ เช่น ดีมาก  ดี  เก่ง เป็นต้น นอกจากนี้เวลาท ากิจกรรมควรยืดหยุ่น เมื่อเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ก็อาจสอดแทรกแทรกสิลปะเข้าไปด้วย เช่น การนับเลข 1 ให้เขียนรูปสิ่งของ 1 อย่าง 
หรือผลไม้ 1 อย่าง เลข 2 เขียนรูปสิ่งของ 2 อย่าง หรือผลไม้ 2 ผล เป็นต้น เด็กทุกคนจะมีวงการ
เขียนรูปอะไรก็ได้  
 3. ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกกิจกรรมศิลปะตามใจชอบ ไม่ควรบังคับให้ท าตามที่ครู
ต้องการ เช่น การสร้างภาพจากการตัด ฉีกกระดาษ มีอุปกรณ์ให้เด็ก ถ้าเด็กฉีดได้ 2  ชิ้นถือว่าเด็กได้
แสดงออกแล้ว ซ่ึงบางคนอาจจะท าได้สมบูรณ์  

4. อิทธิพลทางบ้านเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออก เช่น เด็กที่มีพ่อแม่ให้อิสระเสรี เปิดโอกาส
เด็กจะแสดงออกทางศิลปะได้ดีกว่าเด็กที่ครอบครัวยากจน และบีบบังคับห้ามไม่ให้ท าสิ่งนั้นสิ่งนี้ หรือ
อาจจะเป็นเพราะว่าพ่อแม่ดูแลดีเกินไปก็จะไม่ประสบความส าเร็จในการแสดงออกทางศิลปะ 

5. สถานที่ที่เรียนศิลปะอาจยืดหยุ่นได้เช่นเดียวกัน แล้วแต่ความสะดวกที่จะให้เด็กท างานได้
อย่างเต็มที่ เช่น สนามหญ้า ใต้ต้นไม้ หรือมุมใดมุมหนึ่งของห้องเรียน 

6. เปิดโอกาสให้เด็กได้สร้างสรรค์ก่อนที่จะสอนหลักเกณฑ์ หมายความว่าให้เด็กได้เขียน     
ได้วาด ได้แสดงออกมากกว่าจะสอนหลักเกณฑ์ คือทฤษฎีของความเป็นจริง จนกว่าเด็กพร้อมที่จะ
สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงผลงานของตนเองได้ 

7. ควรจัดประสบการณ์ให้เด็กเพราะเด็กจะไม่เขียนภาพที่ตนไม่เคยเห็น นอกจากมโนคติ    
ซึ่งอาจจะมีเพียงบางคนเท่านั้น ซึ่งครูอาจจะจัดโดยการเล่า หรือพาไปดูของจริง เช่น ตลาดสด ท่าน้ า 
เรือ แม่น้ า สะพาน หรืออาจจะให้ดูภาพ สร้างสถานการณ์สมมติขึ้น เพ่ือให้เด็กเข้าใจจากภาพที่เห็น 

8. การให้เด็กท ากิจกรรมศิลปะนั้น ไม่จ าเป็นต้องเป็นในชั่วโมงที่สอน สามารถให้เด็กได้
แสดงออกตลอดเวลา หรืออาจจะให้ท ากิจกรรมในวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
เป็นการสอนให้สัมพันธ์กับวิชาอ่ืนใดอีกด้วย 
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กระบวนกำรสอนศิลปะให้บรรลุเป้ำหมำย  
 

 การสอนศิลปะให้กับเด็กควรสอนอย่างมีความหมาย และสร้างความเชื่อมโยง เพื่อให้เด็กเกิด
ความสุข มีการพัฒนาจินตนาการอย่างอิสระ ซึ่งสิ่งที่ผู้สอนควรกระท ามีดังนี้ (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2550: 51) 
 1. เลือกกระบวนการทางศิลปะที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 2. จัดเตรียมวัสดุการเรียนรู้ที่มีลักษณะที่สามารถใช้ประสาทสัมผัสรับรู้ได้โดยตรง 
 3. จัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้น่าสนใจ ให้เกิดความรู้สึกร่วม โดยเฉพาะเมื่อเป็นเรื่องใกล้ตัว
เด็ก 

 4. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เด็ก ๆ ต้องลงมือปฏิบัติเอง ให้ร่างกายของเด็ก ๆ ได้เคลื่อนไหว
และให้พลังงานที่ก่อเกิดการเคลื่อนไหวนั้นมีทิศทางที่น าไปสู่การสร้างสรรค์งานทางศิลปะ 

 

กำรวำงแผนกำรจัดประสบกำรณ์ศิลปะส ำหรับเด็กปฐมวัย 

 

 สิริพันธ์ ตันติรัตน์ไพศาล (2545: 37-39) กล่าวว่า ครูเป็นผู้สร้างบรรยากาศในการประดิษฐ์
คิดค้นและผลิตผลงานออกมา ดังนั้นจึงต้องมีวิธีสอนที่สามารถดึงดูด กระตุ้นความสนใจและสนอง
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก หาวิธีการให้เด็กสร้างสรรค์ วัสดุอุปกรณ์ วิธีการ เทคนิคใหม่และสอน
ให้สัมพันธ์กับการจัดประสบการณ์ด้านอ่ืน ๆ ใช้กิจกรรมหลายหลายอย่าง และหาวิธีสอนให้สอดคล้อง
กับสภาวะปัจจุบัน ประการส าคัญคือ ให้เด็กมีความคิดเห็นเป็นอิสระของตนเอง มีเสรีภาพในการ
ท างาน เลือกงาน เลือกวัสดุ วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ด้วยตนเอง  
 ประสบการณ์จริง สื่อการสอน การพูดคุย วัสดุอุปกรณ์ในการท างานศิลปะ คือ สิ่งเร้าหรือสื่อ
ต่าง ๆ นี้มีส่วนช่วยให้เด็กได้พัฒนาความคิดรวบยอดในแต่ละเรื่อง เพ่ือน าไปถ่ายทอดในงานศิลปะ แต่
มีข้อค านึงที่ส าคัญคือ เด็กเล็กวัยนี้จะเรียนรู้จากสิ่งของที่ละอย่าง ซึ่งแตกต่างจากเด็กโตหรือผู้ใหญ่ที่
สามารถรวบรวมความคิดจากสิ่งของหลายๆสิ่งได้ในเวลาเดียวกัน ถ้ามีสิ่งที่ต้องเรียนรู้มากในเวลา
เดียวกัน เด็กก็จะเกิดความสับสนและถึงแม้ว่าจะมีแต่บางคนใช้ความพยายามอย่างมาก เขาอาจจะ
รับรู้สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นได้ แต่จะรับในแต่ละสิ่งที่ยังไม่เต็มชัดเลย ในระหว่างสองสิ่งที่ขาดเสียมิได้คือ 
การจูงใจ ไม่ว่าจะเป็นการเล่านิทานให้ฟัง ฉายวิธีท าให้ดู พาไปดูของจริง ใช้อุปกรณ์ในหมายแสดง
ท่าทางประกอบการสอน แนะน าหัวข้อที่เด็กมีประสบการณ์ให้วาด เช่น บ้านของฉัน พ่อของฉัน แม่
ของฉัน ครูของฉัน ของเล่นที่ฉันชอบมากที่สุด ไปเที่ยววันเปิดเทอม ฯลฯ เป็นต้น จะต้องเตรียมวัสดุ
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อุปกรณ์ให้พร้อมอยู่เสมอ เรามักจะพบว่าเด็กเล็กไม่รู้จะเริ่มต้นท างานศิลปะอะไรดี แต่เมื่อเขาได้เห็น
อุปกรณ์บางอย่างวางไว้บนโต๊ะก็เกิดความคิดที่จะท างานขึ้นมาในทันที  
 ในบางครั้งอาจจะแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มตามความสนใจ เด็กอาจจะท างานหลากหลายใน
อุปกรณ์ที่แตกต่างกัน แต่ภายใต้หัวข้อเดียวกันบางครั้งหรือบางทีเด็กอาจจะท างานเดียวภายใต้
หลายๆหัวข้อ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความต้องการส่วนบุคคลซึ่งครูควรจะรู้ได้ถึงความแตกต่างของความส าคัญ
อันนี้ เช่น ในการไปทัศนศึกษาสวนสัตว์ ซึ่งเป็นความตื่นเต้นมากที่เด็ก ๆ อยากจะถ่ายทอดความรู้สึก
และประสบการณ์ลงบนกระดาษ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเด็ก ๆ จะมีประสบการณ์ร่วมกันในที่แห่ง
เดียวกัน เวลาเดียวกันและอยู่ในสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันก็ตาม ตัวอย่ างเช่น การพาเด็กไปสวนสัตว์ 
ความสนใจของเด็กก็อาจจะแตกต่างกัน เด็กผู้ชายอาจจะตื่นเต้นกับรูปร่าง ขนาด การเคลื่อนไหวของ
สัตว์แต่ละประเภท แต่เด็กผู้หญิงอาจจะสนใจถึงความเป็นอยู่ อาหาร และการหลับนอนของสัตว์ต่างๆ 
มากกว่า การเตรียมงานอย่างรอบคอบเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่ ง ส าหรับกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็ก
ปฐมวัย คุณควรจะต้องมีการเตรียมงาน ดังนี้ 

1. ตั้งกฎเกณฑ์ในการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เด็ก ๆ ต้องรู้ว่าวัสดุที่ใช้นั้นจะต้องไม่ทิ้งให้สูญ
เปล่า เขาจะต้องไม่ท าลายอุปกรณ์ที่มีอยู่ เด็ก ๆ จะต้องรู้อีกด้วยว่าวัสดุอุปกรณ์ในงานศิลปะจะ
รับประทานไม่ได้ 

2. จัดวางวัสดุและอุปกรณ์ ที่เด็กจ าเป็นต้องใช้ในกิจกรรมแต่ละครั้งให้ครบถ้วน เพียงพอ 
สะดวก และไม่เป็นอันตรายแก่เด็ก จัดไว้ในที่เด็กสามารถหยิบใช้ได้ 

3. เตรียมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมโดยทดลองด้วยตนเองก่อน เพ่ือจะได้น าไป
ถ่ายทอดแก่เด็กได้ไม่ติดขัด ผู้สอนจะต้องรู้ว่าวัสดุอุปกรณ์ในแต่ละครั้งมีอะไรบ้าง สีที่ใช้ในแต่ละ
กิจกรรมควรข้นหรือใสเพียงใด ใช้กาวชนิดไหนจึงเหมาะกับงานแต่ละชนิด ผู้สอนต้องทดลองท าและ
เตรียมงานล่วงหน้าเสมอ 

4. การเตรียมพร้อมน้ าชื้นๆหรือผ้าเช็ดมือหมาดๆไว้ให้เด็กได้เช็ดมือในการท ากิจกร รม
บางอย่างที่เลอะเทอะหรือเหนียวเหนอะหนะ จะท าให้เด็กท างานได้ดีขึ้น 

5. การท าความสะอาด ต้องเป็นการท าที่ง่ายและสะดวกที่สุด ส าหรับกิจกรรม ควรจะปู
กระดาษหนังสือพิมพ์ลงคลุมบนโต๊ะก่อน  เพ่ือให้ง่ายและรวดเร็วในการท าความสะอาด มีถังน้ า 
ผ้าเช็ดหน้าส าหรับเด็ก ถ้วยใส่น้ าสะอาดส าหรับล้างพู่กัน เสื้อกันเปื้อนที่เย็บขึ้นเป็นพิเศษหรือเสื้อแขน
สั้นของผู้ใหญ่ที่ไม่ใช้แล้ว สวมคลุมทับเสื้อเด็กกันเปื้อน 

6. เด็ก ๆ จะต้องมีพ้ืนที่ในการท างานเพียงพอ ไม่เบียดกันจนเกินไป ถ้าไม่มีสถานที่กว้างพอ
ส าหรับคนกลุ่มใหญ่ ให้แบ่งออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ หมุนเวียนกันมาท ากิจกรรม 
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7. กิจกรรมศิลปะต้องให้เวลามากเพียงพอในการเตรียม ลงมือกระท าและเวลาในการเก็บ
เครื่องใช้และท าความสะอาด หากเร่งรีบจนเกินไปก็จะท าให้เด็กสร้างสรรค์งานไม่เต็มที่และขาดความ
สนุกสนาน 

8. จัดเตรียมสถานที่ส าหรับเก็บผลงาน หรือบางงานบางชนิดต้องหาที่ตากให้แห้งก่อนเก็บ 
ผู้สอนจะต้องเตรียมหาไว้ล่วงหน้า  
 

สิ่งที่ครูควรเตรียมก่อนจัดกิจกรรมศิลปะ มีดังนี้ 
 

 รัตนาวดี รอดภิรมย์ (2542: 88-90) ได้อธิบายถึงสิ่งที่ครูควรเตรียมก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะ
ส าหรับเด็กปฐมวัยไว้ดังนี้ 
 1. การเตรียมเนื้อหาวิชา 
     1.1 มีความเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก 

     1.2 สร้างโอกาสในการเรียนรู้หลายอย่าง เช่น เรียนรู้เรื่องการใช้วัสดุต่าง ๆ เรียนรู้วิธีการ
จัดกระท ากับวัสดุ เป็นต้น 

     1.3 เป็นเนื้อหาที่อยู่ในความสนใจของเด็ก 

     1.4 เป็นเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องอ่ืน ๆ หรือน าไปสู่การเรียนรู้เรื่องอ่ืนอื่นได้ 
 2. การเตรียมเทคนิคการสอนที่จะเร้าให้เด็กแสดงออกทางศิลปะ เนื่องด้วยกิจกรรมศิลปะมี
มากมาย วิธีการเร้าไห้เด็กแสดงออกจึงแตกต่างกัน 

     2.1 เร้าให้เด็กได้แสดงออกด้วยการขีดเขียน และระบายสี ท าได้หลายวิธีดังนี้ 
           2.1.1 การใช้ค าถามให้เกิดความนึกคิด ซึ่งเชื่อมโยงจากประสบการณ์เดิมของเด็ก 

           2.1.2 การพูดคุยเก่ียวกับเรื่องที่เด็กให้ความสนใจ  
           2.1.3 การเร้าด้วยเสียงเพลงเพ่ือให้เกิดจินตนาการ เป็นเพลงส าหรับเด็กที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับเรื่องที่วาด 

           2.1.4 การกระตุ้นโดยใช้ผลงานของเด็กมาเป็นส่วนเร้าให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง
มากขึ้น 

           2.1.5 การเร้าด้วยค าชม เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้เด็กเกิดก าลังใจและมีความอดทนที่จะ
สร้างผลงานต่อไป 

           2.1.6 การเร้าด้วยวิธีการแข่งขัน เพ่ือให้เกิดความกระตือรือร้นในผลส าเร็จของการ
ท างาน 
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     2.2 การเร้าให้เด็กได้แสดงออกด้วยการฉีก ปะ ติด พับกระดาษ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มี
ลักษณะท าเป็นขั้นตอน ต้องอาศัยความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปทรง ตลอดจน
ความสามารถในการน าประสบการณ์เดิมมาใช้ประกอบเป็นผลงานที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น 
ความส าเร็จของงานจะต้องอาศัยความอดทนซึ่งใช้เวลานาน ดังนั้นการเราให้เด็กแสดงออกด้านนี้จึง
ต่างจากการเราให้แสดงออกด้านอ่ืน ๆ คือ 

           2.2.1 จัดกิจกรรมให้มีล าดับขั้นตอนการท างานเพ่ิมขึ้นตามวัย และพัฒนาการของ
เด็ก โดยเสนอแนะกิจกรรมที่และเพ่ิมความยากข้ึนไปเมื่อเด็กมีความสามารถมากข้ึน 

           2.2.2  การน าสื่อมาช่วยเราให้เกิดการแสดงออก เช่น การใช้นิทาน การใช้เพลง การ
เชิดหุ่นแสดงเรื่องราวประกอบ 

     2.3 การเอาให้เด็กแสดงออกด้วยการพิมพ์ภาพและประดิษฐ์วัสดุ/เศษวัสดุ 
          การพิมพ์ภาพเป็นกิจกรรมที่มุ่งถึงการเลือกพ้ืนผิวของวัสดุที่ต่างผิวกัน เด็กจะเห็น

ความแตกต่างในด้านเทคนิคการผสมผสานสี ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ท าให้เด็กรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่ง
ที่เขาได้ท าขึ้น การจัดกิจกรรมจึงมิได้เน้นให้เกิดการสร้างในรูปแบบที่จ ากัด แต่เน้นความสามารถใน
การแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นการเร้าให้เด็กแสดงออกในด้านนี้คือ การจัดหาวัสดุทั้ง
จากธรรมชาติและสิ่งที่มีอยู่รอบตัวมาให้เด็กทดลองจัดกระท า ส าหรับการประดิษฐ์วัสดุและเศษวัสดุ
นั้น ก็เป็นกิจกรรมที่ครูสามารถเราด้วยการจัดหาวัสดุหลากหลายมาให้เด็กจัดกระท า ทั้งนี้ว่าเป็น
กิจกรรมที่มุ่ง ทั้งนี้เพราะเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้เด็กรู้จักเลือกวัสดุที่ใช้ได้อย่างเหมาะสมตามรูปแบบของ
ตนเอง และมีความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นส าคัญ 

     2.4 การเร้าให้เด็กแสดงออกด้วยการปั้น ท าได้หลายวิธี 
           2.4.1 ร่วมท ากิจกรรมกับเด็ก ชี้แนะ และกระตุ้นให้เด็กได้แสดงออกตามความคิด
ของตน 

           2.4.2 จัดให้เด็กได้มีโอกาสสังเกตการท างานของเพ่ือนๆ ว่ามีเทคนิคและวิธีการท า
อย่างไร ในกรณีที่ใช้เทคนิคแปลกใหม่จากที่เคยเห็นเห็น 

           2.4.3 น างานปั้นของเด็กที่มีเทคนิคการปั้นต่าง ๆ มาให้เด็กดูและสังเกต 

 3. การเตรียมสื่อเสริมบทเรียน กิจกรรมศิลปะมีความเกี่ยวข้องกับจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครูต้องรู้จักการรวบรวมสื่อเสริม
บทเรียน ดังนี้ 
     3.1 รูปถ่าย  
     3.2 เทปบันทึกเสียง/คลิปเสียง 
     3.3 เทปโทรทัศน์ 
     3.4 หุ่นชนิดต่าง ๆ นิทาน 
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     3.5 งานจ าลองแบบ 

     3.6 ผลงานของนักเรียน 

     สื่อเหล่านี้มีความจ าเป็นมากโดยเฉพาะกรณีที่ใช้เป็นอุปกรณ์สร้างแรงจูงใจให้นักเรียน 
หรือจะใช้เป็นตัวอย่างส าหรับกิจกรรมใหม่ที่คาดว่านักเรียนจะเกิดความงุ่นงงและเข้าใจได้ยาก 
นอกจากนั้นยังใช้เป็นแนวเสนอแนะเพ่ือให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกออกไป 

 4. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการท างานศิลปะ วัสดุอุปกรณ์ทางศิลปะมีมากมาย แต่ต้อง
ค านึงถึงว่าสิ่งใดที่จะช่วยพัฒนา สิ่งใดมีผลต่อการยับยั้งหรือสกัดกั้นพัฒนาการของเด็ก ดังนั้นจึงต้อง
พิจารณาให้เหมาะสม ส าหรับเด็กวัยอนุบาล อุปกรณ์ศิลปะที่ใช้ควรมีขนาดใหญ่ หยิบใช้ได้สะดวก 
บังคับได้ง่าย เพราะเด็กระดับนี้กล้ามเนื้อมือยังหยิบจับไม่สะดวก ของที่ใช้ควรมีขนาดใหญ่เพ่ือก าหรือ
จับได้ถนัดมือ 

 

บทสรุป 

 

 ในการจัดกิจกรรมศิลปะให้กับเด็กปฐมวัย เป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้กับเด็ก 
ฝึกการใช้ประสามสัมผัสให้เกิดการพัฒนาตามวัย และเป็นการกระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ มี
ไหวพริบในการเอาตัวรอดได้ในสังคม อีกท้ังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข รู้จักมองสิ่งต่างในแง่มุม
ด้านบวก เพ่ือให้เห็นความสวยงาม เกิดความเข้าใจในธรรมชาติของสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเป็ นตัวกระตุ้น
ศักยภาพที่มีอยู่ภายในของเด็กออกมาให้ได้มากที่สุด 

ครูถือเป็นผู้สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ของเด็ก จึงต้องมีการวางแผน เตรียมการในการจัด
ประสบการณือย่างเป็นระบบ ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งรวมไปถึงการวางแผนการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเกิดความราบรื่น และหลากหยาย ไม่ยึดติดรูปแบบและ
มองข้ามจ้อจ ากัดต่าง ๆ  เพ่ือส่งเสริมบรรยากาศที่ดีให้เด็กในการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ 
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แบบฝึกหัดท้ำยบท 

 

ค าชี้แจง ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง และสมบูรณ์  
 1. จงอธิบายจุดมุ่งหมายและแนวทางในการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

2. จงอธิบายการเตรียมกิจกรรมและการจัดประสบการณ์ ศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

3. จงอธิบายแนวทางในการจัดประสบการณ์ทางศิลปะให้กับเด็กปฐมวัย 

4. จงยกตัวอย่างกระบวนการสอนศิลปะเด็กให้บรรลุเป้าหมาย 

5. จงอธิบายการวางแผนการจัดประสบการณ์ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 

6. จงอธิบายการเตรียมห้องเรียนศิลปะ 

 7. จงสรุปกระบวนการสอนและการวางแผนการจัดประสบการณ์ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 

 8. ก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย นักศึกษาควรเตรียมสิ่งใดก่อนเพราะเหตุใด 
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แผนบริหำรกำรสอนประจ ำบทท่ี 4 

วัสดุ อุปกรณ์ กำรน ำภมูิปัญญำและวัสดุท้องถิ่นมำใช้ในงำนศิลปะ 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วสามารถ 

1. แยกประเภทของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานศิลปะได้ 
2. ระบุและอธิบายวัสดุเหลือใช้และวัสดุท้องถิ่นที่ใช้ในกิจกรรมศิลปะได้ 

 3. บอกความหมาย ความส าคัญและท่ีมาของภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ 
 4. วิเคราะห์และบอกความสัมพันธ์ของศิลปะกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ 

5. บอกแนวทางการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษาและการน าไปใช้ในการสอนศิลปะ
ให้กับเด็กปฐมวัยได้ 
 

หัวข้อเนื้อหำ 
1. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานศิลปะ 

2. การเลือกวัสดุเหลือใช้และวัสดุท้องถิ่นมาใช้ในกิจกรรมศิลปะ 

3. การท าแป้งโดว์ 
4. การประดิษฐ์พู่กันจากวัสดุในท้องถิ่นเพ่ือใช้ในงานศิลปะ 

5. ศิลปะกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7. ความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8. ที่มาของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9. รูปแบบงานศิลปะในท้องถิ่น 

10 แนวทางการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการสอน 

11. การน าภูมิปัญญาและวัสดุท้องถิ่นมาใช้ในงานศิลปะของเด็กปฐมวัย 

12. บทสรุป 

 13. ค าถามท้ายบท 

14. เอกสารอ้างอิง 
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วิธีสอนและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนประจ ำบท 

สัปดาห์ที่ 5 

1. บรรยาย และสรุปเนื้อหาสาระสำคัญประกอบการนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint 
เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานศิลปะ 

2. ให้นักศึกษาอภิปราย ซักถามและร่วมกันสรุปในหัวข้อเรื่องวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานศิลปะ 

4. มอบหมายงานแบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 5 กลุ่ม ระดมความคิดเห็นและแยกประเภทน าเสนอ 

ในหัวข้อ “หลักการเลือกวัสดุเหลือใช้และวัสดุท้องถิ่นมาใช้ในกิจกรรมศิลปะ” แล้วน าเสนอในรูปแบบ 
Problem tree 

5. มอบหมายให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการท าแป้งโดว์และพู่กัน มาใน
สัปดาห์หน้า 

สัปดาห์ที่ 6 

1. ทบทวนสิ่งทีได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ 5  
2. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการให้นักศึกษาเสนอชื่อวัสดุเหลือใช้รอบตัว ที่สามารถน ามาสร้างงาน

ศิลปะได้คนละ 1 ชนิด โดยไม่ให้ซ้ ากัน  
3. บรรยาย และสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint 

เรื่อง ภูมิปัญญาและวัสดุท้องถิ่นในงานศิลปะ 

4. ร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนในประเด็น “การน าภูมิปัญญาและวัสดุท้องถิ่นมาใช้ในงาน
ศิลปะของเด็กปฐมวัย” 

5. สาธิตการท าแป้งโดว์และพู่กัน ให้นักศึกษาดูทีละขั้นตอน แล้วให้แต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติ
ตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 

6. แต่ละกลุ่มทดลองใช้แป้งโดว์และพู่กันที่ได้ร่วมกันท าในวันนี้ 
7. มอบหมายให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบทและน าส่งในสัปดาห์หน้า 

 

สื่อกำรเรียนกำรสอน  

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย  
2. ต ารา ศิลปะส าหรับครูปฐมวัย 

3. Microsoft PowerPoint เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานศิลปะ 

4. Microsoft PowerPoint เรื่อง ภูมิปัญญาและวัสดุท้องถิ่นในงานศิลปะ 

5. กระดาษปรู๊ฟ  
6. วัสดุอุปกรณ์ในการท าแป้งโดว์และพู่กัน 
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7. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

แหล่งเรียนรู้ 
 1. ส านักวิทยบริการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 2. ห้องสมุดประชาชน 

3. เครือข่ายอินเทอร์เนตของส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
www.libraly.udru.ac.th และอ่ืน ๆ 

 

กำรวัดผลและกำรประเมิน 

1. ประเมินจากการอภิปรายซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ น าเสนอเนื้อหา 

3. ประเมินจากความร่วมมือและความสนใจในการท ากิจกรรม 

4. ประเมินจากแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.libraly.udru.ac.th/




 

 

 

บทท่ี 4 

วัสดุ อุปกรณ์ กำรน ำภมูิปัญญำและวัสดุท้องถิ่นมำใช้ในงำนศิลปะ 

 
การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการสร้างสรรค์งานศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยนั้น ในปัจจุบันนิยม

หันกลับมาใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น เพราะหาง่าย ลดค่าใช้จ่าย ท าให้เด็กเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่มีใน
ท้องถิ่นของตนเอง และอีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากการน าภูมิปัญญาของผู้ เฒ่าผู้แก่ ในชุมชนน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์เป็นการอนุรักษณ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมไม่ให้สูญหายไป และเป็นการสร้างคุณค่าของภูมิปัญญา
ในท้องถิ่นให้คงอยู่กับลูกหลานสืบต่อไป 

อุปกรณ์ส าหรับการสร้างสรรค์งานศิลปะมีมากมาย และสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท 
ทั้งประเภทที่ต้องหาซื้อเฉพาะตามร้านเครื่องเขียน ประเภทที่เป็นของเหลือใช้ ประเภทที่เป็นวัสดุที่มี
ในท้องถิ่น และประเภทที่เป็นวัสดุในบ้านหรือวัสดุใกล้ตัวที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ ถ้าหากเป็น
วัสดุที่เป็นของจริง ที่เด็กสามารถมีส่วนร่วมในการจัดหามาจะยิ่งเป็นการดี ที่เด็กจะได้รู้สึกว่าตนเองมี
ความส าคัญเพราะมีส่วนร่วมในการเตรียมอุปกรณ์ส าหรับสร้างสรรค์งานด้วย  

ทั้งนี้ในการเลือกอุปกรณ์ที่มีมากมายต้องค านึงถึงศักยภาพของอุปกรณ์นั้นว่าช่วยพัฒนาได้ใน
ด้านใด หรือเป็นการสกัดกั้นพัฒนาการของเด็กหรือไม่ โดยปกติปริมาณของอุปกรณ์ไม่จ าเป็น เท่ากับ
คุณภาพ เพราะอุปกรณ์เพียงอย่างเดียวเด็กก็สามารถสร้างงานศิลปะได้เพียงพอแล้ว ดังนั้นควร
พิจารณาอุปกรณ์ให้เหมาะสม เพ่ือให้เด็กค้นคว้า สร้างความคุ้นเคย หากมีมากเกินไปก็ท าให้เสียเวลา
เพราะเกิดความลังเล จะส่งผลให้การพัฒนาชงักลงได้ ถึงแม้จะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้น ๆ ก็ตาม แต่
อุปกรณ์มากก็เป็นการดีส าหรับการสร้างสรรค์งานบางลักษณะ และกับเด็กบางช่วงอายุ ดังนั้นควร
ค านึงถึงความพอดี ขนาดของอุกรณ์ก็เป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึงให้เหมาะสม เด็กเล็กอุปกรณ์ที่ใช้ควรมี
ขนาดใหญ่ สามารถบังคับ หยิบ จับ ได้สะดวก เพ่ือสร้างสุนทรียภาพทางอารมณ์ในการท างานให้ กับ
เด็ก (พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ, 2537: 180-181) 
 

วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงำนศิลปะ 

 

ในการเลือกวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานศิลปะ ครูควรศึกษาคุณสมบัติและประเภทของวัสดุ
อุปกรณ์ในการใช้ที่เหมาะสม จ าเป็นในการสร้างสรรค์ เพ่ือให้เด็กเรียนรู้วิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม ถูกวิธี ซึ่งวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานศิลปะมีหลายประเภท โดยแบ่งออกเป็นประเภทที่
เป็นวัสดุ คือ สิ่งที่ใช้แล้วหมดไป หรือเสื่อมสภาพ บางอย่างไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก เช่น สีน้ า 
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กระดาษ กาว สีไม้ เป็นต้น อุปกรณ์ คือ สิ่งที่ใช้แล้วไม่หมดไป สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก เช่น กรรไกร 
พู่กัน จานสี เป็นต้น วัสดุอุปกรณ์ที่น ามาใช้ส าหรับงานศิลปะ มีดังนี้ (สรวงพร  กุศลส่ง, 2553: 28-36) 
 1. กระดำษประเภทต่ำง ๆ  
     กระดาษมีหลายประเภท สามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับงานศิลปะ หากเป็นงานศิลปะ
ประเภทสีน้ าก็ควรเลือกประเภทที่มีความหนาพอสมควร แต่หากเป็นงานวาดภาพ ก็สามารถเลือก
ชนิดหนาปานกลาง หากเป็นงานตัดควรเลือกชนิดบาง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีชนิดที่มีสีหน้าเดียวและ
สองหน้าอีกด้วย การเลือกกระดาษมาใช้กับงานศิลปะเด็กไม่ควรเลือกสีสะท้อนแสงจะเป็นอันตลายต่อ
สายตาของเด็กได้ และกระดาษที่ใช้ในงานฉีกปะก็ไม่ควรใช้ชนิดหนาหรือเหนียว เพราะจะล าบากใน
การฉีกส่งผลต่ออารมณ์ในการท างานของเด็ก โดยกระดาษท่ีเหมาะสมในการน ามาใช้มีดังนี้ 
     1.1 กระดาษวาดเขียน มีทั้งแบบเรียบสองด้าน และแบบด้านหนึ่งเรียบอีกด้านหนึ่งหยาบ 
ซึ่งแบบนี้เหมาะกับการใช้ในการวาดภาพสีน้ าเพ่ือไม่ให้สีไหลออกจากบริเวณที่ระบาย กระดาษวาด
เขียน มีขนาดความหนาเรียกเป็นปอนด์ มีตั้งแต่ 60 ปอนด์ 80 ปอนด์ และ 100 ปอนด์  

    1.2 กระดาษปรู๊ฟ เป็นกระดาษที่มีการน าเยื่อของกระดาษที่ใช้แล้วมาผสม จึงมีส่วนผสม
ของเยื่อบดที่มีเส้นใยสั้น กระดาษปรู๊ฟมีน้ าหนักเบาเพียง 40 – 52 กรัม/ตารางเมตร มีสีอมเหลือง 
ราคาไม่แพงแต่ความแข็งแรงน้อย ซึมน้ าได้ง่าย เหมาะส าหรับงานพิมพ์หนังสือพิมพ์ และเอกสารที่ไม่
ต้องการคุณภาพมาก นิยมน ามาให้เด็กวาดภาพอิสระ โดยติดไว้ที่ผนังห้อง 
     1.3 กระดาษเทา-ขาว มีทั้งชนิดบางและชนิดหนา เนื้อกระดาษค่อนข้างหนาและแข็ง ด้าน
หนึ่งมีสีขาวอีกด้านหนึ่งสีเทาเหมาะส าหรับใช้เป็นวัสดุในการตัดแบบของสื่อชนิดต่าง ๆ 

     1.4 กระดาษโปสเตอร์สีหน้าเดียว มี 2 ชนิด คือ ชนิดหนาและชนิดบาง โดยมีสีให้เลือก
หลากหลายตามความต้องการ เหมาะส าหรับการผลิตสื่อการสอนและการจัดป้ายนิเทศ เป็นต้น  
     1.5 กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า มีชนิดบาง มีสีเหมือนกันทั้ง 2 ด้าน และมีสีให้เลือกที่
หลากหลาย น ามาจัดท าสื่อที่สามารถใช้ได้ทั้ง 2 ด้าน เช่น สื่อประเภทโมบายและงานพับกระดาษ 
เป็นต้น 

     1.6 กระดาษแก้วสี มีลักษณะบางใส เหมาะที่จะประดิษฐ์งานประเภท ตัดฉลุ เจาะให้เป็น
ลวดลาย 

     1.7 กระดาษว่าว มีลักษณะเปราะบาง มีลักษณะขุ่น ขาดง่าย การน ามาใช้จึงควรใช้ด้วย
ความระมัดระวัง นิยมน ามาตัดฉลุท าเป็นเครื่องแขวนตามงานประเพณี วัฒนธรรมไทยและวันส าคัญ
ทางศาสนา 
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     1.8 กระดาษสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง มีความหนาปานกลาง ด้านบนมีสีหลากหลาย 
ด้านหลังมีลักษณะด้าน มีสีเหลืองหรือสีขาว เหมาะกับการตัดเป็นตัวอักษรหรือภาพ เพ่ือตกแต่ง
ห้องเรียนตามผนังหรือกระจก 

     1.9 กระดาษลูกฟูก มีลักษณะด้านหนึ่งเรียบ ด้านบนเป็นลอนคลื่น มีให้เลือกใช้ทั้งลอน
ลูกฟูกเล็กและลอนลูกฟูกใหญ่ เพ่ือใช้ในการผลิตสื่อและตกแต่งป้ายนิเทศ 

     1.10 กระดาษย่น มี 2 ชนิด คือชนิด 2 ชั้นและชั้นเดียว มีลักษณะยืดหยุ่นได้เหมาะ
ส าหรับงานประดิษฐ์เป็นดอกไม้หรือตุ๊กตา 
     1.11 กระดาษสา มีทั้งชนิดหนาและชนิดบาง มีลักษณะที่ผลิตจากเส้นใยจากพืชต้นสา 
เลือกใช้ได้ทั้งแบบผลิตจากเครื่องและแบบผลิตจากธรรมชาติ โดยจะมีความหนาและผิวขรุขระ
มากกว่าชนิดที่ผลิตจากเครื่อง สามารถน ามาใช้กับงานศิลปะได้หลากหลายและน ามาผลิตสื่อได้อย่าง
สวยงาม 

     1.12 กระดาษอาร์ตมัน มีลักษณะหนาปานกลาง นิยมใช้สีขาว ด้านหนึ่งมัน ด้านหนึ่งมี
ลักษณะด้าน ใช้ส าหรับการจัดพิมพ์เอกสารที่เป็นรูปเล่ม 

     1.13 กระดาษหนังสือพิมพ์ ท าจากเยื่อไม้ราคาถูก คุณภาพต่ า เมื่อเก็บไว้นาน ๆ จะ
เปลี่ยนจากสีขาวหม่นเป็นสีเหลือง นิยมพิมพ์เป็นเอกสาร 

     1.14 กระดาษตะกั่ว มีลักษณะบาง ด้านหน้ามีสีมันสะท้อนแสงแวววาว ส่วนด้านหลังเป็น
สีขาว นิยมน ามาตกแต่งสถานที่ในงานพิธีทางศาสนา 
 สรุปได้ว่า กระดาษมีหลายประเภทและแต่ละประเภทมีลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน 

ในการเลือกกระดาษเพ่ือน ามาใช้ในการท างานศิลปะควรดูคุณสมบัติให้เหมาะสม กับงาน เช่น ถ้าเป็น
งานตัดควรเป็นกระดาษที่บาง ถ้าเป็นงานฉีกปะ ควรเป็นกระดาษโปสเตอร์สี ถ้าเป็นงานสีน้ าควรเป็น
กระดาษปอนด์ชนิดที่มีด้านหยาบ หรือใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ถ้าเป็นงานวาดภาพสามารถใช้กระดาษ
ปอนด์ ตั้งแต่ 60 แกรมขึ้นไปก็ใช้ได้ หรือแม้แต่กระดาษปรู๊ฟก็ใช้ได้ และยังมีกระดาษอ่ืน ๆ ที่ได้จาก
การเหลือใช้ ก็สามารถน ามาสะสมไว้เพ่ือสร้างสรรค์งานได้อีกหลายรูปแบบ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร โบชัวร์ แคทตาล๊อก แผ่นพับโฆษณา ทั้งนี้ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลองใช้กระดาษหลาย ๆ 
แบบเพ่ือสร้างความเข้าใจในคุณสมบัติ และความแตกต่าง ซึ่งจะท าให้ได้ผลงานท่าวยแปลกตาไปอีก
แบบด้วย เป็นการสนับสนุนให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้อีกด้วย 

 2. สี 
    สี มีความส าคัญต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ สีมีหลายชนิดหลายลักษณะที่แตกต่างกัน

สามารถเลือกได้ตามความต้องการของงานแต่ละประเภท สีมีลักษณะทั้งชนิดเป็นครีม เป็นน้ า เป็นผง 
เป็นแท่ง บางชนิดอาจใช้ผสมกับน้ าหรือผสมกับน้ ามัน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้ 
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    2.1 สี วิทยาศาสตร์ หมายถึง สีสังเคราะห์ที่มีส่วนผสมของสารเคมี แป้ง น้ ามัน วัสดุที่ท า
ให้เกิดลักษณะที่แตกต่างกัน เพ่ือให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท ซึ่งสีแต่ละประเภทสามารถ
น าไปใช้งานได้ ดังนี้ 

 2.1.1 สีน้ า(หลอด) ส่วนใหญ่มี 12 สีส าหรับใช้กับการวาดภาพของเด็ก 

 2.1.2 สีโปสเตอร์ ลักษณะเป็นขวด มีคุณสมบัติทึบแสงปานกลาง ความเข้มของเนื้อ
สีมาก เหมาะส าหรับงานประเภทพิมพ์ภาพการวาดภาพ โดยอาจใช้น้ าในการผสม เพ่ือให้เจือจางก่อน
การใช้งาน 

 2.1.3 สีฝุ่น มีลักษณะเป็นผงน ามาผสมกับน้ าดีกาวน้ า  ใช้ส่วนผสมทั้ง 3 ส่วนต่อน้ า 
1 ส่วน ถ้าข้นไปให้เติมน้ าเพ่ือให้ระบายหรือวาดได้ โดยใช้อุปกรณ์พู่กันในการระบายสี ประโยชน์ของ
สีฝุ่นคือ ราคาถูก หาซื้อได้ง่าย 

 2.1.4 สีเทียน ลักษณะเป็นแท่งมีหากสีให้เลือกใช้ ส่วนของแท่งสีหุ้มด้วยกระดาษ 
เพ่ือสะดวกในการใช้งาน เด็กควรใช้สีเทียนแท่งใหญ่ สามารถที่จะน ามาวาดลงบนกระดาษวาดเขียนได้
เลย ไม่สกปรก เลอะเทอะ เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 

 2.1.5 สีชอล์ค มีลักษณะเป็นผงชอล์กอัดแท่ง มีส่วนผสมของน้ ามัน เหมาะส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

 2.1.6 สีไม้ ไส้ดินสอสีไม้เป็นสีต่าง ๆ หลายสี ปัจจุบันมีให้เลือกทั้งแบบสีไม้ธรรมดา
และสีไม้แบบระบายน้ า มีทั้งแบบแท่งเล็กและแท่งใหญ่ เพ่ือเลือกใช้ได้ให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 

 2.1.7 สีเมจิก มีลักษณะเป็นแท่ง ปลายปากเป็นผ้าสักหลาด เพื่อให้ดูดซึมสีได้ดี  มี
ทินเนอร์เป็นส่วนผสมของสี จึงไม่เหมาะสมที่จะน ามาใช้กับเด็กปฐมวัย 

 2.1.8 สีผสมอหาร มี 2 ชนิด คือ ชนิดที่เป็นผงและชนิดที่เป็นน้ า สามารถน ามาผสม
กับน้ าหรือกาวน้ า เพ่ือใช้กับงานศิลปะของเด็กปฐมวัยได้ เพราะไม่มีอันตลาย 

 2.1.9 สีน้ ามัน มีลักษณะเป็นหลอด มีส่วนผสมของน้ ามัน การผสมสีถ้าต้องการให้
เหลวควรใช้น้ ามันในการผสมสี 

    2.2 สีธรรมชาติ หมายถึง สีที่ได้จากพืชหรือสัตว์ที่สามารถให้สีตามธรรมชาติ เพ่ือน ามาใช้
ประโยชน์ทางงานศิลปะ ซึ่งสามารถน ามาใช้ได้หลายชนิด ดังนี้ 

 2.2.1 สีเหลือง ได้จาก ขมิ้น ไพล ดอกบานบุรี ดอกสุพรรณิการ์ 
 2.2.2 สีน้ าเงินได้จากครามย้อมผ้า หรือผงคราม ลูกหมึก และดอกอัญชัน 

 2.2.3 สีน้ าตาล ได้จาก ดินลูกรัง(ป่นละเอียดผสมน้ า) ยางไม้บางประเภท ไพลผสม
ปูนแดง 

 2.2.4 สีเขียว ได้จาก ใบเตย ใบต าลึง ใบพู่ระหง ใบย่านาง 
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 2.2.5 สีแดง ได้จาก ปูนแดง หมึกแดง ยาแดง ยาอุทัยทิพย์ ดอกกระเจี๊ยบ 

 2.2.6 สีชมพู ได้จาก ดอกกุหลาบ ดอกกุหลาบเซียงไฮ เปลือกแก้วมังกร 

 2.2.7 สีม่วง ได้จาก ดอกอัญชัน(ผสมน้ ามะนาว) เปลือกมังคุด 

 2.2.8 สีแสด ได้จาก ปูนแดง ดอกสุพรรณิการ์ 
 2.2.9 สีด า ได้จาก ลูกมะเกลือ หมึกด า เขม่า กาบมะพร้าวเผา 

สีเป็นวัสดุหลักที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ช่วยสร้างสีสันและกระตุ้นจินตนาการ และ
เป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ส าหรับเด็ก จากสีที่มาจากแหล่งเรียนรู้ สีที่น ามาให้เด็กได้ใช้ควร
เป็นทั้งสีที่สังเคราะห์ขึ้น คือ วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีหลายชนิด คุณลักษณะก็แตกต่างกันไปสามารถเลือกได้
ตามลักษณะของงานศิลปะที่ใช้ และยังมีสีที่ได้จากธรรมชาติ คือจากสีพืช และจากสิ่งแวดล้อม เช่น 
หิน ดิน ซึ่งถือเป็นสีที่หาได้ง่ายและปลอดภัยและนิยมน ามาใช้ในสถานศึกษาอย่างกว้างขวางใน
ปัจจุบัน 

3. ประเภทกำว  
     กาว เป็นวัสดุส าหรับการยดึติดงานศิลปะให้สมบูรณ์ในการประกอบเป็นชิ้นงาน อาจใช้
เพ่ือเป็นการผสมในส่วนผสมของชิ้นงาน หรือใช้เป็นวัสดุในการปะติด 

    3.1 กาวน้ า ท าจากยางกระถิน จะมีขายส าเร็จเป็นขวด มีลักษณะใสและเหนียว ส าหรับใช้
ผสมกับสีฝุ่น หรือสีโปสเตอร์ในการสร้างภาพ หรือใช้ในการติดกิจกรรมการโรยทราย 

    3.2 กาวลาเท็กซ์ เป็นกาวที่มีลักษณะขุ่น เหนียว ใช้ได้กับทุกชิ้นงาน สามารถใช้ได้กับวัสดุ
ที่เป็นกระดาษ พลาสติก และไม้ได้เป็นอย่างดี ไม่เลอะเทอะ 

    3.3 แป้งเปียก ส าหรับใช้ผสมสี ขี้เลื่อย เพื่อติดท าหุ่น หรือหน้ากาก งานเปเปอร์อาร์ตที่
ต้องใช้กาวติดยึดกระดาษที่ซ้อนกันหลายชั้น เพ่ือให้เกิดความหนา สามารถท าได้เองโดยใช้แป้งมัน 1 

ถ้วย ต่อน้ า 3 ถ้วย ละลายตั้งไฟ กวนให้สุก 

    3.4 กาวแท่งไฟฟ้า มีลักษณะเป็นแท่งใส ใช้คู่กับปืนกาวไฟฟ้า เพื่อใช้ติดวัสดุอุปกรณ์ใน
การประดิษฐ์ งานประดิษฐ์ต่าง ๆ 

    3.5 กาวร้อน มีลักษณะเป็นน้ าใส ส าหรับติดวัสดุได้หลายประเภท แห้งเร็ว การใช้จึงควร
ระมัดระวังและไม่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 

สรุป งานศิลปะหลายแขน มีการเลือกใช้กาวในการสร้างสรรค์งาน เช่น งานประติมากรรม 
งานปั้น หรืองานศิลปะประดิษฐ์ อาจต้องน ากาวมาเป็นตัวประสาน ประกอบให้งานมีรูปทรงตาม
ต้องการ โดยเลือกให้เหมาะสมกับวัสดุแต่ละชนิด ถ้าต้องการสร้างภาพพิมพ์และให้สีเกาะบนกระดาษ
ใส่กาวน้ าเป็นส่วนผสมในสี เช่นเดียวกับการสร้างงาน ฉีก ตัด ปะ หรืองานประดิษฐ์ก็ต้องน ากาวมา
ช่วยในการยึดติดวัสดุต่าง ๆ จะท าให้งานเสร็จสมบูรณ์ได้ 
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4. เทปกำว 

   4.1 เทปกาวยึดติด(เทปกาวย่น) มีหลายขนาดหลายสีให้เลือกใช้เหมาะสมส าหรับติดวัสดุ
บนบอร์ดหรือกระดาษ 

   4.2 เทปใส มีหลายขนาดใช้ในการติดภาพ เหมาะกับวัสดุที่เป็นกระดาษ 

   4.3 เทปผ้า ใช้ส าหรับหุ้มปกสมุดงานหรือเล่มหนังสือ 

   4.4 เทปโฟมสองหน้า ใช้ส าหรับการติดที่ต้องการให้วัสดุเกาะแน่นกับผนัง 
   4.5 เทปสองหน้าชนิดบาง ใช้ส าหรับงานที่ต้องการให้วัสดุ 2 ส่วนติดกันท าให้งานประณีต

สวยงามมากข้ึน 

การจัดแสดงงานทางศิลปะ ช่วงของการน าเสนอโดยใช้ป้ายนิเทศ หรืองานนิทรรศการ อาจมี
ความจ าเป็นในการใช้เทปกาวในงานศิลปะและการติดตั้งในต าแหน่งที่ต้องการ เพ่ือไม่ให้หลุดจากที่ตั้ง
ที่ก าหนด การเลือกใช้เทปกาวจึงมีความจ าเป็นเช่นกัน 

 5. กรรไกร 
     5.1 กรรไกรธรรมดา ใช้ส าหรับการตัดวัสดุทั้งผ้า กระดาษ พลาสติก ควรเลือกให้มีขนาด

เหมาะสมกับงาน 

     5.2 กรรไกรซิกแซกลวดลาย มีลายให้เลือกใช้หลายแบบเพื่อใช้ตกแต่งตัวอักษร หรือ
กรอบของภาพให้สวยงาม เพ่ือตกแต่งงานป้ายนิเทศ  

     ทั้งนี้ กรรไกรเป็นอุปกรณ์ที่เด็กชอบมากชนิดหนึ่ง กรรไกรที่จะน ามาให้เด็กใช้จะต้องเป็น
กรรไกรปลายมน มีขนาดพอเหมาะกับมือเด็ก ไม่ทื่อ ง้างออกไม่ยาก หรือหลวมจนกระทั่งใช้ตัด
กระดาษไม่ออก ผู้สอนจะต้องส ารวจกรรไกรทุกเล่มก่อนให้เด็กใช้ เพราะถ้าเด็กพบความบกพร่อง
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ก็จะท าให้เด็กคับข้องใจ ไม่อยากท างานศิลปะที่มีกรรไกรเป็นเครื่องมือประกอบ 
ทั้งจะต้องตกลงกับเด็กถึงขอบข่ายการใช้กรรไกรให้ดี เพราะบางคนอาจจะน าไปตัดผม หรือเสื้อผ้าของ
เพ่ือนได้ เด็กที่ถนัดมือซ้ายก็ควรมีกรรไกรส าหรับมือซ้ายให้เขาด้วยเช่นกัน (สิริพรรณ ตันติรัตน์ไพศาล
, 2545: 52) 

6. ไม้บรรทัด  
    ไม้บรรทัด เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวัดต าแหน่งของวัสดุ หรือวัดเพื่อก าหนดขนาดของ

ตัวอักษร 

7. จำนสี  
    จานสี เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้กับสีน้ า เพื่อผสมสี 
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8. พู่กัน 

    พู่กัน เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวาดภาพด้วยสีน้ าส าหรับเด็กปฐมวัยนิยมใช้พู่กันเบอร์ 11 ทั้ง
แบบพู่กันแบน หรือพู่กันกลม เด็กควรเลือกใช้พู่กันในการวาดภาพส่วนต่าง ๆ ครูอาจเตรียมอุปกรณ์
อ่ืนไว้ให้เด็กใช้แทนพู่กันได้ เช่น ผู้พันจากฟองน้ า หรือพู่กันจากขนนก เป็นต้น 

9. กระดำนตั้งส ำหรับวำดภำพ  
    กระดานตั้งส าหรับวาดภาพ ที่มีกระบะด้านล่างในการรองรับอุปกรณ์ในการใส่สีและผู้กัน 

ควรมีความสูงที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยที่สามารถยืนวาดภาพได้สะดวก 

10. ผ้ำกันเปื้อนพลำสติก  
     ผ้ากันเปื้อนพลาสติก ส าหรับให้เด็กสวมใส่ก่อนเล่นวาดภาพสีน้ า เพื่อป้องกันสีเปื้อน

เสื้อผ้า 
11. ที่เก็บผลงำน  
      ที่เก็บผลงาน ควรจัดเตรียมสถานที่เพ่ือแขวนผลงานให้สีแห้งก่อนน ามาเก็บใส่แฟ้ม หรือ

จัดแสดงบนป้ายนิเทศ 

สรุปได้ว่า การสร้างงานศิลปะต้องใช้วัสดุหรืออุปกรณ์อีกหลายชนิดในการสร้างสรรค์งาน เช่น 
เทปกาว กรรไกร ไม้บรรทัด จานสี พู่กัน กระดานตั้งส าหรับวาดภาพ ฯลฯ เป็นสิ่งที่มีส่วนให้งานที่
สร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ยิ่งขึ้น การสร้างสรรค์งานศิลปะหลายแขนงจึงมีความจ าเป็นในการเลือกใช้
วัสดุและอุปกรณ์อีกหลายประเภทที่มีส่วนในการสร้างงานให้สวยงามประณีตได้ 

12. ลูกกลิ้ง 
      เป็นอุปกรณ์ใช้กลิ้งหมึกหรือสี ใช้ในการพิมพ์ มีลักษณะเป็นแท่งกลมหุ้มด้วยยาง มีด้าม
ถือ มีหลายขนาด ใช้กลิ้งทาสีหรือกลิ้งบนสีแล้วกลิ้งทับบนวัสดุ เพ่ือใช้ในการพิมพ์ (สิริพรรณ ตันติรัตน์
ไพศาล, 2545: 52) 
 13. แผ่นฉลุรูปทรง 
      เป็นอุปกรณ์ส าเร็จรูป มีขายตามร้านเครื่องเขียน ที่ท าขึ้นจากแผ่นพลาสติก จะเป็นรูป
วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หรือรูปอ่ืน ๆ ใช้ช่วยในการสร้างภาพ (สิริพรรณ ตันติรัตน์ไพศาล, 
2545: 53) 
 

กำรเลือกวัสดุเหลือใช้และวัสดุท้องถิ่นมำใช้ในกิจกรรมศิลปะ 

 

ก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะครูสามารถวางแผนในการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ โดยอาจแยกได้ดังต่อไปนี้ (วิบูลลักษณ์ สารจิตร, 2548: 219)  
  1. เครื่องใช้ส านักงาน ได้แก่  
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   หนังสือพิมพ์ ริบบิ้น แกนกระดาษทิชชู โบชัวรโ์ฆษณาสินค้า กระดาษปฏิทินที่ไม่ใช้แล้ว 
ปากกา กระดาษปอนด์ เป็นต้น 

2. วัสดุและเครื่องใช้ในบ้าน ได้แก่ 

      เสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว หรือเศษผ้า ของใช้ที่ช ารุด ตะกร้า กระจาด เศษโลหะ ถ้วยไอศกรีม 
มะกะโรนี ฟองน้ า ขวดชนิดต่าง ๆ  เช่น ขวดแชมพู ขวดน้ าหอม ขวดน้ าเปล่า ขวดซอส ขวดน้ าหวาน 
ขวดน้ ายาล้างจาน ขวดครีมทาผิว หรือกระปุกครีมทาหน้า ขวดเครื่องส าอาง กล่องขนม กล่อง
ผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เช่น ประเภทที่ท าจากโฟม กล่องประเภทที่ท าจากกระดาษ กล่องประเภท
พลาสติก ถุงผ้า ถุงหรือกระเป๋าจากหนังสัตว์ สิ่งที่เหลือจากการรับประทานอาหาร เช่น เปลือกหอย 
กระดูก เปลือกไข่ ก้างปลา กระดองปู เปลือกผลไม้ เป็นต้น 

  3. ก้อนหิน ได้ แก่ หิน ทราย กรวด เป็นต้น 

  4. จากสัตว์ เช่น ขนไก่ รังไหม เกล็ดปลา เปลือกหอย ขนเป็ด เป็นต้น 

  5. จากพืช ได้แก่ 
      เมล็ดแตงโม ลูกสน เมล็ดมะก่ าตาหนู เม็ดล าไย เม็ดทุเรียน เม็ดยาง เม็ดมะขาม เปลือก
ข้าวโพด เปลือกต้นไม้ ลูกเนียง เปลือกถ่ัวลิสง กาบมะพร้าว กิ่งไม้ รากไม้ ต้นไม้ต่าง ๆ เถาวัลย์ ย่านลิ
เพา เครือไม้ เป็นต้น 

นอกจากนี้ สมจินต์ มนูญศิลป์ (2543: 2) ยังได้อธิบายว่า ในการเลือกวัสดุเหลือใช้จาก
ธรรมชาติ ควรพิจารณาก่อนที่จะน ามาใช้ เพราะวัสดุบางชนิดอาจเป็นอันตลายได้ จึงจ าเป็นจะต้อง
ศึกษาก่อนน าไปใช้์ โดยจะแบ่งวัสดุเหลือใช้ออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ 
  ประเภทที่ 1 วัสดุที่ได้จากของเหลือใช้ในชีวิตประจ าวันทุก ๆ วัน 

เศษวัสดุที่เหลือจากการใช้ในชีวิตประจ าวันมีมากมาย เช่น กล่องยาสีฟัน กล่องสบู่ แกน
กระดาษทิชชู ขวดแชมพู ขวดพลาสติก กล่องกระดาษต่าง ๆ ฯลฯ 

  ประเภทที่ 2 วัสดุที่เหลือใช้ที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติ   
ทั้งท่ีมีอยู่ในบ้านและนอกบ้าน โดยทั่วไป อาจเก็บมาจากการไปทัศนาจร ท่องเที่ยว หรือเก็บ

ไว้ตามฤดุการให้ผลผลิต เช่น เปลือกหอย ก้อนหิน ขนสัตว์ เมล็ดพืชต่าง ๆ  
 ประเภทที่ 3 วัสดุที่เหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม  

วัสดุที่เหลือใช้เหล่านี้สามารถน ามาประดิษฐ์ เป็นสิ่งของได้ เช่น แกนหลอดด้ายขนาดและ
ประเภทต่าง ๆ กระดาษลัง แผ่นพลาสติก เศษผ้า เป็นต้น 

 

 

 



 

105 เอกสารประกอบการสอน รายวิชาศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 

กำรท ำแป้งโดว์ 
  

 แป้งโดว์ สามารถใช้แทนดินน้ ามันและดินเหนียวได้ การจัดหาวัสดุเพ่ือการปั้นให้กับเด็กเป็น
สิ่งส าคัญ เพราะมีส่วนช่วยพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก และส่งเสริมจินตนาการ เด็กส่วนใหญ่ชื่นชอบการปั้น
อยู่แล้วโดยธรรมชาติ อีกทั้งแป้งโดว์ยังมีความปลอดภัยไร้สารเคมี ไม่มีกลิ่น ไม่สกปรกติดมือ ซึ่งเด็กวัย
นี้ชอบเอามือเข้าปาก วิธีการท าแป้งโดว์ก็ไม่ยาก สามารถเก็บไว้ได้นาน ดังจะน าเสนอต่อไปนี้ (นิตยา 
ประพฤติกิจ, 2536: 107-108) 
  

ส่วนผสม มีดังนี้ 
 1. แป้งสาลี   2 ถ้วยตวง    

2. เกลือป่น   1 ถ้วยตวง 
 3. น้ า    2 ถ้วยตวง   

4. น้ ามันพืช   2 ช้อนโต๊ะ 

 5. ครีมออฟทาร์ทาร์  2 ช้อนชา  

6. สีผสมอาหาร หรือสีจากธรรมชาติ 
 วิธีการท า 
 เทส่วนผสม 3 อย่างลงในกระทะ ได้แก่ แป้งสาลี เกลือป่น และครีมออฟทาร์ทาร์ แล้วคนให้
เข้ากัน แล้วใส่น้ ามันและสีลงไป จากนั้นน ากระทะตั้งไฟให้ความร้อนปานกลาง คนไปเรื่อย ๆ 
จนกระท่ังแป้งจะจับเป็นก้อนเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นเอาลงจากไฟ และนวดทันทีในขณะที่ยังร้อนอยู่ 
ควรใส่ถุงมือกันร้อนเพ่ือความปลอดภัย นวดจนแป้งอุ่นถึงเย็น ควรเก็บแป้งไว้ในภาชนะสูญญากาศ   
จะสามารถเก็บแป้งโดว์นี้ไว้ใช้ได้หลายเดือน 

 

กำรประดิษฐ์พู่กันจำกวัสดุในท้องถิ่นเพื่อใช้ในงำนศิลปะ 

 

 การประดิษฐ์พู่กันใช้เองเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของการขาดแคลนงบประมาณ และสถานที่
จัดซื้อที่อยู่ห่างไกล ครูสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการน าวัสดุในท้องถิ่นหลาย ๆ ประเภทมาประยุกต์ใช้ 
ถึงแม้บางประเภทจะสามารถท าแล้วใช้ได้หลายครั้ง บางประเภทท าแล้วใช้ได้ครั้งเดียว แต่ก็สามารถ
ท าได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง ดังนี้ (สัตยา สายเชื้อ, 2541: 60-61) 
 1. พู่กันเชือกมะนิลา โดยน ามาฉีกให้เป็นฝอย ตัดเป็นท่อนความยาวเท่าปลายพู่กันปกติ และ
ใช้ด้ายผูกกับปลายไม้ใช้เป็นด้ามจับ 
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 2. พู่กันกิ่งหมาก โดยการน ากิ่งหมากมาจัดเป็นท่อนขนาดพอดีจับถนัดมือ แล้วทุบหนึ่งด้าน
ให้เส้นใยแตกอกจากกัน 

 3. พู่กันเศษผ้า โดยการน าเศษผ้ามาพับและม้วนติดกับปลายไม้ ให้เป็นลักษณะเหมือนดอก
บัวตูม แล้วใช้ด้ายมัดติดกับปลายไม้ให้แน่น 

 4. พู่กันส าลีหรือนุ่น โดยการน าส าลีหรือนุ่นมาพันหรือม้วนแล้วค่อยพันรอบปลายไม้ แล้วใช้
ด้ายมัดติดกับปลายไม้ให้แน่น 

 5. พู่กันฟองน้ า สามารถท าได้หลายรูปทรง ทั้งแบบเป็นทรงพุ่มบัวตูม หรือแบบที่เหมือนเป็น
ดอกดาวกระจาย โดยตัดแต่งฟองน้ าตามความต้องการแล้วใช้ด้ายมัดติดกับไม้ก็ใช้ได้แล้ว 

 6. พู่กันกาบมะพร้าวหรือเปลือกมะพร้าว โดยการน าเอาเส้นใยจากเปลือกหือกาบมะพร้าวที่
ขูดเป็นเส้นแล้วมามัดรวมกันติดกับปลายไม้ ขนาดสามารถท าได้ตามต้องการ 

 7. พู่กันตอกไม้ไผ่ โดยการน าตอกไปชุบน้ าแล้วทุบให้แตก แล้วจึงน ามาตัดและมัดติดกับ
ปลายไม้ 

8. พู่กันกิ่งข่อย โดยการตักกิ่งข่อยเป็นท่อนตามความยาวที่ต้องการให้จับได้พอดี ทุบปลายให้
แตกจนเป็นเส้นฝอยก็สามารถใช้ได้ 

พู่กันแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน พู่กันบางชนิดใช้จุ่มสีแล้วสีจะจับพู่กันแน่นอาจจะ
ใช้ได้ครั้งเดียวต้องทิ้งเลย และพู่กันที่กล่าวมาส่วนใหญ่ท าจากวัสดุธรรมชาติที่หาง่ายแต่ไม่คงทน ต้อง
ท าเพ่ิมบ่อย ๆ ครูควรท าไว้เผื่อเป้นจ านวนมาก ๆ อาจให้เด็กท าช่วยได้ในบางประเภท เพ่ือฝึกให้เด็ก
รู้จักการประยุกต์ใช้ของจากธรรมชาติด้วย 

  

ศิลปะกับภูมิปัญญำท้องถิ่น 

  
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยเรามีความเกี่ยวข้องกับศิลปะอย่างแยกไม่ออก เพราะทั้งสองสิ่ง
เจริญงอกงาม สร้างสรรค์ความรุ่งเรืองแห่งอารยะธรรมมายาวนาน จนมนุษย์เราเห็นว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของการด ารงชีวิตไปแล้ว ดังที่ ช าเลือง มณีวงษ์ (2551: 1) กล่าวว่า ศิลปะ (Art) มีความหมายที่ส าคัญ
ยิ่งกับชีวิตของมนุษย์ ได้มีผู้ให้ค าจ ากัดความเอาไว้หลายอย่าง แต่โดยสรุป ศิลปะ คือผลงานที่เกิดจาก
ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ เพ่ือประโยชน์และความงาม ค าว่าประโยชน์ เป็นค าที่กว้างและค าว่า
ศิลปะก็สามารถที่จะครอบคลุมค านี้ได้เพราะว่า ในชีวิตของมนุษย์เราเกี่ยวข้องอยู่กับศิลปะตลอดเวลา 

 ความงดงามที่ปรากฏขึ้นได้ในโลกนี้ส่วนแล้วแต่มีที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ 
ถึงแม้ว่าในยุคนี้จะไม่มีผู้คนจ านวนหมื่นแสนคนมารวมพลังกันสร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์ให้ตื่นตาและ
เพ่ิมศรัทธาได้อย่างในอดีตก็ตาม แต่เราก็ยังมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ฝังลึกอยู่ในหัวใจของกลุ่มคนตามท้องถิ่นต่าง 
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ๆ ในสังคมน้อยใหญ่อีกเป็นจ านวนมาก ในเรื่องของขนาดใหญ่โตมโหฬาร อาจจะไม่มีให้เห็นอีกหรือ
อาจจะมีก็ได้ แต่ในความประทับใจจะยังคงมีอยู่ให้เห็นต่อไป 

            ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Wisdom) เป็นความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ได้แก่จาก
คนรุ่นหนึ่งส่งมายังคนอีกรุ่นหนึ่งเป็นทอด ๆ ต่อกันมา เช่น คนรุ่นปู่สอนความรู้ในเรื่องอาชีพของตน
ให้กับลูกคือพ่อของเรา และพ่อสอนความรู้ให้กับลูก ด้วยการสั่งสมความรู้ที่อาจจะมาจากความใกล้ชิด 
อยู่ในครอบครัวเดียวกัน ได้เห็นแบบอย่างและได้ร่วมปฏิบัติงานตามวิถีชีวิต จึงเป็นการสั่งสม หรือ
สะสม รวบรวมเอาเข้าไว้ในชีวิตของคน ๆ หนึ่งอย่างช้า ๆ และต่อเนื่อง และท่ีน่าภาคภูมิใจกับคนไทย
ก็คือ บ้านเรามีผู้ที่ทรงคุณค่าทางความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เฉพาะทางอยู่เป็นจ านวนมาก รอคอยให้ลูก 
หลาน เหลน โหลนเข้ามาศึกษา หัวใจคนไทยคิดอย่างไรคงไม่อาจจะทายใจได้ เพียงแต่คิดเสียดาย
ความมีเสน่ห์แห่งปัญญาที่หลายด้านสูญหายไปจากแผ่นดินของเรานานแล้ว และก าลังมีอีกหลายอย่าง
ที่จะทยอยจากเราไป เพราะไม่มีคนไปรับการสืบทอดและขาดการเหลียวแล 

            เป็นการดีที่ พ.ร.บ.การศึกษาก าหนดค าว่าภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญา
ชาวบ้านเอาไว้ ในหมวด 4 มาตรา 27 ในวงเล็บ 3 ว่า การจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย จะต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้  (3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา 
ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 

รูปแบบในการจัดการเรียนรู้ ในโรงเรียนจึงให้ความส าคัญกับการน าภูมิปัญญาเข้ามาใช้ ทั้ง
แบบที่ครูไปเรียนรู้มาและน ามาถ่ายทอด และทั้งแบบที่เชิญครุภูมิปัญญาในชุมชนมาสอนเด็กใน
โรงเรียน 

เป็นการน าเสนอผลงานศิลปะที่ตนถนัดเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาที่ตนสนใจที่หน้าห้องเรียน 
ตลอดเวลาแห่งการเรียนรู้มีการประเมินผลโดยครู และเพ่ือน ๆ แต่ในวันน าเสนอผลงานช่วงสุดท้าย 
(https://www.gotoknow.org/posts/97082) 
       
คำมหมำยของภูมิปัญญำท้องถิ่น  
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กระบวนทัศน์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง ต่อโลกและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าว จะมีรากฐานค าสอนทางศาสนา คติ จารีต ประเพณี ที่ได้รับการถ่ายทอดสั่งสอน
และปฏิบัติสืบเนื่องกันมา ปรับปรุงเข้ากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละสมัย ทั้งนี้โดยมี
เป้าหมายเพ่ือความสงบสุขในส่วนที่เป็นชุมชน และปัจเจกบุคคล ซึ่งกระบวนทัศน์ที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จ าแนกได้ 3 ลักษณะ คือ (https://sites.google.com/site/krobumja/) 

1. ภูมิปัญญาเก่ียวกับการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติแวดล้อม 
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2. ภูมิปัญญาเก่ียวกับสังคมหรือการจัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 
3. ภูมิปัญญาเก่ียวกับระบบการผลิตหรือประกอบอาชีพที่มีลักษณะมุ่งเน้นระบบการผลิตเพ่ือ

ตนเอง 
สมพร โตนวล และกุลชญา วงษ์เพ็ญ (2556: 2)  กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่เกิด

จากประสบการณ์ในชีวิตของคนผ่านกระบวนการศึกษา สังเกต คิด วิเคราะห์ จนเกิดปัญหาและตก
ผลึก เป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลายๆเรื่อง จัดว่าเป็นพ้ืนฐานขององค์
ความรู้สมัยใหม่ท่ีช่วยในการเรียนรู้ การเข้าใจปัญหา การจัดการและการปรับตัวในการด าเนินชีวิตของ
คนเรา ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปในสังคม ชุมชน และในตัวผู้รู้เอง จึงควรมีการ
สืบค้น รวบรวม ศึกษา ถ่ายทอด พัฒนาและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 
 สมพร โตนวล และกุลชญา วงษ์เพ็ญ (2556: 3 อ้างจาก ประเวศ วะสี, 2534: 75) ให้แนวคิด
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า คือ ภูมิปัญญาชาวบ้านเกิดจากการสะสมการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลา
ยาวนานมีลักษณะที่เชื่อมโยงกันในทุกสาขาวิชาไม่แยกเป็นวิชาๆ แบบที่ได้เคยเรียนผ่านมา ฉะนั้นวิชา
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ อาชีพ ความเป็นอยู่ การศึกษา วัฒนธรรม จะผสมกลมกลืนเชื่อมโยงก าหนด 

 นิศารัตน์ หวานชะเอม (2557: 9) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน 
หมายถึง ความคิด ทักษะ ความสามารถที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์กันมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
เป็นเรื่องของการจัดความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติแวดล้อม คนกับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการทางจารีตประเพณี วิถีชีวิตการท ามาหากินและพิธีกรรมต่าง  ๆ และ
ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน พร้อมทั้งมีกระบวนการเลือกสรร ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
พัฒนาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 
เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา จัดการ กลับตัว พัฒนาวิถีชีวิตให้สมดุลกับบริบทต่าง  ๆ ในยุคสมัยและ
ด ารงชีวิตเพ่ือการอยู่ร่วมกันของสังคมในท้องถิ่นนั้นนั้นอย่างสงบสุข 

เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2554: 38) ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความสามารถในการใช้ความรู้ 
เพ่ือพัฒนาและด ารงชีวิตของคนในท้องถิ่น มีการถ่ายทอดความรู้ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นจนเกิดเป็น
ความรู้ใหม่ที่มีการใช้และพัฒนาเป็นวงจรไม่จบสิ้น 

กฤษฎา ศรีธรรมา (2554: 4-5) ได้สรุปความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า คือ ความรอบรู้ 
และผลผลิตทางปัญญาของผู้คนในชุมชนและท้องถิ่น ที่เกิดจากประสบการณ์ภายใต้บริบททางสังคม
และธรรมชาติแวดล้อมขอท้องถิ่น ประกอบกับแนวคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของตนเองจน
เกิดเป็นการหลอมรวมเป็นแนวคิดที่เป็นลักษณะของตนเอง สามารถพัฒนาความรู้ดังกล่าว มา
ประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับกาลสมัยในการด าเนินชีวิตในท้องถิ่นได้ดี ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็น
กระบวนการที่เกิดจากการสืบทอด ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมในชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ แล้วพัฒนา
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เลือกสรรค์ ปรับปรุงองค์ความรู้เดิมเหล่านั้นให้เพ่ิมพูนคุณค่าขึ้น จนเกิดทักษะความช านาญ สามารถ
แก้ไขและพัฒนาชีวิตอย่างสอดประสานอย่างเหมาะสมกับยุคสมัย แล้วเกิดภูมิปัญญาองค์ความรู้ใหม่
เหมาะสมและสืบทอดพัฒนาต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติคนกับคน และคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

สรุปได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการถ่ายทอดความรู้ของคนรุ่นเก่าสู่ลูกหลาน เพ่ือน าไปใช้ใน
การพัฒนาท้องถิ่นจนเกิดเป็นความรู้ใหม่ สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัย ซึ่ง
ลักษณะที่ส าคัญคือเป็นองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงกันไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพ เศรษฐกิจ ความ
เป็นอยู่ การศึกษา วัฒนธรรม ซึ่งมีความผสมกลมกลืนกัน ท าให้ด ารงอยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่น  
 

ควำมส ำคัญของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 

  โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารที่แพร่หลายทั่วถึงกันได้อย่างรวดเร็ว ไร้อาณาเขตขวาง
กั้น สภาพดังกล่าว มีส่วนกระทบถึงวิถีชีวิตของผู้คนพลเมืองโดยทั่วไป เพราะเป็นสภาพที่เอ้ืออ านวย
ในการรับและถ่ายโยงเอาศาสตร์ หรือภูมิปัญญาตะวันตกเข้ามาในการพัฒนาประเทศ และพัฒนา
ผลผลิต ตลอดจนการด าเนินชีวิตอย่างมิได้มีการปรับปนกับภูมิปัญญาไทย ที่มีความเหมาะสมกับ
สภาพท้องถิ่นที่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ท าให้ชุมชนชนบทประสบปัญหาดังที่กล่าวว่า ชุมชนล่มสลาย อันมี
ผลรวมไปถึงความทรุดโทรมของสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง การพยายามใช้กลไกลทางการศึกษาจาก
เงื่อนไขที่เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาหลักสูตร ตามความต้องการ ของท้องถิ่น เป็นช่องทางในการ
ประยุกต์เอาภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีจุดเด่น ที่สามารถพิสูจน์ตัวเองในการยืนหยัดอยู่รอดได้ ท่ามกลาง
กระแสการล่มสลายของชุมชนและการทรุดโทรมของสิ่งแวดล้อม ดังกล่าวมาสู่หลักสูตรและกระบวน - 
การเรียนรู้ในแนวทางของการคิดปฏิบัติจริง จากการประยุกต์ปรับปน ภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิ
ปัญญาไทยกับปัญญาสากล เพ่ือให้ผู้เรียนค้นพบคุณค่าภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต
ของชุมชน และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด น ามาซึ่งดุลยภาพที่สงบ สันติสุขของบุคคล 
ชุมชนและชาติ (https://sites.google.com/site/krobumja/3) 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นถือเป็นองค์ความรู้ส าคัญที่ท าให้ชุมชนนั้นด ารงค์อยู่ได้อย่างมีเอกลักษณ์เป็น
ของตนเอง และยังเป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นมา ประวัติศาสตร์ การด ารงค์ชีวิตได้เป็นอย่างดี ซึ่งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมีความส าคัญต่อชาวบ้าน ครอบครัว และชุมชน  

สมจิต พรหมเทพ (2543: 67-68 อ้างใน กฤษฎา ศรีธรรมา, 2554: 6) ไว้ดังนี้ 
1. เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีตอันยาวนานจนกลายเป็นวิถี

ชีวิตประจ าวันของตนเอง และชุมชนตลอดมา  
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 2. เป็นมาดกทางสังคมที่ได้จากการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการขัดเกลาของกลุ่มคนประพฤติ
ปฏิบัติอย่างมองเห็นแนวทางท่ีดี และมีความเชื่อสืบต่อกันมา 
 3. เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ท่ีมีคุณค่า ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 4. เป็นข้อมูลพื้นฐานของการด ารงค์ชีวิต และการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

 5. เป็นแนวทางน าไปสู่การปรับตัวของชุมชน ช่วยพัฒนาเศรฐกิจแบบพึ่งตนเองของชุมชน  
 6. ช่วยเพิ่มพูนความสมดุลระหว่างธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประชาชนเพราะต่างพ่ึงพาอาศัยกัน 

 ประเวท วะสี (2530: 11-17) กล่าวว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านจึงมีความส าคัญกับท้องถิ่น 3 
ประการ ดังนี้ 
 1. ภูมิปัญญาชาวบ้านมีความจ าเพาะกับท้องถิ่นเนื่องจากภูมิปัญญาชาวบ้านมีความจ าเพาะ
กับท้องถิ่น เนื่องจากภูมิปัญญาชาวบ้านสะสมข้ึนจากประสบการณ์ หรือความจัดเจนในชีวิตและสังคม
ในท้องถิ่นหนึ่งๆ เพราะฉนั้นภูมิปัญญาชาวบ้านจึงมีความสอดคล้องกับเรื่องในท้องถิ่นมากกว่าภูมิ
ปัญญาที่มาจากข้างนอก 

 2. มีความเชื่อมโยงและบูรณาการสูง เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นภูมิปัญญาที่มาจาก
ประสบการณ์จริง จึงได้บูรณาการเรื่องของ กาย ใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เชื่องความเชื่อเรื่องพระแม่
ธรณี แม่คงคา แม่โพสพ เป็นต้น ท าให้เกิดพิธีกรรมต่าง ๆ ขึ้น ได้แก่ พิธีลอยกระทง พิธีแรกกนาขวัญ 
ฯลฯ พิธีดังกล่าวเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน ที่น าเอาธรรมชาติมาสร้างให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์เพ่ือให้คน
เคารพธรรมชาติ ไม่ท าลายธรรมชาติ 
 3. มีความเคารพผู้อาวุโส เนื่องจากภูมิปัญญาชาวบ้านให้ความส าคัญกับผู้ที่มีประสบการณ์ มี
ความเคารพผู้อาวุโสโดยถือว่าผู้อาวุโสเป้นผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าผู้เยาว์ 

สรุป ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความส าคัญ คือ เป็นการสั่งสมความรู้และการถ่ายทอดสิ่งที่บรรพ
บุรุษคิดค้นขึ้น แล้วคนรุ่นลูกมีการน ามาปรับปรุงพัฒนาให้มีความทันสมัย จึงถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง
เพราะเป็นต้นก าเหนิดของวิวัฒนาการความรู้ที่ท าให้คนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์สืบต่อกันมาจนถึง
ปัจจุบัน 

 

ที่มำของภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความฉลาดทางปัญญาของบรรพบุรุษที่ เกิดจากการลองผิดลองถูก สั่ง
สมประสบการณ์ พัฒนาปรับปรุง และถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น จนมาถึงปัจจุบัน ซึ่งมีที่มาอันยาวนาน 
บรรพบุรุษต่างใช้วิธีการมากมายเพ่ือให้ได้มาซึ่งภูมิปัญญาอันส าคัญและมีความจ าเป็นในการด ารงชีวิต 
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การรักษาไว้ให้คงอยู่ซึ่งวิถีทางอารยธรรม ภูมิปัญญา และการที่จะได้มาซึ่งภูมิปัญญาอันมีคุณค่าต่างมี
วิธีการหลายอย่าง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 เบญจวรรณ นาราสัจจ์ (2552: 3-4 อ้างใน เอกวิทย์ ณ ถลาง 2545: 61-62) ได้สรุปถึงที่มา
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่ามี 9 แนวทางดังนี้ 
 1. การถ่ายทอดจากสาธิต และบอกเล่าต่อ ๆ กันมา 
 2. การค้นพบจากการลองผิดลองถูก ครั้งแล้วครั้งเล่า 
 3. การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง 
 4. การเรียนรู้โดยผ่านพิธีกรรม ตามความเชื่อต่าง ๆ ของกลุ่มชนนั้น ๆ  
 5. การผลิตซ้ าทางวัฒนธรรม ครั้งแล้วครั้งเล่าท าให้ภูมิปัญญามีความชัดเจนและคงอยู่ 
 6. การใช้และยึดถือตามค าสอนของศาสนามาปฏิบัติเป็นตัวหลัก โดยผู้น าชุมชนและให้คนอ่ืน 
ๆ ปฏิบัติตามสืบต่อกันมา 
 7. การบันทึกและสร้างองค์ความรู้ด้วยการจาลึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

8. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการไปมาหาสู่กันระหว่างคนต่างชุมชนต่างวัฒนธรรม 

 9. เรียนรู้ด้วยวิธีการแบบครูพักลักจ า ด้วยการสังเกต ผนวกกับพ้ืนฐานความรู้เดิมของตนเอง
ที่มีอยู่ จนท าให้ได้ความรู้ใหม่ ที่เกิดจากการผสมผสานความรู้ข้อมูล 

 ดังนั้นกว่าที่ภูมิปัญญาต่าง ๆ จะถูกถ่ายทอดมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานในปัจจุบัน บรรพบุรุษ
ต่างต้องใช้ความพยายามมากมายในการคิดค้นหาวิธี สังเกต ทดลอง บางครั้งก็ล้มเหลว กว่าจะได้มา
ซึ่งภูมิปัญญาที่เราได้ใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน ในฐานะครูควรปลูกฝังให้เด็กรู้และเห็นถึงคุณค่าของภูมิ
ปัญญาต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เขารักหวงแหนความเป็นกลุ่มชน ความเป็นชาติ และมีจิตส านึกร่วมกัน
อนุรักษ์ภูมิปัญญาให้คงอยู่สืบไป 

 

รูปแบบงำนศิลปะในท้องถิ่น 

 

งานศิลปะในแต่ละท้องถิ่น จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมประเพณีและความ
เป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นนั้น ๆ และมีรูปแบบแตกต่างกัน เช่น งานปั้น งานแกะสลัก งานเขียนภาพ 
เป็นต้น (เอกรินทร์ สีมหำศำล และคณะ, ม.ป.ป.) 

1.  งำนปั้น เป็นผลงานศิลปะท้องถิ่นที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไป โดยเฉพาะในวัดและใน
สถานที่ส าคัญของแต่ละท้องถิ่นนั้น ผลงานปั้นของบางท้องถิ่นสามารถสร้างชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักกัน
ทั่วไป เช่น เครื่องปั้นดินเผาของ อ.ด่านเกวียน จ.นครราชสีมา เครื่องปั้นดินเผา ที่เกาะเกร็ด            
จ. นนทบุรี 
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2.  งำนแกะสลัก งานแกะสลักที่พบในแต่ละท้องถิ่นจะมีความงดงามแตกต่างกัน ซึ่งงาน
ศิลปะประเภทนี้มักอยู่ในพวกของประดับตกแต่ง ของใช้ และสถานที่บางแห่ง เช่น วัด บ้านเรือน เป็น
ต้น    

   3.  งำนเขียนภำพ งานศิลปะประเภทนี้มีอยู่มากมายในท้องถิ่น เช่น ภาพเขียนผนังในวัด ซึ่ง
แสดงลวดลายและเล่าเรื่องในท้องถิ่นนั้น งานเขียนภาพบางท้องถิ่นสามารถชื่อเสียงให้กับท้องถิ่นจน
เป็นที่รู้จักกันทั่วไป 

    4. งำนจักสำน เป็นงานศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้คนในท้องถิ่นในการน า
วัสดุต่าง ๆ มาท าเป็นเครื่องจักสานต่าง ๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นจะมีลักษณะ และมีความสวยงามแตกต่าง
กันไป 

      นอกจากนี้ ยังมีงานศิลปะประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันไป เราจึงควรภูมิใจ
ในผลงานศิลปะของท้องถิ่นตนเอง รวมทั้งถ้ามีโอกาสควรช่วยกันสืบทอดให้อยู่คู่ท้องถิ่นของตน
ตลอดไป 

 

แนวทำงกำรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นไปใช้ในกำรสอน 

 

การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสู่การเรียนการสอน เป็นการน าคตินิยม ความเชื่อหรือหลักการ
พ้ืนฐานที่เกิดจากการสั่งสมหรือสืบทอดกันมา หรือขนมธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและจริยธรรม ที่
แสดงออกถึงความเจริญงอกงามและความเป็นระเบียบแบบแผนที่เคยยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ที่
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ มาให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ (https://sites.google.com/site/krobumja/) ดังนี้ 

ลักษณะภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าสู่ระบบโรงเรียน มี 3 ลักษณะ คือ 

1. คน 

2. แนวคิดชาวบ้าน 

3. ผลงานชาวบ้าน 

การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน สามารถด าเนินการได้ 2 วิธี คือ 

1. การเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน 

2. การน านักเรียนไปยังแหล่งเรียนรู้หรือสถานประกอบการของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ข้อดีในการน าแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน 

  1. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากของจริง ท าให้เกิดประสบการณ์ตรง 
2. ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน 

https://sites.google.com/site/krobumja/
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3. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อชุมชน และกระบวนการเรียนรู้ 
4. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ผู้เรียนเกิดความรักท้องถิ่นและเกิดความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งที่มีคุณค่าในท้องถิ่น 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541: 81) ได้สรุปแนวทางการน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไปใช้ในการสอนดังนี้  

1. ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ ไปสู่การเรียนการสอน ควรเป็นองค์ความรู้  และ
ประสบการณ์ที่มีส่วนของคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกอยู่ด้วยและเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ประโยชน์สุข
ให้แก่ผู้เรียนและสังคมอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2. กระบวนการเรียนการสอน เป็นการผสมผสานระหว่างความรู้สากลกับความรู้ท้องถิ่น เน้น
การศึกษา วิเคราะห์ ท าความเข้าใจวิธีคิดและแนวคิดของภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ผู้เรียนได้คิดอย่างมี
อิสระ คิดหลายด้านหลายมุม และสรุปเป็นความรู้และประสบการณ์ที่จะใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาจให้ครูเป็นผู้ด าเนินกิจกรรม โดยน าความรู้และ
ประสบการณ์ของปราชญ์ท้องถิ่น มาจัดการเรียนการสอน หรืออาจให้ปราชญ์ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน และผู้ประเมินด้วยส่วนสถานที่เรียนอาจเป็นโรงเรียน หรือให้นักเรียนไป
เรียนที่บ้านนักปราชญ์ท้องถิ่น  

4. บทบาทของหน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารและครูผู้สอนควรเห็นความส าคัญใน
คุณค่าของท้องถิ่น และตระหนักในตนเองว่าไม่ใช่ผู้รู้ทั้งหมดแต่เป็น ผู้สร้างกระบวนการเรียนรู้และ
เอ้ืออ านวยให้เกิดการเรียนรู้ และควรน าผู้รู้หรือปราชญ์ท้องถิ่นมาร่วมพัฒนาหลักสูตร และวางแผน
การจัดการเรียนการสอนกับครูผู้สอน นอกจากนั้นหน่วยงานต้นสังกัด ควรให้การสนับสนุนอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง ให้ความอิสระแก่โรงเรียน ในเรื่องการเรียนการสอน พร้อมน าผลงาน ที่ครูสอน
เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบ 

 

กำรน ำภูมิปัญญำและวัสดุท้องถิ่นมำใช้ในงำนศิลปะของเด็กปฐมวัย 

 

 การน าวัสดุท้องถิ่นมาใช้สอนศิลปะเด็กปฐมวัย ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นกับเด็ก ซึ่งจะเป็นการปูพ้ืนฐานในการน าทักษะต่าง ๆ ไปใช้ในสร้างสรรค์
ศิลปะในอนาคต การสร้างสรรค์ศิลปะสามารถกระท าได้ทุกพ้ืนที่ เพียงแต่ต้องใช้จินตนาการเข้ามา
รังสรรค์สิ่งรอบตัวให้กลายเป็นงานศิลปะ ผู้ใหญ่ควรพึงระลึกเสมอว่าผลงานศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย
นั้น ไม่มีถูก ไม่มีผิด ไม่มีการตีค่าเป็นคะแนน ผลงานศิลปะเด็กท่ีแสดงออกมานั้นเราต้องเปิดโอกาสให้
เด็กได้ถ่ายทอดอย่างอิสระ เปิดโอกาสให้เด็กน าเสนอแนวความคิด ผู้ใหญ่มีหน้าที่ให้ก าลังใจ เสริมแรง 
ทุกค าพูดที่ผู้ใหญ่แสดงออกมาล้วนมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของผลงานของเด็กท้ังสิ้น 
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 การถ่ายทอด กระตุ้น และส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ในงานศิลปะ จ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ควรจะส่งเสริมให้น าวัสดุท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างผลงาน เพราะส่วนใหญ่ เป็นวัสดุที่หาง่าย มีอยู่ใน
ท้องถิ่นและอยู่รอบ ๆ ตัวเด็ก ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็สามารถหาได้โดยง่ายไม่ต้องซื้อหา และหาก
เด็กมีอารมณ์สุนทรียในการสร้างสรรค์งานศิลปะเมื่อใดก็สามารถท าได้ทันที นั่นก็แปลว่าเด็กสามารถ
สร้างสรรค์งานศิลปะได้ทุกที่ ไม่เฉพาะที่โรงเรียนกับครูด้วยซ้ า และส าหรับครูยังเป็นอีกหนทางที่จะ
ช่วยครูลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายในการหาซื้อวัสดุเพ่ือมาใช้ในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ได้อีกด้วย อีกทั้ง
ผู้ปกครองก็สามารถมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเรียนรู้ของลูก โดยการจัดหาวัสดุท้องถิ่นต่าง ๆ มา
ช่วยได้อีกแรงด้วย ซึ่งวัสดุท้องถิ่นเหล่านี้ล้วนเป็นวัสดุธรรมชาติที่ไม่มีสารเคมี ไม่เป็นอันตลายต่อเด็ก 
และยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กเห็นคุณค่าของธรรมชาติอีกด้วย 

 

กำรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ในกำรสอนศิลปะส ำหรับเด็กปฐมวัย 

 

ในการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการสอนศิลปะนั้น ควรเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมาของศิลปะท้องถิ่นนั้น ๆ ว่ามีการสร้างสรรค์งานศิลปะท้องถิ่นชนิดใดบ้าง สร้าง
ขึ้นมาด้วยเหตุใด ใครเป็นผู้คิดค้น มีความมุ่งหมายเพ่ือใช้ประโยชน์ด้านใด เป็นศิลปะท้องถิ่นท่ีมีคุณค่า
ต่อการด ารงชีวิตของคนในชุมชนอย่างไร โดยมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมทางพระพุทธศาสนา
ให้กับเด็กด้วย เพราะสังคมไทยตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา วัด
เป็นแหล่งรวมทั้งด้านจิตใจ และความรู้ ปราชญ์ชาวบ้านเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมต่าง ๆ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวก และความจรรโลงใจ 
โดยมีพิธีกรรมทางศาสนาเป็นตัวเชื่อมโยง ให้เกิดภูมิปัญญามากมาย ครูจึงควรตระหนักและควรเน้น
ให้เด็กเกิดความซาบซึ้งในศิลปะของท้องถิ่น และในการจัดการเรียนการสอนควรเปิดโอกาสให้เด็กได้
สัมผัสกับประสบการณ์ตรง และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้สร้างสรรค์ศิลปะท้องถิ่น จากปราชญ์
ชาวบ้าน ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการสร้างสรรค์งานศิลปะผ่านวัสดุท้องถิ่นที่มีความ
หลากหลาย อันจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอีกด้วย 

 

บทสรุป 

 

 การสร้างอารมณ์สุนทรียในการสร้างสรรค์งานศิลปะให้เกิดกับเด็กปฐมวัยนั้น วัสดุอุปกรณ์ใน
การท างานศิลปะเป็นสิ่งที่ส าคัญ ที่จะกระตุ้นความอยากรู้ อยากลอง หยิบจับ สัมผัส ที่เด็กจะสามารถ
น ามาตัด ติด ปะ อย่างมีความสุข ครูจึงควรรู้จักการเลือกวัสดุอุปกรณ์ส าหรับเด็กอย่างมีจุดมุ่งหมาย 
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และควรมีการจัดเตรียมอย่างไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้การตัดสินใจเลือกใช้อุปกรณ์ของเด็กง่ายขึ้น 
และสะดวกในการหยิบจับ ทั้งวัสดุทั่วไปที่ต้องมีการจัดหาและซื้อมา เช่น สีประเภทต่าง ๆ กระดาษ 
กาว และอุปกรณ์ต่าง ๆ ครูควรให้ค าแนะน าในการใช้อย่างถูกวิธี เพ่ือให้เด็กทราบคุณสมบัติและเลือก
ได้อย่างเหมาะสม สะดวกในการสร้างสรรค์งาน ไม่เป็นการสร้างความยุ่งยาก เด็กจะได้รู้สึกวางใจ มี
ความสุข เมื่อจะลงมือปฏิบัติ ส่วนวัสดุเหลือใช้ ควรมีการเก็บสะสมไว้อย่างต่อเนื่อง จากหลายแหล่งที่
สามารถหาได้ บางอย่างอาจได้มาฟรี แต่บางอย่างต้องซื้อหาแต่ราคาถูก เช่น ของเหลือใช้ในบ้าน 
อุปกรณ์ส านักงาน วัสดุเหลือใช้ที่ได้จากสัตว์และพืชรอบตัว รวมถึงสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติในชุมชน
หรือในโรงเรียน เมื่อน ามาก็ควรท าความสะอาด ผึ่งให้แห้ง แล้วแยกใส่กล่องเป็นหมวดหมู่ เก็บในชั้นที่
เด็กสามารถหยิบจับได้ด้วยตนเอง  

ทั้งนี้อุปกรณ์ส าคัญในการท ากิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กหากมีข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณและ
แหล่งซื้อหา หากสามารถประดิษฐ์ขึ้นได้ก็จะเป็นการดี เพ่ือเป็นการให้โอกาสเด็กในการใช้อุปกรณ์ที่
ครบถ้วน เช่น พู่กัน ก็สามาถท าจากวัสดุต่าง ๆ รอบตัวได้เรื่อย ๆ ส่วนดินน้ ามันราคาค่อนข้างแพงเป็น
วัสดุที่ต้องใช้เป็นประจ า ก็สามารถท าได้ด้วยตนเองโดยการหาดินเหนียวมาใช้แทนหรือท าแป้งโดว์เก็บ
ไว้ใช้ก็เป็นการดี 
 การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการสอนศิลปะเด็กก็เป็นสิ่งส าคัญ ที่ครูควรที่จะตระหนัก
และควรบรรจุไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนการน าภูมิ
ปัญญาเข้ามาใช้ในสถานศึกษา โดยมีการร่างเป็นพระราชบัญญัติ ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้ภูมิปัญญาที่
สืบทอดกันมาแต่บันพบุรุษยังคงอยู่ และเป็นการปลูกฝังให้เด็กเกิดความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น
ของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน เกิด
จิตส านึกในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาให้คงอยู่ และใช้อย่างคุ้มค่าท่ีสุด 

  

แบบฝึกหัดท้ำยบท 

 

ค าชี้แจง ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง และสมบูรณ์  
1. จงยกตัวอย่างและแยกประเภทของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานศิลปะ ออกเป็นหมวดหมู่ให้

ชัดเจน ทั้งวัสดุทั่วไป วัสดุเหลือใช้ และวัสดุในท้องถิ่น 

2. จงอธิบายความหมาย และความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีต่อการศึกษาไทยตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน 

3. จงบอกที่มาของภูมิปัญญาในท้องถิ่นไทย พร้อมอธิบายมาอย่างละเอียด 

4. จงวิเคราะห์และบอกความสัมพันธ์ของศิลปะกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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5. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านใดบ้างที่ควรน ามาใช้กับเด็กปฐมวัย เพราะเหตุใดจงให้เหตุผล
ประกอบให้ชัดเจน 

6. บอกแนวทางในการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในสถานศึกษาและการน าไปใช้ในการสอน
ศิลปะให้กับเด็กปฐมวัย 

 7. จงอธิบายขั้นตอนการท าแป้งโดว์และพู่กัน มาเป็นล าดับขั้นตอน พร้อมแนบรูปภาพ
ประกอบการบรรยาย 
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เอกรินทร์ สีมหำศำล และคณะ. (ม.ป.ป.) ศิลปะ ป.5. พิมพ์ครั้งท่ี 3.  กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์. 
Krobumja. บทที่ 1 แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น.  สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2560, จาก    

https://sites.google.com/site/krobumja/home 
 

 





 

 

 

แผนบริหำรกำรสอนประจ ำบทท่ี 5 

กำรวิพำกษ์ วิเครำะห์ และประเมินผลงำนศลิปะของเด็กปฐมวัย  
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วสามารถ 

1. บอกความหมายและลักษณะของการวิพากษ์ผลงานศิลปะเด็กได้ 
2. วิเคราะห์ผลงานศิลปะของเด็กปฐมวัยได้ 
3. บอกวิธีการประเมินผลงานศิลปะของเด็กปฐมวัยได้ 

 4. อธิบายลักษณะเด็กท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ได้ 
5. อธิบายวิธีการและประโยชน์ในการประเมินจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก

ปฐมวัยได้ 
 

หัวข้อเนื้อหำ 
1. ความหมายของการวิพากษ์ 
2. การวิพากษ์ผลงานศิลปะเด็ก 

3. การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

4. การประเมินผลงานศิลปะของเด็กปฐมวัย 

5. หลักการประเมินผลงานศิลปะของเด็กปฐมวัย 

6. เครื่องมือในการประเมินผลงานเด็กปฐมวัย 

   6.1 การสังเกตและบันทึก 

   6.2 การสนทนา 
   6.3 การรวบรวมผลงาน 

   6.4 การวิเคราะห์ผลงานศิลปะเด็กปฐมวัย 

7. ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 

8. การประเมินความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 

9. เครื่องมือประเมินจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 

10. บทสรุป 

 11. ค าถามท้ายบท 

12. เอกสารอ้างอิง 
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วิธีสอนและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนประจ ำบท 

สัปดาห์ที่ 7 

1. บรรยาย และสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint 
เรื่อง การวิพากษ์ วิเคราะห์ และประเมินผลงานศิลปะของเด็กปฐมวัย 

2. มอบหมายงานแบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 5 กลุ่ม  ระดมความคิดเห็นและน าเสนอ การ
ประเมินผลงานศิลปะของเด็กปฐมวัย โดยไม่ก าหนดรูปแบบการน าเสนอ แต่ให้มีความคิดสร้างสรรค์
แปลกใหม ่

3. ร่วมกันสรุป การวิพากษ์ วิเคราะห์ และประเมินผลงานศิลปะของเด็กปฐมวัยจากสิ่งที่ได้
เรียนในวันนี้ 

4. มอบหมายให้นักศึกษาแต่ละคนเตรียมผลงานศิลปะเด็ก มาคนละ 1 ผลงานในสัปดาห์หน้า 
สัปดาห์ที่ 8 

1. ทบทวนสิ่งทีได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ 7 

2. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการให้นักศึกษาเสนอความคิดเห็น “ลักษณะเด็กที่มีความคิด
สร้างสรรค์” ให้ได้มากที่สุดโดยให้ซ้ ากัน 

3. บรรยาย และสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint 

เรื่อง การประเมินความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 

4. ร่วมกันอภิปราย ซักถาม 

5. ให้เวลานักศึกษา ศึกษาผลงานศิลปะเด็กที่ได้เตรียมมา แล้วให้น าเสนอด้วยการวิพากษ์
และประเมินผลงานหน้าชั้นเรียน 

6. ทดลองใช้แบบประเมินจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย กับผลงาน
ศิลปะเด็กที่ได้เตรียมมา 

7. ร่วมกับอภิปรายและสรุปเนื้อหาบทเรียนของบทท่ี 5 

8. มอบหมายให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบทและน าส่งในสัปดาห์หน้า 

 

สื่อกำรเรียนกำรสอน  

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย  
2. ต ารา ศิลปะส าหรับครูปฐมวัย 

3. Microsoft PowerPoint เรื่อง การวิพากษ์ วิเคราะห์ และประเมินผลงานศิลปะของเด็ก
ปฐมวัย 

4. Microsoft PowerPoint เรื่อง การประเมินความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 
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5. ผลงานศิลปะเด็กที่นักศึกษาเตรียมมา  
6. แบบประเมินจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย  
7. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

แหล่งเรียนรู้ 
 1. ส านักวิทยบริการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 2. ห้องสมุดประชาชน 

3. เครือข่ายอินเทอร์เนตของส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
www.libraly.udru.ac.th และอ่ืน ๆ 

 

กำรวัดผลและกำรประเมิน 

1. ประเมินจากการอภิปรายซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ น าเสนอเนื้อหา 

3. ประเมินจากการร่วมเสนอความคิดเห็น 

4. ประเมินจากการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

5.ประเมินจากความร่วมมือและความสนใจในการท ากิจกรรมกับผู้อ่ืน 

6. ประเมินจากแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.libraly.udru.ac.th/




 

 

 

บทท่ี 5 

กำรวิพำกษ์ วิเครำะห์ และประเมินผลงำนศลิปะของเด็กปฐมวัย 
 

ผลงานศิลปะของเด็กแต่ละคนนั้นย่อมมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการน าเอาประสบการณ์ที่
รับรู้มาดึ่งออกมาใช้ในการสร้างผลงาน ทั้งจากความประทับใจ ความฝังใจในประสบการณ์ ในอดีตน า
ออกมาใช้ จึงท าให้เราเห็นความแตกต่างและหลากหลายรูปแบบของผลงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถที่แตกต่างเฉพาะบุคคล ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่เด็กจะได้รับการสอนจากครูคนเดียวกัน 
แม้กระทั่งถึงระดับที่โตขึ้น อีกปัจจัยหนึ่งก็คือความสามารถในการใช้มือของเด็กแต่ละคนที่มีการ
พัฒนาต่างกันก็ส่งผลให้ การรับรู้และการสร้างผลงานพัฒนาได้ต่างกัน ด้วยเหตุนี้จึงท าให้การ
แสดงออกทางศิลปะเด็กต่างกันตามประสบการณ์และพัฒนาการ 

      การช่วยเด็กให้พัฒนาไปตามล าดับขั้นนั้น จึงเกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานทางศิลปะ ซึ่ง
ควรส่งเสริมให้เด็กมีความสุข และชอบในการท างานศิลปะ โดยครูควรศึกษาเพ่ือให้เข้าใจพัฒนาการ
ทางจิตวิทยาเด็ก อันจะเป็นเครื่องมือให้ครูสามารถเข้าถึงเด็กท่ีมีความแตกต่างกันได้ 
 

ควำมหมำยของกำรวิพำกษ์ 
 

   การวิพากษ์ หมายถึง การพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ตามหลักความเป็นจริง โดยไม่ยึดถือตาม
ข้อเสนอแนะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ด้วยการวิเคราะห์  อย่างมีหลักการ มีเหตุมีผล และรอบคอบ 
แล้วน าเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยเสนอแนะในทางสร้างสรรค์เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง  
 

กำรวิพำกษ์ผลงำนศิลปะเด็ก 

 

 การวิพากษ์ผลงานศิลปะเด็กเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่ส่งผลต่อการพัฒนาเด็กอย่างชัดเจน 
จะท าให้เห็นทั้งสิ่งที่ครูควรพัฒนาในตัวเด็กและจุดเด่นที่ควรสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ครูทราบดีว่า
การประเมินและการจัดกิจกรรมควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก แต่นั่นเป็นสิ่งที่ท า
ให้ครูยอมรับในความสามารถของเด็กที่มีความแตกต่างกัน แต่ในการวิพากษ์ผลงานเด็ก ครูควร
ตระหนักถึงความจริงที่ปรากฏตามหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น ผลงาน พฤติกรรมที่แสดงออก ทักษะที่
เด็กสามารถท าได้ เป็นต้น ตามพัฒนาการของเด็กแต่ละคน โดยยึดหลักพัฒนาการตามวัย โดยไม่ใช้
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ความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินความสามารถของเด็กในด้านต่า ง ๆ เพ่ือสะท้อนให้
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็กสามารถรับรู้เข้าใจและยอมรับผลประเมินได้ 
 ผลการวิพากษ์ผลงานศิลปะเด็ก จะเป็นประโยชน์ส าหรับครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาเด็ก ควรมีการบันทึกผลอย่างต่อเนื่องเป็นรายบุคคล และเก็บหลักฐานไว้อย่างเป็นระบบ 
ทั้งผลงานและผลการวิพากษ์ เพ่ือใช้ในการติดตามพัฒนาการ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการแก้ไข
พัฒนาเด็กที่อยู่ในเกณฑ์ที่ควรปรับปรุงหรือกลุ่มเสี่ยง ครูอาจจัดท าเป็นแฟ้มสะสมผลงานศิลปะ และ
รายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ เพ่ือร่วมมือกันในการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่องและทันท่วงท ี

 

กำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 

 

การประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของเด็กปฐมวัย ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  สังคม 
และสติปัญญาของเด็ก อายุ 3 - 6 ปี ถือเป็นกระบวนการต่อเนื่อง และถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัด
กิจกรรมปกติที่จัดตามปกติให้เด็กในแต่ละวัน ผลของจากการสังเกตพัฒนาการเด็ก ควรมีการน ามา
จัดท าในรูปแบบสารนิทัศน์ หรือจัดท าในรูปแบบข้อมูลหลักฐาน เอกสารอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการ
รวบรวมผลงานของเด็กเป็นรายบุคคล ที่สามารถชี้ให้เห็นถึงเรื่องราว และประสบการณ์ที่เด็กเกิดการ
เรียนรู้ว่าเด็กมีความก้าวหน้าเพียงใด โดยการน าข้อมูลที่ได้จากผลการประเมินพัฒนาการของเด็กมา
พิจารณาปรับปรุง น าไปสู่การออกแบบวางแผนการจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับการ
พัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ในการประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 3 - 6 ปี ควรมีการ
ด าเนินการ ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 44) 

1. ด าเนินการวางแผนการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ 

2. มีการประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกด้าน 

3. วางแผนและประเมินพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องตลอดปี เป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอ  
4. การประเมินพัฒนาการไม่ควรใช้แบบทดสอบ และควรประเมินทุกด้านตามสภาพจริงจาก

การท ากจิกรรมประจ าวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  

5. เมื่อสิ้นสุดการประเมิน ต้องสรุปผลการประเมิน มีการจัดท าข้อมูล และน าผลจากการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาเด็ก 

วิธีการในการประเมินเด็กในช่วงอายุ 3 – 6 ขวบ ควรมีการจัดท าและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ โดยใช้รูปแบบที่เหมาะสม ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากับเด็ก การบันทึก
พฤติกรรม  การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็กที่มีการจัดเก็บอย่างมีระบบ เป็นปัจจุบัน มีการส าเสนอ
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ข้อมูลความก้าวหน้าต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง หรือเฉพาะกิจเมื่อต้องมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
หากมกีารละเลยเด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้าจะไม่ได้รับการแก้ปัญหา ท าให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง 
 

กำรประเมินผลงำนศิลปะของเด็กปฐมวัย 

  

 ในความเป็นจริงแล้วศิลปะไม่จ าเป็นต้องสวยงาม และท าตามแบบได้ถูกต้อง เพราะศิลปะไม่มี
ค าตอบที่ถูกหรือผิด เหมือนการเรียนด้านอ่ืน ๆ จึงเป็นการยากส าหรับครูที่จะวางมาตรฐานทางศิลปะ
โดยใช้ความต้องการหรือรสนิยมของครูเป็นหลัก เนื่องจากมาตรฐานของครูไม่เป็นเกณฑ์ในการ
แสดงออกของเด็กเล็ก ๆ การประเมินผลทางศิลปะ แยกการจัดออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นผลงาน 
และส่วนที่เป็นพฤติกรรม ดังนี้ (สิริพรรณ ตันติรัตน์ไพศาล, 2545: 106-107) 

1. กำรประเมินผลด้ำนผลงำน คือ การประเมินผลงานของเด็กจากการสังเกตและการจด
บันทึกหรือการท าตารางบันทึก ด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้ 
     1.1 สังเกตจากความส าเร็จของงานมีมากน้อยเพียงใด 

     1.2 สังเกตพัฒนาการแลความก้าวหน้าในการท างานว่าพัฒนาขึ้นหรือไม่ เช่น ทักษะที่ต้อง
มีการใช้มือ และการใช้เครื่องมือ สังเกตการเปลี่ยนแปลงจากข้อบกพร่องที่เคยมีในการสร้างผลงาน
ครั้งก่อน ๆ  
     1.3 สังเกตความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพียงใด จากทักษะในการวาดและระบายสี ภาพที่เด็ก
วาดมีลายเส้นมั่นคง ความราบรื่น ความต่อเนื่องของเส้นที่วาด  

ข้อควรระวังในการประเมินด้านผลงาน  คือ ไม่ควรน าเอาผลงานของเด็กแต่ละคนมา
เปรียบเทียบกัน แต่จะเป็นการน าเอาผลงานของเด็กคนเดียวที่ท าไว้ในแต่ละครั้งมาเปรียบเทียบกัน ว่า
มีพัฒนาการดีขึ้นหรือไม่อย่างไร ครูจึงจ าเป็นต้องมีการบันทึกอย่างละเอียด โดยระบุชื่อเด็ก วัน เดือน 
ปี ที่เด็กท างาน ลงในผลงานของเด็กทุกครั้งด้วย 

  2. กำรประเมินผลด้ำนพฤติกรรม เป็นการประเมินผลพฤติกรรมของเด็ก โดยสามารถ
ประเมินได้จากการสังเกตจากพฤติกรรมด้านต่าง ๆ อย่างละเอียดและสม่ าเสมอ ดังนี้ 
     2.1. พัฒนาการทางกาย สังเกตจากความสามารถในการปฏิบัติงาน สามารถใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ได้อย่างคล่องแคล่ว มั่นคง ให้ความสนใจในกิจกรรยาวนานเพียงใด สามารถท างานที่ได้รับ
มอบหมายได้ส าเร็จตามเวลาหรือไม่ 
     2.2 ด้านอารมณ์ สังเกตการแสดงออกจากความพึงพอใจต่องานที่ตนได้ท า มีความรู้สึก
สนุกสนาน เพลิดเพลินเมื่อได้ลงมือท างาน สามารถท างานได้อย่างมั่นใจ 
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     2.3 พัฒนาการทางสังคม สังเกตจากความสามารถในการท างานกลุ่มร่วมกับเพ่ือน 
สามารถปรับตัวให้เข้ากับหมู่คณะได้ดี สามารถรับผิดชอบต่องานได้ดี รู้หน้าที่ในการเก็บท าความ
สะอาดรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์หลังปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

    2.4 พัฒนาการทางการสร้างสรรค์ สามารถแสดงความคิดได้แตกต่างแปลกใหม่ โดยไม่
ลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น สามารถแก้ปัญหาและแสดงความเชื่อมั่นในความคิดของตนได้  

ทั้งนี้พฤติกรรมที่กล่าวมาข้างต้น ในบางอย่างเป็นการคาดหวังว่าจะเป็นพฤติกรรมที่ควรจะ
เกิดข้ึนกับเด็กในช่วงวัยนี้โดยทั่วไป แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดกับเด็กทุคนเสมอไป บางคนก็อาจจะ
ท าไม่ได้ เนื่องจากความแตกต่างระหว่างบุคคล แต่หากครูเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกอย่างสม่ าเสมอ เด็ก
หลาย ๆ คนอาจจะท าได้ ขึ้นอยู่กับภาวะทางอารมณ์ ความพร้อมและโอกาสของเด็กแต่ละคนด้วย  

การร่วมมือกันทั้งทางบ้านและโรงเรียนก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดทักษะที่จะ
น าไปสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย 

 

หลักกำรประเมินผลงำนศิลปะของเด็กปฐมวัย 

 

 ในการที่จะท าการประเมินผลงานศิลปะเด็กควรมีการก าหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน เลือก
รูปแบบการประเมินท่ีเหมาะสมกับวัยของเด็ก มีการวางแผนประกอบกิจกรรมที่ใช้ในการประเมิน โดย
จัดท าอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการ นับเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด้วย 
โดยมีหลักการในการประเมินดังนี้ (สรวงพร กุศลส่ง, 2553: 111) 
 1. ประเมินด้านความสามารถทางการรับรู้และความเข้าใจ 

 2. ประเมินความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 

 3. มีการก าหนดแบบแผนในการประเมินที่ชัดเจน โดยการประเมินเด็กเป็นรายบุคคลอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
 4. ยึดหลักองค์ประกอบศิลป์ในการประเมินผลงานเด็ก 

 5. ประเมินพฤติกรรม จากการมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 6. วางแผนการประเมินเด็กให้ครบทั้ง 4 ด้าน 

 7. แสดงหลักฐานการประเมินที่เป็นรูปธรรม มีกระบวนการประเมินที่เป็นระบบ มีเกณฑ์
มาตรฐานที่ชัดเจน มีการวางแผนและเลือกใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสม 

 8. ในการจัดกิจกรรม 1 ครั้ง สามารถประเมินได้หลายวิธี 
 9. ควรเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลาย ๆ ด้าน แต่ไม่ควรใช้แบบทดสอบในการประเมิน โดยควร
มีการวางแผนและใช้เกณฑ์ในการประเมินที่ชัดเจนและเป็นเป็นมาตรฐาน 
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 เมื่อครูเข้าใจหลักการข้างต้นในการประเมินผลงานศิลปะของเด็กปฐมวัยแล้ว ก็จะเป็นการ
ง่ายในการด าเนินการ ไม่รู้สึกยุ่งยากเป็นภาระงานเพ่ิมเติมอย่างที่หลาคนคิด เพราะการประเมินและ
การสอนเป็นสิ่งที่ควรท าควบคู่กัน ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าของพัฒนาการเด็ก และท าให้รู้ถึง
ประสิทธิภาพการวางแผนรูปแบบการสอนท่ีครุเลือกน ามาใช้กับเด็ก เพื่อให้ครูเกิดการ
พัฒนากิจกรรมการสอนให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ และให้มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อการพัฒนาเด็กให้ครอบคลุมท้ัง 4 
ด้านอย่างสมดุล 

 

เครื่องมือในกำรประเมินผลงำนเด็กปฐมวัย 

 

 การประเมินผลงานเด็กปฐมวัย สามารถใช้เครื่องมือในการประเมินผลงานจากการท า
กิจกรรมสร้างสรรค์ ได้ดังนี้ (สรวงพร กุศลส่ง, 2553: 111-115) 
 - การสังเกตและการบันทึก 

 - การสนทนา 
 - การรวบรวมผลงาน 

 - การวิเคราะห์ผลงานศิลปะของเด็กปฐมวัย 

1. กำรสังเกตและบันทึก 

        การสังเกตและการบันทึก เป็นวิธีการในการการประเมินผลงานเด็กเมื่อครูมีการจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์ โดยมากครูปฐมวัยมักใช้วิธีการสังเกตและบันทึกพัฒนาการด้านร่างกายเพ่ือใช้ใน
การประเมินกล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา โดยมีแนวทางในการประเมิน
ดังนี้ 
     1.1 กิจกรรมการวาดภาพระบายสี ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ (2542: 20) เด็กอายุ 3-5 ปี มีพัฒนาการดังนี้ อายุ 3 ปี สามารถวาดภาพที่มี
ลักษณะเป็นวงกลมได้ อายุ 4 ปี สามารถวาดภาพที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมได้ชัดเจน อายุ 5 ปี สามารถ
วาดภาพที่มีลักษณะมุมสามเหลี่ยมชัดเจน ซึ่งครูสามารถสังเกตพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กแต่
ละวัยได้ดังนี้ 
          1.1.1 สังเกตการวาดภาพบนวัสดุด้วยสีเทียนและสีน้ าได้ 
          1.1.2 มีการจัดแสดงผลงานเด็กทุกคนและสังเกตความก้าวหน้าพร้อมกับบันทึก
รายละเอียดไว้เป็นระยะ 

          1.1.3  ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมบรรยากาศในการท างานอย่างมีความสุข 
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          1.1.4 ครูอาจประเมินด้วยการวัดการแสดงความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองของ
เด็กแต่ละคน 

          1.1.5 สังเกตจากการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นผลงานด้วยตนเองของเด็ก 

          1.1.6 อาจมีการจัดให้เด็กวาดภาพตามแบบ เพ่ือสังเกตพัฒนาการในปัจจุบันของเด็ก 

     1.2 กิจกรรมการปั้น การจัดกิจกรรมการปั้นแบบที่ใช้ อุปกรณ์และไม่ใช้ อุปกรณ์ 
ประกอบการปั้น ตามเกณฑ์การประเมินเด็กอายุ 3-5 ปี ของส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (2548: 21) คือ เด็กอายุ 3 ปี สามารถปั้นและคลึงเป็นเส้นยาว ปั้นเป็นก้อนกลม
หรือแบนได้ เด็กอายุ 4 ปี สามารถปั้นและคลึงเป็นรูปร่างอย่างหยาบ ๆ ได้ซึ่งผู้ อ่ืนอาจไม่เข้าใจ
ความหมาย เด็กอายุ 5 ปี สามารถปั้นและคลึงเป็นรูปร่างที่มีรายละเอียดสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจ
ได้ ซึ่งครูสามารถสังเกตพฤติกรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินดังนี้ 
           1.2.1 เด็กสามารถท ากิจกรรมได้อย่างคล่องแคล่วแสดงถึงความถนัดในการใช้มือใน
การปฏิบัติกิจกรรม 

           1.2.2 สังเกตการเลือกลงมือปั้นตามจินตนาการ และตามความสนใจของเด็กเอง 
           1.2.3 สังเกตพฤติกรรม และผลงานจากการประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือและตา 

           1.2.4 ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นผลงานและสามารถบอกเล่าเรื่องราวให้
ผู้อื่นฟังได ้

           1.2.5 สังเกตการใช้มือในการปั้น คลึง ขย่ า นวดเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างคล่องแคล่ว 

           1.2.6 สังเกตการเลือกใช้วัสดุประกอบการปั้น ตัด พิมพ์ ขดเป็นรูปร่าง 
      1.3 กิจกรรมการตัดกระดาษ ตามเกณฑ์การประเมินเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ของ 
ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ  (2542 : 59) คือ เด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี สามารถตัด
กระดาษขาดออกจากกันได้ เด็กปฐมวัยอายุ 4 ปี สามารถตัดกระดาษตามแนวเส้นได้ ซึ่งอาจมีรอย
หยัก เด็กปฐมวัยอายุ 5 ปี สามารถตัดกระดาษตามแนวเส้นโดยไม่มีรอยหยักได้  
 ในการประเมินพัฒนาการจากการท างานศิลปะของเด็กปฐมวัย ครูสามารถสังเกตได้จากการ
ตัด โดยดูจากพฤติกรรมขณะท ากิจกรรม และผลงานของเด็ก สังเกตผลงานการวาดภาพของเด็กและ
การร่วมกิจกรรมกับเพ่ือน สังเกตการเลือกใช้สี ลักษณะเส้นที่วาด และรายละเอียดของภาพที่วาด 
รวมถึงสิ่งที่เด็กประดิษฐ์สร้างสรรค์ขึ้น โดยการประเมินควรค านึงถึงเกมในการประเมินตามอายุที่
ก าหนด 

 2. กำรสนทนำ  
         การสนทนา เป็นการวิธีการประเมินอย่างหนึ่งที่จะท าให้ทราบข้อมูลเชิงลึกในเรื่องของ
ความรู้สึกนึกคิดของเด็กที่มีต่อผลงานของตนเอง และยังท าให้เด็กเกิดความไว้วางใจแก่ครูในขณะท า
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กิจกรรม เป็นการสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยระหว่างครูกับเด็ก อันจะท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดี 
ส่งผลต่อบรรยากาศที่ดีในการท างานศิลปะด้วย 

 3. กำรรวบรวมผลงำน  
     การรวบรวมผลงาน หรือการท าแฟ้มผลงาน (portfolio) เป็นการรวบรวมผลงานที่แสดง
ถึงความก้าวหน้าของเด็กในแต่ละด้านโดยมีการจัดรวบรวมไว้เป็นรายบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายที่
ชัดเจน ซึ่งเป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ของเด็ก สามารถแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการ
ในทุกด้านเอาไว้ ซึ่งถือเป็นแหล่งรวบรวมเครื่องมือชนิดต่าง ๆ ที่ครูใช้และได้จัดท า เอาไว้ เช่น แบบ
สังเกตพฤติกรรมเด็ก แบบสอบถามผู้ปกครอง แบบบันทึกสุขภาพอนามัย แบบประเมินผลงานชนิด
ต่าง ๆ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กอย่างชัดเจน และถูกต้อง แต่ผลงานที่
มีการเก็บรวบรวมควรมีการประเมินทุกชิ้น หากผลงานไม่ได้รับการประเมิน เพียงแต่เก็บรวบรวมใน
แฟ้มจะไม่ถือเป็นการประเมินผลงานเพราะไม่ได้รับการน ามาพัฒนาเด็ก แต่แฟ้มชนิดนี้จะเรียกว่าแฟ้ม
สะสมงานเท่านั้น ซึ่งมักใช้ในการเก็บผลงานศิลปะของเด็ก มักเรียกแฟ้มผลงานวาดเขียนของเด็ก  
 ครูควรใช้แฟ้มสะสมผลงานของเด็กอย่างคุ้มค่า เพ่ือการพัฒนาเด็กในทุกด้านและใช้เป็น
ข้อมูลในการสื่อสารกับผู้ปกครอง เพราะการเก็บรวบรวมผลงาน และการประเมินอย่างต่อเนื่อง ท าให้
สามารถเปรียบเทียบความก้าวหน้าของเด็กได้ อันเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง โดยการ
สังเกตตั้งแต่ชิ้นแรกจนถึงชิ้นปัจจุบัน จะเห็นถึงพัฒนาการและความแตกต่างอย่างชัดเจน แฟ้มสะสม
ผลงาน (portfolio) ควรประกอบด้วย ผลงานการวาดและการขีดเขียนของเด็ก บันทึกการอ่านเพ่ือ
ประเมินพัฒนาการทางภาษา จ านวนเล่มหนังสือที่อ่าน ข้อมูลของเด็กที่ผู้สอนเป็นผู้บันทึกพฤติกรรม
ต่าง ๆ ซึ่งจะสะท้อนความเจริญงอกงามในตัวเด็กแต่ละคนจากการประเมินตามสภาพจริงอย่างชัดเจน 
ซึ่งแบบทดสอบไม่สามารถท าให้ทราบข้อมูลเหล่านี้ได้ ครูควรสร้างความเข้าใจด้วยการชี้แจงถึง
แนวทางวิธีการประเมินและเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ผู้ปกครองเข้าใจ ควรให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การคัดเลือกชิ้นงานในแฟ้มผลงานของเด็กด้วย ซึ่ งในการเลือกเก็บข้อมูลไว้ในแฟ้มงาน สามารถ
พิจารณาได้ดังนี้ 
     - ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือการประเมิน ที่แสดงถึงพัฒนาการและความส าเร็จของเด็ก 

     - สามารถเลือกเก็บข้อมูลด้วยตัวครูเองและให้เด็กมีส่วนร่วมในการเลือกเก็บผลงานด้วย  
     - มีเลือกข้อมูลของเด็กที่ได้จากผู้ปกครอง 

4. กำรวิเครำะห์ผลงำนศิลปะของเด็กปฐมวัย 

     การวิเคราะห์ผลงานศิลปะของเด็กโดยการน าความรู้ทางพัฒนาการมาใช้เป็นตัวก าหนด
ทิศทาง เพ่ือสร้างความเข้าใจในสิ่งที่สามารถมองเห็นภายนอก และสิ่งที่ซ่อนแฝงเร้นอยู่ภายใน ทั้งนี้  
เราสามารถมองรับรู้และเห็นความเจริญงอกงามของการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านลบและด้านบวกได้ การ
วิเคราะห์เชิงพัฒนาการ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 
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     1. วิเคราะห์ด้านพัฒนาการของเด็ก 

         1.1 ทางร่างกาย สังเกตทักษะต่าง ๆ ต่อไปนี้ เช่น ทักษะการใช้มือ ได้แก่ การหยิบจับ
อุปกรณ์ การลากเส้นและการขีดเขียน การใช้กรรไกรในการตัด การติดปะ การปั้น คลึง นวด ทักษะ
ทางตา คือ การกะระยะ และความแม่นย า ลักษณะ รูปร่าง สี ความเหมือนและแตกต่าง  
         1.2 ทางอารมณ์ เป็นคนสุขภาพจิตดี อารมณ์ดี มีความสุข ใจดี ร่าเริง ไม่ฉุนเฉียว 
สนุกสนาน ไม่โกรธง่าย  
         1.3 ทางสังคม เป็นคนชอบท ากิจกรรมกับเพ่ือน รู้จักการแบ่งปัน สามารถเข้ากับคน
อ่ืนได้ง่าย รู้จักยอมรับ ให้อภัย และช่วยเหลือผู้อื่น เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี ร่วมกลุ่มกับเพ่ือนได้ 
         1.4 ทางสติปัญญา เป็นคนฉลาด คล่องแคล่ว ว่องไว มีทักษะในการตัดสินใจ ชอบการ
ค้นคว้า ทดลอง มีความคิดริเริ่ม มีความจ าดี สามารถเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ ได้ เป็นคนช่างสังเกต 
สังเคราะห์ได้  
      2. วิเคราะห์เชิงพัฒนาการทางศิลปะ จากการศึกษา ได้แบ่งพัฒนาการทางศิลปะเด็กตาม
อายุและวัย ดังนี้ 
          2.1 อายุ 2 ถึง 4 ขวบ “ขั้นการขีดเขียน” ในระยะนี้เด็กจะมีพัฒนาการด้านศิลปะเป็น 
4 ระยะ คือ 

        ระยะที่ 1 การขีดเขียนเป็นเส้นยุ่ง ๆ โดยเขียนที่ไม่มีทิศทาง และไม่ค านึงถึง
ความหมายขึ้นอยู่กับความพอใจ 

        ระยะที่ 2 การเขียนเส้นยาว เริ่มจากการลากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง แต่ลากได้
ไม่ตรงนัก แต่เป็นการเริ่มสร้างเส้นที่มีทิศทางและเป้าหมาย 

        ระยะที่ 3 การเขียนเป็นวงกลม การหมุนข้อมือในการลากเส้นวงกลมในระยะแรก
อาจยังท าไม่ได้ เด็กอาจใช้วิธีการเดินหมุนรอบกระดาษในการลากเส้น แล้วจึงพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ จน
สามารถลากเส้นอยู่กับที่ได้ 
        ระยะที่ 4 การตั้งชื่อเส้นที่เขียน เด็กมักจะตั้งชื่อให้กับเส้นที่วาด เมื่อมีการ
พัฒนาการเขียนที่มีเป้าหมายและมีทิศทางมากข้ึนได้แล้ว ช่วงแรกเด็กจะเขียนไปพูดไป แทนการเขียน
เป็นค าเพราะยังไม่สามารถเขียนหนังสือได้ เมื่อเด็กเขียนได้จึงจะมีการเขียนประกอบไปด้วย 

          2.2 อายุ 4-6 ปี เป็นขั้นการขีดเขียนอย่างมีความหมาย เด็กในขั้นนี้พัฒนาการจะมี
การเขียนเพิ่มจากวงกลมเป็นวงรี สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม สามารถน ามาผสมผสานและต่อเติมได้ แต่ภาพ
ที่วาดยังมีลักษณะเป็นเส้นที่ไม่มีความหนา การวาดดวงตามีลักษณะเป็นจุด ขีดเส้นตรงเป็นปาก ขีด
นิ้วมือเป็นเส้น ภาพยังไม่เป็นเอกภาพ ยังกระจัดกระจาย ตามความพอใจของเด็กเอง 
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 ดังนั้นในการประเมินพัฒนาการเด็ก หรือแม้กระทั่งการวางแผนในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
เด็กรอบด้าน ควรค านึงถึงพัฒนาการและความสามารถตามวัยของเด็ก โดยเมื่อมีการประเมินแล้ว
อาจจะมีการจัดกลุ่มเด็กตามระดับความสามารถ เพ่ือง่ายต่อการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นพัฒนาการ  
และจัดกิจกรรมเสริมให้เด็กพัฒนาอย่างทัดเทียมกับคนอ่ืนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และเป็น
ข้อมูลส าคัญในการชี้แจงให้ผู้ปกตรองทราบความก้าวหน้า และตระหนักในการร่วมมือกันเพื่อการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

ศิลปะกับควำมคิดสร้ำงสรรค์ของเด็ก 

 

 ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มีคุณค่า ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน เป็นความคิด
ที่แตกต่าง แปลกใหม่ และมีการสร้างสรรค์ น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความ
สะดวกสบาย ความสุข ความปลอดภัย ความเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ การศึ กษา การ
คมนาคม การสื่อสาร ฯลฯ ซึ่งความแปลกใหม่อย่างสร้างสรรค์นี้มีความส าคัญ โดยสามารถจ าแนกได้
เป็น 2 ระดับ ดังนี้ (อารี พรรณมณี, 2552: 9-6 - 9-9) 
 1. ระดับบุคคล หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล   
แต่ละคนที่มีความต้องการแตกต่างกัน ดังที่เฮอร์ลอค (Hurlock, 1972: 319) กล่าวว่า ความคิด
สร้างสรรค์ก่อให้เกิดความสุข ความสนุก และท าให้เด็กเกิดความพึงพอใจ อันส่งผลต่อบุคลิกภาพของ
เด็ก ท าให้เด็กรู้สึกตื่นเต้นมีความสุขและเกิดความภาคภูมิใจในการสร้างสรรค์งานอย่างอิสระ อันส่งผล
ดีต่อคุณลักษณะทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
     1.1 สุนทรียภาพและความคิดสร้างสรรค์  

         ความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ ช่วยพัฒนาทางด้านจิตใจ ให้เด็กรู้จักชื่นชม 
และรักกับความงาม เกิดความพึงพอใจที่ผลงานของตนเป็นที่ยอมรับ ท าให้เกิดทัศนคติที่ดี เกิดการ
เรียนรู้จากความต้องการของตนอย่างแท้จริง ช่วยพัฒนาสุนทรียภาพ ท าให้เข้าใจความหมายของสิ่ง  
ที่ท าและเห็นความส าคัญ ท าให้เกิดทักษะการสังเกต ความละเอียดลออ ใส่ใจในการรับรู้ มีความ
ประณีตกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

     1.2 การผ่อนคลายอารมณ์  
         การสร้างสรรค์ผลงาน เป็นหนทางในการช่วยเด็กให้ปลดปล่อยและผ่อนคลายอารมณ์ 

ความต้องการแสดงออกอย่างอิสระ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการคิดน าไปสู่การกระท า ช่วยลด
ความคับข้องใจ ความรู้สึกกดดัน เป็นการผ่อนคลายอารมณ์ได้อีกทางหนึ่ง 
     1.3 สร้างนิสัยที่ดีในการท างาน 
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         ในการท างานเด็กจะได้เรียนรู้การสร้างนิสัยที่ดีจากการแนะน าของครูและเพ่ือน การ
สังเกตผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการวาด การระบายสี การประดิษฐ์ ฯลฯ รวมถึงการจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการท างานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดเก็บแยกสิ่งของอย่างเป็นหมวดหมู่ และการ
ท าความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ในการท างาน รวมถึงสถานที่ที่ใช้ในการท างานด้วย 

     1.4 โอกาสในการเล่นกับความคิด  
         เด็กมีโอกาสได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ และสื่อต่าง ๆ ในการส ารวจค้นคว้าทดลอง และปฏิบัติ

กิจกรรมอย่างอิสระ มีโอกาสเลือกใช้วัสดุหลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่  ๆ ท าให้ได้เรียนรู้
ทักษะในการคิดสร้างสรรค์ น าไปสู่การสร้างพื้นฐานนักคิดสร้างสรรค์ในอนาคต 

     1.5 การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่-กล้ามเนื้อย่อย และการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา  
         เด็กได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ เหล่านี้จากการท ากิจกรรมการเล่นการเคลื่อนไหวร่างกาย

ทั้ง กล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ ด้วยการหยิบ จับ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ ว่าเป็นการพัฒนาทาง 
ด้านร่างกายให้มีความสมบูรณ์พร้อมในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ต่อไป 

 2. ระดับสังคม ในปัจจุบันสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด และมี
ความสลับซับซ้อน โดยเฉพาะความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ท าให้รูปแบบของ
สังคมเปลี่ยนแปลง และมีการแข่งขันสูง ทุกหน่วยของสังคมจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน น าไปสู่การอยู่รอดในอนาคต ด้วยเหตุนี้ความคิดสร้างสรรค์จึงมีความส าคัญ  
ที่ท าให้สังคมสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีความสุข ดังนี้ 
     2.1 ท าให้เกิดนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง  

         ความคิดสร้างสรรค์ท าให้มนุษย์สามารถอยู่รอดได้ในโลกของการแข่งขันทางการค้า 
เพราะตลาดมีการแข่งขันสูง สินค้าท่ีผลิตเหมือน ๆ กันในประเภทเดียวกัน และมีคู่แข่งมากขึ้นส่งผลให้
ราคาสินค้าลดลง ผู้ที่สามารถจะอยู่รอดได้ในสภาพเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันนี้ต้องสามารถผลิตสินค้า 
ได้ดีกว่าคู่แข่งทั้งคุณภาพ ประโยชน์ใช้สอยความแปลกใหม่ เพ่ือตอบสนองความต้องการ และดึงดูดใจ
ลูกค้าให้ได้มากที่สุด ส่งผลให้ยุคเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ต้องแข่งขันกันในด้านความคิดสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการ และการแข่งขันทางธุรกิจ  โดยไม่จ ากัดอายุ
ขึ้นอยู่กับความสามารถโดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นตัวทะลายก าแพงข้อจ ากัดด้านอายุ หาก
ใครมีความคิดแปลกใหม่ แตกต่าง น่าสนใจ ใช้ประโยชน์ได้  ก็สามารถสร้างรายได้และเป็นเจ้าของ
ธุรกิจได้ง่าย ๆ เช่นกัน 

     2.2 ความปลอดภัยในชีวิต  
         ความคิดสร้างสรรค์ท าให้เกิดการพัฒนาทางการแพทย์ เกิดการค้นพบวิธีการรักษา

ใหม่ ๆ ท าให้คนเรามีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น มีเทคนิคในการดูแลผู้ป่วยแบบใหม่ช่วยลดความทรมานจากการ
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เจ็บปวดที่ยาวนาน และยังสามารถรักษาอาการของโรคให้หายได้เร็วขึ้นด้วย เช่น นักศึกษาแพทย์  
ชาวอเมริกัน ได้คิดสร้างสรรค์วิธีการท าให้ผู้ป่วยหายเร็วขึ้นด้วยการเชิดหุ่น การแสดงท่าทางตลก -
ขบขัน การเล่านิทาน เป็นวิธีช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายอารมณ์ดี ส่งผลให้สภาพร่างกายคืนสู่สภาพ-
ปกติได้เร็วขึ้น 

     2.3 สุขภาพอนามัย  
         การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ๆ ท าให้คนเรารู้จักวิธีการดูแลร่างกายให้แข็งแรง เช่น 

วิธีการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ วิธีการออกก าลังกายอย่างถูกวิธี วิธีการพักผ่อนอย่างถูกวิธี 
วิธีการคลายความเครียด การรักษาสมดุลระหว่างกายกับจิต ท าให้มนุษย์มีสุขภาพอนามัยที่ดี และ   
ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข 

     2.4 วิธีการแก้ปัญหาสังคม  
         สภาพปัญหาในสังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตและมีความซับซ้อนมากขึ้น  

การแก้ปัญหาด้วยวิธีเดิม ๆ ใช้ไม่ได้ผล จึงจ าเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบวิธี -
แก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ แม้แต่ด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองการศึกษา ฯลฯ ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ 
จะท าให้สังคมราบรื่นด าเนินไปอย่างมีความสุข 

     2.5 ความเจริญก้าวหน้า  
           ความคิดสร้างสรรค์น ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ส่งผลให้เกิดความสุข โลกมีการ
พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพราะความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวยกระดับคุณภาพชีวิต และ
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดีขึ้น 

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความคิดสร้างสรรค์มีความส าคัญมากในปัจจุบัน เพราะโลกมีการแข่งขันสูง
ในทุกด้าน การส่งเสริมให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ ท าให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งที่
แตกต่างเหนือกว่าสิ่งที่เคยปรากฏมา เริ่มจากการสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง 
น าไปสู่การสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม ซึ่งจ าเป็นจะต้องสร้างแรงจูงใจให้บุคคล
เกิดความคิดสร้างสรรค์อันน าไปสู่ความพยายามในการศึกษาค้นคว้า และค้นพบสิ่งแปลกใหม่ ส่งผลให้
สังคมเกิดความเจริญก้าวหน้าและมีความสะดวกสบาย ทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 

กำรประเมินควำมคิดสร้ำงสรรค์ของเด็กปฐมวัย 

 

การประเมินความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย มีหลายวิธี แต่วิธีที่นิยมใช้มากที่สุดคือ การสังเกต
พฤติกรรม เพราะสะดวกและมีความเหมาะสมส าหรับการประเมินเด็ก ซึ่งสิ่งที่ควรค านึงถึงในการ
สังเกต มีดังนี้ (https://www.gotoknow.org/posts/358170) 
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          1. ควรมีการบันทึกการสังเกตจากพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกขณะท ากิจกรรมต่าง ๆ  ไม่ควร
จัดขึ้นเฉพาะเป็นกิจกรรมการวัดและประเมิน 

          2. ควรท าความเข้าใจจุดมุ่งหมายหลักของการสังเกตว่ามีจุดประสงค์เพ่ือวัดและประเมิน
ความคิดสร้างสรรค์และต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์ทางความคิด 

          3. ผู้ที่ท าหน้าที่สังเกตควรเป็นคนที่รู้จักเด็กและเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็กปฐมวัยเป็นอย่างดี ทั้งนี้
การสังเกตควรกระท าอย่างลับ ๆ ไม่ให้เด็กที่รู้ตัวว่าถูกสังเกตอยู่ เพ่ือจะได้เห็นพฤติกรรมที่เด็ก
แสดงออกอย่างแท้จริง 
          4. เมื่อบันทึกไม่ควรใส่ความคิดเห็นของผู้สังเกตลงไป แต่ควรบันทึกเฉพาะพฤติกรรมที่เห็น
และได้ยิน การบันทึกควรใช้ภาษาท่ีกระชับ ได้ใจความ ไม่คลุมเครือ โดยไม่แปลความหมายพฤติกรรม
ของเด็ก  บันทึกเฉพาะการแสดงออก ได้ยินและพฤติกรรมที่มองเห็นเท่านั้น   
ในการแปลความ การตัดสิน และการแสดงความคิดเห็น ควรแยกส่วนไว้ ไม่ให้ปะปนกับพฤติกรรมที่
สังเกต โดยท าลงในบันทึกภายหลัง 
 การประเมินความคิดสร้างสรรค์จากการสังเกตพฤติกรรมที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ใช่เป็นเพียงวิธี
เดียวที่ควรใช้ในการประเมิน แต่มีอีกหลากหลายวิธี เพียงแต่ชี้ให้เห็นว่าเป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งที่จะรบกวน 
ความเป็นอิสระของเด็กในการท างานให้น้อยที่สุด และท าให้เด็กไม่อยู่ในภาวะถูกกดดัน แต่ก็ไม่
สามารถจะวัดพฤติกรรมเด็กได้ทุกเรื่อง จึงมีความจ าเป็นอย่างมากที่ต้องใช้เครื่องมือประเภทอ่ืนเข้ามา
ช่วยในการประเมิน เพ่ือให้สามารถสะท้อนถึงความสามารถและปัญหาของเด็กได้จากหลายมุมมอง 
น าไปสู่กสนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ใหกับเด็กท่ีมีความแตกต่างกันได้ 
 

เครื่องมือประเมินจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ของเด็กปฐมวัย 

 

 เครื่องมือเพ่ือการประเมินจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย แบ่งออกเป็น 2 

ลักษณะ คือ เครื่องมือที่เป็นแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ และเครื่ องมือประเมินความคิด
สร้างสรรค์ท่ีสร้างข้ึน มีดังนี้ (พัชรา พุ่มชาติ, 2557: 11-42 - 11-44) 

 1. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ เป็นเครื่องมือที่นิยมและได้รับการยอมรับส าหรับการ
น ามาประเมินความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยในปัจจุบันคือ 

     1.1 แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของทอแรนซ์ (The Torrance Tests of Creative 

Thinking: TTCT) ประกอบด้วย  
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          - แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ฉบับภาษา (Thinking Creativity With 

Words:  Verbal Form)  

          - แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ฉบับรูปภาพ (Thinking Creativity with 

Pictures:  Figural From) 

     1.2 แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของเจลเลนและเออร์แบน (The Test for creative 

Thinking Drawing Production: TCT-DP) 

 2. เครื่องมือวัดความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้นเอง โดยการน าเอาขอบข่ายของพฤติกรรมด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ที่ต้องการประเมินมาเป็นตัวก าหนด และใช้เป็นรายการของพฤติกรรมเพ่ือเป็น
เกณฑ์ในการประเมิน เครื่องมือที่สามารถใช้ประเมินพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ แบบสังเกต
พฤติกรรมและแบบประเมินผลงานความคิดสร้างสรรค์ ดังตัวอย่างแบบสังเกตพฤติกรรมจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ต่อไปนี้ 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ของเด็กปฐมวัย 

ชั้นอนุบำลปีที่ 3 (5-6 ปี) กิจกรรม ศิลปะสร้ำงสรรค์ 

รำยกำรพฤติกรรม มี ไม่มี 

1. เลือกใช้อุปกรณ์ท่ีหลากหลายในการท ากิจกรรม 
  

2. บอกเหตุผลในการท ากิจกรรมหรือชิ้นงานของตนเองได้มากกว่าหนึ่งเหตุผล 
  

3. มีสมาธิในการท ากิจกรรมและท าได้ส าเร็จ 
  

4. เลือกใช้อุปกรณ์ท่ีแปลกใหม่ แตกต่างจากเดิมที่ท ากันอยู่ทั่วไปในการท ากิจกรรม 
  

5. พูดหรืออธิบายการท ากิจกรรมของตนเองด้วยประโยคท่ีถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว 
  

6. ช่วยเหลือเพ่ือนระหว่างการท ากิจกรรม 
  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตาราง 5.1 แบบสังเกตพฤติกรรมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 

ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (5-6 ปี) กิจกรรม ศิลปะสร้างสรรค์ 
ที่มา : (พัชรา พุ่มชาติ, 2557: 11-43) 
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แบบประเมินผลงำนศิลปะสร้ำงสรรค์ส ำหรับเด็กปฐมวัย 

ชื่อ-นำมสกุล ……………………………………..…………..  ชั้นอนุบำลปีที่ ………………………… 

ล ำดับที่ของผลงำน …………………………………………..  วัน เดือน ปีท่ีประเมิน ………………….. 
 

รายการประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ แนวทางการประเมิน 

3  2  1 

1. องค์ประกอบที่ส าคัญของผลงาน  

    ประกอบด้วย 

    1.1 สมบูรณ์ มีประโยชน์ 
    1.2 สมดุล  

    1.3 สวยงาม  

   
3 หมายถึง ผลงานมีองค์ประกอบ  
   ทั้ง 3 ลักษณะ  

2 หมายถึง ผลงานมีองค์ประกอบ  
   เพียง 2 ลักษณะ 

1 หมายถึง ผลงานมีองค์ประกอบ  
   เพียง 1 ลักษณะ 

2. ลักษณะของผลงานสะท้อนความคิด
สร้างสรรค์ ประกอบด้วย 

    2.1 แบบใหม่ต่างจากเดิม 

    2.2 ใช้ประโยชน์หลายอยา่ง 
    2.3 หลากหลายวัสด ุ

   
3 หมายถึง ผลงานมีลักษณะความคิด 

   สร้างสรรค์ท้ัง 3 องค์ประกอบ  

2 หมายถึง ผลงานมีลักษณะความคิด 

   สร้างสรรค์เพียง 2 องค์ประกอบ 

1 หมายถึง ผลงานมีลักษณะความคิด 

   สร้างสรรค์เพียงหนึ่งองค์ประกอบ 

3. กระบวนการสร้างผลงาน 
ประกอบด้วย 

    3.1 ท าด้วยตนเอง 
    3.2 ท าได้ส าเร็จ 

    3.3 ท าบ่อยและใช้เวลานาน 

   
3 หมายถึง ผลงานมีกระบวนการสร้าง 
   ผลงานทั้ง 3 วิธ ี

2 หมายถึง ผลงานมีกระบวนการสร้าง 
   ผลงานเพียง 2 วิธ ี

1 หมายถึง ผลงานมีกระบวนการสร้าง 
   ผลงานเพียง 1 วิธ ี
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(ต่อ) 

รายการประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ แนวทางการประเมิน 

3 2 1 

4. การตั้งชื่อผลงาน ประกอบด้วย 

    4.1 เป็นความคิดของตนเอง 
    4.2 แปลกใหม่ต่างจากเดิม 

    4.3 สอดคล้องกับผลงาน 

   3 หมายถึง ชื่อผลงานมีองค์ประกอบ 

   ทั้ง 3 ข้อ 

2 หมายถึง ชื่อผลงานมีองค์ประกอบ 

   เพียง 2 ข้อ 

1 หมายถึง ชื่อผลงานมีองค์ประกอบ 

   เพียง 1 ข้อ 

5. การใช้วัสดุ ประกอบด้วย  

    5.1 หลายประเภท 

    5.2 คงทน 

    5.3 เน้นของเหลือใช้หรือวัสดุ
ธรรมชาติ 

   3 หมายถึง เลือกใช้วัสดุที่มี 3 ลักษณะ 

2 หมายถึง เลือกใช้วัสดุเพียง 2 ลักษณะ 

1 หมายถึง เลือกใช้วัสดุเพียง 1 ลักษณะ 

6. การพูดอธิบายเกี่ยวกับผลงาน 
ประกอบด้วย 

    6.1 ใช้ประโยคได้ถูกต้อง 
    6.2 พูดได้เร็วและถูกต้อง 
    6.3 ใช้ค าศัพท์ที่แปลกใหม่แตกต่าง
จากเดิม 

   
3 หมายถึง พูดอธิบายเกี่ยวกับผลงานได้ 
   ทั้ง 3 องค์ประกอบ 

2 หมายถึง พูดอธิบายเกี่ยวกับผลงานได้ 
   เพียง 2 องค์ประกอบ 

1 หมายถึง พูดอธิบายเกี่ยวกับผลงานได้ 
   เพียง 1 องค์ประกอบ 

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ตาราง 5.2 แบบประเมินผลงานศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

ที่มา : (พัชรา พุ่มชาติ, 2557: 11-43) 
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บทสรุป 

 

 การประเมินผลงานศิลปะเด็กเป็นเรื่องที่ส าคัญที่ครูควรท าไปควบคู่กับการวางแผนการจัด
กิจกรรม ในขณะที่เด็กลงมือท ากิจกรรมนั้น ครูสามารถสังเกตเห็นเด็กแสดงพฤติกรรมและทักษะต่าง
ด้าน ๆ ออกมา การประเมินในลักษณะนี้เป็นที่นิยมและสามารถท าได้ตลอดเวลา ด้วยวิธีการสังเกต
จากสภาพจริง แต่ไม่ควรจับจ้องหรือให้เด็กรู้ตัว เพ่ือให้ครูสามารถรู้ข้อบกพร่องที่ควรน ามาพัฒนาเด็ก
ได้อย่างชัดเจน การประเมินผลงานเด็กเป็นสิ่งที่ครูควรท าอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือไม่ให้ลืมและเป็นภาระ
จนงานล้นมือของครู การประเมินผลงานเด็กควรระบุวันที่ให้เป็นปัจจุบันและมีการเก็บอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบความก้าวหน้าของพัฒนาการเด็ก ในการประเมินผลงานสามารถประเมินได้
ทั้งคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของงาน และการประเมินพฤติกรรมจากการท างานของเด็ก ซึ่งจะแสดงให้
เห็นถึงพัฒนาการด้านร่างกายขณะท างาน อารมณ์ สีหน้า ท่าทาง ด้านสังคมในการท ากิจกรรมร่วมกับ
เพ่ือน หากครุสังเกตประเมิน บันทึกอย่างสม่ าเสมอก็จะท าให้สามารถปรับพฤติกรรมเด็กได้ทันท่วงที 
ในขณะที่ยังไม่ร้ายแรง แต่หากปล่อยปะละเลยก็ยากแก่การแก้ไข ดังนั้นความใส่ใจ และเอาใจใส่ใน
การประเมินจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ควรตระหนักตลอดเวลา เพ่ือพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 
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แบบฝึกหัดท้ำยบท 

 

ค าชี้แจง ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง และสมบูรณ์  
1. จงบอกความหมายและอธิบายลักษณะของการวิพากษ์ผลงานศิลปะเด็ก 

2. จงเขียนรายงานการวิเคราะห์ผลงานศิลปะของเด็กปฐมวัยที่นักศึกษาเตรียมมา 

3. จงอธิบายหลักการและวิธีการประเมินผลงานศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 

4. เด็กปฐมวัยแบบใดที่ถือว่าเป็นเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ จงอธิบายมาเป็นข้อ ๆ  
5. จงบอกประโยชน์ของการชมเชยเด็กปฐมวัย พร้อมยกตัวอย่างค าชมเชยมาให้ได้มากท่ีสุด 

8. จงอธิบายการประเมินความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 

9. จงออกแบบเครื่องมือประเมินจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยมาคนละ 
1 รูปแบบ พร้อมคู่มือในการใช้ 
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เอกสำรอ้ำงอิง 
 

กระทรวงศึกษาธิการ.  (2560).  หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560.  กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด 

สิริพรรณ ตันติรัตน์ไพศาล.  (2545).  ศิลปะส ำหรับเด็กปฐมวัย.  กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
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ราชภัฏเพชรบูรณ์. 
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ประถมศึกษำ.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.  
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน.  (2548).  คู่มือกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย.   

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.  
คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย.  (2557).  เอกสำร 
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นนทบุรี: ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย.  (2552).  ประมวล 
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จาก  https://www.gotoknow.org/posts/358170 
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แผนบริหำรกำรสอนประจ ำบทท่ี 6 

กำรจัดนิทรรศกำรทำงศิลปะจำกผลงำนเด็ก 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วสามารถ 

1. อธิบายความหมายและความส าคัญของการจัดนิทรรศการได้ 
2. บอกประวัติความเป็นมาของนิทรรศการได้ 
3. บอกจุดประสงค์ในการจัดนิทรรศการทางศิลปะได้ 

 4. ยกตัวอย่างการจัดแสดงนิทรรศการแต่ละประเภทได้ 
5. อธิบายและน าเสนอการการจัดแสดงนิทรรศการจากผลงานเด็กได้ 
6. จ าลองรูปแบบของการจัดนิทรรศการศิลปะเด็กได้ 

 

หัวข้อเนื้อหำ 
1. ความหมายการจัดนิทรรศการศิลปะ 

2. ความส าคัญของนิทรรศการเด็ก 

3. ประวัติของนิทรรศการ 

4. นิทรรศการเพ่ือการศึกษา 

5. ประเภทของนิทรรศการเพื่อการศึกษา 
6. นิทรรศการผลงานเด็กปฐมวัย 

7. การจัดนิทรรศการจากผลงานเด็ดปฐมวัย 

8. บทสรุป 

 9. ค าถามท้ายบท 

10. เอกสารอ้างอิง 
 

วิธีสอนและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนประจ ำบท 

สัปดาห์ที่ 10 

1. บรรยาย และสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint 
เรื่อง การจัดนิทรรศการทางศิลปะจากผลงานเด็ก 

2. ให้นักศึกษาอภิปราย ซักถามและร่วมกันสรุป 



 

 

140 เอกสารประกอบการสอน รายวิชาศิลปะส าหรบัเด็กปฐมวยั 

4. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 5 กลุ่ม ระดมความคิดเห็นและน าเสนอแบบ Mind maping  ใน
หัวข้อ “ประเภทของการจัดแสดงนิทรรศการ” แล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

5. มอบหมายงานให้นักศึกษาไปศึกษารูปแบบการจัดนิทรรศการศิลปะ และเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการจ าลอง มาในสัปดาห์หน้า 

สัปดาห์ที่ 11 

1. ทบทวนสิ่งทีได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ 10 

2. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการให้นักศึกษา อภิปรายเกี่ยวกับนิทรรศการศิลปะส าหรับเด็กท่ีได้
ศึกษามา 

3. บรรยาย และสรุปเนื้อหาด้วย Microsoft PowerPoint เรื่อง การจัดนิทรรศการศิลปะ
และการจัดตกแต่งห้องเรียนศิลปะ 

4. ให้นักศึกษาร่วมกันจัดนิทรรศการศิลปะจ าลองในชั้นเรียน  
5. แบ่งหน้าที่ และมอบหมายตัวแทนน าเสนอให้อาจารย์และเพ่ือนฟัง 
6. ร่วมกันสรุปอภิปรายการเรียนรู้ในบทที่ 6 

7. มอบหมายให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบทและน าส่งในสัปดาห์หน้า 

 

สื่อกำรเรียนกำรสอน  

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย  
2. ต ารา ศิลปะส าหรับครูปฐมวัย 

3. Microsoft PowerPoint เรื่อง การจัดนิทรรศการทางศิลปะจากผลงานเด็ก 

4. Microsoft PowerPoint เรื่อง การจัดนิทรรศการศิลปะและการจัดตกแต่งห้องเรียน
ศิลปะ 

5. กระดาษปรู๊ฟ  
6. วัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการจ าลอง 
7. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

แหล่งเรียนรู้ 
 1. ส านักวิทยบริการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 2. ห้องสมุดประชาชน 

3. เครือข่ายอินเทอร์เนตของส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
www.libraly.udru.ac.th และอ่ืน ๆ 

http://www.libraly.udru.ac.th/
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กำรวัดผลและกำรประเมิน 

1. ประเมินจากการอภิปรายซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ น าเสนอเนื้อหา 

3. ประเมินจากการจัดนิทรรศการ 

4. ประเมินจากน าเสนอเนื้อหา 
5. ประเมินจากความร่วมมือและความสนใจในการท ากิจกรรม 

6. ประเมินจากแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

บทท่ี 6 

กำรจัดนิทรรศกำรทำงศิลปะจำกผลงำนเด็ก 

 
“ศิลปะ” เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการในการ
เรียนรู้ของเด็กตามธรรมชาติ สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็กล้วนสามารถน ามาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะได้
ทั้งสิ้น และสิ่งส าคัญในการส่งเสริมความสนใจ และภาคภูมิใจในการท างานศิลปะให้กับเด็ก คือ การ
น าผลงานของเด็กทุกคนออกจัดแสดงในโอกาสต่าง ๆ เพ่ือให้เด็กมีก าลังใจ ถึงแม้ว่าผลงานของเด็กจะ
ไม่ได้รับค าชม แต่ก็เป็นการเพียงพอที่จะเติมเต็มความรู้สึกดีใจที่ได้โชว์ผลงานให้ผู้อ่ืนเห็นได้ และค า
ชื่นชมแม้จะไม่เป็นค าพูดจากเพ่ือน ๆ หรือครู เพียงแต่เป็นเสียงปรบมือก็สามารถสร้างก าลังใจให้เด็ก
ได้มากทีเดียว การน าผลงานเด็กมาจัดแสดงจึงเป็นสิ่งส าคัญในการส่งเสริมให้เด็กอยากท างานศิลปะ 
ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา ที่ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กแต่
ละคนได้น าเสนอผลงานของตนเองให้ผู้อ่ืนได้ฟัง ถึงแม้เวลาจะมีไม่มากแต่ก็สามารถสลับสับเปลี่ยนกัน
ไปในแต่ละคราวได้  อีกทั้งด้านร่างกายที่เด็กได้พัฒนาการประสานสัมพันธ์กันระหว่ามือและตา และ
ด้านอื่น ๆ  ก็ได้พัฒนาไปพร้อม ๆ กัน เมื่อเด็กได้ท างานอย่างอิสระและมีความสุข 

 

ควำมหมำยกำรจัดนิทรรศกำรศิลปะ 

 

การจัดนิทรรศการศิลปะสามารถจัดได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้จัด
นิทรรศการ โดยอาจยึดหลักการจัดตามลักษณะของงานศิลปะนั้น ๆ หรือกลุ่มผู้ชม หรือตามช่วงอายุ
ของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะก็ได้ ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของการจัดนิทรรศการศิลปะ ไว้ดังนี้ 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2554 : 634) ให้ความหมายว่า “การ
แสดงผลงาน สินค้า ผลิตภัณฑ์  หรือกิจกรรมให้คนทั่วไปชม”  

นิตยา ฉัตรเมืองปัก (2552: online) นิทรรศการ หมายถึง การน าโสตทัศนวัสดุและวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ มาจัดแสดง ซึ่งเป็นการให้การศึกษาอย่างหนึ่งด้วยการจัดแสดงและเปิดให้เข้าชมด้วย
การน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร โดยมีการกระตุ้นความสนใจผู้ชมด้วยการจัดกิจกรรมอ่ืนประกอบ ท าให้
เกิดความน่าสนใจ ได้รับความรู้บรรลุตามเป้าหมาย (http://kroobannok.com/blog/6709) 

สมใจ ภัติศิริ (ม.ป.ป.: online) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การจัดนิทรรศการศิลปะ หมายถึง การ
จัดแสดงผลงานศิลปะ แขนงใดแขนงหนึ่งหรือหลายแขนง ในที่สาธารณะชน โดยเปิดโอกาสให้คน
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ทั่วไปเข้าชมได้ โดยมีจุดประสงค์ให้ได้รับความรู้ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และได้ชื่น
ชมผลงานนั้นด้วย (https://sites.google .com/site/ minnicangngng/k-1) 
 ธีรศักดิ์ อัครบวร (2537. online) กล่าวว่า นิทรรศการ หมายถึง การน าสิ่งต่าง ๆ ที่มีเนื้อหา
สัมพันธ์กัน เช่น วัสดุ สิ่งของ อุปกรณ์และกิจกรรมที่หลากหลาย มาจัดแสดง โดยมีจุดมุ่งหมายที่
ชัดเจน ด้วยการออกแบบที่เร้าความสนใจมีการวางแผนให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในหลาย ๆ รูปแบบ สื่อที่
น ามาใช้มีหลากหลาย เช่น รูปภาพ หุ่นจ าลอง ของจริง และกิจกรรมต่าง ๆ และป้ายนิเทศ กิจกรรม
อาจจัดในลักษณะ การสาธิต การประกวด การบรรยาย การอภิปราย การถามตอบ เป็นต้น 
(http://jujumixed.blogspot.com/2008/02/1.html) 
 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า การจัดนิทรรศการศิลปะ หมายถึง การน าผลงานศิลปะในแขนง
ต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกันมาจัดแสดง ตามโอกาส หรือตามจุดประสงค์ของผู้จัด
แสดง โดยใช้เทคนิคในการน าเสนอตามความต้องการของผู้จัดแสดง โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้า
ชมได้อย่างอิสระ อาจมีการจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมและเป็นการเสริมความรู้
ให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสามารถน าเสนอได้ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย เพื่อให้ดูทันสมัย น่าสนใจ สะดุดตา ตรงตามวัตถุประสงค์ เช่น 

 1. ภาพวาด   5. หุ่นจ าลอง   

2. ของจริง   6. ป้ายนิเทศ 

3. ภาพถ่าย  7. โมเดล 

4. จอภาพเคลื่อนไหว 8. รูปแบบ 3 มิติ(แสง สี เสียง) 
ทั้งนี้ในการจัดแสดงผลงานศิลปะในชั้นเรียนปกติ ครูก็สามารถประยุกต์รูปแบบต่าง ๆ ข้างต้น

มาใช้ได้ เพ่ือให้มีความแตกต่าง เป็นการสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปให้มีความแปลกตา ดูไม่น่าเบื่อ จะท า
ให้บรรยากาศในการชมนิทรรศการน่าสนใจตลอดเวลา ไม่ซ้ าซากจ าเจ ซึ่งการจัดนิทรรศการผลงาน
เด็กโดยมากครูจะจัดในลักษณะป้ายนิเทศ ซึ่งมีรูปแบบที่ตามตัว ก็อาจเปลี่ยนมาเป็นการน าวัสดุ 
ลอยตัวหรือ 3 มิติ มาประกอบ และอาจมีป้ายนิเทศแบบเคลื่อนที่เข้ามาประกอบด้วยก็เป็นการช่วย
เสริมให้น่าสนใจขึ้น 

 

ควำมส ำคัญของนิทรรศกำรผลงำนเด็ก 

  

 นิทรรศการผลงานเด็กมีความจ าเป็นมาก ครูไม่ควรละเลย เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ของเด็ก เป็นการน าเสนอผลงานของเด็กเพ่ือสรุปในสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้มา เป็นการ
ทบทวนความจ าเก่ียวกับความคิดรวบยอดของประสบการณ์ท่ีเกิดจากการทดลอง คิดสร้างสรรค์ เสริม

http://jujumixed.blogspot.com/2008/02/1.html
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ก าลังใจอันเป็นการต่อยอดสิ่งที่จะลงมือท าในครั้งต่อไป ซึ่งความส าคัญของนิทรรศการผลงานเด็กมี
ดังนี้ 
 1. เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของเด็ก 

 2. ท าให้ทราบข้อบกพร่องและความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของเด็กรายบุคคล 

 3. เป็นการรวบรวมผลงานเด็กส าหรับจัดแสดงให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับรู้  
 4. เป้นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กเจ้าของผลงาน และผู้ปกครอง 
 5. ท าให้ผู้ปกครองรู้พัฒนาการทั้งทราบจุดเด่น  จุดด้อย และพัฒนาการด้านต่าง ๆ  ของบุตร
หลาน   
 6. สามารถแก้ไขพัฒนาเด็กได้ทันท่วงที ทั้งจุดเด่นและจุดด้อย 

 7. ท าให้เด็กได้พัฒนาผลงานจากการได้เรียนรู้เทคนิคจากผลงานผู้อ่ืน 

 

จุดประสงค์ในกำรจัดนิทรรศกำรผลงำนเด็กปฐมวัย 

 

 การจัดนิทรรศการผลงานเด็กปฐมวัย มีจุดประสงค์ในการจัด ดังนี้ 
1. เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองให้กับเด็ก 

2. เพ่ือแสดงผลงานที่ได้เรียนรู้มาของเด็ก ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ชื่นชม 

3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก ครู และผู้ปกครอง    
4. เพ่ือแสดงความก้าวหน้า พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก 

5. เพ่ือให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็ก 

 การจัดนิทรรศการจากผลงานเด็กในแต่ละครั้งครูควรตั้งจุดมุ่งหมายให้มีความชัดเจนเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สุงสุดต่อผู้เรียน และควรสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานให้กับเด็ก เด็กทุก
คนควรได้โอกาสในการน าผลงานจัดแสดงอย่างทัดเทียมกัน ครุควรให้ก าลังใจ และรู้จักการใช้ ค าพูด
ยั่วยุให้เด็กเกิดการพัฒนาผลงาน แต่ก็ควรระวังการใช้ค าพูดในเชิงเปรียบเทียบซึ่งจะเป็นการบั่นทอน
ก าลังใจเด็กที่ยังไม่มีทักษะและความสามารถเท่ากับเพ่ือน และควรท าความเข้าใจกับผู้ปกครองในการ
แสดงความคิดเห็นต่อผลงานของเด็กด้วยเช่นกัน เพ่ือให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก ซึ่ง
วัยนี้สามารถพัฒนาได้ แต่ควรให้ก าลังใจ สนันสนุนการสร้างผลงานอย่างเหมาะสม 
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ภาพที่ 6.1 การจัดนิทรรศการผลงานเด็กปฐมวัย “โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬ 

วิศิษย์อ านวยศิลป์ 
ที่มา : ปิ่นทอง นันทะลาด (2560) 
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ประวัติของนิทรรศกำร 

 

นิทรรศการมีประวัติการจัดแสดงมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท าให้เราได้เรียนรู้
และน ารูปแบบมาพัฒนาการจัดแสดงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง จินดามณี นุชนารถ (2551 : Online). ได้
อธิบายจุดเริ่มต้นของการจัดนิทรรศการว่ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งได้ค้นพบจากหลักฐานบันทึกทาง
ประวัติศาสตร์ โดยมีการจัดแสดงมาตั้งแต่อดีตในหลายรูปแบบ และมีพัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมี
วิวัฒนาการตามล าดับ ดังนี้ (http:// jujumixed .blogspot.com/2008/02/1.html) 

1. เมื่อประมาณ 15000 - 10000 ปี ก่อนคริสตศักราช นักโบราณคดีระบุว่า จุดเริ่มต้นของ
นิทรรศการจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่เป็นฝีมือของมนุษย์เผ่าโครมันยอง ได้สร้าง
ศิลปะภาพเขียนจ านวนมากมายไว้ในถ้ า Altamila และยังพบในถ้ า Lascause ด้วย ซึ่งอยู่ทางตอน
เหนือของประเทศเสปน และอยู่ทางใต้ของประเทศฝรั่งเศส 

2. มีการจัดแสดงนิทรรศการมาตั้งแต่ยุคโบราณ เป็นนิทรรศการแสดงสินค้าขนาดใหญ่ 
ลักษณะการจัดเป็นเทศกาลแสดงสินค้ากรอเลีย ใช้ค าเรียกว่า fair โดยประเทศอียิปต์ได้มีการสร้าง
ตลาดซื้อขายสินค้าที่สุสาน และชาวกรีกจัดแสดงสินค้าและเทศการสรรเสริญพระเจ้า ในเมืองเดลฟี่ ที่
อาณาจักรโรมัน โดยมีการจัดเทศกาลสินค้าในฤดูกาลเก็บเก่ียวทางการเกษตร เป็นต้น 

3. ในยุคกลาง การจัดนิทรรศการมีผู้คนให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ จนมาถึงยุคหลัง ก็ยิ่ง
ได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น เพราะการจัดแสดงนิทรรศการเป็นโอกาสในการพบกันของประเทศต่าง ๆ 
เช่น เยอรมัน เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส และรัสเซีย ซึ่งอยู่ในช่วงการปกครองของอาณาจักรโรมัน 

4. ช่วงคริตศ์ศตวรรษที่ 12 ประเทศอังกฤษมีการการจัดเทศกาลสินค้าขึ้น เป็นครั้งแรกโดยมี
จุดประสงค์เพ่ือการรวมพิธีการทางศาสนา ณ กรุงลอนดอน เมืองเวสต์ สวิธฟิลด์ ใช้ชื่องานว่า “บาร์
โธโลมิวแฟร์” 

5. มีการจัดนิทรรศการ ที่ใช้ชื่อว่า “รัสเซียนแฟร์” ณ เมือง นิชชิ นอร์ดกโรด์ เป็นการน า
สินค้ามาจากประเทศที่ห่างไกลกันมาร่วมกันจัดนิทรรศการ เช่น กาแฟจากประเทศจีน พรมจาก
ประเทศญี่ปุ่นและเปอร์เซีย 

6. การจัดแสดงสินค้าประเภทหนังสือ ขนสัตว์ ที่ซื้อมาจากประเทศท่ัวยุโรป โดยจัดขึ้นที่เมือง 
ลิปซิง จนกลายเป็นงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ระดับโลก 

7. เมื่อประมาณ 300 ปีที่ผ่านมา ในประเทศอเมริกา ณ เมือง นิวเจอร์ซี่ ได้จัดแสดงสินค้า
ติดต่อกันถึง 2 ครั้ง จึงนับว่าเป็นที่นิยม จนถึงปี ค.ศ. 1810 เอลกานาห์ วัตสัน ได้เอาสุกรสีด าแต้มสี
ขาวที่หน้า ที่เท้า และหางในไปแสดงที่เมืองพิทซ์ฟิลด์และเมืองแมสซาจูเสทส์ ได้รับความสนใจอย่าง
มาก จนจัดเป็นงานประจ าปีไปทั่วสหรัฐอเมริกา 
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8. ในศตวรรษที่ 19 เป็นช่วงที่มีความเจริญทางการค้าและการขนส่ง มีการจัดงาน 
“มหกรรม” ขึ้นครั้งแรกจัดขึ้นที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีการจัดนิทรรศการที่แสดง
ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ ศิลปะและสถาปัตยกรรมจากท่ัวโลก และในปีต่อ ๆ มา
ก็ได้มีการจัดงานมหกรรมกันอย่างต่อเนื่อง คือ  

   - ปี ค.ศ. 1851 ปี ค.ศ. 1958 จัดขึ้นที่กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม 

   - ปี ค.ศ. 1962 จัดขึ้นที่ เมืองซีอิททึล ประเทศอเมริกา 
   - ปี ค.ศ. 1964 - 1965 จัดขึ้นที่ นครนิวยอร์ค ประเทศ อเมริกา  
   - ปีค.ศ. 1970 จัดขึ้นที่เมืองโอวากา ประเทศ ญี่ปุ่น 

   - ปี ค.ศ.1985 จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น มีชื่องานว่า สึกูบา  
   - ปี ค.ศ. 1986 จัดขึ้นที่ เมืองเวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา 
   - ปี ค.ศ. 1994 จัดขึ้นที่เมืองโคโลน ประเทศเยอรมัน ปีค.ศ.2000 จัดขึ้นที่ เมืองฮันโนเวอร์ 

ประเทศเยอรมัน  
   - ปีค.ศ. 2005 จัดขึ้นที่จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น 

9. นิทรรศการในประเทศไทยจัดขึ้นครั้งแรกในรัชกาลที่ 6 เป็นการแสดงผลงาน ภาพจิตกรรม
ในโบสถ์ เป็นการจัดแสดงศิลปะบนฝาผนัง และจัดขึ้นในวังเป็นภาพเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ 
นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงพระบรมรูปให้ประชาชนทั่วไปได้เคารพบูชา  

จะเห็นได้ว่าจุดเริ่มต้นของการจัดนิทรรศการในยุคโบราณ มักมีความเกี่ยวข้องกับการค้าขาย 
ซึ่งสินค้าที่มีการน ามาจัดแสดงก็มักเป็นสิ่งของที่แปลกใหม่ที่ในท้องถิ่นนั้นไม่มี และเป็นของจ าเป็นที่
คนในท้องถิ่นต้องการซื้อหา ลักษณะการจัดก็จะแตกต่างกันออกไปตามวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้น ๆ 
และมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจุดประสงค์ก็มีพัฒนาการที่แอบแฝงแตกต่างกันออกไป เช่น  

1. เพ่ือการจารึกเรื่องราวสู่คนรุ่นหลัง  
2. เพ่ือการค้า และธุรกิจ 

3. เพ่ือการน าเสนอผลงานศิลปะ  
4. เพ่ือการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล  
5. เพ่ือกิจกรรมทางศาสนา  
6. เพ่ือแสดงผลงานจิตกรรมทางศาสนา 
7. เพ่ือเป็นตัวแทนบุคคลให้เป็นที่รู้จัก 

6. เพ่ือเป็นตัวแทนในการแสดงความเคารพนับถือ 

9. เพ่ือสร้างสุรทรียภาพให้แก่ผู้สร้างและผู้เข้าชม 
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จนมาถึงยุคปัจจุบันที่มีความนิยมอย่างกว้างขวางในการจัดนิทรรศการ ซึ่งสร้างความแปลก
ใหม่ น่าสนใจ ได้อย่างไม่สิ้นสุด นับเป็นยุคของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่นิทรรศการมีอิทธิพล
สูงสุดต่อสังคม ทุกวงการมีการน านิทรรศการไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบที่แปลกใหม่และแตกต่างขึ้น
เรื่อย ๆ แต่ก็มีวัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณะชน ซึ่งความเจริญทาง
เทคโนโลยีมีผลในการพัฒนาให้การจัดนิทรรศการเป็นที่รู้จักและเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว ผู้ที่สนใจในเรื่อง
นั้น ๆ ได้ความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง จากการประชาสัมพันธ์ที่กว้างขวาง ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งในกระบวนการจัดนิทรรศการ จึงช่วยให้การจัดนิทรรศการประสบความส าเร็จได้ง่ายขึ้น 

  

นิทรรศกำรเพื่อกำรศึกษำ 

 

การจัดนิทรรศการเพ่ือการศึกษา เป็นการจัดนิทรรศการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการถ่ายทอด
ความรู้รวมถึงประสบการณ์ให้กับผู้เรียน อันส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยการมีส่วนร่วมแสดง
เนื้อหา ด้วยสื่อ และกิจกรรมที่หลาก ในการจัดนิทรรศการเพื่อการศึกษานี้ มักจะมีเนื้อหา รูปแบบ สื่อ 
หรือ กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักสูตร บทเรียน หรืองานวิชาการไม่ทางตรงก็ทาง อ้อม การจัด
นิทรรศการเพ่ือการศึกษามีลักษณะ ดังนี้ (http://hnung3.blogspot.com/2008/02/) 

1. มีจุดประสงค์เพ่ือการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ด้วยรูปแบบต่าง ๆ 

2. ส่งเสริมทัศนคติที่ดีให้กับผู้ชมที่มีต่อสถานศึกษา 

3. ท าให้ผู้ชมหรือผู้เรียนมีโอกาสเลือกในการเรียนรู้ หรือมีโอกาสศึกษาตามความความถนัด
และความสามารถของแต่ละบุคคล 

4. นิทรรศการประเภทให้ความรู้ ที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นจัดว่าเป็นนิทรรศการเพ่ือ
การศึกษาได้เป็นอย่างดี 

5. รูปแบบในการจัดสามารถจัดได้ทั้งนิทรรศการชั่วคราว นิทรรศการเคลื่อนที่ และ
นิทรรศการถาวร 

6. สถานที่ในการจัดนิทรรศการทางการศึกษา สามารถจัดได้ทั้งในห้องเรียน ในบริเวณ
โรงเรียน นอกโรงเรียน รวมถึงสถานที่สาธารณะในชุมชน 
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ประเภทของนิทรรศกำรเพื่อกำรศึกษำ 

 

 การจัดนิทรรศการเพ่ือการศึกษา เป็นการจัดนิทรรศการที่เน้นความเกี่ยวข้องกับการให้
ความรู้ ทั้งให้ความรู้กับประชาชนทั่วไป และนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยการจัด
นิทรรศการเพ่ือการศึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทดังนี้ (ชาญชัย สัญพ่ึง, 2544: 4-1 - 4-2) 
 1. นิทรรศกำรในห้องเรียน (Classroom Exhibition) 

      การจัดนิทรรศการในห้องเรียนถือเป็นส่วนหนึ่ งในการเรียนการสอนของเด็ก โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากเนื้อหาที่ครูสอนในชั้นเรียน เพ่ือให้การ
เรียนรู้ของเด็กเกิดความสมบูรณ์มากยิ่ งขึ้น อย่างที่ทราบกันดีว่าการจัดนิทรรศการถือเป็น
ส่วนประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งของการเรียน ทั้งนี้ครูอาจจะเป็นผู้จัดนิทรรศการด้วยตนเอง หรือให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด และให้นักเรียนเป็นผู้จัดทั้งหมดก็ได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดนิทรรศการ
ในห้องเรียนสามารถสรุปได้ ดังนี้ (ธีรศักดิ์ อัครบวร 2543: 56) 
     1.1 เพ่ือใช้ในการน าเข้าสู่สาระของเรื่องที่เรียน 

     1.2 เพ่ือใช้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาของวิชาที่เรียน 

     1.3 เพ่ือเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากท่ีจะเรียนรู้ 
     1.4 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาในรูปแบบการค้นคว้าวิจัย 

     1.5 เพ่ือใช้เสริมในกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียน 

     1.6 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการสรุปบทเรียน 

     1.7 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จดจ าเป็นการสะสมความรู้เพื่อน าไปใช้ต่อไป 

 2. นิทรรศกำรนอกห้องเรียน (Outside Classroom Exhibition) 

     การจัดนิทรรศการนอกห้องเรียนนี้ก็เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ที่ครอบคลุมในเนื้อหาที่เรียน
มากยิ่งขึ้น แต่ก็มีจุดมุ่งหมายส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้
เฉพาะผู้เรียนภายในสถานศึกษาแล้ว ผู้เรียนจากสถานศึกษาอ่ืน ๆ ก็ยังสามารถเข้ามาศึกษาและได้รับ
ความรู้ในนิทรรศการนี้ได้ด้วย ทั้งนี้การจัดนิทรรศการนอกห้องเรียนเนื้อหาอาจเป็นส่วนหนึ่งของการ
เรียนการสอนหรือไม่ก็ได้ และในการจัดนิทรรศการผู้ที่สามารถมีส่วนร่วมในการจัดแสดงสามารถ
เป็นได้ท้ังผู้สอน ผู้เรียนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดการมีดังนี้ (ธีรศักดิ์ อัครบวร 
2543: 54) 
     2.1 เพ่ือจัดแสดงในโอกาสพิเศษนอกเหนือจากการจัดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 

     2.2 เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษาต่าง ๆ 

     2.3 จัดขึ้นเพื่อใช้ในโอกาสพิเศษของสถานศึกษา 
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 3. นิทรรศกำรในระบบโรงเรียน (School System Exhibition) 

     การจัดนิทรรศการในระบบโรงเรียนถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดนิทรรศการเพ่ือการเรียน
การสอน เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่ผู้เรียนและเป็นการตอกย้ าซ้ าทวนในเรื่องที่เรียนมาแล้วด้วย 
เพราะผู้เรียนจะได้สัมผัสคุ้นเคยเป็นเวลาพอสมควรจึงสามารถจดจ าได้ดียิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ในการจัด
นิทรรศการในระบบโรงเรียน มีดังนี้ 
     3.1 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปประธรรม 

     3.2 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจากการได้มีโอกาสเป็นผู้จัดแสดงนิทรรศการด้วย
ตนเอง อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมการแสดงออกของผู้เรียนได้อีกทางหนึ่ง 
     3.3 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดจากการมองเห็นภาพสู่ความเข้าใจในองค์ประกอบ
ต่าง ๆ อย่างชัดเจน 

      3.4 เพ่ือสร้างความชัดเจนให้แก่ผู้เรียน จากการน าเสนอที่หลากหลายซึ่งสามารถดึงดูด
ความสนใจเพ่ิมการจดจ่อเพ่ือศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ในการชมนิทรรศการให้นานขึ้น 

     3.5 เพ่ือกระตุ้นความอยากในการเรียนรู้ ท าให้เด็กอยากสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือแสดงให้
ผู้อื่นเห็น ซึ่งจะน าไปสู่ความภาคภูมิใจของเจ้าของผลงาน 

 4. นิทรรศการนอกระบบโรงเรียน (Out of School System Exhibition) 

         การจัดนิทรรศการนอกระบบโรงเรียน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการให้ความรู้กับบุคคลภายนอก
เป็นหลัก แต่จะถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนด้วยหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนในการที่จะ
บูรณาการประสบการณ์ให้กับเด็ก ซึ่งการจัดนิทรรศการนอกระบบโรงเรียนมีวัตถุประสงค์ดังนี้  
             4.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทั่วไปได้ทราบตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
        4.2 เพ่ือการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจในเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

        4.3 เพ่ือปลุกกระแส เป็นการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในเรื่องที่ต้องการน าเสนอ 

        4.4 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่ง 
        4.5 เพ่ือสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน และจรรโลงใจ 

 ซึ่งในการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจะเห็นได้ว่า ได้ประโยชน์หลายด้านทั้งต่อ
ผู้เรียน ประชาชนทั่วไป รวมถึงหน่วยงานองค์กรที่ต้องการได้รับความรู้จากเรื่องที่จัดนั้น ๆ แต่ทั้งนี้
วัตถุประสงค์หลักในการจัดนิทรรศการเพ่ือการศึกษา ก็เพ่ือการให้ความรู้เพ่ิมเติม เป็นการประเทือง
ปัญญาให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ อันจะเกิดผลดีกับทั้งตัวผู้จัดนิทรรศการและผู้รับข้อมูลจาก
นิทรรศการด้วย ทั้งนี้ในการจัดเทศกาลทางการศึกษาควรมุ่งเน้นรูปแบบที่ท าให้เกิดความดึงดูด
น่าสนใจ สะดุดตาผู้ที่จะเข้ามาชม แต่หากเน้นการน าเสนอเนื้อหาเพียงอย่างเดียวอาจท าให้ผู้ที่จะเข้า
มาชมเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย เพราะอาจจะท าให้รู้สึกไม่แตกต่างจากการอ่านต ารานาน ๆ หนึ่งเล่ม 
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ดังนั้นผู้จัดจึงควรศึกษารูปแบบที่สามารถน าเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และมีความดึงดูดสายตาผู้ชม
ได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะเกิดความคุ้มค่ามากที่สุดในการจัดนิทรรศการ 

 
ภาพที่ 6.2 ตัวอย่างรูปแบบนิทรรศการผลงานศิลปะในชั้นเรียน 

ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/253820128972359708/ 
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ภาพที่ 6.3 ตัวอย่างการจัดรูปแบบนิทรรศการจากผลงานศิลปะเด็ก 

ที่มา : http://sgpart.blogspot.com/2013/09/international-dot-day-lesson-ideas.html 

 
ภาพที่ 6.4 ตัวอย่างนิทรรศการในชั้นเรียน 

ที่มา : https://theimaginationtree.com/making-creative-arts-area-art-gallery-kids/ 

https://theimaginationtree.com/making-creative-arts-area-art-gallery-kids/


 

 

154 เอกสารประกอบการสอน รายวิชาศิลปะส าหรบัเด็กปฐมวยั 

 
ภาพที่ 6.5 ตัวอย่างนิทรรศการศิลปะในชั้นเรียน 

ที่มา : http://www.labpreschool.udel.edu/ 

 

นิทรรศกำรผลงำนเด็กปฐมวัย 

 

การจัดนิทรรศการผลงานของเด็กปฐมวัย เป็นกระบวนการหนึ่งในการประเมินผลการเรียนรู้
ของเด็ก ถือเป็นการประเมินความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าจากการ
เรียนรู้และท ากิจกรรมของเด็กรูปแบบหนึ่ง  อีกท้ังยังเป็นการรวบรวมผลงานของเด็กมาแสดงให้บุคคล
ที่มีความเก่ียวข้องกับเด็กได้รับทราบ  เป็นการช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองให้กับเด็ก  และ
ช่วยให้ผู้ปกครองจะได้มีส่วนร่วมในการชื่นชมผลงาน รับทราบพัฒนาการของบุตรหลาน ตลอดจนรู้
และท าความเข้าใจจุดเด่น  จุดด้อย ในพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาและ
แก้ปัญหาเด็กในส่วนที่ขาด  ส่งเสริมส่วนที่เด่นต่อไป (https://www.gotoknow.org/posts/415614) 

จุดประสงค์ในกำรจัดนิทรรศกำรผลงำนเด็กปฐมวัย 

1. เพ่ือเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครองและเด็ก 

2. เพ่ือแสดงผลงานของเด็กให้ผู้ปกครอง และบุคคลที่เก่ียวข้องได้รับรู้  
3. เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองให้กับเด็ก 

4. เพ่ือน าเสนอพัฒนาการ ความก้าวหน้าที่เกิดจากการเรียนรู้ของเด็ก 

5. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็ก 
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ภาพที่ 6.6 ตัวอย่างการจัดนิทรรศการศิลปะของเด็กในชั้นเรียน 

ที่มา : 
http://www.scgbuildingmaterials.com/th/LivingIdea/ArchitectLifestyle/%E0%B9%84%E

0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8

%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E

0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8

%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%

E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8

%81-(Kids-Art-Space.aspx 

 

กำรจัดนิทรรศกำรจำกผลงำนเด็กปฐมวัย 

 

 การจัดนิทรรศการถือเป็นสิ่งส าคัญที่ควรจัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะถือเป็นโอกาสส าคัญ
ที่เด็กจะได้แสดงออกผ่านกิจกรรมศิลปะ ทั้งนี้ครูและผู้ปกครองควรเล็งเห็นความส าคัญของการจัด
นิทรรศการเด็กด้วย เพราะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ครูและเด็กมีโอกาสได้ท างานร่วมกัน ผลสะท้อนที่ได้จาก
การจัดนิทรรศการ คือ เด็กเกิดความภาคภูมิใจและส่งผลให้เกิดความพยายามในการท ากิจกรรม ให้ดี
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มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เด็กจะได้ฝึกการแก้ปัญหา ฝึกการตัดสินใจ โดยใช้ทักษะการคิดอย่างอิสระ จนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ที่ติดตัวเด็กไปจนโต การจัดนิทรรศการผลงานเด็กปฐมวัยภายในโรงเรียนสามารถ
ท าได้หลายโอกาส ดังนี้ (สัตยา สายเชื้อ, 2541: 157-163) 
 1. กิจกรรมนิทรรศการทุกสัปดาห์ 
 2. กิจกรรมนิทรรศการวันส าคัญ 

 3. กิจกรรมนิทรรศการเสริมความรู้ 
 ดังจะอธิบายรายละเอียดและยกตัวอย่าง ต่อไปนี้ 

1. กิจกรรมนิทรรศกำรทุกสัปดำห์  
        ในการจัดนิทรรศการในทุกสัปดาห์นั้น เป็นการน าเอาผลงานทางศิลปะที่เด็กได้ท าในแต่ละ
วันออกมาจัดแสดงเป็นรายสัปดาห์ ควรจัดในวันแรกของต้นสัปดาห์ คือ วันจันทร์ หรือสามารถ
รวบรวมผลงานของเด็กตลอดสัปดาห์แล้วจัดแสดงในวันศุกร์ เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ชมในสัปดาห์ถัดไป 
โดยน าเอาผลงานของเด็กในสัปดาห์ที่ผ่านมารวบรวมแล้วจัดแสดงไว้ในมุมใดมุมหนึ่งของห้อง ควรเน้น
บริเวณท่ีผู้ปกครองสามารถมองเห็นได้ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการเอาใจใส่ของครูให้ผู้ปกครองได้รับ
ทราบ และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับเจ้าของผลงานด้วย 

 2. กิจกรรมนิทรรศกำรวันส ำคัญ  
    เป็นการจัดนิทรรศการที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นการจัดแสดงผลงานของเด็กที่มีความ
เกี่ยวข้องกับวันส าคัญในช่วงต่าง ๆ ตลอดปีที่เด็กควรมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงาน เป็นโอกาสใน
การการแสดงความรัก ความเคารพนับถือ ด้วยความรู้สึกต่าง ๆ ต่อบุคคลและต่อวันส าคัญนั้น ๆ เช่น 
โอกาส “วันแม่” ครูอาจจัดกิจกรรมให้เด็กประดิษฐ์ดอกไม้ วาดภาพเกี่ยวกับแม่ สร้างสรรค์งานศิลปะ
เพ่ือถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อแม่ เป็นต้น แล้วน าผลงานของเด็กทุกคนในชั้นเรียน มาร่วมกันจัดแสดง
ในรูปแบบของนิทรรศการ  นอกจากนี้ยังมีวันส าคัญต่าง ๆ ที่เด็กควรรับรู้เพื่อเป็นประสบการณ์ในการ
ด าเนินชีวิต เพ่ือให้ทันต่อโลกและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมปัจจุบัน ช่วยปลูกฝังความรู้สึกอันดี ผ่าน
การสร้างผลงานศิลปะ ท าให้เด็กเกิดสุนทรียภาพ ช่วยในการกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนเอ้ือกอาทรต่อ
บุคคลอื่นในสังคม ซึ่งยังมีวันส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันต่าง ๆ อีกมากมายที่เด็ดควรรับรู้ เช่น วันพ่อ 
ซึ่งนอกจากจะเกี่ยวข้องกับครอบครัวแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย วันเข้าพรรษา 
วันออกพรรษา วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ วันลอยกระทง วันไหว้ครู ฯลฯ ถือเป็นโอกาสดีในการ
ปลูกฝังให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อสังคม การสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะจึงนับเป็นหนทางที่ดีไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่าการพร่ าสอน เพราะเด็กจะได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดการยอมรับจากการได้สัมผัสกับ
บรรยากาศผ่านการลงมือปฏิบัติจริง 
 



 

157 เอกสารประกอบการสอน รายวิชาศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 

 3. กิจกรรมนิทรรศกำรเสริมควำมรู้ 
    ตามปกติการจัดนิทรรศการเสริมความรู้ภายในชั้นเรียนส าหรับเด็กนั้น ถือเป็นหน้าที่หลัก
ของครู แต่หากครูรู้จักการประยุกต์และน ากิจกรรมศิลปะของเด็กมาสร้างเป็นนิทรรศการ ก็จะเป็น
การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัด โดยการน าผลงานศิลปะของเด็กหลายประเภทมาประยุกต์ในการจัด
ในรูปแบบต่าง ๆ ก็สามารถสร้างสรรค์นิทรรศการเสริมความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ได้มากมายและ
น่าสนใจ เช่น นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว ครูอาจจะให้นักเรียนวาดภาพสัตว์
หลากหลายชนิด วาดภาพสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ แล้วตัดเป็นชิ้นชิ้น หรือฉีกปะกระดาษเป็นรูปสิ่งมีชีวิตและ
ธรรมชาติต่าง ๆ แล้วน ามาประกอบกันเป็นเรื่องราว ก็จะท าให้ได้เนื้อหาประกอบนิทรรศการที่
น่าสนใจ ที่เด็กเป็นผู้สร้างขึ้น ซึ่งจะสามารถดึงดูดความสนใจให้กับเด็กได้ไม่ยาก เพราะเป็นผลงานที่
เกิดจากฝีมือของเด็กทั้งชั้นเอง นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องอ่ืน ๆ ที่สามารถให้เด็กร่วม
แสดงฝีมือในการจัดได้อีก เช่น นิทรรศการวิทยาศาสตร์จากผลงานเด็ก นิทรรศการภาษา อาจจะ
เกี่ยวกับพยัญชนะต่าง ๆ ซึ่งเด็กสามารถมีส่วนร่วมในการเขียน การประดิษฐ์ และตกแต่งได้ 
นิทรรศการเสริมความรู้ด้านคณิตศาสตร์ โดยบูรณาการชิ้นงานของเด็กเข้ากับตัวเลขที่เด็กควรเรียนรู้ 
ทั้งเลขไทยและเลขอารบิก การแสดงความสัมพันธ์ของจ านวน การแสดงความสัมพันธ์ของขนาดและ
ปริมาณ หรือแม้แต่การเรียนรู้เรื่องระยะทางใกล้ไกลก็สามารถน าผลงานของเด็กมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดแสดงได้  
 จะเห็นได้ว่าการจัดนิทรรศการผลงานของเด็ก แม้จะไม่ใช่เด็กที่อยู่ในชั้นประถมศึกษา หรือ
เด็กโต เด็กปฐมวัยก็สามารถมีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการได้เช่นกัน โดยครูควรรู้จักการประยุกต์ใช้
ผลงานเด็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด การน าผลงานของเด็กมาใช้ในการจัดนิทรรศการลักษณะนี้ จะท าให้
เด็กรู้สึกภาคภูมิใจแตกต่างไปจากการน าผลงานไปติดจัดแสดงตามปกติ เพราะการสร้างสรรค์ผลงาน
ของเด็กเป็นสิ่งที่มีความหมายมากยิ่งขึ้น ท าให้เด็กได้เรียนรู้มีประสบการณ์ด้านอ่ืน ๆ เพิ่มมากข้ึน และ
ยังเป็นการยั่วยุดึงดูดให้เด็กสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพราะมีจุดหมายร่วมกันอย่างชัดเจนในการ
สร้างสรรค์ผลงาน ภายใต้การท างานอย่างอิสระและมีความสุข 

 

บทสรุป 

 

 การจัดนิทรรศการทางศิลปะจากผลเด็กเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เป็นวิธีการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับเด็กในการแสดงผลงานทางศิลปะ ท าให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่ผลงานของตนเองได้ถูกน าออก
เผยแพร่ให้บุคคลอ่ืนได้เห็น แม้จะได้รับค าชื่นชมหรือไม่ก็ตามแต่ก็ท าให้เด็กเกิดความพึงพอใจ มีความ
อยากท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือน าออกมาแสดงอีก ด้วยเหตุนี้ครูควรตอบสนองความต้องการของเด็ก 
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ด้วยการเลือกรูปแบบการจัดนิทรรศการที่มีความน่าสนใจและหลากหลาย เพ่ือกระตุ้นการพัฒนาของ
เด็กอีกหนทางหนึ่ง และครูควรถือโอกาสนี้ในการใช้ประโยชน์จากการจัดนิทรรศการ โดยเฉพาะการ
ประเมินพัฒนาการของเด็กในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ถูกต้องรวมถึงความเจริญก้าวหน้าของเด็ก เพ่ือ
การพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงได้อย่างทันท่วงที และถือเป็นโอกาสในการสื่อสารกับผู้ปกครองเพ่ือให้
เห็นพัฒนาการของเด็ก เพ่ือสร้างความเข้าใจและให้เกิดการยอมรับเพ่ือการพัฒนาร่วมกันอย่าง เป็น
รูปธรรม 

  

แบบฝึกหัดท้ำยบท 

 

ค าชี้แจง ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง และสมบูรณ์  
1. จงอธิบายความหมายและความส าคัญของการจัดนิทรรศการ 

2. จงบอกประวัติความเป็นมาของนิทรรศการ 

3. จงบอกจุดประสงค์ในการจัดนิทรรศการทางศิลปะ 

4. จงยกตัวอย่างการจัดแสดงนิทรรศการมาทุกประเภทอย่างละเอียด 

5. จงบรรยายรูปแบบของการจัดนิทรรศการศิลปะเด็กมาอย่างเหมาะสม 

6. จงยกตัวอย่างรูปแบบการจัดตกแต่งห้องเรียนศิลปะส าหรับเด็กเด็กปฐมวัย 
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แผนบริหำรกำรสอนประจ ำบทท่ี 7 

กิจกรรมศิลปะส ำหรับเด็กปฐมวัย 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วสามารถ 

1. อธิบายหลักการและแนวทางจัดกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยได้ 
2. บอกแนวทางการจัดกิจกรรมส าหรับส าหรับเด็กปฐมวัยได้ 

 3. อธิบายประเภทของกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็ก ได้ 
 4. ยกตัวอย่างรูปแบบของกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กได้ 

5. สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้ทุกประเภท โดยน าเสนอประเภทละ 2 ชิ้นได้ 
 

หัวข้อเนื้อหำ 
1. หลักการจัดกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 

2. แนวทางการจัดกิจกรรมส าหรับส าหรับเด็กปฐมวัย 

3. บทบาทครูในการจัดกิจกรรม  
4. ประเภทของกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็ก  

5. รูปแบบในการจัดกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 

  5.1 กิจกรรมวาดเส้น 

       5.2 กิจกรรมศิลปะการระบายสี 
       5.3 กิจกรรมศิลปะการพิมพ์ 

        5.4 กิจกรรมศิลปะการประดิษฐ์ 
6. กิจกรรมกระดาษส าหรับเด็กปฐมวัย 

7. กิจกรรมศิลปะจากสีประเภทต่าง ๆ 

  8. กิจกรรมการพิมพ์ภาพ  
9. ศิลปะจากสีธรรมชาติ 

10. กิจกรรมศิลปะด้วยการปั้น 

 11. บทสรุป 

 12. ค าถามท้ายบท 

13. เอกสารอ้างอิง 
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วิธีสอนและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนประจ ำบท 

สัปดาห์ที่ 12 

1. บรรยาย และสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint 
เรื่อง กิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 

2. ให้นักศึกษาอภิปราย ซักถามและร่วมกันสรุปในหัวข้อเรื่อง บทบาทครูและแนวทางในการ
จัดกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็ก 

3. มอบหมายงานแบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 5 กลุ่ม ระดมความคิดเห็นและน าเสนอ ในหัวข้อ 
“ประเภทของกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็ก” แล้วน าเสนอในรูปแบบ Mind mapping 

4. มอบหมายให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติกิจกรรมศิลปะ มาใน
สัปดาห์หน้า 

สัปดาห์ที่ 13 

1. ทบทวนสิ่งทีได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ 12  
2. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการให้นักศึกษาเวียนกันน าเสนอวัสดุที่ใช้ในการกิจกรรมศิลปะจาก

กระดาษ และกิจกรรมศิลปะจากสีประเภทต่าง ๆ 

3. ผู้สอนอธิบายขั้นตอนและน าเสนอตัวอย่าง ให้นักศึกษาดู พร้อมสนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม 

4. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 5 กลุ่ม และปฏิบัติกิจกรรมศิลปะจากกระดาษ และกิจกรรมศิลปะ
จากสีประเภทต่าง ๆ 

5. ให้นักศึกษาน าผลงานที่ท าเสนอต่อเพ่ือนหน้าชั้นและร่วมกันจัดแสดงผลงานในรูปแบบ
นิทรรศการ 

6. ร่วมกันสรุปและสะท้อนการท ากิจกรรมในวันนี้ 
สัปดาห์ที่ 14 

1. ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ 12 และ 13 

2. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการให้นักศึกษาเปลี่ยนกันน าเสนอวัสดุที่ใช้ในการกิจกรรมการพิมพ์ภาพ 
กิจกรรมศิลปะจากสีธรรมชาติ และกิจกรรมการปั้น 

3. ผู้สอนเสนอแนะขั้นตอนและน าเสนอตัวอย่าง ให้นักศึกษาดู พร้อมสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม 

4. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 5 กลุ่ม และปฏิบัติกิจกรรมศิลปะการกิจกรรมการพิมพ์ภาพ กิจกรรมศิลปะ
จากสีธรรมชาติ และกิจกรรมการปั้น 



 

163 เอกสารประกอบการสอน รายวิชาศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 

5. ให้นักศึกษาน าผลงานที่ท าเสนอต่อเพ่ือนหน้าชั้นและร่วมกันจัดแสดงผลงานในรูปแบบ
นิทรรศการ 

6. ร่วมกันสรุปและสะท้อนการท ากิจกรรมทั้งหมดที่ผ่านมา 

 

สื่อกำรเรียนกำรสอน  

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย  
2. ต ารา ศิลปะส าหรับครูปฐมวัย 

3. Microsoft PowerPoint เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานศิลปะ 

4. Microsoft PowerPoint เรื่อง ภูมิปัญญาและวัสดุท้องถิ่นในงานศิลปะ 

5. กระดาษปรู๊ฟ  
6. วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 

7. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

แหล่งเรียนรู้ 
 1. ส านักวิทยบริการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 2. ห้องสมุดประชาชน 

3. เครือข่ายอินเทอร์เนตของส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
www.libraly.udru.ac.th และอ่ืนๆ 

 

กำรวัดผลและกำรประเมิน 

1. ประเมินจากการอภิปรายซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ น าเสนอเนื้อหา 

3. ประเมินจากความร่วมมือและความสนใจในการท ากิจกรรม 

4. ประเมินจากผลงานการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ 
5. ประเมินจากแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 

 

 

 

 

http://www.libraly.udru.ac.th/




 

 

 

บทท่ี 7 

กิจกรรมศิลปะส ำหรับเด็กปฐมวัย 

 
 ปัจจุบันรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กนั้น มีการประยุกต์และออกแบบแตกต่างไป
จากเดิมมากมาย เพราะโลกแห่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ของครูในปัจจุบันเป็นไปอย่าง
หลากหลายและกว้างขวาง ไม่ว่าครูจะอยู่มุมใดของโลกก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และ
ติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการในเรียนการสอนของนานาประเทศได้โดยง่าย ด้วยเหตุนี้ จึงเกิด
การผสมผสานการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่แตกต่างไปจากเดิมมากมาย ทั้งรูปแบบ วิธีการ และการ
ใช้วัสดุอุปกรณ์ ครูได้เทคนิคใหม่ ๆ มาใช้ มีช่องทางแห่งการเรียนรู้เพ่ือออกแบบกิจกรรมที่แปลกใหม่ 
น่าสนใจ และเหมาะสมกับวัยของเด็กมากยิ่งขึ้น อันเป็นโอกาสที่ดีส าหรับเด็ กที่จะเปิดโลกแห่ง
จินตนาการได้อย่างเต็มศักยภาพ 

 ในการจัดกิจกรรมส าหรับเด็ก การให้อิสระและก าลังใจเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ และควรควบคู่
ไปด้วยกัน บทบาทของครูจึงเป็นสิ่งส าคัญและมีมากมายที่ต้องศึกษาเรียนรู้ การชี้แนะ บอกให้ท า การ
ก าหนดกะเกณฑ์ จึงเป็นสิ่งที่ครูควรตระหนักว่าไม่ควรท าเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการฉุดรั้ง ให้
จินตนาการของเด็กหยุดชงักได้ ดังนั้นการท าบทบาทของครูศิลปะที่ดีจึงเป็นสิ่งส าคัญและควรถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพ่ือการพัฒนาของเด็กอย่างเต็มที่ 
 

หลักกำรจัดกิจกรรมศิลปะส ำหรับเด็กปฐมวัย 

 

 ในการจัดกิจกรรมศิลปะให้กับเด็กนั้นครูไม่ควรบอกเด็กโดยตรง ควรให้ค าแนะน าเพื่อให้เด็กรู้
แนวทางเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะจะก่อให้เกิดผลเสียโดยตรงกับเด็ก ควรสนับสนุนและให้โอกาส
เด็กในการค้นหาวิธีการด้วยตนเองอย่างอิสระ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย มีความ
แตกต่างกันส าหรับเด็กเป็นสิ่งที่จะช่วยกระตุ้นจินตนาการใรการสร้างสรรค์ได้ดี การที่เด็กเลือกวัสดุที่
แตกต่าง มาสร้างเป็นผลงาน หรือที่เรียกว่า ศิลปะแบบสื่อผสม เด็กจะรู้สึกมีอิสระและสนุกกับการ
สร้างสรรค์หลายรูปแบบ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กค้นพบวิธีการที่แตกต่าง เช่น การใช้สีน้ าวาดภาพ
ผสมกับสีเทียน การติดปะผสมกับการใช้เศษวัสดุ เป็นต้น ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมให้
เด็กเกิดการเรียนรู้จากกิจกรรม ซึ่งเทคนิคที่ส าคัญในการสอนศิลปะส าหรับเด็กมีดังนี้ (บุศรินทร์      
สิริปัญญาธร, 2545: 19)  
 - การกระตุ้นเด็กในกาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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 - เปิดโอกาสให้เด็กใช้มือหยิบจับสิ่งต่าง ๆ อย่างอิสระ 

 - สนับสนุนให้เด็กท างานด้วยตนเอง ครูไม่ควรก้าวก่าย 

 - เปิดโอกาสและสนับสนุนตัดสินใจในการเลือกท างานด้วยตนเอง 
 - ครูควรจัดเตรียมวัสดุที่หลากหลายและเหมาะสมกับเด็ก 

 - ควรออกแบบกิจกรรมให้มีหลากหลายรูปแบบ 

 - ให้การยอมรับชื่นชมผลงานของเด็กทุกคน น าขึ้นจัดแสดงอย่างเท่าเทียมกัน  
 - ให้ค าแนะน าในผลงานของเด็กเท่าท่ีจ าเป็น และให้ก าลังใจในความพยายาม 

 - ควรรู้จักการใช้ค าถามปลายเปิดเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิดเห็น เพ่ือให้เด็กเกิด
แรงจูงใจในการท างาน 

 

แนวทำงกำรจัดกิจกรรมส ำหรับส ำหรับเด็กปฐมวัย 

 

1. ให้ความส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการท างานมากกว่าผลงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพภายในตัว
ของเด็ก 

2. หากเป็นกิจกรรมที่เด็กยังไม่เคยท ามาก่อนครูควรมีการแนะน า ดูแลอยู่ใกล้ ๆ หรือหาก
ซ้ าซ้อนอาจจะต้องมีการแนะน าการใช้อุปกรณ์เพ่ือเอ้ือต่อการท ากิจกรรมของเด็ก 

3. สนับสนุนให้เด็กท างานเป็นกลุ่มเพ่ือการพัฒนาทักษะทางสังคมไปพร้อมกับความคิด
สร้างสรรค์ด้วย เพ่ือเรียนรู้การยอมรับ การอดทน รอคอย การช่วยเหลือแบ่งปัน ความมีวินัยและการ
เลียสละ 

4. จัดกิจกรรมโดยค านึงถึงความต้องการของเด็กเป็นหลัก ที่เรียกว่าการยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง 
โดยเชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพภายใต้ความแตกต่าง 

5. จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการวางแผนกิจกรรมที่ให้เด็กได้ท าอย่าง
อิสระ ไม่ชี้น าหรือบอกให้ท าตาม หากมีการก าหนดและบอกทุขั้นตอนเด็กจะไม่มีความมั่นใจในการ
ท างานและไม่กล้าคิดเพราะรอครูบอก 

6. การสื่อสารกับผู้ปกครองเป็นสิ่งส าคัญ ในการสร้างความเข้าใจในแนวทางการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ อย่างถูกต้อง ไม่ใช่การสกัดกั้น 

7. จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กได้ท าทุกวัน โดยให้เด็กเลือกท าอย่างน้อยวันละ 2 กิจกรรม 
กิจกรรมหนึ่งควรมีลักษณะการพัฒนากล้ามเนื้อมือและตาให้ประสานสัมพันธ์กัน และอีกกิจกรรมเป็น
กิจกรรมอิสระ เช่น ประดิษฐ์ ติดปะ ฉีกปะ ชย า เป็นต้น 
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บทบำทครูในกำรจัดกิจกรรม  
 ครูเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องและส าคัญกับเด็กในทุกกระบวนการ ครูควรสนับสนุนส่งเสริมการเรียรู้
ของเด็กในทุกด้าน โดยค านนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่เอาผลงานของเด็กแต่ละคนมา
เปรียบเทียบกัน และควรให้ก าลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ส าหรับเด็กเสมอ ซึ่งบทบาทของ
ครูศิลปะที่ดีมีดังนี้ 

1. ฝึกให้เด็กรู้จักการท าตามข้อตกลงหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ก่อนลงมือท ากิจกรรม 

2. ครูควรยอมรับในความสามารถท่ีแตกต่างกันของเด็กแต่ละคน 

3. รู้จักการใช้ค าพูดยั่วยุ และท้าทายความสามารถเด็กให้แสดงออก 

4. สอนเด็กด้วยความรักและความเอาใจใส่ 
5. ครูไม่ควรรีบร้อนแก้ไขผลงานของเด็ก แต่ควรที่จะพูดเพ่ือให้เด็กเกิดความคิดด้วยตนเอง 
6. ควรมีการวางแผนการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมเอาไว้ล่วงหน้า และควรเปิด

โอกาสให้เด็กได้แสดง ออกด้วยตนเองอย่างอิสระ 

เพราะเหตุนี้ ครูปฐมวัยจึงเป็นบุคคลที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะพัฒนาเด็ก และ
การพัฒนาเด็กด้วยกิจกรรมศิลปะก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการและความต้องการของ
เด็กเป็นอย่างมาก ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ท ากิจกรรมศิลปะอย่างต่อเนื่องเพ่ือการพัฒนาทุกด้านอย่าง
เต็มศักยภาพ 

 

ประเภทของกิจกรรมศิลปะส ำหรับเด็ก  

 

 นักการศึกษาปฐมวัยได้กล่าวถึงประเภทของการจัดกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กว่า เป็นการใช้
อารมณ์ความรู้สึกในการถ่ายความคิด ประกอบการใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ กับวัสดุ เพ่ือสร้างออกมา
เป็นผลงาน ดังนั้นในการจัดประเภทของกิจกรรมศิลปะจึงได้จัดประเภทของงานศิลปะแบ่งตามการ
สร้างสรรค์ของเด็กได้ดังนี้ (พีรพงศ์ กุลพิศาล, 2545: 38) 

      1. กิจกรรมศิลปะสองมิติ คือ ศิลปะที่มีมิติด้านความกว้างและความยาว ที่สร้างสรรค์ออกมา
ในแนวระนาบ มีลักษณะแบน บนวัสดุต่าง ๆ เช่น กระดาษ ผ้า พ้ืนไม้ พ้ืนดิน บนกระจก บนผนัง ด้วย
วิธีการต่าง ๆ ทั้งการปะติด พิมพ์ วาด ระบาย ฯลฯ เช่นการพิมพ์ภาพด้วยใบไม้ การวาดภาพด้วยสีน้ า 
การละเลงสี การขูดสี การฝนสี เป็นต้น 

      2. กิจกรรมศิลปะสามมิติ คือ ศิลปะประเภทลอยตัว มีลักษณะนูนขึ้น หรือเว้าลึกลงไป ด้วย
การใช้เทคนิคต่าง ๆ โดยมีอุปกรณ์ช่วยในการประกอบเป็นรูปร่าง เช่น การปั้นดิน ปั้นกระดาษ ปั้น
แป้ง เป็นต้น แต่วิธีการไม่ควรซับซ้อนเหมือนการสร้างผลงานของนักศิลปะ เด็กสามารถออกแบบ
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ประกอบได้ โดยใช้วัสดุประกอบทั่งไป เช่น กล่อง เศษไม้ ส่วนประกอของพืช สัตว์ เมล็ดพืช เปลือก
หอย เป็นต้น 

      3. กิจกรรมศิลปะผสมผสานสองมิติ สามมิติ คือ การสร้างผลงานศิลปะทั้งแบบสองมิติและ
สามมิติเข้าด้วยกัน เช่น การปั้นดินเหนียวเป็นรูปร่างสามมิติ เมื่อแห้งแล้วใช้สีน้ าระบายตกแต่หรือ
เขียนเป็นลวดลาย หรือการน ากล่องมาระบายตกแต่งเพ่ิมสีสัน เป็นต้น 

 การจัดกิจกรรมศิลปะทั้ง 3 ประเภท ครูควรออกแบบรูปแบบกิจกรรมที่ให้เด็กได้ร่วมงานกับ
เด็กหลาย ๆ กลุ่ม หากเป็นการการจัดกลุ่มควรจัดให้มีการท างานทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย ขึ้นอยู่กับ
ขนาดของผลงาน อาจให้เด็กทั้งกลุ่มสร้างชิ้นงานร่วมกันเพียง 1 ชิ้น แต่มีรายละเอียดและขนาด
ชิ้นงานที่ใหญ่ขึ้น เช่น การวาดภาพฝาผนัง การสร้างโมเดลบ้านหรือหุ่นยนต์ เป็นต้น 

 

รูปแบบในกำรจัดกิจกรรมศิลปะส ำหรับเด็กปฐมวยั 

 

 การส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
ส่งผลถึงความพร้อมด้านประสบการณ์และการเรียนรู้ ท าให้เด็กเกิดการพัฒนาความพร้อมด้านการใช้
วัสดุอุปกรณ์ เป็นปัจจัยในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้ได้เรียนรู้การท างาน ท าให้เด็กเรียนรู้หน้าที่
ของตนเองน าไปสู่กระบวนการพัฒนาความคิดรวบยอด และการคิดอย่างสร้างสรรค์ จึงควรมีการวาง
แผนการจัดประสบการณ์ให้เหมาะสม เพ่ือกระตุ้นเด็กให้พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล เพราะเด็กแต่ละคนมีความสามารถและความสนใจที่แตกต่างกัน การวางแผนการจัดกิจกรรม
ควรมีความหลากหลายตามความต้องการของเด็ก เด็กควรได้มีโอกาสท ากิจกรรมทั้งเป็นรายบุคคล 
และเป็นกลุ่ม ทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย เพ่ือฝึกการเผชิญและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
กับวัย ฝึกการคิดยืดหยุ่น เน้นการใช้สื่อที่เป็นของจริง ให้เด็กมีอิสระในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 
เพ่ือฝึกการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ด้วยกิจกรรมที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย สามารถแบ่งได้เป็น 5 
กิจกรรมดังนี้ (สรวงพร กุศลส่ง, 2553: 130-133)         

1. กิจกรรมวาดเส้น 

     ศิลปะการวาดเส้น เป็นการขีดเขียนเส้นเพ่ือสร้างภาพจากสิ่งที่คิดจินตนาการ จากวัสดุใด
วัสดุหนึ่ง โดยใช้วัสดุในการขีดเขียนหลายประเภท เช่น ดินสอ นิ้วมือ พู่กัน ช็อค สี เทียน สีไม้ ฯลฯ 
จุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็เพ่ือการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กของเด็กให้เกิดความคล่องแคล่ว และแข็งแรง 
ซึ่งสามารถพัฒนาได้จากการบังคับ และควบคุมการใช้นิ้วมือและอุ้งมือ แล้วลากเส้นไปทิศทางที่
ต้องการ ซึ่งเส้นที่วาดมีลักษณะการแสดงออกถึงอารมณ์ความคิดความรู้ สึกของเด็กในขณะนั้น เมื่อ
เด็กมีการใช้กล้ามเนื้อมือมากขึ้น ก็จะเป็นการพัฒนาการบังคับและควบคุมกล้ามเนื้อมือในการ
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ลากเส้นตามทิศทางที่ต้องการได้มากขึ้น สามารถลากเส้นไปในทิศทางที่แตกต่างมากยิ่งขึ้น ลักษณะ
เส้นที่วาดมีความหมายสามารถสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้มากขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การเขียนอักษรต่อไปได้ 
       2. กิจกรรมศิลปะการระบายสี 
     กิจกรรมการระบายสี เป็นกิจกรรมการการฝึกระบายสีภาพบนวัสดุ เช่น วัสดุประเภท
กระดาษ แผ่นพลาสติก ผ้าใบ ซึ่งสามารถใช้อุปกรณ์ในการระบายได้หลายชนิด เช่น สีเทียน สีฝุ่น สีน้ า
สีโปสเตอร์ สีเมจิก พู่กัน แก้วน้ า จานสี สีน้ า เป็นต้น ในการระบายสีสามารถระบายสีด้วยวิธีการ
ผสมผสาน เช่นการระบายสีเทียนแล้วระบายทับด้วยสีน้ า จะท าให้ได้ภาพที่มีพ้ืนผิวแตกต่างไปจากเดิม 
เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้อีกทางหนึ่ง และในการระบายสีเด็กยังได้ฝึกการควบคุมการใช้
มือในการลากเส้นตามทิศทางที่ควรจะเป็น เพ่ือให้เกิดความสวยงามตามที่ต้องการ ได้ฝึกฝนและ
เรียนรู้การใช้อุปกรณ์หลายชนิดประกอบการท างานอย่างมีขั้นตอน เรียนรู้การใช้และการจัดเก็บ การ
รักษาความสะอาด และความรับผิดชอบในการท างาน  
       3. กิจกรรมศิลปะการพิมพ์ 

     เด็กจะได้เรียนรู้ทักษะการพิมพ์ภาพ โดยในการจัดกิจกรรมควรจัดเตรียมวัสดุการพิมพ์ที่
หลากหลาย โดยควรเลือกใช้วัสดุที่เป็นของจริง ทั้งสิ่งที่อยู่รอบตัวและสิ่งที่อยู่ตามธรรมชาติ เพ่ือให้
เด็กเรียนรู้การประยุกต์ใช้สิ่งของรอบตัวอย่างเหมาะสม เรียนรู้ลักษณะพ้ืนผิวต่าง ๆ ที่สามารถน ามา
กดพิมพ์แล้วท าให้เกิดร่องรอย หากเป็นวัสดุผิวเรียบ เด็กจะได้เรียนรู้ว่าภาพพิมพ์ที่ได้จะมีลักษณะ
เรียบเป็นพ้ืนสีเดียวกัน หากเป็นลักษณะแม่พิมพ์ที่เป็นวัสดุที่มีรอยนูนผิวหยาบ ร่องรอยของการพิมพ์
ที่ได้ก็จะปรากฏชัดเจนเหมือนกับรอยของแม่พิมพ์ที่น ามาใช้ นอกจากการใช้แม่พิมพ์ที่ได้จากสิ่งต่าง ๆ
โดยตรง ครูยังสามารถสร้างแม่พิมพ์ขึ้นได้เอง เป็นการฝึกให้เด็กเรียนรู้และประยุกต์ใช้ซึ่งจะน าไปสู่
การพัฒนาขึ้นอีกขั้นเมื่อเด็กโตขึ้นสามารถใช้อุปกรณ์ที่มีคมได้ ครูควรแกะแม่พิมพ์ให้เด็กได้เห็น 
เพ่ือให้ได้เรียนรู้ขั้นตอน แต่ควรสอนถึงอันตรายของอุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะ และให้เด็กได้มีโอกาสใช้
แม่พิมพ์ที่ครูแกะให้ดูมาใช้พิมพ์ภาพสร้างผลงานของเด็กได้  กิจกรรมนี้จะท าให้เด็กได้เรียนรู้การน า
วัสดุที่หลากหลายมาสร้างสรรค์เป็นภาพที่สวยงาม 

       4. กิจกรรมศิลปะการปั้น 

     เป็นกิจกรรมที่เด็กต่างชื่นชอบและเหมาะกับเด็กในการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กให้ประสาน
สัมพันธ์กันระหว่างมือและตา อุปกรณ์ในการปั้นสามารถซื้อหาได้ในร้านเครื่องเขียนและสามารถหาได้
ตามธรรมชาติ อีกท้ังยังสามารถท าข้ึนไว้ใช้ได้อีกด้วย เช่น ดินน้ ามัน ดินเหนียว ดินญี่ปุ่น แป้งโดว์ แป้ง
ขนมปัง แป้งข้าวเหนียวเป็นต้น โดยอาจน าวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ มาใช้ประกอบการปั้นเพ่ือส่งเสริมการ
คิดจินตนาการให้เด็กมากยิ่งขึ้น วิธีการปั้นครูอาจก าหนดการปั้นให้เด็กเพ่ือก าหนดแนวทางในการฝึก 
และให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ ร่วมกับการให้เด็กปั้นอย่างอิสระตามความสนใจ 
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       5. กิจกรรมศิลปะการประดิษฐ์ 
     กิจกรรมการประดิษฐ์เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการจากการ
ใช้วัสดุต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวทั้งวัสดุที่หาซื้อได้และวัสดุเหลือใช้ การประดิษฐ์สามารถสร้างสรรค์ผลงาน
ในรูปแบบ 2 มิติ  3 มิติ และแบบผสมผสานโดยการใช้วัสดุต่าง ๆ น ามาประกอบกันเป็นชิ้นงาน เช่น 
ขวดพลาสติก เมล็ดพืช วัสดุเหลือใช้จากสัตว์ เช่น ขนไก่ เปลือกหอย ก้างปลา เกล็ดปลา เปลือกไข่ 
ฯลฯ การประดิษฐ์สามารถประดิษฐ์เป็นของเล่นและของตกแต่งก็ได้ เช่น การประดิษฐ์หน้ากาก การ
ประดิษฐ์โมบาย หุ่นนิ้วมือ หุ่นยนต์ สัตว์จ าลอง รถยนต์ ตุ๊กตา การ์ดอวยพร กล่องดินสอ ฯลฯ เพ่ือ
กระตุ้นการคิดออกแบบในตัวเด็ก ครุควรเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้ให้เพียงพอ ก่อนการเริ่มต้นให้เด็กท า
ผลงานครู สาธิตวิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ให้กับเด็กอย่างปลอดภัย ซึ่งควรมีการย้ าทวนทุกครั้งก่อน
เริ่มท ากิจกรรม และสร้างข้อตกลงในการกิจกรรมเพ่ือความปลอดภัย สอนให้เด็กใช้และเก็บอุปกรณ์
เมื่อเสร็จกิจกรรม  
 จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมศิลปะเป็นหนทางในการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน รวมไปถึงการ
พัฒนาความรู้สึกนึกคิดจินตนาการ ในการจัดกิจกรรมของครูเป็นการช่วยให้เด็กมีโอกาสฝึกทักษะการ
ค้นคว้าทดลอง การสื่อสาร การแสดงความรู้สึกนึกคิดให้ผู้อ่ืนได้รับรู้และเข้าใจ และได้พัฒนาทักษะที่
ส าคัญที่จะน าไปใช้ในอนาคต คือ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ เมื่อเด็กสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่าง
คล่องแคล่วเด็กจะเกิดการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ใน
เรื่องต่าง ๆ อย่างมั่นคงน าไปสู่การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางด้านภาษาเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการเรียนชั้นที่สูงขึ้น  
 

กิจกรรมกระดำษส ำหรับเด็กปฐมวัย 

 

กิจกรรมกระดาษ เป็น กิจกรรมที่ช่วยเด็กให้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจิตนาการโดย
ใช้การปฏิบัติงานศิลปะจากกระดาษ ได้แก่ การพับ การตัด การฉีก ปะ เป็นต้น มุ่งพัฒนากระบวนการ
คิดสร้างสรรค์การรับรู้เกี่ยวกับความงามและส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กแต่ละคน  ได้แสดงออกตาม
ความรู้สึกและความสามารถของตนเองปลูกฝังลักษณะนิสัยให้เป็นคนมีความประณีต มีความ
ละเอียดอ่อน เป็นคนมีระเบียบ รักความสะอาดในการท างาน (https://prezi.com/op9caf0k8lvz/ 

presentation) 
เบญจา แสงมลิ (2525: 72-74) ได้กล่าวถึงกิจกรรมกระดาษท่ีจัดให้เด็กปฐมวัย โดยมุ่งเน้นให้

เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความละเอียดละออ ประณีตและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย กิจกรรม
ดังกล่าวได้แก่ 
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1. กิจกรรมการฉีก และปะกระดาษ  
2. กิจกรรมการพับกระดาษ  
3. กิจกรรมการตัดกระดาษ 

4. กิจกรรมการสานกระดาษ 

1. กิจกรรมการฉีก และปะกระดาษ  
กิจกรรมประเภทนี้นิยมให้เด็กวัยปฐมวัยท า เพราะเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการใช้ทักษะมือ

และนิ้วมือท่ีเราเรียกว่ากล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อส่วนนี้จะท างานได้ดีต้องอาศัยการประสานสัมพันธ์ 
ระหว่างตากับมือด้วยและเป็นกิจกรรมที่ปลอดภัย เด็กจะฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรือพยายาม
ฉีกตามรูปภาพในกระดาษแล้วทากาวหรือแป้งเปียกปะลงบนกระดาษขาวกิจกรรมนี้ช่วยฝึกการบังคับ 

นิ้วมือและควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้เป็นอย่างดี 
2. กิจกรรมการพับกระดาษ 

การพับกระดาษเป็นงานที่ต้องใช้สมาธิ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท าให้ได้ความบันเทิง 
และความสามัคคีในกลุ่มอีกด้วยประโยชน์ที่จะได้รับ เป็นการฝึกสมาธิ เป็นการคิดสร้างสรรค์ คิดริเริ่ม 
พัฒนาให้การพับกระดาษใช้ประโยชน์ร่วมกับงานศิลปะ ในด้านอ่ืนๆ อีกมากมาย การพับกระดาษใน
วัยเด็กปฐมวัย ควรเป็นการพับอย่างง่าย ๆ เช่น การพับรูปสี่เหลี่ยมท านก เรือ บ้าน ฯลฯ เป็นต้น จะ
ไม่สอนให้พับซับซ้อนในวัยนี้ 

3. กิจกรรมการตัดกระดาษ  
การตัดกระดาษจะเริ่มสอนได้ดี เด็กควรจะมีอายุ5 ขวบขึ้นไป เพราะต้องใช้สายตามาก การที่ เด็กตัด
กระดาษได้แสดงว่า เด็กควบคุมการใช้นิ้วมือได้ดี สิ่งที่ส าคัญคือ กรรไกรที่ ให้เด็กใช้ต้องเป็นกรรไกร
หัวป้าน 

4. งานสานกระดาษ 

เป็นงานที่ค่อนข้างยากส าหรับเด็กปฐมวัย เพราะต้องใช้สายตาให้สัมพันธ์กับการใช้มือ ดังนั้น กระดาษ
ที่ ใช้สาน ควรจะแข็งเล็กน้อย และตัดให้เป็นเส้นใหญ่ ลวดลายยังไม่จ าเป็นส าหรับเด็กวัยนี้ เพียงให้
เด็กรู้จักการจัดเส้นกระดาษสลับไปมาก็เพียงพอแล้ว 

กิจกรรมกระดาษ เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสนใจความสามารถและสอดคล้องกับ 
หลักพัฒนาการ ของเด็กเป็นอย่างยิ่ง กิจกรรมกระดาษไม่เพียงแต่ส่งเสริมการประสานความสัมพันธ์
ระหว่างกล้าม เนื้อมือกับตา และการผ่อนคลายความเครียดทางอารมณ์เท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งเสริม
ความคิดอิสระ ความคิดจินตนาการ ฝึกการรู้จักท างานด้วยตนเองและฝึกการแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ทั้งความคิดและการกระท าซึ่งถ่ายทอด ออกมาเป็นผลงาน ทางศิลปะและน าไปสู่การเรียน 
เขียน อ่านอย่างสร้างสรรค์ต่อไป 

ลักษณะของสื่อเพื่อจัดกิจกรรมงำนกระดำษ 
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สื่อเพ่ือจัดกิจกรรมทางศิลปะเด็กมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งเด็กจะเรียนรู้
จากสื่อโดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้งห้าได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย การเลือกใช้สื่อให้ถูกต้องและ
เหมาะสม จึงเป็นหน้าที่ของผู้สอนจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ 

1. สื่อที่จะน ามาให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ต้องเป็นสื่อที่หาง่าย และอยู่รอบ ๆ ตัวเด็ก 

2. สื่อนั้นต้องมีความปลอดภัย เพราะเด็กเรียนรู้จากสื่อด้วยการได้สัมผัส 

3. สื่อต้องมีราคาไม่แพง หาง่าย ประหยัดเวลา อาจเป็นสื่อที่หาได้จากภายในท้องถิ่น 

4. สื่อที่น ามาใช้ต้องตรงกับเป้าหมาย ที่จะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้และสร้างเสริมให้เด็กมี 
ความพร้อมในพัฒนาการทั้งสี่ด้าน ไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ ร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา 

5. สื่อนั้นต้องสะดวกต่อการน ามาใช้สอยส าหรับการปฏิบัติกิจกรรมทางศิลปะของเด็ก 

6. สื่อที่น ามาใช้ต้องสอดคล้องกับวัยและความสามารถของเด็ก 

ดังนั้นการค านึงถึงการเลือกใช้สื่อให้ถูกต้อง เหมาะสมกับเนื้อหากิจกรรมและวิธีการสอน เพ่ือ
สร้างเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และมีความพร้อมที่จะเรียน จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้สอน
และตัวเด็กเอง การเตรียมสื่อที่ดีจะเป็นเสมือนสิ่งเราที่คอยกระตุ้นให้เด็กอยากได้อยากสัมผัสทดลอง
และน าไปสู่การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กต่อไป 

 

กิจกรรมศิลปะกับสีประเภทต่ำง ๆ 

 

ควำมส ำคัญของสี  
 สีมีความส าคัญต่อทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ สีของสิ่งต่าง ๆ มีความแตกต่างกัน เกิดจากเหตุปัจจัย
ที่แตกต่างกันเช่นกัน สีสันที่สดใสในพืช ใช้ยั่วยวนแมลงเพ่ือผสมเกสร สีในสัตว์ใช้เพ่ืออวดโฉม ดึงดูด 
เพศตรงข้าม สีผิวของคนเราเป็นสิ่งบ่งบอกลักษณะเชื้อชาติ สีในชีวิตประจ าวันที่เกิดจากการสร้างขึ้น
ของมนุษย์ ใช้แทนสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ไฟแดง สีประจ าวัน สัญลักษณ์ของหน่วยงาน ฯลฯ จึงนับได้
ว่าสีมีความสัมพันธ์กับมนุษย์เราอย่าแยกไม่ออก ดังที่ นารี ศิริทรัพย์ (2542: 49) กล่าวว่า สีมีส่วน
ผูกพันและมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์มาก จนอาจกล่าวได้ว่าเราไม่สามารถหลีกหนีสีต่าง ๆ ได้  4 ที่
อยู่ตามธรรมชาติ เช่น สีของท้องฟ้า ต้นไม้ ดอกไม้ แมลง ฯลฯ เป็นสีที่อยู่รอบรอบตัวเรา ในปัจจุบัน
วิทยาศาสตร์ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นมาก สีได้ถูกน ามาใช้ให้เหมาะสมกับผลผลิตวัสดุเครื่องใช้ต่าง ๆ 
นอกจากนั้น สียังมีอิทธิพลต่อความรู้สึก เราจะพบเห็นสิ่ งต่าง ๆ อยู่รอบตัว เป็นต้น ครูปฐมวัยจึง
จ าเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับสิ่งนี้เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้สีในการสร้างสรรค์งาน
เกี่ยวกับศิลปะได้ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือสร้างพ้ืนฐานการเป็นนักจิตรกรให้กับเด็กน าไปใช้ในอนาคต ซึ่ง
สีมีความส าคัญดังนี้ 
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1. เพ่ือบ่งบอกอารมณ์ รสนิยม และยังมีอิทธิพลต่อ ความรู้สึก อารมณ์ และจิตใจของคน     

 2. ใช้เพื่อการสร้างสรรค์งานศิลปะให้เกิดความสวยงาม สมจริง และน่าสนใจ   
3. เพ่ือการจัดกลุ่มด้วยการใช้สีต่าง ๆ เช่น คณะ กลุ่ม หมวดหมู่  เครื่องแบบต่าง ๆ  

        4. ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการถ่ายทอดความ หมาย หรือใช้บอกเล่าเรื่องราว  

5.  เพ่ือใช้ในการจัดองค์ประกอบของสิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความสวยงาม กลมกลืน เช่น การ
จัดองค์ประกอบศิลป์ การจัดบอร์ด การแต่งกาย การจัดตกแต่งบ้าน  

6. เพ่ือให้มนุษย์สามารถจ าแนกสิ่งต่าง ๆ ได้ชัดเจน 

7. เพ่ือกระตุ้นสมอง และเสริมสร้างความจ า เช่น การใช้ปากกาหลากสีในการจดบันทึก 

 

กิจกรรมศิลปะจำกสีประเภทต่ำง ๆ 

  

กิจกรรมศิลปะจากสีต่าง ๆ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
กิจกรรมวำดภำพและระบำยสี  
กิจกรรมวาดภาพระบายสีถือเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานในการเริ่มสร้างสรรค์งานศิลปะของเด็ก ที่

ส าคัญคอืสามารถท าเมื่อใดก็ได้ ไม้ต้องเตรียมวัสดุใด ๆ ให้ยุ่งยาก เพียงแต่ต้องให้ก าลังใจ เสริมแรงใน
การสร้างสรรค์ และนับเป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ ชื่นชอบเพราะสามารถท าร่วมกันกับเพ่ือนๆและคนใน
ครอบครัวได้ทุกสถานที่ ดังที่ จักรพงศ์ สุวรรณรัศมี (2553: 5-6) กล่าว่า เด็กปฐมวัยซึ่งมีอายุระหว่าง 
3-6 ขวบ พัฒนาการทางศิลปะจะอยู่ในช่วงตอนปลายของ ระยะขีดเขี่ย กับ ระยะก่อนสัญลักษณ์
พัฒนาการของเด็กวัยนี้เริ่มขึ้นมาจากการขีดเขียนเส้นอย่างอิสระ ไม่มีความหมายจนพัฒนาขึ้นมาสู่
ความสามารถในการควบคุมบังคับมือขีดเขียนเส้นต่าง ๆ ให้เป็นภาพที่มีความหมายขึ้นนมาได้การ
เขียนภาพของเด็ก เขียนขึ้นมาจากความรู้สึกนึกคิด ความพึงพอใจ และจากประสบการณ์ตรงที่ได้พบ
เห็น โดยเด็กจะพยายามเขียนภาพให้มีความสัมพันธ์กับสภาพความเป็นจริงและ สิ่งแวดล้อม ภาพที่
เด็กเขียน สามารถอธิบายเป็นเรื่องราวที่มีความหมายได้โดยทั่วไป ภาพที่ เด็กเขียนจะเป็นเรื่องราว
เกี่ยวกับตัวเองครอบครัว และเพ่ือนที่โรงเรียน ภาพที่เด็กชอบวาดทุก ๆ ครั้ง ได้แก่ ภาพคน บ้าน 
ต้นไม้ ดวงอาทิตย์ ดอกไม้ ลักษณะของภาพวาดจะเป็นภาพโปร่งใส มองทะลุเห็นสิ่งภายในได้ เช่น 
เด็กวาด ภาพแม่ที่ก าลังท้อง ภาพที่เด็กวาดจะมองเห็นตัวเด็กอยู่ในท้องแม่ หรือถ้าเป็นภาพเกี่ยวกับ
เรื่องราวต่าง ๆ ที่เด็กต้องการเน้น และถ่ายทอดความรู้สึกของตนให้ผู้อื่นเห็น เด็กจะวาดภาพที่มีขนาด
ใหญ่ เช่น วาดภาพครอบครัวของฉัน เด็กจะวาดภาพพ่อและแม่มีขนาดใหญ่กว่าใคร ๆ ที่อยู่ในภาพ 
การวาดภาพของเด็กวัยนี้จะ ไม่ค านึงถึงความเหมือนจริงและความสมดุลของภาพ เด็กจะวาดภาพ
ขึ้นมาจากความพอใจตามความต้องการ ของตนเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ บรรลือ พฤกษะวัน 
(2551: 66-68) กล่าวว่า กิจกรรมที่เด็ก ๆ ชื่นชอบนอกจากการเล่น คือ การวาดภาพระบายสีและ
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นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงออกทางอารมณ์ ความคิดจินตนาการและประสบการณ์
แล้ว เด็กปฐมวัยยังจะได้มีโอกาสฝึกให้มีสมาธิยาวนานขึ้นได้ดี ต่างไปจากการเล่นดินเหนียว ก็คือ มัก
พูดคุยในระหว่างการท างานน้อยลง ซึ่งการสอนศิลปะในปัจจุบันคงมีแนวคิดต่างไปจากเดิม เช่น 
สมัยก่อนมักจะก าหนดโครงร่างให้วาดภาพ การด าเนินงานในลักษณะนี้จึงเท่ากับไปจ ากัดแนวคิดและ
จินตนาการของเด็ก การวาดภาพระบายสีควรเป็นกิจกรรมอิสระที่ครูส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกทาง
ความคิดสร้างสรรค์ และควรให้เด็กได้มีความส านึกในคุณค่าของความคิดและประสบการณ์ของตน มี
ความมั่นใจและเป็นตัวของตัวเอง 
 ครูควรส่งเสริมให้เด็กได้สามารถแสดงออกจากประสบการณ์ที่ได้จากการสังเกต และสัมผัส
ด้วยตนเอง และอาจเกิดจากจินตนาการของเด็กเอง นั่นคือส่งเสริมให้เด็กได้เลือกสิ่งที่จะวาด คิด
ออกแบบเอง เพ่ือให้เด็กเกิดความสบายใจ ลักษณะของภาพก็ไม่จ าเป็นต้องเหมือนของจริง งานการ
วาดภาพของเด็กก็มักจะสัมพันธ์กับการปั้นด้วยดินเหนียว เด็กจะได้เรียนรู้การฝึกลากเส้น การสังเกต
จากการใช้สีเทียน ที่จะแต้มภาพตกแต่งได้อย่างอิสระตามความพอใจของตน  
 กำรเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ 
 - ควรเตรียมกระดาษส าหรับวาด อาจเป็นกระดาษอัดส าเนา ชนิดขาวค่อนข้างหยาบ ขนาด 
50 กรัมก็พอใช้ได้ 

 - ดินสอด า ครึ่งอ่อนครึ่งแข็ง(HB) และยางลบดินสอ 

 -  สีเทียน 1 กล่อง  
 การด าเนินการควรส่งเสริมให้เด็กวาดภาพและระบายสีที่ภาพตามความพอใจ ครูควรให้รู้จัก
ชนิดของสี แดง ด า เขียว ขาว เหลือง ส้ม และอ่ืน ๆ ทั้งนี้อาจส่งเสริมให้สัมพันธ์กับสีประจ าวัน 

 - ก าหนดภาพและสีประจ าตัวนักเรียนอาจเป็นภาพดอกไม้ ผลไม้ รูปสัตว์หรืออ่ืน ๆเพราะ
นักเรียนยังเขียนชื่อของตนเองไม่ได้ การสมมติสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นแทนชื่อจะช่วยให้เด็กพอใจ และสะดวก
ในการเรียกขาน ทั้งนี้ครูอาจใช้บล็อกพิมพ์ แล้วส่งเสริมให้ระบายสีตามใจชอบ 

 - สิ่งที่เด็กวาดไม่ควรมองที่ผลงาน ควรเพ่งเล็งถึงสิ่งที่เด็กได้แสดงออกจากจินตนาการ
ความรู้สึกนึกคิดของเด็กเอง การชมเชยในความส าเร็จของเด็กย่อมจะช่วยให้เด็กเกิดความภูมิใจ สบาย
ใจ อบอุ่นใจอย่างยิ่ง 
 - ในการวาดภาพนั้น หากเด็กขอร้องว่า วาดสิ่งนั้น ส่วนนั้น ไม่ได้ ครูอาจแนะน าหรือให้ดู
แบบอย่างจากเพ่ือน เพราะการที่ผู้ใหญ่น าผ้าที่ผู้ใหญ่มาให้ดูแบบอย่างย่อมไม่ท าให้เด็กสบายใจ ท้อใจ 
เพราะวาดได้ยาก ฉะนั้นภาพจากจินตนาการย่อมส่งเสริมความริเริ่มได้ดี ภาพแบบ 2 มิติ ภาพลายเส้น 
แสดงโครงสร้างก็นับว่าเป็นสิ่งที่ควรพอใจยิ่ง 
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 - ส่งเสริมให้มีการเล่าเรื่องจากภาพที่วาด เพราะการวาดภาพของเด็กนั้นมีส่วนในการสื่อ
ความคิดจินตนาการ ประสบการณ์ของเขาเอง การเล่าเรื่องเอง หรือโดยครูช่วยย่อมช่วยพัฒนาทาง
ภาษาท่ีสัมพันธ์กับความคิดได้ดีในลักษณะที่แสดงออกทางศิลปะ ส่วนใหญ่เด็กวัยนี้ยังต้องการส่งเสียง 
เพ่ือเรียกร้องความสนใจในตัวเขาเท่านั้น  จึงเสนอแนะว่าต้องส่งเสริมให้เด็กได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับภาพใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2  ก็ควรส่งเสริมการเขียนอธิบายภาพด้วยเช่นกัน  
 - การจัดรวบรวมการแสดงและการประเมินผลงาน นับว่ามีความส าคัญมากเมื่อมีการจัด
แสดงผลงาน เด็กเองจะเปรียบเทียบประเมินผลของเขาด้วยตนเองในขณะเดียวกันเขาเองก็อาจ
ต้องการแก้ไขแต่งเติมผลงานของเขาด้วย ครูควรสนใจและส่งเสริมให้ตกแต่งหรือแก้ไขผลงานได้
ตามใจชอบ เพราะชื่อว่าเป็นสิ่งมีค่าสูงสุดที่เด็กสามารถปรับตัวโดยการประเมินผลงานของตนเอง 
สอนตนเอง เป็นเป้าประสงค์สูงสุดของการศึกษาคือการปรับตนเอง นอกจากนี้เด็กเองยังรู้สึกภูมิใจใน
ความส าเร็จที่ครูกล่าวชมอีกด้วย 

 ข้อควรรู้ถึงส าหรับครู คือ ภาพของเด็กเองเด็กและเพ่ือนย่อมเข้าใจความหมายของภาพได้
ดีกว่าผู้ใหญ่ เพราะหนังสือเด็กบางเล่มก็นิยมจะใช้ภาพประกอบที่เด็กแต่ละวัยวาดภาพลายเส้น
หยาบๆ ยังมีเป็นแบบอย่างในการวาดที่ดีเพราะวาดง่ายตกแต่งง่าย  
 

กิจกรรมกำรเล่นกับสีน้ ำ 
 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านกิจกรรมการเล่นสีน้ า ถือเป็นงานศิลปะที่มีความท้าทาย
ส าหรับเด็กมาก เพราะความเหลว เปียก เปื้อนของสีที่ยากต่อการควบคุมส าหรับวัยเด็กเล็ก ซึ่ง
ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ยังค่อนข้างช้าและอยู่ในช่วงของการพัฒนา บ่อยครั้งในขณะที่ครูสอนแล้วเกิด
ความวุ่นวาย ชุลมุน จากอุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ส่งผลให้การสอนชงัก ครูหลายคนหลีกเลี่ยงในการสอน
เด็กสร้างสรรค์งานศิลปะจากสีน้ าเพราะหลายๆเหตุผล โดยเฉพาะเรื่องของความสะอาด บางครั้งสี
เปื้อนเสื้อผ้าบ้าง บางครั้งเลอะเทอะชั้นเรียนบ้าง แต่นี่ไม่ควรเป็นเหตุผลที่ครูจะหลีกเลี่ยงการให้เด็กท า
กิจกรรม อันจะท าให้เด็กเสียโอกาสในการพัฒนา ครูควรเรียนรู้วิธีการในการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐาน การแนะน าอุปกรณ์และวิธีการใช้อย่างถูกต้อง ยกตัวอย่างอันตลายและอุบัติ เหตุที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้อุปกรณ์ การสร้างข้อตกลงร่วมกันก่อนท ากิจกรรม ไม่ควรให้เด็กท ากิจกรรม
อย่างเร่งรีบ โดยเฉพาะในช่วงแรกที่เด็กฝึกสร้างสรรค์กิจกรรมสีน้ า ครูต้องให้ความใกล้ชิด ให้
ค าแนะน า ให้ค าชมเชย ให้ก าลังใจ เมื่อเด็กท าได้ดี ถูกต้อง มีการกระตุ้นให้เด็กสร้างสรรค์งานที่แปลก
ใหม่ สร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กด้วยการให้น าเสนอผลงานของตนเองให้คนอ่ืน ๆ ได้ดู และจบด้วย
การน าผลงานไปจัดแสดงอย่างเท่าเทียมกันทุกคน 
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กิจกรรมกำรพิมพ์ภำพ  
 

การพิมพ์ภาพส าหรับเด็กปฐมวัย นับเป็นกระบวนการพ้ืนฐานในการพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด รู้จักวางแผน การประยุกต์ใช้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวน าไปสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
ในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ในการด ารงชีวิตในอนาคต การพิมพ์ภาพ เพ่ือการสร้างสรรค์งานศิลปะ
ส าหรับเด็กปฐมวัยนั้น ไม่มีกฎตายตัวในการเลือกใช้วัสดุต่าง ๆ เพ่ือการพิมพ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
จึงนับเป็นพ้ืนฐานในการสร้างกระบวนการคิดของเด็กอย่างกว้างขวาง เด็กจะเกิดทักษะการ
ประยุกต์ใช้จากการสังเกตวัสดุอุปกรณ์ท่ีสามารถน ามาพิมพ์ภาพได้ และเม่ือเลือกวัสดุ อุปกรณ์ได้แล้ว 
เด็กยังต้องคิดวางแผน ว่าจะสร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบใด ซึ่งนับเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้น ท้าทาย ต่อ
ความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับ รัตนวดี รอดภิรมย์ (2542:  218 - 219) กล่าวว่า การ
พิมพ์เป็นเทคนิคในการสร้างสรรค์ศิลปะอีกวิธีหนึ่งที่น่าตื่นเต้นและเร่งเร้าให้เด็กก้าวไปในโลกของ
ความคิดและจินตนาการ ทั้งผลงานส าเร็จที่ปรากฏออกมาก็น่าสนใจและมีความงาม การพิมพ์เป็น
เรื่องของการวางแผนในการท างาน องค์ประกอบส าคัญของการพิมพ์มีอยู่ 3 อย่างคือ แม่พิมพ์ สีพิมพ์
และกระดาษ หากเด็กสามารถน าองค์ประกอบทั้ง 3 นี้มาผสมผสานกันตามกระบวนการจนเกิดภาพ
ขึ้นมาได้นั่นคือการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ 

 แม่พิมพ์ดูเหมือนจะเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของเทคนิควิธีนี้ เพราะการพิมพ์ภาพจะ
เกิดขึ้นไม่ได้เป็นอันขาด ถ้าไม่มีแม่พิมพ์ แม่พิมพ์จะเป็นอะไรก็ได้ไม่ใช่เรื่องส าคัญแต่ต้องสามารถมีผล
ท าให้เกิดภาพพิมพ์ขึ้นมาได้ ในการพิมพ์ภาพโดยทั่วไปเขาเลือกใช้แม่พิมพ์จาก 4 ลักษณะคือ วัตถุที่มี
ผิวนูนและขรุขระ วัตถุท่ีมีร่องลึก วัตถุท่ีมีผิวเรียบและวัตถุท่ีเป็นรอยเจาะ ฉลุ แม่พิมพ์แต่ละชนิดจะให้
ภาพพิมพ์ลักษณะต่างกัน รวมทั้งเหมาะสมกับวัยของเด็กแต่ละวัยต่าง ๆ กันด้วย เด็กเล็ก ๆ ที่ยังไม่มี
ประสบการณ์ในการพิมพ์ภาพมาก่อน รวมทั้งมีทักษะในการใช้มือน้อยควรเริ่มต้นเรียนรู้การพิมพ์ภาพ
จากแม่พิมพ์ผิวนูน ที่อาจจะอยู่ในรูปของสิ่งประดิษฐ์ของเล่น พืชผักจากธรรมชาติที่เด็กคุ้นเคยและอยู่
ใกล้ชิดมือ เพ่ือเป็นการสอนให้เด็กเรียนรู้วิธีการแยกแยะวัตถุรอบ ๆ ตัวว่าสิ่งใดสามารถใช้เป็นแม่พิมพ์
ส าหรับพิมพ์ภาพได้ วัตถุและสิ่งของเหล่านี้อาจจะอยู่ในรูปของ 2 มิติหรือ 3 มิติ  เช่น เหรียญ เปลือก
ขนุน เปลือกไม้ ลวดลายบนของเล่น หน้าตัดของกล้วย ลายนิ้วมือ ฯลฯ  

 การรู้จักชนิดต่าง ๆ ของแม่พิมพ์ที่อยู่ใกล้ตัว นอกจากจะท าให้เด็กจ าแนกได้ว่าสิ่งใดคือ
แม่พิมพ์แล้วยังจะช่วยในเรื่องการค้นหากระบวนการพิมพ์ภาพด้วย เพราะแม่พิมพ์อันหมายถึงวัตถุแต่
ละอย่างมีคุณสมบัติและลักษณะแตกต่างกัน ย่อมจะสร้างปัญหาในการพิมพ์ที่แตกต่างกันไปด้วย สิ่งนี้
เองที่จะเป็นการสอนให้เด็กเรียนรู้การแก้ปัญหา และคนคิดการท างานให้ส าเร็จ ซึ่งก็คือพ้ืนฐานของ
การสร้างสรรค์นั้นเอง เด็กเล็ก ๆ ที่ผ่านงานพิมพ์มาบ้างแล้วอาจจะรู้จักการสร้างแม่พิมพ์อย่างง่ายๆ
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จากวัสดุที่มีอยู่รอบ ๆ ตัว เช่น กระดาษ ยางลบ ก้านกล้วย การสร้างแม่พิมพ์ของเด็กจะช่วยให้เด็กมี
ประสบการณ์ในการมองที่ยาวไกล ตลอดกระบวนการท างาน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อชีวิตในภายภาคหน้า 

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรพิมพ์ภำพ 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์ภาพไม่จ าเป็นต้องเป็นวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องหาซื้อ แต่ควรเป็นสิ่งที่หา
ได้ง่าย อยู่รอบ ๆ ตัว ทั้งที่เป็นของเล่น ของใช้ วัสดุที่มาจากธรรมชาติ เพ่ือสอนให้เด็กรู้จักการ
ประยุกต์ใช้ และเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัว สามารถสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพได้ทุกที่ที่อยากท า และยัง
เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ของครูอีกด้วย เช่น ใบไม้ชนิดต่าง ๆ  ก้อนหิน ก้านกล้วย 

ขนนก ลูกกุญแจ กิ่งไม้ หลอดกาแฟ มือ เท้า ฝาขวดชนิดต่าง ๆ ก้นขวด เปลือกหอย ถ้วย จาน แก้ว
น้ า ผักและผลไม้ชนิดต่าง ๆ ของเล่น ตัวต่อ แม่พิมพ์แกะ เช่น ยาลบ แครอท มันฝรั่ง หัวผักกาด สบู่ 
ฟองน้ า  ฯลฯ 

การพิมพ์ภาพจากแม่พิมพ์นูน เป็นวิธีการพิมพ์ที่เหมาะส าหรับเด็กปฐมวัย เพราะเป็นแม่พิมพ์
ที่ช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องหลักในการพิมพ์ให้กับเด็กปฐมวัยได้ดีที่สุด วัสดุต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว
สามารถน ามาเป็นแม่พิมพ์ได้แทบท้ังสิ้น เช่น กุญแจ ผลไม้ ลูกโป่ง ของเล่น ตัวต่อ หวี มือ เท้า รองเท้า
ฯลฯ การพิมพ์ก็ใช้วิธีการเดียวกัน คือ การทาสีลงไปบนวัสดุแล้วประทับลงบนผ้าหรือกระดาษท่ีเตรียม
ไว้ ส่วนการสร้างสรรค์แม่พิมพ์เด็กเล็กจะยังไม่สามารถท าได้ ครูสามารถแกะให้เด็กดูเพ่ือให้รู้ที่มาและ
กระบวนการ อย่างเป็นล าดับขั้นตอน แล้วให้เด็กพิมพ์โดยใช้แม่พิมพ์ที่ครูท า 

 

กิจกรรมศิลปะจำกสีธรรมชำติ 
 

 ธรรมชาติสร้างสรรค์ความสวยงามให้กับโลก ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตย์ ล้วนพ่ึงพาสีสันในการ
ด ารงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืชที่ต้องใช้สีสันเพ่ือล่อแมลงในการผสมเกสร สัตว์ตัวผู้หลายๆชนิดที่มีสีสัน
แปลกตาเพ่ือใช้ดึงดูดตัวเมียเพ่ือการผสมพันธ์ และแม้แต่คนเราที่ใช้สีสันจากธรรมชาติเพ่ือจรรโลงใจ 
ทั้งการพักผ่อน การสร้างสรรค์งานศิลปะ การดึงดูดเพศตรงข้าม ฯลฯ สีจึงมีอิทธิพลกับทุกสรรพสิ่งบน
โลกนี้ สีที่มนุษย์เราใช้กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ คือสีที่ได้จากธรรมชาติ จากภูมิปัญญา มีการใช้กันอย่าง
กว้างขวาง ซึ่งวิธีการสกัดสีก็สามารถท าได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ถึงแม้สีจะไม่สดและคงทนเหมือนสีที่ได้จาก
เคมี แต่ก็มีความปลอดภัยสูง สีธรรมชาติหลายๆชนิดรับประทานได้นิยมน ามาผสมในอาหารท าให้ดูน่า
รับประทาน สีบางชนิดไม่นิยมน ามาผสมในอาหารแต่น ามาย้อมเครื่องนุ่งห่มเพ่ือความสวยงาม สีจาก
ธรรมชาติมีอยู่มากมายและหาได้ง่าย วงการศึกษาส่งเสริมให้น าสีจากธรรมชาติมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพราะปลอดภัย หาง่าย มีในท้องถิ่น และเป็นการปลูกฝังให้เด็กเห็นคุณค่าของธรรมชาติอีกด้วย  

กำรน ำสีจำกธรรมชำติมำใช้ในงำนศิลปะ  
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ในการสกัดสีจากธรรมชาติแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างน่าอัศจรรย์ เช่น น้ าบลูเบอร์รี่
เมื่อระบายสีลงบนกระดาษครั้งแรกจะปรากฏเป็นสีชมพู แต่เมื่อสีแห้งจะเปลี่ยนเป็นสีม่วง สีน้ าเงิน
จากดอกอัญชัน เมื่อผสมน้ ามะนาวเพียงเล็กน้อยจะเปลี่ยนเป็นสีม่วง สีจากดิน ที่แตกต่างกันตามพ้ืนที่
ที่ได้มา เป็นต้น ถึงแม้สีที่ได้จะไม่สดเท่าใดนัก แต่ก็เป็นที่นิยมเพราะมีความปลอดภัยสูง สีที่ได้จาก
ธรรมชาติ มีดังนี้ 

1. สีเขียว ได้จาก เตยหอม , ใบต าลึง , ใบพู่ระหง , ใบย่านาง 
2. สีเหลือง ได้จาก ขมิ้นชัน-ขมิ้นอ้อย , หญ้าฝรั่น , โสน , กรรณิการ์ , แครอท , ฟักทอง , 

ดาวเรือง , ลูกพุด ลูกตาลสุก , ดอกค าฝอย , เมล็ดค าแสด , ไข่แดง , หญ้าฝรั่น , ไพล , ดอกบานบุรี 
3. สีแดง ได้จาก พริกชี้ฟ้า , มะเขือเทศ , กระเจี๊ยบแดง , ผักกาดแดง(Beet Root) , ค าแสด 

, ฝาง , ครั่ง , ค าฝอย , ครั่ง (ใช้รังครั่งใหม่ๆ) , ดอกเข็ม , มะละกอ , ข้าวแดง , ปูนแดง  
4. สีม่วงและสีน้ าเงิน ได้จาก ผักปลัง , ข้าวเหนียวด า , ถั่วด า , ดอกอัญชัน , ลูกหว้า , ใบสาว

ด า , มันเลือดนก , ดอกอัญชันผสมน้ ามะนาว , ครามย้อมผ้า หรือผงคราม , ลูกหมึก , เปลือกมังคุด 

5. สีด า ได้จาก มะพร้าว , ดอกดิน , ใบยอ , ใบคนทีสอ , ถ่าน , กาบหรือกะลามะพร้าวเผา
ไฟ หรือใบจาก หรือรวงตาลเผาไฟ , ถั่วด า , ดินด า , ลูกมะเกลือ , หมึกด า , เขม่า 

6. สีน้ าตาล ได้จาก พะยอม , มะขามป้อม , สีเสียด , น้ าตาลเคี่ยวไหม้ (Caramel) , โกโก้ผง 
, ดินเหนียว , ดินลูกรัง(ป่นละเอียดผสมน้ า) , ยางไม้บางประเภท , ไพลผสมปูนแดง 

7. สีชมพู ได้จาก ดอกกุหลาบ , ดอกกุหลาบเซียงไฮ , เปลือกแก้วมังกร 

กำรสกัดสีจำกธรรมชำติ สำมำรถท ำได้ดังนี้ 
สีเขียว จาก ใบเตยหอม 

วิธีท า น าใบเตยแก่พอสมควร มาหันตามขวางเป็นชิ้นเล็ก ๆ น าไปปั่น หรือต าให้ละเอียด เติม
น้ า คั้นให้สีออกจากใบเตย แล้วกรองด้วยกระชอน หรือผ้าขาวบาง 

สีแดง จาก กระเจี๊ยบแดง 
วิธีท า น าดอกกระเจี๊ยบที่แก่พอประมาณ ยิ่งแก่ยิ่งดี หรือน ามาตากแห้งก็ได้ แล้วน ามาแกะ

กลีบดอกออก น าไปต้มในน้ าเดือด กรองเอากากออก จะได้สีแดงเข้ม 

 สีน้ าตาล จาก โกโก้ 
 วิธีท า น าเมล็ดโกโก้มาคั่ว เอาเปลือกหุ้มเมล็ดออก บดละเอียด บีบน้ ามันออก แล้วน ามาบด
ให้แตกเป็นผง ผสมกับน้ าแล้วกรองจะได้สีเข้ม สีออ่นตามปริมาณของผงโกโก้ที่ผสม หรือสามารถใช้
โกโก้ผงที่ชงเครื่องดื่มน ามาผสมก็ได้ 
 สีเหลือง จาก ดอกกรรณิกา 
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วิธีท า เด็ดเอาแต่เฉพาะหลอดดอก ห่อด้วยผ้าขาวบาง หยดน้ าใส่เล็กน้อย แล้วคั้นเอาเฉพาะ
น้ า 

สีเหลือง จาก ขม้ิน 

วิธีท า ปอกเปลือกขมิ้นออก แล้วน าไปโขลกให้ละเอียด เติมน้ าเล็กน้อย กรองด้วยผ้าขาวบาง 
คั้นเอาแต่น้ า 

สีม่วง จาก ข้าวเหนียวด า 
วิธีท า น าข้าวเหนียวด าไปแช่น้ าพอท่วมประมาณ 2-3 ชม. คนให้สีของข้าวละลายกับน้ าให้

มากที่สุด น าน้ าซาวข้าวที่ได้ไปต้มจนสุก แล้วทิ้งไว้ให้เย็นก็สามารถน ามาใช้ได้ 
สีม่วง จาก ดอกอัญชัน 

วิธีท า เก็บดอกอัญชันน ามาเด็ดเอาส่วนโคนที่เป็นสีเขียวออก เติมน้ าร้อนเล็กน้อย แล้วบี้ให้ช้ า 
กรองเอาเฉพาะน้ า หากต้องการสีน้ าเงินหรือสีม่วงให้เติมน้ ามะนาว 

สีด า จาก กาบมะพร้าวเผา 
วิธีท า กาบมะพร้าวมาเผาไฟจนไหม้เป็นถ่านแดง เอาน้ าราดให้ไฟดับ น าไปบดละเอียด ผสม

กับน้ า กรองผ่านผ้าขาวบาง 
 นอกจากนี้ยังมีสีธรรมชาติอีกมากมาย ที่สามารถน ามาสร้างสรรค์งานศิลปะได้ ซึ่งสามารถ
น ามาสกัดได้ง่าย ด้วยวิธีคล้ายกันกับท่ีเสนอไว้ข้างต้น ทั้งนี้ต้องมีการทดลองก่อนน าไปใช้สอนเด็ก เพ่ือ
ความถูกต้อง และเหมาะสมกับงานที่จะใช้ 
 งำนศิลปะจำกสีธรรมชำติ 
 การน าสีธรรมชาติมาใช้ในการสอนศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย ครูควรบูรณาการเข้ากับเรื่องต่าง 
ๆ ตามหน่วยการจัดประสบการณ์ โดยสามารถบูรณาศาสตร์ต่าง ๆ เข้าร่วมด้วย เช่น วิทยาศาสตร์ มี
การทดลองเกี่ยวกับสี กระบวนการการสกัดสี สังเกตความแตกต่างเมื่อสีเปียกและเมื่อสีแห้ง ฯลฯ 
คณิตศาสตร์ เปรียบเทียบวัสดุที่น ามาใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ทั้งสี รูปร่าง ขนาด ความเหมือน 
ความแตกต่าง จ านวน ฯลฯ เรียนรู้ภาษา จากค าศัพท์ ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน ทั้งภาษาไทยและ
ต่างประเทศ หรือแม้แต่ประยุกต์เข้ากับการเรียนในรูปแบบต่าง เช่น Stem Education การเรียนรู้
อย่างลุ่มลึกผ่านโครงการ (Project Approach) เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย และมี
ความหมาย  
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กิจกรรมศิลปะด้วยกำรปั้น 

 

กิจกรรมกำรปั้น   
การปั้นช่วยพัฒนาทักษะทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านกายภาพ เช่น กล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งในส่วนนี้ เด็ก

ยุคใหม่จะเริ่มมีปัญหากันมาก เพราะเล่นแต่เกมคอมพิวเตอร์ และคลิกเมาส์อย่างเดียว ส่งผลให้จับ
ปากกาไม่ได้ เพราะกล้ามเนื้อมัดเล็กไม่แข็งแรง ส่วนด้านที่ 2 คือเรื่องของ อารมณ์ งานปั้นแป้งโดว์จะ
ช่วยฝึกสมาธิ ท าให้เด็กซน สามารถนั่ง และจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ท าได้นานขึ้น นอกจากนี้ ยังจะช่วยใน
เรื่องของมิติสัมพันธ์ ท าให้เด็ก สามารถมองภาพที่เป็น 3 มิติ ได้ดีขึ้น  (https://phattahawan. 
wordpress.com/) 

ประโยชน์ของการปั้น 

- พัฒนากล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็ก มือและนิ้วมือ ในการนวด นวด คลึง และปั้น 

- พัฒนากล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดใหญ่ แขนหยิบจับเล่น 

- พัฒนาประสาทสัมพันธ์ สอดคล้องระหว่างตากับมือ ระหว่างที่ปั้น 

- พัฒนาทักษะทางด้านภาษาในการอธิบายผลงานของตนเอง 
- พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างจินตนาการ 

- ฝึกสมาธิท าให้เด็กจดจ่อกับงานที่ท าได้นานมากข้ึน 

- ผ่อนคลายอารมณ์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะท ากิจกรรม 

- เสริมสร้างความภูมิใจในตัวเอง พึงพอใจในผลงานของตน 

- พัฒนาการทางด้านสังคม โดยเด็กสามารถเล่นร่วมกับเพ่ือน พ่ีน้อง คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง 
และญาติผู้ใหญ่ได้ 

- ฝึกนิสัยการเก็บของเล่นให้เป็นที่ การรักษาของ เพราะหลังจากเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บแป้ง
โดว์ให้มิดชิด และดูแลแป้งโดว์ให้มีอายุนานขึ้นเพื่อที่จะน ามาเล่นได้อีกในครั้งต่อไป 

กำรเล่นดินเหนียว 

บรรลือ พฤกษะวัน (2551: 63-65) กล่าวถึงวิธีการเล่นดินเหนียวว่า เป็นสิ่งที่หาง่ายมีอยู่
ทั่วไปและให้ประโยชน์ในการช่วยก่อให้เกิดพัฒนาการหลายๆการ มีคุณค่าสูงกว่าดินน้ ามัน ซึ่งมักนิยม
ให้เล่นในโรงเรียนอีกด้วย 

 1. ดินเหนียวหาง่ายไม่ต้องใช้จ่ายสิ้นเปลืองในการเล่น 

 2. ดินเหนียวมีคุณสมบัติเฉพาะตัว จะมีเวลาแข็งตัวในเวลาจ ากัดเป็นการเร่งรัดการท างาน
ของเด็กได้ดี และยงัจะช่วยให้เด็กเป็นคนกระฉับกระเฉงในการท างานได้ดียิ่ง ส่วนการเล่นดินน้ ามันน้ า
ขาดสมบัติในด้านนี้อาจฝึกให้เป็นคนเฉื่อยชาได้ 
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 3. การปั้นดินเหนียวนั้นหากไม่สนใจเด็กก็สามารถทุบรวมเป็นก้อน ขย้ า เคล้าดินใหม่ ช่วย
พัฒนากล้ามเนื้อมือได้ดี เป็นการระบายอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนใด 
ๆ เป็นการสนองความต้องการที่จะระบายอารมณ์ได้ถูกทางยิ่ง 
 4. ลักษณะของดินเดียวนั้น เมื่อปั้นได้สมใจแล้วยังสามารถตกแต่งโดยการขัดมันได้อีกด้วย 
ส่วนดินน้ ามันขาดคุณสมบัติในด้านนี้ 
 5. การส่งเสริมให้เด็กเล่นดินเหนียวนั้นต้องจัดสถานที่เฉพาะหรือจะใช้ภาชนะรองกันเปื้อน
นับว่าเป็นการดี ที่ครูจะส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบการเก็บและการรักษาความสะอาด 

 6. เด็กสามารถพิชิตดินเหนียวได้หลายลักษณะ ทั้งในด้านรูปทรง สัดส่วน ต่อเติมส่วนได้สมใจ
อยาก (เต็มอ่ิม) 
 7. การเล่นดินเหนียวช่วยในการพัฒนาภาษาพูด ได้พูดคุยกับเพ่ือน จุดประสงค์ที่จะปั้นเป็น
การวางแผน คาดการณ์ และแสดงความต้องการไปพร้อมกันด้วยเมื่องานเสร็จแล้วยังน ามาเล่นสมมติ
หรืออ่ืน ๆ ได้ดี ป้างคู่ปั้นรถยนต์ต่าง ๆ แล้วใช้รถยนต์ เครื่องบินเหล่านั้นวิ่งแข่งกัน ได้ออกก าลังไป
พร้อมกันด้วย 

 8. ความคิดริเริ่มในการเล่นดินเหนียวเป็นการส่งเสริมจินตนาการในการเล่นได้ดี ดังกล่าวถึง
การวางแผนงานที่จะปั้นไว้ก่อนแล้ว ทั้งยังเป็นการก่อให้เกิดการริเริ่มด้วยตนเอง 
 9. เสริมกิจกรรมทางภาษา ดังได้กล่าวมาแล้วว่าการที่เด็กจะปั้นสิ่งใดเพ่ืออะไรนั้น เด็กมักจะ
พูดคุยโอ้อวดถึงความต้องการที่จะแสดงผลออกมา ดังนั้นเมื่อเสร็จงานแล้ว ควรส่งเสริมให้เด็กได้เล่า
ถึงผลงานของตน เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการแสดงออกได้เป็นอย่างมากอีกด้วย 

 การเตรียมตัวเพื่อการเล่นดินเหนียว 

- ควรให้เด็กใช้เสื้อเก่าของผู้ปกครองมาสวมกลับหลังชายเสื้ออาจมัดหรือรัฐด้วยเชือกเพ่ือให้
กะทัดรัด ใช้ผ้ากันเปื้อนในการเล่น 

- ควรจัดสถานที่หรือหาแผ่นไม้ส าหรับรองการทุบดินเคล้าดินให้เข้ากัน 

- ควรให้อิสระในการปั้นส่งเสริมให้แสดงออกถึงประสบการณ์ส่วนตัวของเด็กเองให้มากที่สุด
เท่าท่ีจะมากได้ ดังนั้น เด็กจึงมีโอกาสเลือกภาพจะปั้นอะไรก็ได้ 
   ส่วนใหญ่เด็กมักจะปั้นภาพสัตว์ต่าง ๆ ผลไม้ ภาชนะและเครื่องใช้ในครัว เมื่อเสร็จแล้วให้มี
การเล่าถึงผลงานที่ตนปั้น ควรจะรวบรวมแสดงผลงานของเด็กเป็นรายสัปดาห์ อ่านให้แสดงเป็นชุด
สวนสัตว์ของเรา ผลไม้ และอ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกับหน่วยหรือเรื่องราวที่เรียน 

- ระยะเวลาที่ให้เด็กเล่นดินเหนียว เล่นดินเหนียว ควรขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ดินเหนียวจะ
แข็งตัว ประมาณ 30 ถึง 40 นาที และจะท าความสะอาด เก็บเครื่องมือเครื่องใช้และผลงานให้เป็นที่
โดยสม่ าเสมอ 



 

 

182 เอกสารประกอบการสอน รายวิชาศิลปะส าหรบัเด็กปฐมวยั 

- บรรยากาศในการปั้นดินเหนียวควรให้เป็นบรรยากาศที่เป็นกันเองที่ สุด ให้เด็กได้พูดคุย 
อวดผลงานของกันและกัน โอ้อวดหรือบอกเพ่ือนว่าจะท าอะไร ปั้นอะไรเพ่ืออะไร ย่อมจะเป็น
บรรยากาศที่เด็ก ๆสุขใจ และเพลิดเพลินยิ่งกับทั้งยังมีโอกาสแสดงผลงาน เล่าถึงผลงานให้ครูและ
เพ่ือนฟัง เป็นการพัฒนาภาษาพูดตามท่ีกล่าวมาแล้ว 

- คู่ควรให้ก าลังใจโดยชมเชย ชักชวนให้สนทนาถึงผลงานของเขา หากมีจุดประสงค์เฉพาะก็
อาจให้ปั้นเป็นตัวอักษรส าหรับใช้นิ้วมือลากเล่นตามท่ีกล่าวมาแล้ว 

อาจกล่าวได้ว่าการเล่นดินเหนียวและส่งเสริมการปั้นด้วยดินเหนียวนี้เป็นระยะเวลาที่เด็ก ๆ 
ควรได้รับการพัฒนาตนเองหลายๆด้านและยังสามารถสร้างเสริมความสามารถทางสังคมในหมู่เพ่ือน
ได้ดียิ่ง ตลอดปีการศึกษาจึงควรส่งเสริมการปั้นด้วยดินเหนียวให้มาก 

ดินน้ ำมันและแป้งโดว์ 
 พรพิไล เลิศวิชา (2557: 25) แป้งโดว์เป็นแป้งที่มีคุณสมบัติพิเศษ ท าให้ดินน้ ามันลดบทบาท
ลง ในโลกของเด็ก ๆ ที่มาจากครอบครัวฐานะดี แป้งโดว์มีหลายสี มีความเหนียว ปั้นง่าย ไม่ติดมือ ไม่
เหนียวเป็นน้ ามัน ไม่มีกลิ่นเหม็น แต่ด้วยเหตุที่แป้งโดว์มีราคาแพงกว่าดินน้ ามันจึงท าให้ดินน้ ามันก็
ยังคงได้รับความนิยมอยู่ 
 การเล่นดินน้ ามันหรือแป้งโดว์ ที่นิยมกันมากก็คือน าเอามาปั้นเป็นรูปต่าง ๆ เช่น สัตว์  ผัก 
ผลไม้ ดอกไม้ และภาชนะต่าง ๆ เป็นต้น เมื่อปั้นเสร็จแล้วเด็ก ๆ มักกวางผลงานของตนโชว์ไว้ได้
หลายวัน รูปร่างก็จะคงอยู่อย่างนั้น ถ้าจะให้การเล่นสนุกขึ้น ก็ต้องมีอุปกรณ์ส าหรับนวดเพ่ือให้แบน 
อุปกรณ์ส าหรับตัดเพ่ือช่วยแบ่งไฟล์ให้เล็กลงได้ การที่แป้งโดว์และดินน้ ามันมีคุณสมบัติในการท าให้
ยืดได้ ท าให้กลมด้ ท าให้เปลี่ยนเหลี่ยมและมุมได้ ท าให้โค้งงอได้ จึงท าให้การเล่นดินน้ ามันและแป้ง
โดว์ครองใจเด็ก ๆ ช่วยรองรับการคิดและจินตนาการ ไม่ว่าเด็กคิดจะปั้นงู ปั้นหม้อ ปั้นรูปบ้าน โต๊ะ 
เก้าอ้ี สะพาน  หรือแม้แต่ปั้นเป็นลูกยักษ์ ดินน้ ามันและแป้งโดว์ก็ใช้งานเหล่านี้ได้ 
 เล่นกับแป้งโดว์หรือดินน้ ำมัน 

 - จะเตรียมแป้งโดว์หรือดินน้ ามันที่มีสีสันหลากหลาย 

 - กระตุ้นให้เด็ก ๆ ลองใช้แป้งโดว์หรือดินน้ ามันปั้นรูปต่าง ๆ ตามจินตนาการของตนเอง 
 - จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับตัด นวด ที่ไม่เป็นอันตรายกับเด็ก 

 - ให้เด็กเล่นแป้งโดว์หรือดินน้ ามัน โดยลองใช้แม่พิมพ์ต่าง ๆ เข้าช่วย 

 - จัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่กระตุ้นจินตนาการมากข้ึน เช่น เปลือกหอย กิ่งไม้ ใบไม้ เพื่อให้เด็ก
ลองพิมพ์ไปบนแป้งโดว์หรือดินน้ ามัน 

 - จัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติม เช่น รถของเล่น กังหันลม เลโก้ ตุ๊กตาเล็ก ๆ เป็นต้น เพ่ือเปิดโอกาส
ให้เด็กได้ขยายโลกแห่งประสบการณ์ของตนเองกว้างขวางขึ้นอีก  
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ประโยชน์ของกำรปั้น 

หากพูดถึงงานศิลปะท่ีเด็ก ๆ ชื่นชอบและสนุกที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการได้
อย่างไม่รู้จบ คงหนีไม่พ้น “ศิลปะการปั้น” ซึ่งนอกจากความสนุกแล้ว ยังช่วยฝึก และเสริมพัฒนาการ
ในด้าน “มิติสัมพันธ์” และกล้ามเนื้อมือให้กับเด็กเป็นอย่างดี เช่น มีการหยิบจับได้อย่างคล่อง เขียน
หนังสือได้ดีขึ้น โดยเฉพาะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือนั้น มีความส าคัญกับเด็กมาก เห็นได้จากผล
การศึกษาของ “เพียเจท์” นักจิตวิทยาชาวสวิสเซอร์แลนด์ เกี่ยวกับการพัฒนาการเด็ก พบว่า 
ความสามารถในการคิด และทักษะทางภาษาของเด็ก เก่ียวโยงกับพ้ืนฐานและประสบการณ์ด้าน
กล้ามเนื้อ เด็กจะไม่สามารถพัฒนาทางภาษาได้ ถ้าปราศจากพ้ืนฐานที่มั่นคงทางด้านประสบการณ์
ออกก าลังกาย และการหยิบจับสิ่งของรอบ ๆ ตัว เพราะเด็กปฐมวัยจะเรียนรู้จากการที่เด็กได้สัมผัส
กับสื่อวัสดุต่าง ๆ ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้านั่นเอง 

การปั้นช่วยพัฒนาทักษะทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านกายภาพ เช่น กล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งในส่วนนี้ เด็ก
ยุคใหม่จะเริ่มมีปัญหากันมาก เพราะเล่นแต่เกมคอมพิวเตอร์ และคลิกเมาส์อย่างเดียว ส่งผลให้จับ
ปากกาไม่ได้ เพราะกล้ามเนื้อมัดเล็กไม่แข็งแรง ส่วนด้านที่ 2 คือเรื่องของ อารมณ์ งานปั้นแป้งโดว์จะ
ช่วยฝึกสมาธิ ท าให้เด็กซน สามารถนั่ง และจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ท าได้นานขึ้น นอกจากนี้ ยังจะช่วยใน
เรื่องของมิติสัมพันธ์ ท าให้เด็ก สามารถมองภาพที่เป็น 3 มิติ ได้ดีขึ้น 

1.  พัฒนากล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็ก มือและนิ้วมือ ในการนวด นวด คลึง และปั้น 

2.  พัฒนากล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดใหญ่ แขนหยิบจับเล่น 

3. พัฒนาประสาทสัมพันธ์ สอดคล้องระหว่างตากับมือ ระหว่างที่ปั้น 

4. พัฒนาทักษะทางด้านภาษาในการอธิบายผลงานของตนเอง 
5. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างจินตนาการ 

6. ฝึกสมาธิท าให้เด็กจดจ่อกับงานที่ท าได้นานมากข้ึน 

7. ผ่อนคลายอารมณ์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะท ากิจกรรม 

8. เสริมสร้างความภูมิใจในตัวเอง พึงพอใจในผลงานของตน 

9. พัฒนาการทางด้านสังคม โดยเด็กสามารถเล่นร่วมกับเพ่ือน พ่ีน้อง คุณพ่อคุณแม่
ผู้ปกครอง และญาติผู้ใหญ่ได้ 

10. ฝึกนิสัยการเก็บของเล่นให้เป็นที่ การรักษาของ เพราะหลังจากเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บแป้ง
โดว์ให้มิดชิด และดูแลแป้งโดว์ให้มีอายุนานขึ้นเพื่อที่จะน ามาเล่นได้อีกในครั้งต่อไป 
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บทสรุป 

 

 การจัดกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย ครูควรมีการวางแผนการจัดกิจกรรมล่วงหน้า และ
ควรท าควบคู่ไปพร้อม ๆ กันกับการวางแผนการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย เพ่ือช่วย
ในการประเมินคุณภาพของกิจกรรมที่ครูออกแบบที่ใช้ในการสอนแต่ละครั้งควบคู่กับการประเมิน ใน
การจัดกิจกรรมของครูควรมีการจัดกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมหลักและกิจกรรมทั่วไป คือ ให้มีทั้งกิจกรรม
ที่ยากและง่ายผสมกัน เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก และเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กสามารถ
สร้างผลงานให้ส าเร็จได้ภายในช่วงเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้เด็กรู้สึกมีก าลังใจและตัวกระตุ้นการท างาน 
อันเกิดจากความภาคภูมิใจในการท างานได้ส าเร็จของเด็กด้วย 

 ในการจัดเตรียมวัสดุในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ ครูสามารถให้เด็กมีส่วนร่วมในการ
จัดเตรียมมาจากบ้าน วัสดุบางชนิดที่หายากอาจมีการเก็บสะสมไว้ทีละเล็กทีละน้อย เมื่อเพียงกับ
จ านวนเด็กแล้วจึงน าออกมาให้เด็กท ากิจกรรม วัสดุในการท ากิจกรรมควรจัดเก็บไว้ในกล่องเป็น
หมวดหมู่ วางไว้ให้เป็นระเบียบ เพ่ือให้เด็กเรียนรู้ความเป็นระเบียบในการท างาน และควรวางไว้ให้
เด็กสามารถหยิบจับ เลือกใช้ได้สะดวก เมื่อเด็กท างานก็จะสร้างความรู้สึกเป็นอิสระ และฝึกการ
ตัดสินใจในการเลือกใช้วัสดุต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

 

แบบฝึกหัดท้ำยบท 

 

ค าชี้แจง ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง และสมบูรณ์  
1. จงยกตัวอย่างและแยกประเภทของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานศิลปะ ออกเป็นหมวดหมู่ให้

ชัดเจน ทั้งวัสดุทั่วไป วัสดุเหลือใช้ และวัสดุในท้องถิ่น 

เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วสามารถ 

1. จงอธิบายหลักการและแนวทางจัดกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 

2. จงบอกแนวทางการจัดกิจกรรมส าหรับส าหรับเด็กปฐมวัย 

 3. จงอธิบายประเภทของกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็ก 

 4. จงยกตัวอย่างรูปแบบของกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็ก 

5. สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้ครบทุกประเภท แล้วน าเสนอในลักษณะ Portfolio 

โดยน าเสนอแต่ละประเภทอย่างน้อย 2 ชิ้น 

 6. สรุปและอธิบายขั้นตอนในการจัดนิทรรศการมาโดยละเอียด 
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